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Компанія

Спеціалізація

ENVEA-PCME

Розробка, виготовлення та постачання Великобританія
обладнання для безперервного
контролю викидів твердих частинок для
промислових процесів

AAF International

Виробник повітряного фільтра

A-Box
Alpaca

Портативний пристрій очищення повітря Україна
від PM2.5
Україна
Забудовник

Atlas Corporation

Промисловість

Україна

www.atlascorporation-llc.com

Buhler Technologies GmbH

Аналіз газів технологічних процесів і
моніторинг викидів
Міжнародна торгівля та інвестиції

Німеччина

www.buehler-technologies.com

Україна

www.cutisproject.org

Carmeuse

Виробник високоякісних кальцієвої і
доломітового вапна, вапняку і похідних
продуктів, надаючи індивідуальні
рішення і послуги для самих різних
галузей промисловості.

Бельгія

www.redecam.com

centrotherm clean solutions

Постачальник різних методів обробки
промислових викидів: спалювання,
очищення та абсорбція або адсорбція
небезпечних газів

Німеччина

www.centrotherm-cs.de

Czech Trade

Чеське агентство з питань підтримки
торгівлі

Україна

www.czechtrade.kiev.ua

DEKONTA

Очищення повітря та контроль запаху
(регенерація активованого вугілля,
системи біологічного очищення,
каталітичні та регенеративні термічні
окислювачі, повітряні скруббери)

Чехія

www.dekonta.com

Detox Ukraine

Громадська організація; проект
інтерактивної онлайн карти джерел
забруднення навколишнього
середовища в Україні)

Україна

DURAG Sales & Service

Рішення для моніторингу горіння і
навколишнього середовища

Гамбург

ECS Group

Постачання вентиляційного
устаткування
Контрольно-вимірювальне обладнання

Україна

Canada-Ukraine Trade and
Investment Support (CUTIS) project

EСМ Group

Страна

Латвія

Україна

Web cite
www.pcme.com

www.aafintl.com

www.durag.com

www.ecm-ukraine.com.ua

Fai Instruments

Прилади для моніторингу
Італія
навколишнього середовища; виявлення
та вимірювання дрібнодисперсних
частинок PMx

www.fai-instruments.it

Fibertex Nonwovens

Виробник високопродуктивних фільтрів
для повітря, рідин та запахів, нетканих
матеріалів.

Чехія

www.fibertex.com

Free Entrepreneur

Інші послуги (фінансові, юридичні,
консалтингові)

Україна

Виробник устаткування для миття коліс
та контролю пилу
Управління відходами

Швейцарія

GEA

Найбільших постачальників
технологічних рішень для харчової
промисловості та широкого спектру
інших переробних галузей
промисловості

Україна

www.gea.com

Georgian Manganese

Грузія

www.gaalloys.com

ILF Юридична компанія

Феросплавний завод, видобуток
корисних копалин
Надання юридичних послуг

JCT Analysentechnik

Діагностична продукція та інжиніринг

Польща

www.jct.at

JCT Analysentechnik

Виробник пристроїв для безперервного
контролю викидів та управління
технологічними процесами

Німеччина

www.jct-cems.com

Kaeser Kompressoren

Постачальник компресорів

Україна

www.kaeser.com

Kinstellar

Надання юридичних послуг

Україна

www.kinstellar.com

KraftPowercon Sweden AB

Промислове підприємство. Виробник і
Швеція
постачальник обладнання та технологій
для газоочистки

www.kraftpowercon.com

KT-Energy

Консультаційний сервіс

Україна

www.kt-energy.com.ua

Kyiv Smart City

Громадська організація

Україна

National Transport University

Науково-освітній заклад

Україна

www.ntu.edu.ua

Pavlenko Legal Group

Юридична компанія

Україна

www.plglaw.ua

Великобританія

www.envea.global

Frutiger Company AG
FWM

PCME (Part of Envea Group)

www.frutiger.ch

Україна

Україна

Public lab

Лабораторія хімічного аналізу

Україна

Qingdao Greatwall Industry Co., ltd

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

Китай

www.greatwallfabrics.com

Recycling Solutions

Промислове підприємство. Переробка
та продаж золошлакових матеріалів і
металургійних шлаків

Україна

www.re-solutions.com.ua

RedecamGroup

Експерти з проектування, виготовлення, Італія
встановлення та введення в
експлуатацію сучасних систем
фільтрації повітря та обробки газів у
рекордні терміни

www.redecam.com

Remark-Kayser Sp. Z o. o.

