Міжнародна виставка обладнання та технологій для
поводження з муніципальними та промисловими
викидами, пилогазоочистки
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Організатор: «Бізнес-Форум»
Список зареєстрованих компаній (учасники та відвідувачі)
Компанія
ABB
A-Box

Страна
Україна
Україна

Спеціализація
Виробник обладнання та систем для
електроенергетики,
електропостачання
Портативний
пристрій
очищення повітрята
від
PM2.5
Рішення з моніторингу навколишнього
середовища, які включають стічні води та
CEMS

Посада
Менеджер
Генеральний директор

ADAGE AUTOMATION PVT. LTD.

Індія

AHK Ukraine

Україна

Служба підтримки експорту

Belman A / S
Buhler Technologies

Україна
Німеччина

Менеджер з розвитку бізнесу
Офіційний представник в СНД

BWF-Envirotec

Україна

BWF-Envirotec

Україна

Camfil Svenska AB

Швеція

Casella

Великобританія

CFH Compact Filter Holding

Україна

CFH Compact Filter Holding

Україна

Віце Президент з Управління
Бізнесом та Технологіями

Аналіз технологічного газу та моніторинг
викидів
Постачальник фільтрувальних матеріалів для Представник компанії
промислового пиловловлення продуктів
фільтрації твердої і рідкої фаз
Постачальник фільтрувальних матеріалів для Представник компанії
промислового пиловловлення продуктів
фільтрації твердої і рідкої фаз
Виробник / постачальник обладнання та / або Менеджер з розвитку бізнесу
технологій для видалення пилу і газоочистки
Рішення для контролю за шумом, пилом та
вібраціями
Ефективні рішення для знепилювання,
газоочистки і вентиляції, а також нагріву та
охолодження повітря
Ефективні рішення для знепилювання,
газоочистки і вентиляції, а також нагріву та
охолодження повітря

Менеджер з розвитку бізнесу
Проект менеджер

Директор ТОВ "Інпро"

CFH Compact Filter Holding

Україна

Ефективні рішення для знепилювання,
газоочистки і вентиляції, а також нагріву та
охолодження повітря

Проект менеджер ТОВ «Інпро»

CFH Compact Filter Holding

Україна

CRH Україна
Euro Gulf General Trading LLC

Україна
Україна

Проект
менеджер DFT GmbH Deichmann F
ilter Technik
Керівник з покращення
промислової
Генеральний ефективності
директор

Evonik Fibres
FTA INDUSTRIAL Machinery and Environmental
Technologies Limited
FTA INDUSTRIAL Machinery and Environmental
Technologies Limited
GEA

Італія
Туреччина

Ефективні рішення для знепилювання,
газоочистки і вентиляції, а також нагріву та
охолодження повітря
Промислове підприємство
Виробник / постачальник газоочисного
устаткування і / або технологій, Інші послуги
(фінансові,фільтраційних
юридичні, консалтингові)
Виробник
матеріалів
Системи пиловидалення, пневматичного
транспортування, установки для видалення
Системи пиловидалення, пневматичного
транспортування, установки для видалення
газу
і запаху,постачальник
промислове обладнання
Найбільший
технологічних
рішень для харчової промисловості та
широкого спектру інших переробних галузей

GMK Center

Україна

Аналітичні дослідження ГМК

Аналітик

GMK Center
GWI GROUP (Qingdao Greatwall Industry Co., ltd)

Україна
Китай

Аналітичні дослідження ГМК
Виробник плетених і неплетених
промислових тканин, з акцентом на
фільтрацію повітря та рідин

Кореспондент
Вице-менеджер по экспорту

IMPEX
IMPEX

Україна
Україна

Зовнішня діяльність
Зовнішня діяльність

Радник з екології
Iноземні відносини

JCT Analysentechnik GmbH

Німеччина

KM-Technik

Італія

Системна інтеграція в галузі промислової
Менеджер з продажу
енергетики та ЖКГ, зокрема автоматизовані
системи контролю викидів забруднюючих
речовин та парникових газів
Експерти з проектування, виготовлення,
Представник Redecam в Україні
встановлення та введення в експлуатацію
сучасних систем фільтрації повітря і обробки
газів в рекордні терміни

KraftPowercon Sweden AB

Швеція

Туреччина
Україна

Промислове підприємство. Виробник і
постачальник обладнання та технологій для
газоочистки

Консультант з контролю викидів
Власник
Представник в Україні. Директор
компаніі Сатес
Менеджер з продажу - напрямок
Хімія і металургія

Регіональний менеджер

KraftPowercon Sweden AB

Швеція

Старший менеджер з продажу

Німеччина

Промислове підприємство. Виробник і
постачальник обладнання та технологій для
газоочистки
Промислове підприємство. Виробник і
постачальник обладнання та технологій для
газоочистки
Виробник / постачальник обладнання та / або
технології для видалення пилу, Виробник /
постачальник обладнання та / або технології
для очищення газу, виробник / постачальник
обладнання та / або технології для очищення
повітря, Проектування / Проектування /
Будівельні послуги

KraftPowercon Sweden AB

Швеція

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe

Pavlenko Legal Group

Україна

Юридична компанія

Polish Business Center

Україна

PRIMA EQUIPMENT
Rico-Werk Eiserlo & Emmrich GmbH

Індія
Німеччина

Інші послуги (фінансові, юридичні,
консультаційні)
Контрольно-вимірювальне обладнання
Виробництво високовольтних джерел
живлення для електростатичних фільтрів

