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Вітальне слово учасникам
Міжнародного екологічного форуму
«Довкілля для України»
Міністра екології
та природних ресурсів України
Остапа СЕМЕРАКА
Шановні колеги, учасники Форуму!
У наш турбулентний неспокійний час саме питання збереження та охорони
навколишнього природного середовища мають консолідувати людей різних політичних поглядів, конфесій, національностей, віку та статі перед глобальними викликами,
наприклад, таким, як зміна клімату. Вже зараз для більшості провідних країн світу визначальним є спроможність влади, громад, бізнесу та науки об’єднати зусилля та спрямувати їх на подолання кризи, в якій може опинитися довкілля. Успішність заходів визначається, перш за все, екологічною політикою уряду.
Уряд України усвідомлює, що екологічна сфера інтегрально пов’язана з економічною, соціальною та науковою галузями, а отже, ми не маємо права ігнорувати глобальних екологічних загроз. Наші зусилля вже зараз націлені на побудову ефективної
соціально-економічної моделі, здатної до інноваційного розвитку та втілення на практиці доктрин «зеленої» економіки. Із 2014 року державна екологічна політика України
будується на основі стратегічних пріоритетів екологічної політики країн ЄС на засадах
сталого розвитку. Така модель є осмисленим цивілізаційним вибором у XXI столітті.
Для України вона означає перехід до збалансованого використання природних
ресурсів, запровадження раціонального екологічного господарювання, поширення
альтернативних видів енергії та інших новітніх технологій ековиробництв.
Переконаний, що ці питання мають стати головним лейтмотивом цьогорічного
Форуму та ще одним сигналом, що Україна робить правильний вибір на користь сталого розвитку. Сподіваюся, що завдяки Форуму, ми зможемо залучити до нашого руху
екологічно свідомих українців ще більше нових учасників.
Тільки разом і у тісній співпраці на всіх рівнях ми зможемо перейти до іншого
виміру життя, де збереження довкілля буде головною і невід’ємною частиною.
Щиро
Міністр екології
та природних ресурсів України
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Дорогі шанувальники Довкілля!
В непростий, для нашої країни, час проходить черговий Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України» та ювілейна 10-а Міжнародна виставка «Довкілля 2018».
Підірвана війною економіка, недолуга соціальна політика - призвели до зубожіння населення. Виснажені технічними культурами землі, масова вирубка лісів,
варварське видобування корисних копалин - завдає непоправної шкоди існуванню
людини в навколишньому природному середовищі. Екологічна політика непомітно
відійшла на другий план.
Але я вірю, що прийде час коли нашу землю залишать іноземні загарбники.
Економіка стане на шлях сталого розвитку, а українці будуть дихати свіжим повітрям,
пити чисту воду, вживати якісні продукти і державна політика буде спрямована на
покращення добробуту людей.
Ми створили майданчик для суспільного діалогу і сподіваємось, що «Довкілля
для України» займе своє почесне місце в утвердженні екологічного мислення у владі,
бізнесі, суспільстві і Україна внесе свій вагомий внесок в процес «Довкілля для Європи».
Вірю – українці, наші діти і онуки будуть жити в щасливій країні, квітучій і заможній Україні.
Щиро вдячний всім за участь в заходах Форуму.
Миру Вам, добра і здоров’я!
З повагою,
Президент
Виставкової Федерації України
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ПРОГРАМА
МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ
«ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ УКРАЇНИ»
22-24 травня 2018 року
Київ, Міжнародний виставковий центр, (Броварський проспект,15)
Павільйон №2
Виступи учасників Форуму будуть надруковані у спеціальному випуску фахового журналу «Екологічні науки», який видає Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.
Під час урочистого відкриття Форуму від Міністерства екології та природних
ресурсів України вітальне слово зачитає заступник Міністра Полуйко Василь Юліанович.
22 травня 2018 рік
9.00-10.00
Реєстрація учасників Форуму.
10.00-10.30
Урочисте відкриття Форуму та виставки «Довкілля 2018», короткий огляд експозиції
виставки.
(У церемонії відкриття та огляді експозиції беруть участь вищі посадові особи держави, запрошені іноземні гості, представники екологічної громадськості, ЗМІ).
10.30-11.00 Стенд КМДА на виставковій площі
Презентація екологічного атласу Києва
Організатор заходу: Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної
адміністрації
Андрій Мальований в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Київської
міської державної адміністрації.
11.00-14.00 Конференц-зал № 8
Семінар «Енергоефективність та зміна клімату: підходи та інструменти для забезпечення
сталого розвитку громад»
Організатори заходу: Програма розвитку ООН в Україні
Руслан Щербаков - Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу»
Олена Козак - експерт Ініціативи ПМГ ПРООН/ГЕФ «Супутні переваги доступу до низько вуглецевої енергетики».
11.00-14.00 Конференц-зал № 7
Круглий стіл «Зелена економіка» як механізм реалізації стратегії сталого розвитку
Організатори заходу: ДЕА післядипломної освіти та управління
Олександр Бондар- ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, В’ячеслав Потапенко- директор Інституту зеленої економіки .
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11.00-12.20 Конференц-зал № 9
Круглий стіл «Національні природні парки і заповідники – скарбниці природної і культурної
спадщини».
Організатори заходу: Департамент екомережі та природно-заповідного фонду Міністерства
екології та природних ресурсів України
Олеся Петрович – головний спеціаліст
Учасники: представники установ природно-заповідного фонду, Українського товариства
охорони птахів
12.30-14.00 Конференц-зал № 9
Круглий стіл «Друге життя сміття – утопія чи реальність».
Організатори заходу: Андрій Хрутьба ГО «Друге життя», члени ГО «Спілка вільних журналістів «Природа над усе»», Наталія Гудкова доцент Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, представники установ природо-заповідного фонду Міністерства екології та природних ресурсів України.
14.30-18.00 Конференц-зал № 7
Круглий стіл «Екологічні проблеми сектору безпеки і оборони України та шляхи їх розв’язання в умовах євроатлантичної інтеграції»
Організатори заходу: ДЕА післядипломної освіти та управління
Володимир Гандзюра- директор Центру європейської та євроатлантичної інтеграції
14.00-18.00 Конференц-зал №8
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми боротьби з деградацією земель та опустелюванням в Україні у контексті зміни клімату»
Організатори заходу: ДЕА післядипломної освіти та управління
Антон Третяк- директор Інституту екології та економіки природокористування
15.00-18.00 Конференц-зал № 9
Круглий стіл «Екологічна інформація та освіта як інструменти забезпечення «зеленого» зростання»
Організатори заходу: ДЕА післядипломної освіти та управління
Ванда Барановська – проректор з науково-педагогічної роботи ДЕА, Галина Сєрова- директор
Орхуського центру