Виробник фільтрів для кліматизації,
Польща
вентиляції, а також пиловловлювання та
рідинної фільтрації.

www.r-k.com.pl

Rock Design

Виробництво різних типів ванн для
ванних кімнат
Відкриті екологічні дані, моніторинг
стану повітря, захист навколишнього
середовища і промислового
устаткування

www.rock-design.eu

Save Dnipro

SEC Ecology

Україна
Україна

Розробка науково-технічної
Україна
документації, допомога в отриманні всіх
необхідних погоджень та дозволів в
галузі охорони навколишнього
середовища

www.eco.kiev.ua

Контрольно-вимірювальне обладнання:
датчики, індивідуальні системи та
послуги для аналізу та технології
вимірювання технологічних процесів;
системи безперервного контролю
викидів
Проектування і будівництво під ключ
заводів зі спалювання промислових
відходів і очищення чадних газів

Німеччина

www.sick.com

Чехія

www.smscz.cz

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

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

Польща

www.spray.com

Sumitomo Corporation

Енергоефективність

Україна

Usak University

Науково-освітній заклад

Туреччина

www.sivaslimyo.usak.edu.tr

Zaklady Wapiennicze Lhoist S.A

Виробник широкого спектру
мінеральних, кальцієво-вапняних і
доломітових продуктів на основі вапна

Польща

www.lhoist.com/pl

АБ Технолоджис

Виробник аспіраційного обладнання

Україна

Авдіївський коксохімічний завод
(УК Метінвест)

Промислове підприємство. Виробник
коксової продукції для металургії

Україна

АЕРО-ЕКОЛОГІЯ ПЛЮС

Проектування і розробка документів

Україна

АЙТІ-ІНЖИНІРИНГ

Виробництво обладнання

Україна

Академія сучасних технологій

Громадська організація

Україна

Активфарм

Офіційний представник Richard Kablitz
Україна
(Німечина) на території України. Kablitz виробник котлів для утилізації ТПВ з
метою виробництва єлектроенергії.

АКТИВФАРМ

Офіційний представник Richard Kablitz
Україна
(Німечина) на території України. Kablitz виробник котлів для утилізації ТПВ з
метою виробництва єлектроенергії.

Альфагаз

Проектування та впровадження систем
пилогазоочистки (аспірація).
Представник компанії Sortus в Україні

Україна

Аналіт Інжиніринг

Інжиніринг

Україна

АрселорМіттал Кривий Ріг

Промислове підприємство. Виробник
сталі
Підтримка реформ відповідно до
асоціації з ЄС та DCFTA (ГВЗВТ:
Глибока та всеохоплююча зона вільної
торгівлі)

Україна

www.arcelormittal.com

Україна

www.association4u.com.ua

Асоціація підприємств у сфері
поводження з небезпечними
відходами

Асоціація

Україна

Атон-Сервіс

Аспіраційні системи

Україна

SICK AG

SMS CZ, s.r.o

Асоціація для України й для тебе

www.akhz.metinvestholding.com

www.alfagaz.com.ua

www.aton-service.com.ua

АУТЕВ Проект Україна

Виробник дробильноструминного
(піскоструминного) та вентиляційного
обладнання

Україна

www.autev-project.com

БВФ Енвіротек

Постачальник фільтрувальних
матеріалів для промислового
пиловловлення продуктів фільтрації
твердої і рідкої фаз

Німеччина

www.bwf-envirotec.com

Бердичівський машинобудівний
завод " ПРОГРЕС"

Виробництво систем пилогазоочистки
Україна
(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

Білоруський металургійний завод Промислове підприємство.
Металургійний завод
Металообробка
Блиск Метал Сервіс

Білорусь

www.прогресс.com.ua

Www.tnp.belsteel.com

Україна

Броварська районна державна
адміністрація
Бурштинська ТЕС (ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО)
ВЕНТ ФАРМ

Орган місцевого самоврядування

Відновлю вальні ресурси

Послуги з проектування / інжинірингу /
будівництва. Розробка і виготовлення
автономного теплогенеруючого
обладнання, для заміщення
обладнання, що працює на вугіллі і газі

Україна

Вінницький ОЖК

Переробка олійних культур

Україна

ВКФ Ферроль

Переробка коксохімічних відходів

Україна

Влатокс Груп

Розробка та виробництво
фільтрувальних елементів та
фільтрувальних систем

Білорусь

ВНДІкомпресормаш

Виробництво компресорного
устаткування
Повний спектр послуг по оформленню
дозвільних документів відповідно до
вимог екологічного законодавства
України