Керівник департаменту по роботі з
ключовими клієнтами
Заступник директора

Rico-Werk Eiserlo & Emmrich GmbH

Німеччина

Виробництво високовольтних джерел
живлення для електростатичних фільтрів

Консультант Rico-Werk в Україні

Rico-Werk Eiserlo & Emmrich GmbH

Німеччина

Менеджер з продажів

Rico-Werk Eiserlo & Emmrich GmbH

Німеччина

Rico-Werk Eiserlo & Emmrich GmbH

Німеччина

Save Dnipro

Україна

Виробництво високовольтних джерел
живлення для електростатичних фільтрів
Виробництво високовольтних джерел
живлення для електростатичних фільтрів
Виробництво високовольтних джерел
живлення
для
електростатичних фільтрів
Громадська
організація

Save Dnipro

Україна

Громадська організація

Співзасновник

Save Dnipro

Україна

Громадська організація

Tехнічний керівник проекту
громадського моніторингу якості
повітря

Старший менеджер з продажу

Віце-президент - керівник AQCS
(Системи контролю якості повітря)

Голова групи та директор
Генеральний директор

Консультант
Консультант
Співзасновник

Spraying Systems Co Sp. z o.o. Oddzial w Polsce

Польща

Розпилювальні форсунки, колектори та
Інженер продажів. Представництво
автоматичні системи, Обладнання для
в Україні
промислової газоочистки і аспірації повітря,
Автоматизація управління процесами
газоочистки і аспірації, Охолодження і
кондиціонування газу, Системи
пилоподавлення, безпилового відвантаження
сипучих матеріалів і транспортування
уловлених матеріалів

Spraying Systems Co Sp. z o.o. Oddzial w Polsce

Польща

Розпилювальні форсунки, колектори та
Інженер продажів
автоматичні системи, Обладнання для
промислової газоочистки і аспірації повітря,
Автоматизація управління процесами
газоочистки і аспірації, Охолодження і
кондиціонування газу, Системи
пилоподавлення, безпилового відвантаження
сипучих матеріалів і транспортування
уловлених матеріалів

Sumitomo Corporation

Україна

Проектування / Інжиніринг / Будівельні
послуги

Менеджер з розвитку бізнеспроектів

Swedish Business Association
WorldVentures

Україна
США

Громадська організація
Інші послуги (фінансові, юридичні,
консультативні)

Помічник керівника
Підприємець

Аврора

Україна

Маркетолог

АВТОЕКОПРІЛАД

Україна

АГРО СОЛЮШНЗ

Україна

Виробник / постачальник обладнання та / або
технологій для очищення повітря
Контроль вихлопних газів автомобілів,
димових труб, роботи на висоті, моніторинг
атмосфери, виготовлення мобільні
лабораторії,
Промислове технологічних
підприємство систем

Аеро-Екологія

Україна

Аеро-Екологія
Аеро-Екологія

Україна
Україна

Контроль вихлопних газів
автомобілів, димових труб, роботи
на висоті, моніторинг атмосфери,
виготовлення
мобільні лабораторії,
Директор по економіці

Інвентаризація джерел викидів забруднюючих Еколог
речовин в атмосферне повітря та інші
послуги
Інвентаризація джерел викидів забруднюючих Еколог
речовин
в атмосферне
інші
Інвентаризація
джерел повітря
викидів та
забруднюючих
Еколог
речовин в атмосферне повітря та інші
послуги

Аеро-Екологія

Україна

Інвентаризація джерел викидів забруднюючих Заместитель директора
речовин в атмосферне повітря та інші
послуги

АЕРО-ЕКОЛОГІЯ

Україна

АЕРО-ЕКОЛОГІЯ
АЕРО-ЕКОЛОГІЯ

Україна
Україна

АЕРО-ЕКОЛОГІЯ

Україна

АЕРО-ЕКОЛОГІЯ ПЛЮС

Україна

Інші послуги (фінансові, юридичні,
консультаційні)
Інші послуги (фінансові, юридичні,
консультаційні)
Інші послуги (фінансові, юридичні,
консультаційні)
Інші послуги (фінансові, юридичні,
консультаційні)
Проектування, та розробка документів

Айріх МАШІНЕНТЕХНІК

Україна

Виробник / постачальник обладнання та / або Менеджер
технологій для видалення пилу

АЙТІ-ІНЖИНІРИНГ

Україна

Інженер

АЙТІ-ІНЖИНІРИНГ

Україна

Розробка і виробництво обладнання
програмного забезпечення для систем
екологічного моніторингу
Розробка і виробництво обладнання
програмного забезпечення для систем
екологічного моніторингу

АЙТІ-ІНЖИНІРИНГ

Україна

Розробка і виробництво обладнання
програмного забезпечення для систем
екологічного моніторингу

Менеджер з продажу

АЙТІ-ІНЖИНІРИНГ

Україна

Розробник / виробник обладнання та
програмного забезпечення для систем
екологічного моніторингу

Mенеджер з продажу

Еколог
Провідний фахівець
Провідний фахівець
Директор
Еколог

Менеджер з продажу

АкадемРесурсоЕнергоПроект (Україна) Україна
Проблемний інститут ресурсо- та енергозберігаючих
технологій (інжинірінгова установа)