23 травня 2018 року
10.00-17.00 Робота Х Міжнародної виставки «Довкілля 2018»

24 травня 2018 року
10.00-15.00 Робота Х Міжнародної виставки «Довкілля 2018»
13.00-13.30 Церемонія вручення дипломів та відзнак учасникам Міжнародної екологічної виставки «Довкілля 2018»

Офіційний каталог

4

Oﬃcial catalogue

Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України»
International ecological forum «Environment for Ukraine»
Київ, 22 - 24 травня 2018 • 22 - 24 may 2018, Kyiv

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
м. Київ, вул. Турівська, 25
тел.: (044) 425 41 94
e-mail:ecodep@kmda.gov.ua
www.facebook.com/ekologiakyiv
www.ecodep.kyivcity.gov.ua

Department of ecology and natural resources
(Kyiv City State Administration)
Kyiv, Turivska st., 28
t.: (044) 425 41 94
e-mail:ecodep@kmda.gov.ua
www.facebook.com/ekologiakyiv
www.ecodep.kyivcity.gov.ua
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ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОМЕРЕЖІ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
тел.: +38 (044) 206-21-62
тел../факс: +38 (044) 206-31-19
e-mail: dszs@ukr.net

Департамент екомережі та природно-заповідного фонду забезпечує організацію, охорону та використання екологічної мережі та природно-заповідного фонду України.
З метою виконання основних завдань Департамент здійснює організаційні заходи з:
− створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
− установлення та дотримання режиму охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
− ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного
фонду;
− ведення паспортів водно-болотних угідь міжнародного значення;
− спеціального використання природних ресурсів у межах територій заповідного фонду;
− природоохоронної, наукової, рекреаційної, еколого-освітньої, міжнародної
діяльності установ природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
− управління установами природно-заповідного фонду, які відносяться до
сфери управління Мінприроди.

THE DEPARTMENT OF ECONET AND PROTECTED AREAS OF THE MINISTRY
OF ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES OF UKRAINE
tel.: +38 (044) 206-21-62
tel../fax: +38 (044) 206-31-19
e-mail: dszs@ukr.net

The Department of Econet and Protected Areas of Ministry of Ecology and
Natural Resources of Ukraine provides organization, protection and use of econet
and protected areas in Ukraine.
In order to achieve main tasks the Department makes arrangements with:
− creation of new protected areas and objects ;
− establishment and enforcement of the protected areas and objects regime;
− conducting of the protected areas State Cadastre;
− conducting of Wetlands of International Importance Information Sheets;
− special use of natural resources within the territories of the protected areas;
− environmental, scientific, recreational, ecological, educational, international
activity of the protected areas of national significance;
− management of protected areas that are under the jurisdiction of Ministry of
Ecology and Natural Resources of Ukraine.
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ТзОВ «АРІЄС-УКРАЇНА»
Львівська область, Буський район, с. Ожидів, вул. Шашкевича 72
тел: +380676704851; +380326446984
факс: +380326446986
oﬃce@arjes.com.ua
arjes.com.ua

