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Проект  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Порядок денний круглого столу 

  
«Як впровадити європейську ієрархію поводження  

із твердими побутовими відходами в Україні?» 
 

29 вересня 2017 року, м. Київ, вул. Ольгинська, 6, 2 поверх, оф. 21,  
Реанімаційний пакет реформ  

 
Час Тема / Доповідач 

9:00-9:30 Реєстрація учасників, вранішня кава 

9:30- 9:45 Відкриття та привітання 
Жан Франсуа Море, менеджер сектору з енергетики, охорони довкілля, зеленої 
економіки, захисту місцевості Представництва Європейського Союзу в Україні 
Остап Семерак,  Міністр екології та природних ресурсів України (за згодою) 
Співголова РПР 
Олена Кравченко, директор ЕПЛ  
Йоганнес Майер, начальник Відділу міжнародних зв’язків, Агентство навколишнього 
середовища Австрії, керівник проекту, твіннінговий проект із запровадження в 
Україні системи управління ВЕЕО 
 
Модератор: Олена Кравченко, ЕПЛ 
 

9.45-11:15 
 
 
 
 
 

 

Дискусія 1 
Європейська ієрархія поводження із ТПВ. Національна політика у сфері 
поводження з ТПВ 
 
Питання для обговорення: 

➢ Європейська модель поводження із ТПВ 
➢ Фінансові питання впровадження ієрархії: фінансування роздільного збору 

відходів, впровадження розширеної відповідальності виробника, 
запровадження принципу забруднювач платить  

➢ Впровадження ієрархії в Україні: сучасний стан та перспективи 
➢ Чи відображає національна політика в сфері ТПВ в Україні ієрархію 

поводження із ТПВ? 
➢ Законодавчі перешкоди у формуванні прозорої європейської моделі 

поводження з відходами 
 

Доповідачі: 
➢ Сергій Лук’янчук, Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної 

діяльності Мінприроди України 
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➢ Остап Єднак, народний депутат України, Комітет Верховної Ради України з 
питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи ВРУ 

➢ Максим Барінов, Управління благоустрою територій та комунального 
обслуговування Мінрегіону України 

➢ Олег Гладчук, ГО «Екологічні ініціативи»  
➢ Володимир Слабий, Українська пакувально-екологічна коаліція 
➢ Ева Форнес, Міністерство Екології Валенсії, Іспанія, твіннінговий проект із 

запровадження системи управління ВЕЕО 
➢ Еліна Велінова, радник твіннінгового проекту  із запровадження системи 

управління ВЕЕО 
 
Модератор: Алла Войціховська, ЕПЛ 
 

11:15-12:15 Дискусія 2 
Попередження утворення та повторне використання відходів 
 
Питання до обговорення: 

1. Збирання відходів, стан та проблеми. Впровадження роздільного збору 
відходів 

2. Механізми попередження утворення відходів, європейський досвід та 
українські реалії 

3. Підготовка до повторного використання відходів. Які відходи повторно 
використовуються в Україні? Як досягнути повторного використання різних 
типів відходів? 

 
Доповідачі: 

➢ Максим Барінов, Управління благоустрою територій та комунального 
обслуговування Мінрегіону України  

➢ Тетяна Омельяненко, Інститут економіки природокористування та сталого 
розвитку Національної академії наук України 

➢ Михайло Куценко, ТОВ “Хаммель Україна”  
➢ Ева Форнес, Міністерство Екології Валенсії, Іспанія, твіннінговий проект із 

запровадження системи управління ВЕЕО 
➢ Марія Крастева, Агентство навколишнього середовища Австрії, твіннінговий 

проект із запровадження системи управління ВЕЕО  
➢ Еліна Велінова, радник твіннінгового проекту  із запровадження системи 

управління ВЕЕО 
 
Модератор: Тетяна Тевкун, ЕПЛ 
 

12:15 -13:30 Дискусія 3 
Перероблення відходів  
 
Питання до обговорення: 

➢ Які відходи переробляються в Україні? 
➢ Чи достатньо переробних потужностей? 
➢ Як організувати вивезення відходів до переробних підприємств? Які фінансові 

