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Попередня програма: 
1-й день 13 вересня 
 

Час Назва експертної дискусії Спікери 

8:00 – 9:00 Реєстрація учасників, ранкова кава  

9:00 – 9:30 

Відкриття 1-го дня Форуму  
Привітальне слово 

Дмитро  Ванькович – голова організаційного комітету Форуму  - до 5 хвилин.  
Андрій Садовий, Львівський міський голова   - до  5  хвилин. 
Дмитро Андрієвський, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з 
питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства – до 5  хвилин.  
Дмитро Новицький, президент Асоціації «Укрводоканалекологія» - до 5 хвилин.  

9:30 – 10:30 

Угода про асоціацію з ЄС – стан імплементації  
законодавства  України на відповідність  
європейським  директивам в сфері екології  
 
Питання для обговорення: 

-  про стан прийняття нормативно-правових 

актів на виконання Закону України № 2059 «Про 
оцінку впливу на довкілля»; 
 - про стан прийняття та узгодження  
нормативно-правових актів на виконання 
Закону України № 2354 «Про стратегічну 
екологічну оцінку»; 
- реформування дозвільної системи у сфері 
зменшення обсягів промислового забруднення 
(інтегрований дозвіл); 
- про проект Закону України «Про 
водовідведення», стан підготовки та 
необхідність прийняття; 
- Надійність роботи систем знезараження питної 
води. Внесення змін до Кодексу цивільного 
захисту України та Закону України «Про публічні 
закупівлі» 
 

Микола Кузьо, Заступник Міністра екології та природних ресурсів  
Дмитро Андрієвський,  Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з 
питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства   
Анатолій Дирів, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи 
Альона Бабак, народний депутат України 
 
Володимир Білоконь, офіс реформ Мінприроди  
Ольга Семків, офіс реформ Мінприроди  
Микола Лесік, ДП «НДКТІ-МГ» 
 
 
Про стан прийняття нормативно-правових актів на виконання Закону України № 2059 
«Про оцінку впливу на довкілля» -  Микола Кузьо, Заступник Міністра екології та 
природних ресурсів, Володимир Білоконь, офіс реформ Мінприроди – 15 хвилин.  
 
Про стан прийняття та узгодження  нормативно-правових актів на виконання Закону 
України № 2354 «Про стратегічну екологічну оцінку» - Микола Кузьо, Заступник Міністра 
екології та природних ресурсів, Володимир Білоконь, офіс реформ Мінприроди, – 15 
хвилин. 
 
Реформування дозвільної системи у сфері зменшення обсягів промислового 
забруднення (інтегрований дозвіл) - Микола Кузьо, Заступник Міністра екології та 
природних ресурсів, Володимир Білоконь, офіс реформ Мінприроди, Ольга Семків, офіс 
реформ Мінприроди  – 15 хвилин.  
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Проект Закону України «Про водовідведення», стан підготовки та необхідність 
прийняття - Едуард Кругляк, Мінрегіон, заст. Міністра, Микола Лесік, ДП «НДКТІ-МГ». – 
15 хвилин.  
 
Ольга Бабій, Асоціація «Укрводоканалекологія» - модератор 
 

10:30 – 11:30  

Обговорення  проблемних питань галузі 
водопостачання та водовідведення України за 
участі народних депутатів України – членів 
комітетів Верховної Ради України з питань 
будівництва, містобудування і житлово-
комунального господарства та з питань екологічної 
політики, природокористування та ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи, МДФО 
«Питна вода» 
 
Питання для обговорення: 
 
-  стратегія розвитку галузі  водопостачання 
та водовідведення; 
-  стан реалізації загальнодержавної 
програми «Питна вода України», необхідність 
внесення змін та забезпечення фінансування 
заходів; 
- про плани зміни порядків формування 
тарифів на комунальні послуги. 

 
 

Дмитро Андрієвський, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з 
питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства   
Анатолій Дирів, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи 
Народні депутати України  - члени комітетів Верховної Ради України з питань 
будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та з питань екологічної 
політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, МДФО 
«Питна вода».  
Дмитро Новицький, президент Асоціації «Укрводоканалекологія».  
Наталя Хоцянівська, директор Департаменту економіки систем життєзабзепечення 
Мінрегіону України  
Володимир Кобилянський, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 
 
Стратегія розвитку галузі водопостачання та водовідведення – необхідність 
розробки та прийняття - Дмитро Андрієвський, Перший заступник Голови Комітету 
Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 
господарства   
Народні депутати України 
Дмитро Новицький, президент Асоціації «Укрводоканалекологія».  
Наталя Хоцянівська, директор Департаменту економіки систем життєзабзепечення 
Мінрегіону України – 20 хвилин.  
 