ТзОВ «АРІЄС-УКРАЇНА» виготовляє обладнання для первинної та вторинної переробки відходів деревини, каменю, металу, будівельного сміття,
як промислового так і побутового призначення. Створена у 2013р. на засадах
німецької якості у тісній співпраці із партнерами «ARJES GmbH» (Німеччина)
та «ХЕММЕЛЬ-Україна», компанія зуміла за цей час зарекомендувати себе як
надійного та висококваліфікованого виробника на ринку техніки для подрібнення як в усій Україні, так і в багатьох країнах Європи.
Lviv region, Bussky district, Ozhidiv village, Shashkevicha str. 72
tel: +380676704851; +380326446984
fax: +380326446986
oﬃce@arjes.com.ua
arjes.com.ua

ARJES-UKRAINE LLC is the producer of machinery for primary and
secondary wastes treatment such as wood chippers, shredders for metal, stone,
construction wastes for both industrial and domestic application. Established in
2013 based on principles of German quality and in close cooperation with our
partners ARJES GmbH, Germany, and Hemmel Ukraine LLC, the company managed
to get the reputation of a reliable and qualified producer at the market on shredding
and crushing machinery both in all the regions of Ukraine and in many European
countries.
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Державна екологічна академія післядипломної освіти
та управління
вул. Василя Липківського, 35, корп. 2, м. Київ, 03035, Україна
тел.: +38 (044) 206-31-31; 248-40-21
факс: +38 (044) 206-31-31
e-mail: dei2005@ukr.net
www.dea.gov.ua

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління провідна організація Мінприроди України у сфері освітньої, науково-методичної та інформаційно-просвітницької роботи з питань охорони довкілля,
раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної
безпеки та інших на- прямів діяльності. При академії діють спеціалізовані наукові ради для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 21.06.01
– екологічна безпека (технічні науки), 03.00.16 – екологія (біологічні науки).

State Ecologycal Academy of Postgraduate Education and Management
35, Vasylya Lypkivs`koho Str., Building 2, Kyiv, 03035, Ukraine
tel.: +38 (044) 206-31-31; 248-40-21
fax: +38 (044) 206-31-31
e-mail: dei2005@ukr.net
www.dea.gov.ua

State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management is
a leading organization of Ministry of ecology and natural resources of Ukraine
in the field of methodological, scientific and educational work on environmental
protection, natural resource management, environmental safety and other activities.
There are specialized academic councils for defense of theses on the specialties:
21.06.01 - Environmental safety (engineering), 03.00.16 - Ecology (Life Sciences) at
the Academy.
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ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ»
вул. Механізаторів, 2, м. Київ, 03035, Україна
тел./факс: (044) 496-01-20, (067) 829-32-33
e-mail:ecozahist@gmail.com
www.ecozahist.com.ua

Науково-виробниче підприємство «ЕКОЗАХИСТ» є консалтинговою та
інжиніринговою компанією, що надає екоаудиторські та експертні послуги
вітчизняним та іноземним інвесторам при реалізації проектів будь-якої складності, з питань, що стосуються охорони навколишнього природного середовища, техніки безпеки та санітарно-гігієнічних аспектів виробничої діяльності.
Колектив професіоналів НВП «ЕКОЗАХИСТ» складається з технічних експертів
з багаторічним досвідом роботи у вітчизняних та міжнародних проектах.

SPE «ECOPROTECTION» LLC
2, Mekhanizatoriv Str., Kyiv, 03035, Ukraine
tel./fax: (044) 496-01-20, (067) 829-32-33
e-mail:ecozahist@gmail.com
www.ecozahist.com.ua

Scientific and Production Enterprise «ECOPROTECTION» LLC is a consulting
and engineering company which provides professional services for Ukrainian
and international investors with projects of different complexity, with issues
relating to environmental protection, safety and sanitary aspects of business.
SPE «ECOPROTECTION» LLC consists of highly qualified professionals and leading
consultants with years of experience in project management area.
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Група компаній «ЕКСПО»
вул. Алма-Атинська, 41а, м. Київ, 02092, Україна
тел.: +38 (044) 576-81-01
факс: +38 (044) 576-81-02
e-mail: galagan@expogroup.com.ua
www.expogroup.com.ua

Група компаній «ЕКСПО» об’єднує досвід виставкових компаній АТ “Торговий дім «Україна – Америка» (1991 – 1999) та ТОВ «ЕКСПО 2000 Україна». До
новоствореної групи входять: ТОВ «Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів», ТОВ «ЕКСПО 2000 Україна» та ТОВ «ЕКСПО-Тур
Україна».

