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НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ
«ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ:
ЗАКОНОДАВСТВО, ЕКОНОМІКА , ТЕХНОЛОГІЇ»
Семінар
Роздільне збирання побутових відходів в Україні:
проблеми та перспективи
20 лютого 2014 р.

м. Київ
Програма

9.00–10.00

Реєстрація учасників семінару

10.00–11.30

Перша сесія «Законодавче врегулювання та інституційне
забезпечення роздільного збирання побутових відходів в
Україні та Європі»
Проскуряков Олег Альбертович,
природних ресурсів України

Міністр

екології

та

Темник Геннадій Павлович, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
Сех Ірина Ігорівна, голова Комітету Верховної Ради України
з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Обговорення
Гірман Юрій Васильович, директор департаменту екологічної
безпеки та дозвільної системи Міністерства екології та
природних ресурсів України
Барінов Максим Олександрович, начальник управління
благоустрою територій та комунального обслуговування
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
Кострикін Олег Валерійович, директор Департаменту
державної політики у сфері поводження з побутовими
відходами Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг
11.30–12.00

Кава-брейк

12.00–13.30

Друга сесія «Передові технології, інфраструктура та
європейський досвід у сфері поводження та утилізації ТПВ»
Недава Олег Анатолійович, голова наглядової ради Центру
муніципальних технологій
Людвіг Зам, директор з питань збуту, відділ сміттєзбиральної
техніки та рециклінгу компанії Schafer, Німеччина
Булгаков Олександр Геннадійович, директор комунального
підприємства «Луганський центр утилізації відходів»
Олексієвець Іван Леонтійович, кандидат географічних наук,
керівник Національного проекту «Чисте місто», Державне
агентство з інвестицій та управління національними проектами
України
Обговорення
Крівенцев Олександр, директор ТОВ «Ремондіс України»
Королюк Олександр Богданович,
Environmental Services в Україні

директор

VEOLIA

Гайовишин Олег Пантелеймонович, генеральний директор
ТОВ «АВЕ Львів»
Грущинський Андрій Миколайович, генеральний директор
Корпорації «Укрвторресурси»
13.30–14.10

Обід

14.10–15.40

Третя сесія «Освітні програми ініціатив місцевих громад та
громадських організацій, спрямовані на підвищення рівня
обізнаності населення щодо необхідності роздільного
збирання побутових відходів»
Тимочко Тетяна
екологічної ліги

Валентинівна,

Євтушенко
Вікторія
ТОВ «Медіа ДАК»

голова

Вікторівна,

Всеукраїнської

керівник

проекту

Свояк Наталія Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент
кафедри екології Черкаського державного технологічного
університету
Пащенко Олена Вікторівна, координатор Всеукраїнської
дитячої спілки «Екологічна варта»

Обговорення
Поплавська Олена Федорівна, голова Донецької міської
організації МЦ «Екологічні ініціативи», координатор обласної
громадської природоохоронної кампанії «Батарейкам –
утилізація!»
Совгіра Світлана Василівна, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх
навчання Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини
Босак Адель Василівна, заступник голови Української
екологічної асоціації «Зелений світ»
15.40–16.00

Кава-брейк

16.00–17.00

Закінчення обговорення та підведення підсумків семінару