Стан реалізації загальнодержавної програми «Питна вода України», необхідність 
внесення змін та забезпечення фінансування заходів.   Дмитро Андрієвський, 
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-комунального господарства   
Народні депутати України 
Дмитро Новицький, президент Асоціації «Укрводоканалекологія».  
Наталя Хоцянівська, директор Департаменту економіки систем життєзабзепечення 
Мінрегіону України – 20 хвилин.  
Стан фінансування загальнодержавної програми «Питна вода України» в 2018 році. 
Стратегічне бачення фінансування програми «Питна Вода України». -   Дмитро 
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Андрієвський, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства   
Народні депутати України  
Дмитро Новицький, президент Асоціації «Укрводоканалекологія».  
Наталя Хоцянівська, директор Департаменту економіки систем життєзабзепечення 
Мінрегіону України – 20 хвилин.  
 
Системна робота по тарифоутворенню – запорука успіху, Артем Чумак, директор 
Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення НКРЕКП 
 
Ольга Бабій, Асоціація «Укрводоканалекологія» - модератор  
 

 11-30 – 12-00  Перерва на каву    

12:00 – 14:00 

Інвестиції у захист довкілля – інвестиції у 
майбутнє.  
 
Питання для обговорення: 
- реформування системи екологічного 

оподаткування; 
- проекти технічної допомоги міжнародних 

організацій; 
- проект  розвитку міської інфраструктури- 2;  
- реконструкція БСА як найбільший екологічний 

проект України: як отримати гроші від 
іноземного інвестора; 

- інвестиції в зелену економіку, інновації та 
ресурсоощадливість. Приклади успішних 
проектів в Україні;  

- від стратегії виживання до успішної 
трансформації. Справжня природа успіху 
європейської водної компанії, яка досягла 
вершин;  

- яку трансформацію і ключові зміни повинні 
пройти українські підприємства водного 
господарства для стабільного розвитку в 
сучасних умовах. 

Микола Кузьо, Заступник Міністра екології та природних ресурсів  
Казімєж Куйда, президент Національного Фонду охорони довкілля Польщі 
Лєшек Буллер, Програма Польща-Україна-Білорусь 
Віктор Дорошенко, керівник центральної групи управління проектом Мінрегіону 
Олег Лисюк, директор департаменту з реконструкції БСА ПрАТ «АК «Київводоканал» 
Представники водоканалів України (спікери уточнюються).  
Маркус Райхель, директор DREBERIS GmbH 
 
 Ольга Бабій, Асоціація «Укрводоканалекологія» - модератор  
 

14:00 – 15:00 Перерва на обід  
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15:00 – 16:30 

Фінасово-економічний стан галузі водопостачання 
та водовідведення .  
(теми уточнюються) 

- Фінансово-економічний стан підприємств та регулювання тарифів. Відшкодування 
різниці в тарифах, Наталя Хоцянівська - Мінрегіон 
- Особливості тарифоутворення для ліцензіатів НКРЕКП, Артем Чумак – НКРЕКП 
- Реалізація Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання”, Офіс підтримки реформ Мінрегіону 
- Надійність роботи систем знезараження питної води. Внесення змін до Кодексу 
цивільного захисту України та Закону України «Про публічні закупівлі 
 
Учасники: Віталій Сташук, народний депутат України, Альона Бабак, народний депутат 
України; Дмитро Новицький, президент Асоціації Укрводоканалекологія. Ольга Бабій, віце-
президент асоціації Укрводоканалекологія .  
 

Паралельний 
захід: 
 
15:00 – 16:30 

Науковий семінар: Вплив стічних вод на 
екологію. Оптимізація роботи очисних споруд та 
обробка осадів 
 
Питання для обговорення: 
 
- очисні споруди -  єдиний очисний фільтр чи 
найбільший забруднювач? (на прикладі роботи 
БСА); 
- перспективи впровадження технології 
біокомпостування осадів стічних вод на 
українських каналізаційних очисних спорудах; 
- моделювання та розробка програм управління 
поверхневим стоком з  урбанізованих територій 
в Україні в умовах глобальних кліматичних змін; 
- технічний аудит та розробка комплексних схем 
оптимізації роботи каналізаційних очисних 
споруд; 
- технологічні схеми утилізації осадів на 
каналізаційних очисних спорудах; 
- пошук оптимальних технологічних режимів 
анаеробного зброджування суміші осадів. 
 