«EXPO» Group of Companies
41a, Alma-Atynska Str., Kyiv, 02092, Ukraine
tel.: +38 (044) 576-81-01
fax: +38 (044) 576-81-02
e-mail: galagan@expogroup.com.ua
www.expogroup.com.ua

«EXPO» Group of Companies combines the experience of «Ukraine-America» Trading
House» JSC (1991-1999) and «EXPO 2000 Ukraine» Ltd. exhibition companies.
The newly created company comprises of Ukrainian Centre of International
Exhibitions, Conferences and Forums Ltd., «EXPO 2000 Ukraine» Ltd. and «EXPOTour Ukraine»Ltd.
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»
Дирекція НАЕК «Енергоатом» вул. Назарівська, 3, м. Київ, 01032, Україна
тел./факс: +38 (044) 277-78-83
www.atom.gov.ua

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» створено у жовтні 1996 р. Компанія є оператором усіх діючих атомних електростанцій України: Запорізької, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької. Основна мета компанії – збільшення виробництва
електроенергії за умови постійного підвищення рівня безпеки експлуатації.

АЕС. STATE ENTERPRISE
«NATIONAL NUCLEAR ENERGY GENERATING COMPANY
«ENERGOATOM»
Main Oﬃce of NNEGC “Energoatom” 3, Nazarivska Str., Kyiv, 01032, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 277-78-83
www.atom.gov.ua

The State Enterprise «National Nuclear Energy Generating Company
«Energoatom» was founded in October 1996. The company is the operator of all
running nuclear power plants in Ukraine: Zaporizhzhzya NPP, Rivne NPP, South
Ukraine NPP, Khmelnitsky NPP. The company’s primary objective is to increase
electricity production under condition of continued operation safety improvement.
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ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
Південне шосе, 72, . Запоріжжя, 69008, Україна
Кол-центр:+38 (061) 218 30 09
факс: +38 (061) 213-18-58
e-mail: oﬃce@zaporizhstal.com

ПАТ «Запоріжсталь» займає одне із провідних місць у металургійній галузі України. Продукція комбінату відома й користується попитом у споживачів
на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу. Спеціалізація – високоякісний сталевий гарячекатаний рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон з
вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть,
гнутий профіль. Основними споживачами продукції комбінату є виробники
труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського
машинобудування, виробники виробів побутової техніки. З 2012 по 2017 роки
ПАТ «Запоріжсталь» інвестував в природоохоронні об’єкти 8,8 млрд. грн.

PAT «Zaporizhstal»
South highway, 72. Zaporizhia, 69008, Ukraine
Call-centre: +38 (061) 218 30 09
Fax: +38 (061) 213-18-58
e-mail: oﬃce@zaporizhstal.com

PAT»Zaporizhstal» occupies one of the leading places in the metallurgical
industry of Ukraine. The production of the plant is well-known and demand
among consumers in the domestic market and in many countries of the world.
Specialization - high-quality steel hot rolled roll, g / k sheet, cold rolled sheet, x /
k roll of carbon and low-alloy steels, as well as steel tape, black tin, bent profile.
The main consumers of the plant’s products are pipe manufacturers, automobile,
transport, agricultural machinery manufacturers, manufacturers of household
appliances. From 2012 to 2017, PAT «Zaporizhstal» invested 8.8 billion UAH in
environmental protection objects.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ»
вул. Свиштовська, 4, м. Кременчук, 39609, Полтавська область, Україна
тел.: +38 (05366) 4-11-85
факс: +38 (0536) 76-86-48
e-mail: admin@kztv.com.ua

Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод технічного вуглецю» - високопродуктивне підприємство з високим рівнем виробничої оснащеності. Підприємство спеціалізується на виробни- цтві технічного вуглецю,
який використовується в шинній та гумово-технічній промисловості. Покупцями продукції є провідні світові виробники шин: Goodyear, Bridgstone, Michelin,
Nokian Tyres, Белшина та ін. ПАТ «КЗТВ» - найбільший виробник технічного
вуглецю в Україні. Кременчуцький завод технічного вуглецю нагороджено
пам’ятною відзнакою та дипломом переможця Х Всеукраїнського конкурсу
«Екологічна якість та безпека», а також отримало нагороду «Екологія та природні багатства України» за екологічну безпеку виробництва.