Маловитратні вапняні, вуглецеві, глинітні та Директор
комплексні СОРБЕНТИ для
високоефективної, притому маловитратної
швидкоокупної безвідходної очистки димових
газів енергетики, промпідприємств
(аглофабрики, цемент та ін.) та
сміттяспалювання (без діоксинів), а також
для стабілізації відходів та водоочистки. _
Інтегровані СИСТЕМИ газоочистки

АЛТ Україна Лтд

Постачальник лабораторного обладнання

Україна

Керівник відділу аналітичного
обладнання

АЛТ Україна Лтд

Україна

Постачальник лабораторного обладнання

Лідер групи «Спектроскопія»
відділу аналітичного обладнання

АЛТ Україна Лтд

Україна

Постачальник лабораторного обладнання

Спеціаліст з обладнання

Асоціація Енергоефективні міста України

Україна

Асоціація органів місцевого самоврядування

Асоціація Укрцемент

Україна

Асоціація виробників цементу

Радник-консультант з питань
енергоефективності, екології і
розвитку громад
Менеджер проектів з екології та
технологій

Бердичівський машинобудівний завод "ПРОГРЕС

Україна

Виробництво систем пилогазоочистки
Голова правління
(рукавні фільтри та електрофільтри),
сушарного та фільтрувального обладнання
для хімічної, гірничорудної, вугільної,
металургійної та інших галузей
промисловості, фільтрувального обладнання
для промислових та комунально-побутових
стоків, а також котельного обладнання.

Бердичівський машинобудівний завод "ПРОГРЕС

Україна

Виробництво систем пилогазоочистки
Заступник Генерального директора
(рукавні фільтри та електрофільтри),
з питань промислових технологій
сушарного та фільтрувального обладнання
для хімічної, гірничорудної, вугільної,
металургійної та інших галузей
промисловості, фільтрувального обладнання
для промислових та комунально-побутових
стоків, а також котельного обладнання.

Бердичівський машинобудівний завод "ПРОГРЕС

Україна

Виробництво систем пилогазоочистки
Керівник відділу ЗЕД
(рукавні фільтри та електрофільтри),
сушарного та фільтрувального обладнання
для хімічної, гірничорудної, вугільної,
металургійної та інших галузей
промисловості, фільтрувального обладнання
для промислових та комунально-побутових
стоків, а також котельного обладнання.

Бердичівський машинобудівний завод "ПРОГРЕС

Україна

Виробництво систем пилогазоочистки
Керівник групи енергоефективних
(рукавні фільтри та електрофільтри),
технологій
сушарного та фільтрувального обладнання
для хімічної, гірничорудної, вугільної,
металургійної та інших галузей
промисловості, фільтрувального обладнання
для промислових та комунально-побутових
стоків, а також котельного обладнання

Біліарк

Україна

Проектування

Директор

Білоцерківська ТЕЦ
Бош Україна

Україна
Україна

Промислове підприємство
Науково-освітній заклад

Інженер
Представник компанії

Бош Україна

Україна

Виробник / постачальник обладнання та / або Представник компанії
технологій для газоочистки

Бош Україна

Україна

Виробник / постачальник обладнання та / або Керівник відділу промислового
технологій для газоочистки
обладнання

Броварська міська рада

Україна

Орган місцевого самоврядування

Бузький Гард Національний природний парк

Україна

Державна установа

Васильківтепломережа

Україна

Васильківтепломережа

Україна

Промислове підприємство, Послуги з
проектування / інжинірингу / будівництва,
Громадська організація
Промислове підприємство, Послуги з
проектування / інжинірингу / будівництва,
Громадська організація

Веза-Дніпро

Україна

Виробник / постачальник обладнання та / або Директор
технологій для видалення пилу

Веолія
Віктор і К

Україна
Україна

Поводження з відходами
Промислове підприємство

Проектний менеджер
Заступник генерального директора
з технічних питань

Волинська обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Начальник Департаменту екології
та природних ресурсів

Вольт Постач

Україна

Газова промисловість

Менеджер

Начальник відділу з питань екології
та природокористування
Управління та контролю
Директор
Головний інженер

Заступник директора

Всеукраїнська асоціація автостанцій

Україна

Перевезення пасажирів та автостанційний
бізнес
Виробництво фільтрів для промислових
підприємств в металургійній, гірничозбагачувальної, хімічної, деревообробної та
інших галузях для очищення технологічних
газів і повітря

Заступник голови правління

Гармонія-Технофільтр

Україна

Гармонія-Технофільтр

Україна

Техничний директор

Україна

Виробництво фільтрів для промислових
підприємств в металургійній, гірничозбагачувальної, хімічної, деревообробної та
інших галузях для очищення технологічних
газів і повітря
Виробництво фільтрів для промислових
підприємств в металургійній, гірничозбагачувальної,
хімічної, деревообробної та
Громадська організація

Гармонія-Технофільтр

Україна

ГО Досить труїти Кривий Ріг
ГО Досить труїти Кривий Ріг

Україна

Громадська організація

ГО Екодія

Україна

Громадська організація

ГО Екосмарт

Україна

Громадська організація

ГО Час Еко Змін
Державна екологічна інспекція України

Україна
Україна

Громадська організація
Центральний орган виконавчої влади

Державна екологічна інспекція України

Україна

Центральний орган виконавчої влади

Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів

Україна

Центральний орган виконавчої влади

Начальник Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного законодавства

ДерждорНДІ

Україна

Завідувач сектором

ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ (УКРАЇНА)

