
 

2-Й СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ  

«ЕКО ФОРУМ – 2018» 

 

Дата проведення:  30 травня – 1 червня 2018 року 

Місце проведення:  Україна, м. Запоріжжя, вул. Перемоги 70-Б, ВЦ «Козак-Палац» 

 

Організатори: 

- Міністерство екології та природних ресурсів України 

- Міністерство освіти і науки України 

- Запорізька міська рада 

- Запорізька торгово-промислова палата 

- Запорізький обласний союз промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» 

- Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Регіональний центр розвитку спроможних 

територіальних громад Запорізької області» 

 

Партнери форуму: 

- ПАО АБ «УКРГАЗБАНК» 

- Асоціація «Укрводоканалекологія» 

 

Головний інформаційний партнер: 

Запорізька незалежна телерадіокомпанія «ТВ-5» 

 

Інформаційні партнери форуму: 

- журнал «Екологія підприємства» 

- телерадіокомпанія «Алекс» 

- телеканал «Z» 

- газета «Запорізька Січ» 

- газета «Индустриальное Запорожье» 

 

Основні завдання форуму: 

- конструктивна взаємодія органів державної влади, місцевого самоврядування, представників 

науки, бізнесу та громадськості в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального 

використання природних ресурсів; 



- впровадження в регіоні екологічних ініціатив; 

- сприяння залученню інвестицій та інновацій, які сприятимуть покращенню стану довкілля, 

збереженню природних ресурсів, впровадженню засад збалансованого розвитку територіальних 

громад; 

- налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва у галузі охорони довкілля. 

Цілі форуму: 

- консолідація діяльності промисловців, підприємців, громадськості до вирішення питань стійкого 

розвитку, взаємовигідного співробітництва в галузі забезпечення сприятливого навколишнього 

природного середовища та раціонального використання природних ресурсів; 

- залучення інвестицій в екологічні проекти та зміцнення на міжнародному рівні іміджу 

Запоріжжя, як екологічно безпечного міста орієнтованого на інновації та стійкий розвиток 

економіки; 

- сприяння впровадженню сучасних чистих технологій в промисловому комплексі. 

 

Тематичні розділи форуму: 

- Реформування системи управління природоохоронної діяльності та державного 

природоохоронного нагляду; 

- Охорона повітряного басейну, технології та обладнання захисту атмосферного повітря від 

викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами; 

- Охорона водних ресурсів, водопостачання, водовідведення, технології та обладнання з очищення 

природної та стічної води; 

- Система контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища; 

- Переробка промислових та побутових відходів, енергетичний потенціал відходів, використання 

вторинної сировини; 

- Боротьба з карантинними рослинами; 

- Енергозбереження та енергоефективність; 

- Еко-офіс (green-office). 

 

В рамках форуму: 

- виставка 

- конференції 

- презентації 

- семінари 

- майстер-класи 

 

Учасники форуму: 

- представники міністерств та відомств, Асоціації міст України, органів державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування; 

- вчені та спеціалісти академічних та галузевих науково-дослідних і проектних інститутів, вищих 



навчальних закладів; 

- керівники підприємств різних форм власності; 

- іноземні підприємства та організації; 

- фінансові структури; 

- громадські організації. 