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
«KREMENCHUG CARBON BLACK PLANT»
4, Svishtovska Str., Kremenchug, Poltava Oblast, 39609, Ukraine
tel.: +38 (05366) 4-11-85
fax: +38 (0536) 76-86-48
e-mail: admin@kztv.com.ua

Public Joint Stock Company “Kremenchug Carbon Black Plant” is a highly-yield
company with high level of industrial equipment. The company is specialized on
carbon black production, which is used in tire and rubber industry. Consumers of
carbon black are the leading world tire producers: Goodyear, Bridgstone, Michelin,
Nokian Tyres, Belshina, etc. PJSC “KCBP” is the largest carbon black producer in
Ukraine. Kremenchug Carbon Black Plant was awarded the commemorative sign
and diploma of the winner of X Ukrainian contest “Environmental quality and
safety”, and also has got an award “Ecology and natural resources of Ukraine” for
environmental production security.
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ЮЖНИЙ»
м. Южне, 65481,Одеська обл., Україна, ДП «МТП «Южний»
тел.: +38 (048) 750-71-63, 750-78-06
факс: +38 (048) 750-72-93, 750-74-44
e-mail: port@port-yuzhny.com.ua
www.port-yuzhny.com.ua

ДП «МТП «Южний» займає стратегічне положення в роботі міжнародних
транс-континентальних транспортних коридорів, є найбільш перспективним
для забезпечення інтересів України, як транзитної держави.
Колектив порту «Южний» нагороджений Почесною відзнакою - медаллю
і дипломом «Народна шана» за екологічно чисте виробництво у номінації «За
вагомий внесок у розвиток державної екологічної політики у галузі морського
транспорту» Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота Фортуна»; у 2013-2014 роках Дипломами Міністерства екології та природних ресурсів України в номінації «Краще екологічно відповідальне підприємство України» загальноукраїнського проекту «Екологія, довкілля та природокористування
в Україні ». В 2003 - 2017 роках підприємство перемагає у різних номінаціях
Всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека»

STATE ENTERPRISE “SEA TRADE PORT “YUZHNY”
Yuzhnyi, 65481, Odessa Oblast, Ukraihne, SE «STP «Yuzhnyi»
tel.: +38 (048) 750-71-63, 750-78-06
fax: +38 (048) 750-72-93, 750-74-44
e-mail: port@port-yuzhny.com.ua
www.port-yuzhny.com.ua

State Enterprise «Yuzhny» Sea Trade Port holds the leading position in the
operation of the international transcontinental transport routs and is the most
prospective for providing interests of Ukraine as the transit state.
The staff of «Yuzhny» Port was awarded with the Sign of Honor – the medal
and the diploma «People’s Respect” for the environmental clean production in
the nomination «For the Significant Contribution into the Development of State
Environmental Policy in the Sea Transport Field» of the International Academic
Popularity Rate «Golden Fortune». In 2013-2014 «Yuzhny» was awarded with diploma
of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine in the nomination «The
Best Ecologically Responsible Enterprise of Ukraine» of All-Ukrainian Project «Ecology,
Environment and Nature Exploration in Ukraine». In 2003-2017 the enterprise was
the winner in different nomination of the All-Ukrainian Competition «Ecological
Quality and Safety».
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Відокремлений підрозділ «Южно-Українська атомна електростанція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
Відділ роботи з громадськістю та ЗМІ
тел./факс: +380 5136 5-64-44
е-mail: smi@sunpp.atom.gov.ua
www.sunpp.mk.ua

Южно-Український енергетичний комплекс - єдине в Україні підприємство з комплексним використанням
базових ядерних і маневрених гідроакумулюючих потужностей, а також водних
ресурсів річки Південний Буг. Він розташований на півночі Миколаївської області та об’єднує Южно-Українську АЕС, Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС.
Щорічно енергокомплексом виробляється 18-20 млрд кВт·год. електричної енергії, яка складає приблизно 10% загального енерговиробництва в країні
та близько 25% її генерації на українських атомних електростанціях.

Detached Subdivision «South-Ukraine Nuclear Power Plant», StateOwned Enterprise «National Nuclear Energy Generating Company
«Energoatom»
Public Relations Dpt. and Mass Media
tel./fax: +380 5136 5-64-44
e-mail: smi@sunpp.atom.gov.ua
www.sunpp.mk.ua

South-Ukraine power complex is the only enterprise in Ukraine that practices
complex use of basic nuclear and maneuvering pumped-hydrostorage powers, as
well as water resources of the Pivdennyi Buh. It is located in the north of Mykolaiv
region and is comprised of South-Ukraine NPP, Tashlyk PSP and Oleksandrivka HPP.
The power complex produces 18-20 billion kW/h of energy annually, which
is about 10% of the total energy production in the country and about 25% of its
generation at the Ukrainian nuclear power plants.
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ТОВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «УКРЕКОПРОЕКТ»
вул. Червоногвардійська, 40, м. Запоріжжя , 69002, Україна.
тел./факс: +38 (061) 236-07-72
моб.: +38 (097) 647-79-06
e-mail: ukrecoproekt@gmail.com
www.ukrecoproekt.com.ua

ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» є одним із провідних
кінцевих утилізаторів в Україні, що надає повний спектр послуг у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження).
Увесь комплекс робіт виконується на власному технологічному обладнанні на основі передових технологій. Підприємство має багаторічний досвід
роботи та професійну команду атестованих працівників, що виключає будь-яку
можливість нанесення шкоди навколишньому середовищу у процесі виконання робіт.
Тривала співпраця зі значною кількістю промислових підприємств України та численні рекомендаційні листи від наших контрагентів є гарантованим
підтвердженням якісного виконання робіт та надійного сервісу.

RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE «UKRECOPROEKT» LTD
40, Chervonogvardiyska str., Zaporizhzhia, 69002, Ukraine.
phone/fax: +38 (061) 236-07-72
cell phone: +38 (097) 647-79-06
e-mail: ukrecoproekt@gmail.com
www.ukrecoproekt.com.ua

Research and Development Institute «Ukrecoproekt» Ltd is one of the leading
and final utilizers in Ukraine, it provides a full range of services in the sphere of
hazardous waste management (collection, transportation, storage, processing,
utilization, waste detoxification).
The whole set of works is carried out with own technological equipment
using advanced technologies. The enterprise has a long experience of work and
a professional certified team that excludes any possibility to do harm to our
environment during work execution .
Long-term cooperation with a significant number of Ukrainian industrial
enterprises and numerous recommendation letters from our partners confirm the
high-quality work execution as well as reliable service.
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Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо»
тел.: +38 (044) 541-18-11
e-mail: pleso2012@ukr.net
www.pleso.org

У своїй діяльності КП «Плесо» підпорядковується Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Зовнішній благоустрій, охорона, утримання та експлуатація внутрішніх водойм
і земель водного фонду, покращення їх рекреаційної спроможності та екологічного
стану.
Впровадження системи заходів, спрямованих на запобігання, обмеження
і ліквідацію наслідків забруднення, засмічення і виснаження внутрішніх водойм м.
Києва.
Проведення науково-виробничої та організаційно-господарської діяльності у
сфері створення і розвитку туристичної, спортивно-оздоровчої, розважальної та соціально-культурної інфраструктури на землях водного фонду м. Києва.
Організація і здійснення рятувально-водолазних робіт для забезпечення безпеки людей на воді у місцях масового організованого та неорганізованого відпочинку в
межах міста Києва.
Організація і надання медичними працівниками першої невідкладної допомоги при нещасних випадках на воді та у місцях відпочинку біля води.
Організація системи екологічної безпеки у місцях організованого відпочинку
на пляжах і внутрішніх водоймах м. Києва.
Організація комплексу заходів (проектування, будівництво, експлуатація) щодо
очистки стічних вод дощової каналізації.
Проведення землевпорядних робіт. Надання послуг у сфері відпочинку та рекреації.
Виконання функцій замовника на виконання проектних і будівельних робіт
щодо:
− громадських будівель і споруд, відповідно до чинного законодавства;
− гідротехнічних споруд водогосподарського призначення;
− внутрішніх і зовнішніх мереж водопроводу, каналізації;
− електропостачання та споруд на них;
− благоустрою територій;
− захисту територій від затоплення.
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Municipal enterprise of the executive body of Kyiv City Council (Kyiv city
state administration) for the protection, maintenance and exploitation
of the lands of Kyiv water fund «Pleso»
тел.: +38 (044) 541-18-11
e-mail: pleso2012@ukr.net
www.pleso.org

In its activities, KP «Pleso» is subordinated to the Oﬃce of Ecology and
Natural Resources of the executive body of the Kyiv City Council (Kyiv City State
Administration).
External improvement, protection, maintenance and operation of inland water
bodies and lands of the water fund, improvement of their recreational capacity and
ecological status.
Implementation of a system of measures aimed at preventing, limiting and
eliminating the consequences of pollution, clogging and depletion of the internal
reservoirs of Kyiv.
Conducting scientific-production, organizational and economic activity in the
field of creation and development of tourist, sporting-recreational, entertaining
social and cultural infrastructure on the lands of the Kiev water fund.
Organization and implementation of rescue and diving works for ensuring the
safety people on the water in places of mass organized and unorganized recreation
within the city of Kiev.
Organization and provision of first-aid medical assistance by accident workers
on water and in recreational areas near the water.
Organization of the system of ecological safety in the places of organized rest
on the beaches and inland water bodies of Kiev.
Organization of a complex measures (design, construction, operation) for the
treatment of sewage rainwater drainage. Conducting land management works.
Providing services in the field of recreation.
Performance of the customer’s functions for the execution of design and
construction works concerning:
− public buildings and structures, in accordance with the current legislation;
− hydraulic engineering structures for water management purposes;
− internal and external networks of water supply, sewage;
− electricity supply and facilities on them;
− landscaping of territories;
− protection of the territories from flooding.
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Комунальне Підприємство Виконавчого органу Київради (Київської
Міської Державної Адміністрації)
«Київкомунсервіс»
04053, м. Київ
вул. Кудрявська, 23
тел./факс: (044) 531-96-77
E-mail: info@kks.kiev.ua
www.kks.kiev.ua

Розвиток системи поводження з відходами у місті Києві, надання послуг
щодо своєчасного та повного виве-зення побутових відходів від місць їх утворення до визначених місць утилізації, координація та контроль за діяльністю
підприємств-перевізників, впровадження роздільного збору побутових відходів в столиці.