Україна
Україна

www.volyneko.com.ua

ГАЗОАНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ

Офіційний представник SICK AG в
Україні: контрольно-вимірювальне
обладнання: датчики, індивідуальні
системи та послуги для аналізу та
технології вимірювання технологічних
процесів; системи безперервного
контролю викидів

Україна

www.gas-analytics.com.ua

Гармонія-Технофільтр

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

Україна

www.gtf.prom.ua, www.gtf.net.ua

Геннліх Україна

Обезпилювання на підприємствах,
фільтрація

Україна

www.hennlich.ua

Волиньекопромпроект

Україна

Промислове підприємство. Виробництво Україна
електроенергії
Продажа вентиляційного обладнання
Україна

www.brovary-rda.gov.ua

www.ventfarm.kiev.ua
www.resources.odessa.ua

www.vlatoks.by

ГИПРОКОКС

Проектування підприємств та установок Україна
коксохімічної промисловості

Гомогенизатор и технология TRGA Економія мазуту і зниження шкідливих
викидів
Державна екологічна академія

Екологія

Державна служба України з питань Держпродспоживслужба
безпеки харчових продуктів і
захисту споживачів в області

www.giprokoks.com

Україна

www.afuelsystems.com

Україна

www.registry.edbo.gov.ua

Україна

www.consumer.gov.ua

ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА

Будівельні матеріали

Україна

ДМП ІваноФранківськтеплокомуненерго

Комунальне підприємство

Україна

www.tke.if.ua

Дніпровська міська рада

Орган місцевого самоврядування

Україна

www.dniprorada.gov.ua

Дніпровський металургійний
комбінат

Промислове підприємство. Виробництво Україна
і реалізація металургійної продукції

www.dmkd.dp.ua

Дніпроенергосталь

Проектування, виготовлення та сервісне Україна
обслуговування аспіраційних та
газоочисних установок

www.destal.net

Дніпропетровська обласна рада

Орган місцевого самоврядування

Україна

www.oblrada.dp.gov.ua

Дніпропетровська ОДА

Орган місцевого самоврядування

Україна

www.adm.dp.gov.ua

Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ
України

Проведення лабораторних досліджень в Україна
галузі громадського здоров'я

www.dolc.dp.ua

Донбасенерго

Промислове підприємство. Виробництво Україна
електричної і теплової енергії

www.de.com.ua

Донецька обласна державна
адміністрація

Орган місцевого самоврядування

Україна

ДП Укрметртестстандарт

Всеукраїнський державний наукововиробничий центр стандартизації,
метрології, сертифікації та прав
споживачів

Україна

ДСВ ЛОГІСТИКА

Логістичні послуги

Україна

ДТЕК

Промислове підприємство. Вертикально- Україна
інтегрована енергетична компанія

ДТЕК ЕНЕРГО

Промислове підприємство.
Україна
Eнергетичний холдинг
Промислове підприємство.
Україна
Eнергетичний холдинг
Промислове підприємство. Вертикально- Україна
інтегрована енергетична компанія

ДТЕК Київські електромережі
ДТЕК ТОВ " Інтеренергосервіс"

ДУНАЙБУДІНВЕСТ

Промислове підприємство; Послуги з
Україна
проектування / інжинірингу / будівництва

Екніс-Україна

Інжиніринг

Україна

Екогард

Громадська організація екологічного
спрямування
Екологія

Україна

Екореанімація

Україна

www.ua.dsv.com
www.dtek.com

www.dbi.com.ua

ЕЛАС

Автоматизація технологічних процесів

Україна

www.elas.com.ua

Електронні компоненти та засоби
обчислю вальної техніки

Продукція, готові рішення

Україна

www.ekzot.com.ua

Елме Мессер Україна

Виробництво і реалізація технічних газів Україна

www.elmemesser.com.ua

ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ

Україна

Житомирська міська рада

Виробництво косметики та продукції
побутової хімії
Орган місцевого самоврядування

Україна

www.zt-rada.gov.ua

Журнал Екологія підприємства

Видавничий дім МЕДІА-ПРО

Україна

www.mediapro.ua

Завод Енергія

Україна

Запорізький завод феросплавів

Промислове підприємство.
Сміттєпереробний завод
Промислове підприємство.
Металургійний завод
Промислове підприємство. металургія