Україна

Послуги з проектування / інжинірингу /
будівництва
Будівельні матеріали

Директор

Економіст з фінансової роботи
Координатор коаліції громадських
організацій
Еколог коаліції громадських
організацій
Голова відділу з питань
промислового забруднення
Голова правління
Голова правління
Директор Департаменту
державного екологічного нагляду
(контролю)
Начальник Відділу державного
екологічного нагляду (контролю)
атмосферного повітря

Інженер-механік

Дніпровська міська рада

Україна

Орган місцевого самоврядування

Завідуюча сектором екологічного
моніторингу відділу екологічного
контролю управління комунальної
екології департаменту екологічної
політики
Інженер з охорони НС

Дніпрометиз

Україна

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Україна

Промислове підприємства .Виготовлення
дроту
Орган місцевого самоврядування

Дніпропетровська обласна рада

Україна

Орган місцевого самоврядування

Депутат Дніпропетровського
обласного собору

Дніпропетровська обласна рада

Україна

Орган місцевого самоврядування

Iнженер з керування та
обслуговування систем

Донбасенерго

Україна

Керівник відділу по екології

Донбасенерго

Україна

Промислове підприємство. Виробництво
електроенергії
Промислове підприємство. Виробництво
електроенергії

Донецька обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Директор департаменту екології та
природних ресурсів Донецької
обласної державної адміністрації

Донецька обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Начальник відділу атмосферного
повітря

Донецька обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Начальник відділу моніторингу
довкілля управління природнозаповідних територій, лісового
господарства та моніторингу
довкілля

Донецька обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Донецька обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Донецька обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Донрегіонвода

Україна

Послуги з проектування / інжинірингу /
будівництва

Начальник відділу оцінки впливу на
довкілля управління економіки
природокористування,
поводження
Головний
спеціаліст відділу
атмосферного повітря
Головний спеціаліст відділу
атмосферного повітря
Головний інженер

Донрегіонвода

Україна

Послуги з проектування / інжинірингу /
будівництва

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів

Заступник технічного директора з
експлуатації та екології

Директор

Донрегіонвода

Україна

Послуги з проектування / інжинірингу /
будівництва
Промислове підприємство. Коксохімічне
виробництво

Начальник комерційної служби

ДП Гіпрококос -Державний інтстітути по
проектуванню підприємств коксохімічної
промисловості
ДСВ Логістика

Україна

Україна

Логістика

ДСВ Логістика

Україна

Логістика

ДТЕК

Україна

Промислове підприємство. Вертикальноінтегрована енергетична компанія

Керівник відділу проектної
логістики
Спеціаліст відділу проектної
логістики
Менеджер Дирекції сталого
розвитку

ДТЕК

Україна

Промислове підприємство. Вертикальноінтегрована енергетична компанія

Керівник напрямку Екологія
Дирекції з питань сталого розвитку

ДТЕК Енерго

Україна

Видобуток вугілля виробництво
електроенергії

Начальник відділу екології

ДТЕК Енерго

Україна

Менеджер по екології

ДТЕК Енерго

Україна

ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Україна

Видобуток вугілля виробництво
електроенергії
Промислове підприємство, Послуги з
проектування / інжинірингу / будівництва,
Громадська організація
Оператор системи розподілу

ДУ ЛЦ на залізничному транспорті МОЗ України

Україна

Е.М.А.

Україна

Е.М.А.

Україна

Виробник / постачальник обладнання та / або Генеральний директор
технологій для видалення пилу, Послуги з
проектування / інжинірингу / будівництва

Екніс-Україна

Україна

Системна інтеграція в галузі промислової
енергетики та ЖКГ, зокрема автоматизовані
системи контролю викидів забруднюючих
речовин та парникових газів

представники уточнюються

Начальник відділу екології

Інженер

Державний / місцевий орган влади, Інші
В. О. Завідувача Санітарномедичні послуги
гігієнічної лабораторії
Виробник / постачальник обладнання та / або Менеджер з продажу
технологій для видалення пилу, Послуги з
проектування / інжинірингу / будівництва

Начальник відділу аналітичних
систем

Екніс-Україна

Україна

Системна інтеграція в галузі промислової
енергетики та ЖКГ, зокрема автоматизовані
системи контролю викидів забруднюючих
речовин та парникових газів
Системна інтеграція в галузі промислової
енергетики та ЖКГ, зокрема автоматизовані
системи контролю викидів забруднюючих
речовин та парникових газів

Начальник комерційного відділу

Екніс-Україна

Україна

Екніс-Україна

Україна

Системна інтеграція в галузі промислової
енергетики та ЖКГ, зокрема автоматизовані
системи контролю викидів забруднюючих
речовин та парникових газів

Генеральний директор

Екніс-Україна

Україна

Системна інтеграція в галузі промислової
енергетики та ЖКГ, зокрема автоматизовані
системи контролю викидів забруднюючих
речовин та парникових газів

Головний інженер проектів
аналітичних систем

Екніс-Україна

Україна

Директор з виробництва

Екніс-Україна

Україна

Системна інтеграція в галузі промислової
енергетики та ЖКГ, зокрема автоматизовані
системи контролю викидів забруднюючих
речовин та парникових газів
Системна інтеграція в галузі промислової
енергетики та ЖКГ, зокрема автоматизовані
системи контролю викидів забруднюючих
речовин та парникових газів