Municipal Enterprise of Executive Body of Kyiv City Council (Kyiv City
State Administration) «KYIVKOMUNSERVIS»
3, Kudriavska Str.,Kyiv, 04053, Ukraine tel./fax: +38 (044) 531-96-77
e-mail: info@kks.kiev.ua
www.kks.kiev.ua

Development of waste management systems in Kyiv. Services on timely
and complete removal of waste from places of their formation to the specified
disposal sites. Coordination and control on businesses carriers. Implementation
of waste separate collection in the city of Kyiv.
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КП «Київський міський Будинок природи»
м. Київ, вул. Рогнідинська,3.
тел. (044) 234-45-47
e-mail: pruroda@ukr.net
www.facebook.com/KiivskijMiskijBudinokPrirodi
КП «Київський міський Будинок природи» виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА) це спеціалізоване природоохоронне підприємство. Основна мета підприємства - еколого-просвітницька діяльність, реалізація соціально-економічних, професійних та творчих інтересів жителів м. Києва.

Municipal services «Kiev city House of nature»
Kyiv, st. Rognidinska, 3.
tel. (044) 234-45-47
e-mail: pruroda@ukr.net
www.dom-prirody.com.ua
www.facebook.com/KiivskijMiskijBudinokPrirodi
MS «Kyiv city House of nature» executive agency of the Kyiv city council
(KCSA) is a specialized nature conservation company. The main goal of the company
is ecological and educational activities, realization of socio-economic, professional
and creative interests of Kyiv residents.
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Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
www.kievzelenbud.com
Call-центр (044) 272-40-18,
E-mail: info@kievzelenbud.com

Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста «Київзеленбуд» - засноване понад 60 років тому підприємство, яке робить столицю кращою, чистішою і зеленішою.
Структура об’єднання:
− 10 районних підприємств з утримання зелених насаджень
− 3 лісопаркових господарства
− міський декоративний розсадник «Теремки»
− міська станція захисту зелених насаджень
У 2017 році КО «Київзеленбуд» прийняло нову Стратегію розвитку підприємства
на 2017 – 2021 роки. Згідно з нею, підприємство буде розвиватися за трьома основними
напрямками: Екологічно. Інноваційно. Комфортно.
Екологічно:
− збільшення питомої кількості вічнозелених насаджень;
− збільшення зелених зон у місті шляхом улаштування газонів, посадки дерев та кущів, квітникових композицій на об’єктах будівництва та експлуатації;
− організація ведення лісового господарства та розсадницької справи;
− організація виставок квітів, вирощування, закупівля і реалізація садивного матеріалу
дерев і кущів, насіння газонних трав, рослинного ґрунту, квіткової продукції;
− використання багаторічних декоративних трав і злаків у ландшафтному дизайні.
Інноваційно:
− використання широкого спектру сучасних технічних засобів;
− початок будівництва палетної лінії;
− запровадження утилізації автопокришок;
− переробка новорічних ялинок;
− влаштування систем автоматичного поливу та будівництво насосних станцій;
− вирощування у міському розсаднику «Теремки» та оранжерейних господарствах
рослин, стійких до зростаннях в умовах мегаполісу.
Комфортно:
− відкриття сучасних спортивних і дитячих майданчиків;
− створення work-out-майданчиків, бігових і велодоріжок;
− оформлення буккросинг-зон;
− встановлення лав із вбудованою сонячною батареєю і USB-портом для зарядки телефонів та інших пристоїв.
Здобутки за 2017 рік:
− висаджено 120 тисяч дерев і кущів та 12 мільйонів квітів;
− відремонтовано 105 парків і скверів;
− встановлено понад 50 арт-об’єктів;
− запроваджено перший в Україні фестиваль плаваючих клумб.
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Communal association of green building and maintenance of the green
planting of Kyiv city «KYIVZELENBUD»
www.kievzelenbud.com
Call-центр (044) 272-40-18,
E-mail: info@kievzelenbud.com