Зелений Фонд

Екологічне право

Україна

Инфра-Спектр

Діагностична продукція і інжиніринг

Україна

итеко Тім

Водопідготовка та очищення стічних вод Україна

Івано-Франківськцемент

Промислове підприємство. Виробник
цементу

Україна

ІВП ТРIАДА

АСУ ТП, КВП, ІТ для промисловості

Україна

www.triada.com.ua

Іматек і К

Виробництво фільтрів з очищення
повітря
Комплексні інженерні рішення в області
очищення і регенерації масел; систем
водопідготовки, пило-газоочистки,
промислової фільтрації; сервісу
гідравлічних систем

Білорусь

www.imatek-filter.ru

Україна

www.ig.ua

Інжинірингова компанія
Нафтогазові технології

Проектування та інжиніринг об'єктів
нафтогазового комплексу та об'єктів
комунального господарства

Україна

Інститут
«АкадемРесурсоЕнергоПроект»

ALSICA: Виробництва малозатратного
Україна
нано-вапняного комплексного сорбенту і
його використання в газоочистці всіх
галузей. Кондиціонування / Утилізація
відходів газоочистки вугільних ТЕС і
сміттєспалювання

www.dalsica.com

Інститут вугільних
енерготехнологій
Інститут газу НАН України

Науково-дослідний інститут

Україна

www.ceti-nasu.org

Науково-дослідний інститут

Україна

www.ingas.org.ua/

Інститут громадського здоров'я
ім. Марзєєва Національної
академії медичних наук України

Науково-дослідний інститут

Україна

www.health.gov.ua

Інститут промислової екології

Екологія

Україна

www.wamag.cz

Запоріжсталь

ІНВЕНТ ГРУП

Україна

www.zaporizhstal.com/ru/

Україна

www.i-spectr.com.ua /sick.in.ua

Інтер-Еко ПП

Вимірювальна екологічна лабораторія: Україна
інструментальні, лабораторні та
аналітичні методи вимірювань якісного
та кількісного складу викидів та
атмосферного повітря по більш 100
забруднюючих речовин, визначення
ефективнності роботи пилогазоочисного
обладнання. Мобільна лабораторія,
моніторинг, документи дозвільного
характеру

ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС

Промислове підприємство

Україна

Інтернет-ресурс з відновлю ваної
енергетики " Renewable Energy" www.renewable.com.ua

Інтернет ресурс

Україна

www.renewable.com.ua

Інтер-С Груп

Промислові вентилятори

Україна

www.inter-s-group.com

Кабінет Міністрів України

Орган державної влади

Україна

www.engecology.com

Київгаз

Газопостачання

Україна

Київська обласна державна
адміністрація

Орган місцевого самоврядування

Україна

www.eko.koda.gov.ua

Київський вентиляційний завод
«КВЗ»

Виробник промислових вентиляторів,
димососів і циклонів.

Україна

www.ventzavod.com

Київський картонно-паперовий
комбінат

Промислове підприємство. Виробник
картонно-паперової продукції

Україна

www.papir.kiev.ua

Київтеплоенерго

Виробництво теплової та електричної
енергії

Україна

www.kte.kmda.gov.ua

Команда підтримки реформ при
Мінприроди
Комітет з питань гігієнічного
регламентування МОЗ України

Орган державної влади

Україна

Охорона здоров'я

Україна

Комконт

Виробництво промислового
Білорусь
опалювального обладнання (Промислові
котли на біомасі)

www.komkont.com

Компанія ЕІР

Дистриб'ютор фільтрів для систем
вентиляції, кондиціонування та
пиловловлювання для використання в
закритих приміщеннях

www.r-k.com.pl

Україна

Україна
Консорціум «Енергомашекологія» 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

www.inter-eco.ua

www.em-eco.net.ua

Концерн NICMAS

Виробник сучасного високоефективного Україна
і енергозберігаючого обладнання для
промисловості та енергетики

www.nicmas-market.com

Краматорський феросплавний
завод

Промислове підприємство. Виробництво Україна
феромарганцю

www.kramfer.com

КТС Інжиніринг

Офіційний представник GE Jenbacher в
Україні. Газопоршневі двигуни для
генерація тепла та електроенергії.
Устаткування General Electric виробляє
третину електроенергії в світі

Україна

www.kts-eng.com

Лінде Газ Україна

Україна

www.linde.ua

ЛНК

Виробництво і реалізація продуктів
поділу повітря, Промислові гази
Альтернативна енергетика