Екніс-Україна

Україна

Начальник відділу КВПіА

Екніс-Україна

Німеччина

ЕКО Формація

Україна

Системна інтеграція в галузі промислової
енергетики та ЖКГ, зокрема автоматизовані
системи контролю викидів забруднюючих
речовин та парникових газів
Системна інтеграція в галузі промислової
енергетики та ЖКГ, зокрема автоматизовані
системи контролю викидів забруднюючих
речовин та парникових газів
Громадська організація

Екосмартлаб

Україна

Промислове підприємство, Послуги з
проектування / інжинірингу / будівництва

Директор стратегічного розвитку

Еко-формація
Епос

Україна
Україна

Громадська організація
Виробник та постачальник промислового
обладнання

Генеральний директор
Директор

Технічний директор

Інженер

Менеджер з продажу ABB
Automation GmbH
Директор

Епос
Епос

Україна
Україна

Виробник та постачальник промислового
обладнання
Виробник
та постачальник промислового
обладнання
Виробник та постачальник промислового
обладнання
Виробник та постачальник промислового
обладнання
Виробник та постачальник промислового
обладнання

Директор з маркетингу
Директор технічний

Епос

Україна

Епос

Україна

Епос

Україна

ЕСМ Group

Україна

Контрольно-вимірювальне обладнання

Директор

ЕСМ Group

Україна

Контрольно-вимірювальне обладнання

Технічний директор

ЕСМ Group

Україна

Контрольно-вимірювальне обладнання

Керівник сервісної служби

Житомирська обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Начальник відділу Управління
екології та природних ресурсів

Житомирська обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Заступник начальника Управління
екології та природних ресурсів

ЗАВОД ТЕРМОЛІТМАШ

Україна

Запорізька обласна філія
Зелений контакт

Україна
Україна

Виробник устаткування для ливарного
делегація уточнюється
виробництва
Громадська організація
Голова
Розробка і виробництво продукту (матеріалу) Директор
для сухої газоочистки із застосуванням
технології повного життєвого циклу

Зелений контакт

Україна

Розробка і виробництво продукту (матеріалу) Науковий керівник
для сухої газоочистки із застосуванням
технології повного життєвого циклу

Зелений контакт

Україна

Зелений контакт НВФ

Україна

Зернова Столиця

Україна

Розробка і виробництво продукту (матеріалу) Керівник проекту
для сухої газоочистки із застосуванням
Виробник / постачальник обладнання та / або
технологій для газоочистки
Техніко-технологічний аудит, проектування та Начальник комерційного відділу
монтаж систем аспірації

Зернова Столиця ГК

Україна

Зернова Столиця ГК

Україна

Менеджер проектів
Помічник директора технічного
Менеджер з маркетингу

Техніко-технологічний аудит, проектування та Генеральний директор
монтаж систем аспірації
Техніко-технологічний
аудит, проектування та Регіональний керівник продажів
монтаж систем аспірації

Зернова Столиця ГК

Україна

Техніко-технологічний аудит, проектування та Регіональний керівник продажів
монтаж систем аспірації
Техніко-технологічний аудит, проектування та Регіональний керівник продажів
монтаж систем аспірації

Зернова Столиця ГК

Україна

Зернова Столиця ГК

Україна

Зернова Столиця ГК
Ізмаїльський зерновий термінал

Україна
Україна

Іматек і К

Україна

Виробництво фільтрів з очищення
вентвибросов

Директор

Іматек і К

Україна

Генеральний директор

Ініціативна група "Разом"

Україна

Виробництво фільтрів з очищення
вентвибросов
Громадська організація

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України
Інститут вугільних енерготехнологій Національної
академії наук України
Інститут газу НАН України
ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М.
МАРЗЄЄВАГРОМАДСЬКОГО
НАМНУ
ІНСТИТУТ
ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М.

Україна
Україна

Науково-дослідна установа
Науково-освітній заклад

Старший науковий співробітник
Заступник директора

Україна
Україна

Науково-освітній заклад
Науково-освітній заклад

Техніко-технологічний аудит, проектування та Регіональний керівник продажів
монтаж систем аспірації
Техніко-технологічний аудит, проектування та Регіональний керівник продажів
монтаж системзерновий
аспіраціїтермінал.
Чорноморськ,
Iнженер еколог
перевантаження зернових вантажів.

Голова правління

Україна

Науково-освітній заклад

Завідуючий відділу
Заступник директора з науковопрактичній науковий
роботі, завідуюча
Провідний
співробітник

МАРЗЄЄВА НАМНУ
Інститут економіки та прогнозування НАНУ

Україна

Науково-освітній заклад

Молодший науковий співробітник

Інститут промислової екології

Україна

Розробка і впровадження нових екологічно
Керівник проектів з пилочистих технологій та обладнання для
газоочистки
енергозбереження та захисту навколишнього
середовища; проведення енергетичних та
екологічних досліджень, експертиз та аудиту
роботи промислових підприємств; надання
інформаційних та консультаційних послуг;
розробка проектів спільного впровадження і
за схемою цільових екологічних (зелених)
інвестицій по скороченню викидів парникових
газів в промисловості і системах енерго-,
тепло-, водопостачання відповідно до
механізмів Кіотського протоколу

Інститут розвитку міста Кривий Ріг

Україна

Державний / місцевий орган влади

Керівник

Інститут соціології НАН України
Інтелект Груп Компані

Україна
Україна

Науково-освітній заклад
Послуги з проектування / інжинірингу /
будівництва
Послуги з проектування / інжинірингу /

