
у
Міністерство екології

та природних ресурсів країни

ВОДА &  ЕНЕРГІЯ 

 IV Львівський Екологічний Форум

Головна зустріч експертів у сфері водопостачання, 
водовідведення, очищення стічних вод, енергозбереження

13-14.09.2018, Львів, Україна

Організатор:  
Асоціація водоканалів України «Укрводоканалекологія»



у
Міністерство екології

та природних ресурсів країни

IV Львівський Екологічний Форум ВОДА & ЕНЕРГІЯ – найактуальніший та найвпливовіший 
захід у сфері водопідготовки, водопостачання, водовідведення, впровадження інновацій-
них технологій для виробництва  енергії із осадів стічних вод в Україні.

Організатором Форуму є Асоціація водопровідно-каналізаційних підприємств «Укр водо-
каналекологія», яка об’єднує понад 200 підприємств галузі.

Мета Форуму
 Сприяти обміну досвідом між країнами з найкращими практиками, державною 

політикою та комплексним управлінням водними ресурсами
 Поширення новітніх технологій для розвитку мереж водопостачання та водовідведення 
 Налагодження ефективного діалогу з учасниками ринку комунальних послуг, 

міжнародними організаціями, державними установами та громадськістю

Місце проведення:
Україна, місто Львів, вул. Стрийська, 199, Стадіон «Арена-Львів»

Форум допоможе Вам:
 Провести індивідуальні зустрічі з клієнтами та партнерами
 Вивчити нові можливості українського ринку для підвищення 

конкурентоспроможності компанії
 Представити власні послуги
 Почути знакові кейси та нові ідеї для проектів
 Побачити технологічні новинки 
 Отримати рекомендації та поради провідних експертів ринку

У ці 2 дні учасники заходу матимуть змогу: 
 дізнатися багато нового і цікавого з понад 40 доповідей від експертів і професіоналів 

водного сектору національної економіки. 
 відвідати панельні дискусії  та огляди знакових кейсів від opinion leaders своєї справи 
 побачити новинки ринку - знайти потенційних партнерів або спонсора. 

Впродовж 2 днів буде діяти Water Pro – це ярмарок компаній, котрі надають трендові 
технології та рішення практичних проблем водопідготовки  і очищення стічних вод для 
промисловості та комунальних підприємств.
На завершення першого дня – грандіозна вечірка, адже у цю ніч саме ВИ – гості!

IV Львівський Екологічний Форум ВОДА & ЕНЕРГІЯ. 
Ще більше сенсу, ще більше користі, ще більше знайомств! 
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ПРОГРАМА ЕКО ФОРУМУ1

ТОП-ТЕМИ
1. Угода про асоціацію з ЄС – основний рушій  
    у сфері екологічної політики і права
• Стан імплементації Директив Ради «Про якість води, призначеної для споживання 

людиною», «Про очистку міських стічних вод», «Про встановлення рамок діяльності 
Співтовариства у галузі водної політики». 

• Чи достатньо переписати положення директив і прийняти їх як закони в Україні?
• Галузева стратегія – як основа розробки необхідних законів і підзаконних актів.
• Результати прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», оцінка взаємодії 

між міністерством, облдержадміністраціями та суб’єктами господарювання.

2. Інвестиції у захист довкілля – інвестиції у майбутнє
• Робоча група «Енергетика, довкілля та зміна клімату». 
• Проекти технічної допомоги міжнародної організації Регіональний екологічний центр 

для Центральної та Східної Європи. 
• Інвестиції в зелену економіку, інновації та ресурсоощадливість. Приклади успішних 

проектів в Україні.
• Спільні проекти з організаціями громадянського суспільства та муніципалітетами на 

місцях задля зміни екологічної свідомості.

3. Від стратегії виживання до успішної трансформації
• Яка справжня природа успіху європейських водних компаній, які досягли вершин?
• Чим стратегія виживання відрізняється від стратегії розвитку? Яка філософія лежить 

в основі цих стратегій?
• Яку трансформацію і ключові зміни повинні пройти українські підприємства водного 

господарства?
• Які інструменти і практики повинні бути впроваджені, для забезпечення стабільного 

розвитку у сучасних умовах?

4. Вплив стічних вод на екологію.  
    Оптимізація роботи очисних споруд та обробка осадів
НУ «Львівська Політехніка», Представництво Польської академії наук у Києві, Варшавська 
політехніка, Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського 
господарства м. Київ
• Технічний аудит та розробка комплексних схем оптимізації роботи каналізаційних 

очисних споруд.
• Моделювання та розробка стратегії управління поверхневим стоком з  урбанізованих 

територій в Україні в умовах глобальних кліматичних змін.
• Технологічні схеми утилізації осадів на каналізаційних очисних спорудах. Пошук 

оптимальних технологічних режимів анаеробного зброджування суміші осадів.
• Перспективи впровадження технології біокомпостування осадів стічних вод на 

українських каналізаційних очисних спорудах.

––––––––––––––

1 Програма Форуму перебуває в процесі розробки й наповнення. Ми обираємо теми, які вважаємо важливими і з якими нам 
цікаво працювати у тривалій перспективі. Очікуємо ваших зауважень та побажань e-mail: lvivecoforum@gmail.com
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5. Дискусійні теми, що готуються для обговорення на Форумі:
• Оцінка запасів питних підземних вод. Геологічне вивчення та дослідно-промислова 

розробка.
• Моніторинг якості питної води. Законодавче регулювання, технічне забезпечення.
• Розробка положень про технологічні регламенти виробництва питної води та 

централізованого водовідведення.
• Напрямки зменшення втрат питної води підприємствами, які надають послуги 

централізованого водопостачання.
• Правила приєднання до водопровідних мереж. Проблематика несанкціонованих 

забудов.
• Правила з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації рідких 

нечистот.
• Перспективи впровадження стимулюючого тарифоутворення.
• Сучасні інноваційні методи побудови екологічно-свідомого суспільства.

Під час Форуму буде забезпечено синхронний переклад на українську/ англійську/ 
польську мови 

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ:
www.eco-forum-lviv.com.ua  

lvivecoforum@gmail.com

Асоціація «Укрводоканалекологія» створене у 1999 року як найбільше професійне об’єднання 
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Асоціація – неприбуткове госпо-
дарське об’єднання, корпоративний член Міжнародної Водної Асоціації IWA. Основною ме-
тою Асоціації є налагодження ефективної співпраці підприємств водного сектору з органами 
влади, міжнародними організаціями для  забезпечення громад якісними та надійними по-
слугами з водопостачання та водовідведення.

Дмитро Ванькович 
директор проекту  
+38 050 317 45 12  
vankovych.dmytro@gmail.com

Уляна Горбата  
менеджер проекту – конференційна діяльність  
+38 067 314 41 76  
ulyana.horbata@gmail.com

Андрій Чех 
менеджер проекту – виставкова діяльність  
+38 067 671 29 95  
andriychekh@gmail.com