Україна

www.lnkenergy.com

ЛОТУС ВФ

Виробництво електроенергії

Україна

www.hkz.com.ua

Львівська ОДА

Орган місцевого самоврядування

Україна

Маріупольський металургійний
комбінат ім. Ілліча

Промислове підприємство. Виробник
стали

Україна

www.ilyichsteel.metinvestholding.c
om

Маріупольтепломережа

Комунальне підприємство.
Tеплопостачання
Науково-освітній заклад

Україна

www.teploset.com.ua

Медиіа Про

Видавничий будинок

Україна

Метал Ворк Україна

Виробництво електро- продукції

Україна

www.metalwork.ua

МИТЕК НВП

Науково-виробниче підприємство
спеціалізується на розробці і
виробництві магнітно-імпульсних
установок, обладнання і технологій для
видалення пилу і газоочистки. Надання
послуг з проектування, інжинірингу і
будівництва

Україна

www.mitek.com.ua

Міжнародний виставковий центр

Організація заходів

Україна

МАСМА Науково-дослідний
інститут нафтопереробної та
нафтохімічної промисловості

Україна

Україна
Міністерство енергетики вугільної Орган державної влади
промисловості
Орган державної влади
Україна
Міністерство екології та
природних ресурсів України
Промислове підприємство. Виробництво Україна
Мотор Січ
авіаційних двигунів для літаків та
гелікоптерів, а також промислових
газотурбінних установок

www.motorsich.com

Національна Академія наук
України

Науково-дослідний інститут

Україна

НВП Екосистема

Розробка документації для отримання
дозволів в області екології, санітарії,
водного господарства. Промислове та
цивільне проектування. Лабораторні
вимірювання і аналізи параметрів
навколишнього середовища і
забруднень

Україна

НОВІ ПРОДУКТИ

Промислове підприємство. Виробництво Україна
слабоалкогольних та безалкогольних
напоїв

www.newproducts.ua

НПК Смарт Лекс Груп

Розробка документації з питань екології, Україна
поводження з відходами
Виробництво сумішей і графіту
Україна

www.slg.kiev.ua

Дистриб'ютор в Україні приладів і
систем газового контролю

www.iscoldham.com.ua

НПП ГРАФІТ
НТЦ Ольдам

Україна

www.ittf.kiev.ua

www.npp-grafit.com

Орган місцевого самоврядування

Україна

Обухівська районна адміністрація Орган місцевого самоврядування

Україна

Обухівська міська рада

ОМК-Общемашконтракт

Промислова очистка повітря:
Україна
вентиляція, аспирація, пылегазоочистка

Первомайський міський
водоканал
Покровський ГЗК

Комунальне підприємство

Україна

Гірничо-збагачувальний комбінат

Україна

Полтаватеплоенерго

Tеплоенергетика

Україна

Полтавська газонафтова компанія Промислова компанія

www.obcity.gov.ua

www.ecology.omk.dp.ua

Україна

www.ppc.net.ua

Україна

www.ferrexpo.com

Посольство Болгарії в Україні

Промислове підприємство. Видобувна
промисловість
Дипломатичне представництво

Посольство Ізраїлю в Україні

Дипломатичне представництво

Ізраїль

Посольство Королівства Бельгія

Дипломатичне представництво

Бельгія

Посольство Португалії в Україні

Дипломатичне представництво

Україна

Посольство Чеської Республіки в
Україні

Дипломатичне представництво

Чехія

Полтавський ГЗК

Болгарія
www.embassies.gov.il

www.mzv.cz/kiev/

Проектно-екологічний консалтинг Екологія, проектування, розробка,
консалтингові послуги
Імпортер газопальникового і
Промгазсервіс
вентиляторного обладнання
Промислове газове обладнання та
Промислові інсталяції
системи автоматичного управління

Україна

Р та С Квантум

Виробництво зарядних станцій для
електромобілів; агро-технології

Україна

СВС-К

Кондиціонування та вентиляція

Україна

Сілоджик ГРУП

Промислова автоматизація. Системна
Україна
інтеграція
Виробник і постачальник обладнання та Україна
технологій для газоочистки

www.silogic.com.ua

СОРТУС

Промислові фільтраційні та аспіраційні
рішення від проектування до реалізації
проекту.