стимули для місцевих громад варто запровадити?  
➢ Перероблення комбінованого матеріалу, аналіз наявних і 

необхідних  переробних потужностей в Україні 
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➢ Як забезпечити високий ступінь переробки паперу/пластику/скла для 
наближення до європейських вимог   

  
Доповідачі: 

➢ Еліна Велінова, проект Twinning «Впровадження системи управління 
відходами електричного та електронного обладнання в Україні» 

➢ Петро Семко,  «Укрвторма»  
➢ Анна Таранцова, Американська торгівельна палата 
➢ Тетяна Тевкун, ЕПЛ  
➢ Йоганнес Майер, начальник Відділу міжнародних зв’язків, Агентство 

навколишнього середовища Австрії, керівник проекту, твіннінговий проект із 
запровадження в Україні системи управління ВЕЕО 

➢ Ева Форнес, Міністерство Екології Валенсії, Іспанія, твіннінговий проект із 
запровадження системи управління ВЕЕО 

➢ Марія Крастева, Агентство навколишнього середовища Австрії, твіннінговий 
проект із запровадження системи управління ВЕЕО  

 
Модератор: Богдан Яцун, РПР 
 

13:30-14:10 Перерва на обід 
 

14:10-15:10 Дискусія 4 
Утилізація відходів, відходи – як енергетичні ресурси 
 
Питання до обговорення: 

1. Які технології з утилізації відходів доцільно використовувати в Україні? 
2. Позиція Європейської комісії щодо отримання енергії з відходів, 
альтернативні пропозиції до поводження з відходами 
3.  Як впровадити найкращі технології утилізації відходів економічні та правові 
механізми.    

 
Доповідачі: 

➢ Олександр Ковтунов, департамент екології та природних ресурсів 
Кіровоградської ОДА 

➢ Валерій Замікула, ТОВ «ТІС ЕКО»  
➢ Олександр Лимар, міжнародна корпорація IRIS 
➢ Йоганнес Майер, начальник Відділу міжнародних зв’язків, Агентство 

навколишнього середовища Австрії, керівник проекту, твіннінговий проект із 
запровадження в Україні системи управління ВЕЕО 

➢ Марія Крастева, Агентство навколишнього середовища Австрії, твіннінговий 
проект із запровадження системи управління ВЕЕО  

 
Модератор: Олег Гладчук, ГО «Екологічні ініціативи» 
 

15:10-15.50 Дискусія 5 
Захоронення відходів  
 
Питання до обговорення: 

1. Зменшення кількості відходів, що захороняються на сміттєзвалищах. Шляхи 
забезпечення зменшення спрямування на полігони відходів, що біологічно 
розкладаються 
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2. Вимоги Директиви 1999/31/ЄС про захоронення відходів, імплементація до 
українського законодавства  

3. Закриття та рекультивація сміттєзвалищ, що не відповідають вимогам 
екологічної безпеки. Оптимізація кількості сміттєзвалищ,  ліквідація 
несанкціонованих сміттєзвалищ 

 
Доповідачі: 

➢ Людмила Полтораченко, Управління благоустрою територій та комунального 
обслуговування Мінрегіону України  

➢ Федір Лученко, радник Харківського міського голови  
➢ Олег Кострикін, НКРЕКП  
➢ Алла Войціховська, ЕПЛ 
➢ Йоганнес Майер, начальник Відділу міжнародних зв’язків, Агентство 

навколишнього середовища Австрії, керівник проекту, твіннінговий проект із 
запровадження в Україні системи управління ВЕЕО 

➢ Ева Форнес, Міністерство Екології Валенсії, Іспанія, твіннінговий проект із 
запровадження системи управління ВЕЕО 

➢ Марія Крастева, Агентство навколишнього середовища Австрії, твіннінговий 
проект із запровадження системи управління ВЕЕО  

 
Модератор: Тетяна Тевкун, ЕПЛ 
 

15.50-16:00 Підведення підсумків 
 
Модератор: Олена Кравченко, ЕПЛ 
 

 