Володимир Бражник, директор БСА ПрАТ «АК «Київводоканал» 
Мирослав Мальований, д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка» 
Володимир Жук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка» 
Микола Лесік, ДП «НДКТІ-МГ» 
 
 
 

15.00 – 16.00 
Ознайомчий візит на станцію виробництва 
гіпохлориту натрію ЛМКП «Львівводоканал». 
 

Микола Одуха, головний технолог ЛМКП «Львівводоканал» 
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Паралельний 
захід: 
12:00 - 16:30 

Навчальний семінар «Технічна експлуатація 
обладнання водопостачання та 
водовідведення» Конкурс зварників та 
слюсарів. 
 
 
 

Олександр Козак, ТОВ «ТД «Євротрубпласт» 
Ігор Крупак, викладач Рубіжанського учбового центру 
Олександр Стрілець, керівник Рубіжанського учбового центру 

Паралельний 
захід: 
10:30 - 16:30 

Презентації компаній та проектів 

1. H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Презентація повітродувок для очисних споруд 

2. Енергоресурс-інвест. Нові технологічні рішення і устаткування для реконструкції та 
будівництва очисних споруд 

3. Vitcovice ENVI a.s. Досвід впровадження та експлуатації біогазових станцій на 
каналізаційних очисних спорудах. 

4. Andritz Гідро ГмбХ. Насосне та електромеханічне обладнання преміум класу для 
галузі водного господарства. 

5. ТОВ "Хімлаборреактив". Переваги сучасного обладнання для контролю якості води. 
6. ГЕА Вестфалія Сепаратор Україна. Технології та рішення для обробки осаду стічних 

вод муніципальних і промислових очисних споруд. 
7. Riko d.o.o. Комплексні технологічні рішення для систем водопостачання та 

водовідведення. 
8. Cambi. Оптимізація роботи біогазових станцій за рахунок використання термічного 

гідролізу. 
9. ТОВ “Сіка Україна”. Новітні рішення для залізобетонних конструкцій. 
10. Howden Turbo. Зниження витрат електроенергїї на очисних спорудах. 
11. ПНВП «Ергомера». Апаратно-програмні комплекси обліку води та стоків. 
12. ТОВ «Ін-Прем». Особливості комерційного обліку. Системи збору даних 

13. АБ Укргазбанк. Фінансові рішення для модернізації інфраструктури міст.  

14. ПрАТ «АК «Київводоканал». Білінгова система. 
 

Модератор Андрій Чех 
  

Перелік учасників уточнюється 

 
2-й день 14 вересня 
 

9:10 – 10:30 
Green City Action Plan як стратегія розвитку міст 
Презентація програми ЕБРР 

Теа Мелікадзе, асоційований банкір ЄБРР 
Станіслав Супруненко, головний спеціаліст з охорони довкілля, ЄБРР 
Україна 
Модератор Роман Матис 
 

mailto:lvivecoforum@gmail.com


        

10, Механізаторів, 03035, Київ, Україна  е-mail: lvivecoforum@gmail.com website: www.eco-forum-lviv.com.ua/ 

10:30 – 11:30 

Еко урбанізм для сталого розвитку міст. Програма 
Кліматичних Інноваційних Ваучерів в Україні 
 
Питання для обговорення:  
- екологічні імперативи сталого розвитку; 
- міські сервіси та інфраструктура: адаптація до нових 
технологій, енергосистем, екологічна безпека транспорту, 
енергетична ощадність; 
- ландшафтна архітектура, управління поверхневим стоком 
(дощовими водами) з  урбанізованих територій в Україні в 
умовах глобальних кліматичних змін. 
 

Роман Зінченко, співзасновник Greencubator  
Анна Чижевська, Національний Фонд охорони довкілля Польщі 
 
представники управління архітектури та урбаністики муніципалітетів України 
Модератор Володимир Бєглов 

11:30 – 12:00 Перерва на каву  

12:00 – 13:30 

Національна стратегія управління твердими побутовими 
відходами України 
Питання для обговорення: 
- ефективні моделі поводження з відходами; 
- сучасні стандарти та міжнародний досвід; 
- державно-приватне партнерство; 
- приклади правового регулювання. 