Литва

www.sortus.lt

Сою з-Спецтехніка

Виготовлення металоконструкцій

Україна

Тетра НПП

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

Україна

www.zrem.expert

Технологія Базальту

Виробник теплоізоляційних матеріалів
Izolux Premium (базальтова мінеральна
вата)

Україна

www.tbmarket.com.ua

Технофільтр

Повітряні фільтри, фільтрувальні
матеріали

Україна

www.tehnofilter.com.ua

ТИС

Стивідорна компанія

Україна

www.eco@tis.ua

Торговий Дім СКБ Технофільтр

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

Україна

www.tehnofilter.com.ua ;
www.ventfilter.com.ua

Трансконтинентальна
Енергетична Компанія

Постачальник обладнання для
виробництва синтетичного газу з
органічних відходів

Україна

Сіменс Україна

Україна

www.promgas.com.ua

Україна

www.furnace.kiev.ua

www.svs-k.com

www.siemens.ua

ТУТКОВСЬКИЙ

Послуги з вивчення та використання
природних ресурсів
Науково-дослідницький інститут

Український державний науководослідний вуглехімічний інститут
(УХІН)
Українські Металургійні Технології Послуги у сфері інжинірингу
НВП

Україна
Україна

www.ukhin.org.ua

Україна

Украналіт

Розробка і виробництво
газоаналітичного обладнання і
автоматизованих систем екологічного
моніторингу

Україна

Укренерго НЕК ДП

Енергетика

Україна

Укренергосервіс

Енергетика

Україна

Укрімпекс

Консалтинг

Україна

УКРКОКС

Українська Науково-промислова
Асоціація

Україна

Укрспецвапно

Промислове підприємство. Виробництво Україна
вапна
Промислове підприємство
Україна

www.usiz.com.ua

Укрсталь Дніпро

Промислове підприємство. виробництво Україна
металоконструкцій

www.dzmk.pat.ua

Укрсталь Конструкція

Проектування / Виробництво / Монтаж

Україна

www.steelwork.com.ua

Укртатнафта

Нафтопереробка

Україна

www.ukrtatnafta.com

УКРЦЕМЕНТ

Промислове підприємство. виробництво Україна
цементу
Виробництво газоочисного устаткування Казахстан

www.ukrcement.com.ua

Фабрика рукавних фільтрів

Промислове підприємство. Виробництво Україна
фільтрувальних установок для
сміттєспалювальних заводів

www.frf.com.ua, www.factoryfilter.com

ФІЛКОН-ДК

Системи аспірації

www.filcon.ua

Фолтер-Україна

Виробництво фільтруючого обладнання Україна
для вентиляційних систем

Фонд розвитку публічноприватного партнерства
ФОП Білоус І.В.

Фонд розвитку

Україна

Утилізація шляхом біо розпаду

Україна

ФОП Григоренко В.В.

Інжиніринг в машинобудуванні

Україна

Фуд Девелопмент

Промислове підприємство. Виробник
харчових продуктів
Громадська організація

Україна

ХайдельбергЦемент Україна

Промислове підприємство. Виробник
цементу

Україна

www.heidelbergcement.ua

Харківська обласна державна
адміністрація
Харківський коксовий завод

Орган місцевого самоврядування

Україна

www.kharkivoda.gov.ua

Промислове підприємство. Виробник
коксової продукції

Україна

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ

Рішення для лабораторій

Україна

Центр екологічних ініціатив
Екодія

Громадська організація

Україна

Центр екологічних ініціатив
" Екодім"

Громадська організація

Україна

Укрспирт

Усть-Каменогорський завод
технологічного обладнання

Фундація Відкрите суспільство

Україна

www.ukzto.com  

www.folter.com.ua

Україна

www.hlr.ua

www.ecoaction.org.ua

Комунальне підприємство. Моніторинг
Центр екологічного моніторингу
Дніпропетровської обласної ради стану навколишнього середовища

Україна

www.oblrada.dp.gov.ua

Центр Ресурсоефективного та
Чистого Виробництва

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

www.recpc.org

Черкаська обласна державна
адміністрація

Орган місцевого самоврядування

Україна

www.ck-oda.gov.ua

Чисте Місто, м.Енергодар

Комунальне підприємство. Вивіз і
поховання твердих побутових відходів

Україна

Шведська бізнес-асоціація в
Україні

Громадська організація

Україна

ЮЖКОКС

Промислове підприємство. Виробництво Україна
коксохімічної продукції

www.bkoks.dp.ua

Юскутум

Послуги підтримки розвитку бізнесу

www.juscutum.com

Україна

www.sba.org.ua