Інтелект Груп Компані

Україна

Інтерпайп

Україна

Інтерпайп

Україна

Інтехтрейдінг

Україна

Інтехтрейдінг

Україна

Київська міська державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Київська обласна рада

Україна

Орган місцевого самоврядування

Київтеплоенерго

Україна

Київтеплоенерго

Україна

Комунальне підприємство. Виробництво,
гарячої води і кондиціонованого повітря
Комунальне підприємство. Виробництво,
гарячої води і кондиціонованого повітря

Київтеплоенерго

Україна

будівництва
Промислове підприємство. Металургійне
виробництво
Промислове підприємство. Металургійне
виробництво

Соціолог
Керівник проектної групи
промислової
аспірації
Начальник комерційного
відділу
Начальник газової дільниці

Заступник директора по BБ та
охорони навколишнього
середовища
Виробник / постачальник обладнання та / або Менеджер
технологій для видалення запаху; Виробник /
постачальник обладнання та / або технологій
для газоочистки; Виробник / постачальник
обладнання та / або технологій для очищення
повітря
Виробник / постачальник обладнання та / або Власник
технологій для видалення запаху; Виробник /
постачальник обладнання та / або технологій
для газоочистки; Виробник / постачальник
обладнання та / або технологій для очищення
повітря

Комунальне підприємство. Виробництво,
гарячої води і кондиціонованого повітря

Начальник Управління екології та
природних ресурсів
Депутат Київської обласної ради,
голова постійної комісії Київської
обласної ради з питань з питань
екології, природокористування,
ліквідації наслідків ЧАЄС та інших
надзвичайних ситуацій
виконавчого апарату Київської
обласної ради
Керівник групи екології
Начальник служби екології
Керівник групи ТЕЦ-5

Київтеплоенерго

Україна

Комунальне підприємство. Виробництво,
гарячої води і кондиціонованого повітря

Київтеплоенерго

Україна

Київтеплоенерго

Україна

Київтеплоенерго

Україна

Комунальне підприємство. Виробництво,
гарячої води і кондиціонованого повітря
Комунальне підприємство. Виробництво,
гарячої водипідприємство.
і кондиціонованого
повітря
Комунальне
Виробництво,

Провідний інженер відділу
дозвільної документації управління
з екологічної безпеки
Провідний інженер
Начальник відділу дозвільних
документів відділу екології
Начальник

гарячої води і кондиціонованого повітря
Київтеплоенерго

Україна

Комунальне підприємство. Виробництво,
гарячої води і кондиціонованого повітря

Провідний інженер

Ківач

Україна

Ківач

Україна

Менеджер з адміністративної
діяльності
Бухгалтер

Команда підтримки реформ

Україна

Операції у сфері поводження з небезпечними
відходами
Операції у сфері поводження з небезпечними
відходами
Державна установа

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної Україна
політики та природокористування

Орган державної влади

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної Україна
політики та природокористування

Орган державної влади

Консорціум Энергомашекологія

Україна

Консорціум Энергомашекологія

Україна

Об'єднання проектних, виробничих,
логістичних і монтажних організацій для
реалізації проектів «під ключ». Інжиніринг і
розробка технологічних схем газоочистки,
конструкцій уловлювачів, підбір обладнання,
пусконалагоджувальні роботи та сервісне
обслуговування
Об'єднання проектних, виробничих,
логістичних і монтажних організацій для
реалізації проектів «під ключ». Інжиніринг і
розробка технологічних схем газоочистки,
конструкцій уловлювачів, підбір обладнання,
пусконалагоджувальні роботи та сервісне
обслуговування

Консорціум Энергомашекологія

Україна

Об'єднання проектних, виробничих,
логістичних і монтажних організацій для

Експерт з промислового
забруднення
Голова Комітету Верховної Ради
України з питань екологічної
політики та природокористування
Голова підкомітету з питань
державного моніторингу
навколишнього природного
середовища
Технічний директор

Начальник ПКВ

Заступник комерційного директора

Консорціум Энергомашекологія

Україна

Об'єднання проектних, виробничих,
логістичних і монтажних організацій для
реалізації проектів «під ключ». Інжиніринг і
розробка технологічних схем газоочистки,
конструкцій уловлювачів, підбір обладнання,
пусконалагоджувальні роботи та сервісне
обслуговування
Науково-освітній заклад
Орган місцевого самоврядування
Комунальне підприємство. Послуги
водопостачання та водовідведення
Промислове підприємство

Шеф-інженер

КПІ ім.Ігоря Сікорського
Кременчуцька міська рада
Кривбасводоканал

Україна
Україна
Україна

Кривбасзалізрудком

Україна

Кривий Ріг Цемент

Україна
Україна

Промислове підприємство. Виробництво
цементу
Системи вентиляції та газоочистки

Начальник відділу охорони
навколишнього середовища
Керівник напрямку

Кунштофтехнік Україна
Львівська обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Маріупольська міська рада

Україна

Орган місцевого самоврядування

МАСМА

Україна

Науково-освітній заклад

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів
Начальник управління з питань
екології, енергоменеджменту та
охорони праці Маріупольської
міської ради
Директор

Мессер Україна

Україна

Промислове підприємство

Інженер з прикладних технологій

Мессер Україна

Україна

Промислове підприємство

Металургійна районна рада, Криворізької міської
ради
МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ

Україна

Орган місцевого самоврядування

Керівник департаменту прикладних
технологій
Депутат

Україна

Провідний інженер

МЕТІНВЕСТ ПрАТ ММК ім.Ілліча місто Маріуполь

Україна

Метінвест Холдинг

Україна

Генеральний проектувальник, генеральний
підрядник
Промислове підприємство. Металургійне
виробництво
Промислове підприємство. Вертикальноінтегрована енергетична компанія

Миколаївська обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Начальник Управління екології та
природних ресурсів

Миколаївська обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Заступник начальника Управління
екології та природних ресурсів

Викладач
Начальник відділу екологічної
безпеки
ведучий еколог
Заступник технічного директора з
екології і природоохоронним робіт

Старший фахівець з аспіраційних
систем
Начальник управління з охорони
навколишнього середовища

Міністерство енергетики та захисту довкілля України Україна

Орган державної влади

Науковий проект "Чисте повітря для України"

Україна

Громадська організація

Нафтохімсерт

Україна

Директор

Національний авіаційний університет
НВО Аспект-Еко

Україна
Україна

Інші послуги (фінансові, юридичні,
консультаційні)
Науково-освітній заклад
Послуги з проектування / інжинірингу /
будівництва, Інші послуги (фінансові,
юридичні, консультативні)

НЕЦУ

Україна

Промислове підприємство, Послуги з
проектування / інжинірингу / будівництва,
Громадська організація

Консультант

Об'єднана гірничохімічна компанія (філія
Вільногірський гірничо-металургійний комбінат АТ
Об'едіненнная
гірничохімічна
компанія)
Орган самоорганізації
населення
Павлоградська міська рада
Пепсіко Україна

Україна

Промислове підприємство

ПЛАЙМТЕКС

Україна

Начальник служби охорони
навколишнього середовища
Державний / Місцевий орган влади
Керівник
Орган місцевого самоврядування
Начальник управління
комунального
господарства
та
Промислове підприємство. Виготовлення
Інженер
з охорони
навколишнього
напоїв
середовища
Постачальник обладнання електроживлення Генеральний директор

ПЛАЙМТЕКС

Україна

Постачальник обладнання електроживлення Комерційний директор

Полекозахист

Україна

Керівник напряму

Полтавська газонафтова компанія

Україна

Інші послуги (фінансові, юридичні,
консультативні)
Нафтогазова діяльність

Полтавський ГЗК
Полтавський ГЗК

Україна
Україна

Промислове підприємство
Промислове підприємство

Полтавський ГЗК

Україна

Промислове підприємство

Інженер
Старший оператор пульта
управління
Заступник начальника цеху

Посольство Австрії

Україна

Дипломатичне представництво

Помічник комерційного радника

ПРОЕКТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНСАЛT

Україна

Інші послуги (фінансові, юридичні,
консультативні)

Еколог

Україна
Україна
Україна

Заступник директора департаменту
з питань зміни клімату та
збереження озонового шару начальник відділу моніторингу
довкілля та захисту озонового
шару
к.т.н., науково-технічний радник
міжнародного проекту

Доцент
Економіст

Юрисконсульт

ПРОМАІР

Україна

Виробник / постачальник обладнання та / або Спеціаліст ЗЕД
технологій для видалення пилу, Виробник /
постачальник обладнання та / або технологій
для газоочистки
Промислове підприємство
Еколог

Промінь

Україна

Промінь
Промтех

Україна
Україна

Промислове підприємство
Хімік
Виробник / постачальник обладнання та / або Lиректор
технологій для відалення запаху, Виробник /
постачальник обладнання та / або технологій
для відалення пилку, Виробник /
постачальник обладнання та / або технологій
для газоочистки, Виробник / постачальник
обладнання та / або технологій для очищення
Повітря

Професійна асоціація екологів України

Україна

Громадська організація

Сіменс Україна

Україна

Виробник і постачальник обладнання та
технологій для газоочистки

Сіменс Україна

Україна

Менеджер з продажів

Срібне сяйво
Тернопільська обласна державна адміністрація

Україна
Україна

Виробник і постачальник обладнання та
технологій для газоочистки
Сільське господарство
Орган місцевого самоврядування

Техносенс

Україна

Техносенс
Техносенс

Україна
Україна

ТІС

Україна

Агроном
Провідний спеціаліст Управління
Виробник / постачальник обладнання та / або екології
Комерційний директор
технологій для видалення пилу
Виробник / постачальник обладнання та / або Технічний директор
технологій/ для
видаленняобладнання
пилу
Виробник
постачальник
та / або Керівник проектів
технологій для видалення пилу
Морська галузь
Керівник екологічної служби

ТІС

Україна

Морська галузь

Консультант з екологічних питань

Торговий Дім СКБ Технофільтр

Україна

Постачальник фільтрувальних матеріалів,
повітряних фільтрів, фільтраційних систем і
технологій очищення повітря

Директор

Голова комітету екомоніторингу
Професійної асоціації екологів
України, засновник стартапу
"Єдиний
Керівник енергооблік"
відділу КВП
Департаменту «Автоматизація
промисловості, безперервні
процеси та приводи»