Вадим Ноздря, директор ЛКП «Зелене місто» 
Тетяна Тимочко, Всеукраїнська екологічна ліга 
Федір Лученко, Муніципальна компанія поводження з відходами, Харків 
 
Представник офісу реформ Мінприроди 
(очікуємо підтвердження) 
Модератор Оксана Волоско-Демків 
  

13:30 – 14:30 Перерва на обід  

14:30 – 16:00 

Роль муніципалітетів, громадських організацій і приватних 
операторів у підвищенні рівня поінформованості 
населення стосовно раціонального поводження з 
відходами 

Квентін Буланже, проектний менеджер Beten International і керівник 
Energ&East Consulting 
Олег Котис, Соціальна ініціатива УГКЦ «Хтось не зробить» 
Святослав Стець, Соціальне підприємство «Зелена Коробка» 
Ірина Миронова, ZeroWaste Lviv 
Андрій Ільків, ТОВ “Вторресурси ЗАХІД” 

Паралельний 
захід 
9:30 – 13:30 
 

Тренінг з бізнес-планування розвитку підприємств водного 
господарства  
 

Маркус Райхель, DREBERIS GmbH 
Мотиль Володимир, DREBERIS GmbH в Україні 
Цільова група - керівна ланка водоканалів України: директори, заступники 
директорів з комерційних та фінансово-економічних питань. 

mailto:lvivecoforum@gmail.com


        

10, Механізаторів, 03035, Київ, Україна  е-mail: lvivecoforum@gmail.com website: www.eco-forum-lviv.com.ua/ 

Паралельний 
захід 
11:30 – 14:00 
 

Спільне засідання ради Асоціації «Укрводоканалекологія» з 
представниками дружніх Асоціацій та представниками 
науковцями 

Дмитро Новицький, президент Асоціації «Укрводоканалекологія», керівники 
водоканалів України, члени ради асоціації 

Паралельний 
захід 
10:30 – 13:30 

Навчальний семінар: Система екологічного менеджменту.  
(ДСТУ ISO 14001:2015)  
Вимоги стандарту. 
Практичне застосування. 
Структура стандарту. Основні поняття. 
Екологічні ризики. Приклади методик оцінки ризиків. 
Аудити в системі екологічного менеджменту. Внутрішній аудит.  
Аудит другою стороною. Сертифікація (аудит третьою 
стороною).  
Пакет документів для проведення внутрішнього аудиту. 

Вікторія Рудешко, директор з якості ТОВ «Білоцерківвода», менеджер систем 
управління якістю, серт. ОСП УАЯ №МСУЯ.045 
 

16:00 – 16:15 Підведення підсумків Форуму 
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Тренінг з бізнес-планування розвитку підприємств водного господарства 
  
Управління підприємством, розвиток підприємства, організація підприємства: 

-    Стратегія підприємства: стратегічний менеджмент, місія/візія, аналіз зацікавлених сторін, стратегічні цілі; 
-    Економічне формування організації підприємства: об’єднання ("Multi Utility"- багатофункціональне підприємство), роз’єднання ("Unbundling"- розподіл видів 

економічної діяльності), глибина доданої вартості ("Insourcing" - делегування виконання функцій іншому підрозділу підприємства) /"Outsourcing" - залучення 
позаштатних працівників), основні процеси; 

-    Можливості публічно-приватного партнерства. 
Планування виробництва/процеси планування/контролінг: 

-    Орієнтований на результат збір і аналіз виробничих даних і даних щодо витрат як основа контролінгу (види витрат, статті витрат, калькуляція витрат), 
бюджетування; 

-    фінансування, інвестиції, розрахунок оплат праці; 
-    поточне управління рентабельністю і звітність ( ключові показники ефективності, збалансована система показників (BSC). Порівняння показників і 

бенчмаркінг, система показників IWA). 
Розвиток персоналу, контролінг: 

-    Заходи для мотивації співробітників: погодження на рівні менеджменту і співбесіди зі співробітниками (погодження цілей) тощо; 
-    Контролінг персоналу (показники щодо персоналу) і заходи для протидії цьому; 
-    Ротаційний менеджмент і  програми обміну; 
-    Організація оплати праці. 
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