ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«СПІЛКА ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ»

VI З’ЇЗД ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ, МІНЕРАЛЬНИХ, ВОДНИХ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ПЕРШИЙ ЦИРКУЛЯР

7 грудня 2017 року
Реєстрація — 9:00
Початок роботи — 10:00

Великий конференц-зал Національної академії наук України
м.Київ, вул. Володимирська, 55

м. Київ

Шановні колеги!
1 вересня 2017 року набула чинності Угода
про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом (далі — Угода). 25 жовтня поточного
року Урядом України затверджено План
заходів з виконання цієї Угоди, що фактично
визначає євроінтеграцію невід’ємною частиною
стратегічного планування соціально-економічного
розвитку держави та зумовлює нагальну потребу
реформування вітчизняної економіки згідно
з вимогами законодавства ЄС.
Реалізація
положень
Угоди
дозволить
суттєво підвищити ефективність і конкурентоспроможність
українських
суб’єктів
господарювання. Досягти зазначеного можливо
лише за умови налагодження плідної співпраці
між владою, бізнесом, наукою, виробничими
об’єднаннями та неурядовими організаціями.
Вважаємо, що осторонь зазначених процесів
не можуть залишатися вітчизняні геологи. Саме
тому, на розгляд VI з’їзду геологів винесено
питання щодо впровадження в Україні стандартів
ЄС з ефективного і збалансованого використання
енергетичних, мінеральних, водних та земельних
ресурсів.

Спілкою геологів підготовлено на розгляд
учасників з’їзду пропозиції щодо залучення
геологічної спільноти до реалізації заходів,
спрямованих
на
інтеграцію
України
до
Європейського
Союзу,
що
передбачають
модернізацію та інтенсифікацію інноваційного
розвитку
у
сфері
природокористування.
Це дасть змогу забезпечити інвестиційну
підтримку
учасників
ринку
використання
природних (енергетичних, мінеральних, водних
і земельних) ресурсів.
Запрошуємо взяти активну участь в обговоренні
вказаного питання 7 грудня 2017 року на VI з’їзді
геологів України.
З повагою,
Президент
Спілки геологів України

Павло Загороднюк

ЗАЯВКА ДЕЛЕГАТА НА УЧАСТЬ У З’ЇЗДІ
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
Установа (місце роботи)
Науковий ступінь, вчене звання
Країна, адреса, поштовий індекс

Контактні телефони
Контактна особа
E-mail
Тема виступу (до 5 хвилин)

Осередки визначають делегатів. Кількість представників від одного осередка обмежена.
Теми виступів узгоджує оргкомітет.
УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА
Для участі необхідно до 15 листопада 2017 року відправити заявку
на адресу електронної пошти: spilka@geolog.org.ua

Слідкуйте за оновленнями на сайті www.geolog.org.ua

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
ГО «Спілка геологів України»
м. Київ, вул. Дубровицька, 28
Тел.: +380 (44) 426-9797
Тел./факс: +380 (44) 426-9888
spilka@geolog.org.ua

КОНТАКТНІ ОСОБИ
Ганна Лівенцева
+380 (50) 414-1180
hanna.liventseva@tutkovsky.com

Анастасія Вітрик
+380 (93) 608-9655
anastasiia.vitrik@tutkovsky.com

Юлія Демчук
+380 (93) 531-4620
yuliia.demchuk@tutkovsky.com