Трансконтитентальна Енергетична Компанія

Україна

Виробництво нових енергоносіїв шляхом
переробки вуглецевих органічних відходів

Партнер

Украналит
Украналіт

Україна
Україна

Вчений секретар
Голова Наглядової ради

Украналіт

Україна

Укргазвидобування

Україна

Науково-дослідний інститут аналітичного
приладобудування інститут аналітичного
Науково-дослідний
приладобудування
Науково-дослідний інститут аналітичного
приладобудування
Промислове підприємство

Укргазвидобування

Україна

Укрметалургпром
УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ

Україна
Україна

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ

Україна

Укрнафта

Україна

Заступник начальника
Департаменту охорони
навколишнього середовища,
екологічної та радіаційної безпеки
Техніко-технологічний аудит, проектування та Головний спеціаліст з радіаційної
монтаж систем аспірації
безпеки
Асоціація
Президент
Науково-дослідний інститут аналітичного
Провідний інженер відділу оптикоприладобудування
фізичних вимірювань
Науково-дослідний інститут аналітичного
Начальник відділу оптико-фізичних
приладобудування
вимірювань
Промислове підприємство
Спеціаліст

Укрнафта

Україна

Промислове підприємство

Укрнафта

Україна

Промислове підприємство

Укрнафта

Україна

Промислове підприємство

Фабрика рукавних фільтрів

Україна

Фабрика рукавних фільтрів

Україна

Промислове підприємство. Виробництво
фільтрувальних
установок для
Промислове підприємство.
Виробництво

Провідний спеціаліст служби
охорони навколишнього
Провідний спеціаліст служби
охорони навколишнього
Начальник лабораторії з охорони
природи
Менеджер

Завідувач відділу

Менеджер з продажів

фільтрувальних установок для
сміттєспалювальних заводів
Фармак

Україна

Промислове предпрятие. Фармацевтика

Фармак

Україна

Промислове предпрятие. Фармацевтика

Фармак

Україна

Промислове предпрятие. Фармацевтика

Фармак

Україна

Экология / Фармацевтика

Фармак

Україна

Фармак

Україна

Промислове підприємство. Виробництво
фармацевтичної продукції.
Промислове підприємство. Виробництво
фармацевтичної продукції

Хімік санітарно-промислової
лабораторії
Начальник лабораторії
Ведущий інженер по охороні
навколишньої середовища
Начальник відділу охорони праці
та навколишнього середовища
Начальник ділянки чистих
середовищ
Інженер з вентиляції та
кондиціювання

Фармак

Україна

Промислове підприємство. Фармацевтика

Начальник відділу

Фармак

Україна

Промислове підприємство. Фармацевтика

Інженер еколог

Филкон-ДК

Україна

Координатор

ФЛП Рубан А.В.

Україна

Фолтер-Україна

Україна

Фундація Відкрите суспільство
Харківська обласна державна адміністрація

Україна
Україна

Виробник / постачальник обладнання та / або
технологій для газоочистки
Економія мазуту і зниження шкідливих
викидів
Виробник аспіраційних установок та
комплектуючих фільтрувальних елементів
Громадська організація
Орган місцевого самоврядування

Харківська обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Власник
Спеціаліст відділу продажів
Президент
Заступник директора
Департаменту
екології
та
Головний спеціаліст
Департаменту
екології та природних ресурсів

Хмельницька обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Департамент екології та природних
ресурсів. Начальник відділу

Хорольський механічний завод (ПрАТ «ХМЗ»)

Україна

Промислове підприємство. Механічний завод Головний конструктор

Хорольський механічний завод (ПрАТ «ХМЗ»)

Україна

Промислове підприємство. Механічний завод Інженер з охорони праці

Хорольський Механічний Завод (ПрАТ «ХМЗ»)

Україна

Хорольський Механічний Завод (ПрАТ «ХМЗ»)

Україна

Центр Екології та Розвитку Нових технологій (ЦЕРН) Україна

Промислове підприємство. Mеханічний завод Начальник відділу підготовки
виробництва
Промислове підприємство. Mеханічний завод Майстер будівельних та
монтажних робіт
Комплексний екологічний консалтинг
Генеральний директор

Центр екологічних ініціатив "Екодім

Україна

Екологічна громадська організація

Координатор з ПІДТРИМКИ громад

Центр екологічного моніторингу "ДОР"

Україна

Орган місцевого самоврядування

Інженер

Центр екологічного моніторингу Дніпропетровської
обласної ради

Україна

Директор

Центр екологічного моніторингу" ДОР"

Україна

Комунальне підприємство. Створення
регіональної системи моніторингу
навколишнього середовища в
Дніпропетровській області
Орган місцевого самоврядування

В.о. начальника відділу виробничоаналітичного забезпечення

Центр Ресурсоефективного та Чистого Виробництва Україна

Розробка та подальше впровадження
Експерт РЕЧВ
ресурсо- та енергозберігаючих технічних
рішень, яким передує проведення
професійного комплексного технічного аудиту

Центральна геофізична обсерваторія ім. Б.
Срезневського

Україна

Державна установа

Директор

Чернігівська обласна державна адміністрація

Україна

Орган місцевого самоврядування

Начальник відділу екологічного
контролю

ШУ Покровське

Україна

Промислове підприємство

ШУ Покровське

Україна

Промислове підприємство

Юкрейніан Спейс Едженсі

Україна

Інші послуги (фінансові, юридичні,
консультаційні)

Начальник ділянки
"Теплопостачання"
Головний спеціаліст з охорони
навколишнього середовища
Асистент керівника