Communal association of green building and maintenance of the green planting of
Kyiv city «KYIVZELENBUD» was founded more than 60 years ago with the aim to do the capital
better, more cleaner and more greener.
Structure of Association:
10 district enterprises of maintenance of the green planting
3 forestry districts
City decorative breeding ground “Teremky”
The new Strategy of enterprise`s development for 2017 – 2021 was accepted by CA
“Kyivzelenbud” in 2017. In accordance to it, the enterprise will folow three main directions:
Eco-friendly. Innovative. Comfortable.
Ecologically:
− increasing of the amount of evergreen planting;
− increasing of green belts in town by arranging of lawns, planting trees and bushes, flower
compositions, at green building and exploitation objects;
− organization of forestry districts and trees nursery;
− organization of flower-shows, growing, purchase and realization of green material: trees
and bushes, seed of lawn herbs, vegetable soil, floral products;
− use of long-term decorative herbs in landscape design
Innovative:
− use of wide spectrum of modern hard wares;
− beginning of pallet line building;
− introduction of tire-covers recycling;
− recycling of new-year trees;
− arranging of the systems of the automatic watering and pumpings stations building;
− growing in a decorative breeding ground «Teremky» and hothouses those types of plants,
which are proof to grow in the city conditions.
Comfortably:
− opening of modern sport and child’s grounds;
− creation of work-out-places, running and bicycle tracks;
− bookcrossing-areas decoration;
− establishment of benches with a built-in sun battery and usb-port for charging of telephones
and other gadgets.
Achievements of 2017 :
− 120 thousand and 12 million flowers trees and bushes were planted;
− 105 parks and public gardens were repaired;
− over 50 art-objects were set ;
− The first Ukrainian festival of floating flowerbeds was held.
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Програма розвитку ООН в Україні
Кловський узвіз 1, Київ, 01021, Україна
тел.: +380 44 253 93 63
факс: +380 44 253 26 07
e-mail: registry.ua@undp.org
www.ua.undp.org

Будучи агентством Організації Об’єднаних Націй, що спеціалізується на питаннях розвитку, Програма розвитку ООН працює у 170 країнах і територіях, сприяючи подоланню бідності та зменшенню нерівності, допомагаючи розробляти політики, розвивати
лідерські навички, підвищувати інституційну спроможність та зміцнювати стійкість
заради досягнення результатів у сфері розвитку. Завдяки партнерству з національними, обласними та місцевими органами влади, громадянським суспільством і приватним сектором, ПРООН прагне підтримати Україну на шляху до подолання бідності, розвитку людського потенціалу, досягнення справедливих результатів, захисту довкілля
і просування демократичного врядування. Головна стратегічна мета ПРООН в Україні
– допомогти державі в реалізації Цілей сталого розвитку, викладених у Глобальному
порядку денному сталого розвитку на період до 2030 року. Свою роботу ПРООН в
Україні здійснює за трьома основними напрямками:
•
Розбудова миру та відновлення
•
Демократичне врядування
•
Сталий розвиток та навколишнє середовище
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United Nations Development Programme in Ukraine
1, Klovsky Uzviz, Kyiv, 01021, Ukraine
tel.: +380 44 253 93 63
fax: +380 44 253 26 07
e-mail: registry.ua@undp.org
www.ua.undp.org

As the development arm of the United Nations, United Nations Development Programme
works in about 170 countries and territories, helping to achieve the eradication of poverty, and
the reduction of inequalities, to develop policies, leadership skills, institutional capabilities
and build resilience in order to sustain development results. Through partnerships with
national, regional, and local governments, civil society, and the private sector, UNDP strives
to support Ukraine in its efforts to eliminate poverty, develop people’s capacity, achieve
equitable results, sustain the environment, and advance democratic governance. UNDP’s
strategic objective in Ukraine is to assist the country in implementing the Sustainable
Development Goals contained in the Global Agenda 2030. The UNDP’s work in Ukraine is
focused on three main areas:
•
Recovery and Peacebuilding
•
Democratic Governance
•
Sustainable Development and Environment
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ЗМІСТ
Програма Форуму

3 - 4 стор.

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

5 стор.

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОМЕРЕЖІ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

6 стор.

ТзОВ «АРІЄС-УКРАЇНА»

7 стор.

Державна екологічна академія післядипломної освіти
та управління

8 стор.

ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ»

9 стор.

Група компаній «ЕКСПО»

10 стор.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

11 стор.

ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

12 стор.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ»

13 стор.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ЮЖНИЙ»

14 стор.

Відокремлений підрозділ «Южно-Українська атомна електростанція»
Державного підприємства «Національна атомна
енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
15 стор.
ТОВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «УКРЕКОПРОЕКТ»

16 стор.

Комунальне підприємство виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
по охороні, утриманню та експлуатації земель
водного фонду м. Києва «Плесо»

17 - 18 стор.
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Комунальне ПідприємствоВиконавчого органу Київради
(Київської Міської Державної Адміністрації) «Київкомунсервіс»

19 стор.

КП «Київський міський Будинок природи»

20 стор.

Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»

21 - 22 стор.

Програма розвитку ООН в Україні
United Nations Development Programme in Ukraine

23 - 24 стор.
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