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ДІЛОВА ПРОГРАМА ВИСТАВКИ

7 ЖОВТНЯ, СЕРЕДА
10:00 – 11:30 Панельна дискусія. Формування ефективної 

політики в сфері управління відходами

Модератори: Барінов Максим Олександрович, Директор, 
Асоціація «УКРЕКОАЛЬЯНС»
Лимар Олександр Григорович, Експерт у 
сфері поводження з відходами, Український 
інститут майбутнього (UIF)

Теми до розгляду:
• Ефективність рамкового законопроекту 2207-1-д щодо 

управління відходами 
• Законопроект «Про державний екологічний контроль» 

та державний нагляд за дотриманням санітарного 
законодавства 

• Оцінка ситуації управління відходами в регіонах України 
• Реалізація Національної стратегії управління відходами. 

Що заважає? (погляд реального сектору економіки)

Учасники:
 • Бондаренко Олег Володимирович, Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань екологічної політики та 
природокористування

 • Маріковський Олександр Валерійович, Заступник голови 
Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 
політики та природокористування

 • Колтик Олена Тарасівна, Директор Департаменту з 
питань поводження з відходами та екологічної безпеки, 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України

 • Хоцянівська Наталія Володимирівна, Заступник Міністра 
розвитку громад і територій України

 • Івеліна Діловська, Директор проекту APENA 2 “Підтримка 
України в наближенні законодавства ЄС у сфері 
навколишнього природного середовище (якість 
атмосферного повітря, управління відходами)”

 • Постоленко Віталій Володимирович, Начальник 
управління державного екологічного контролю 
промислового забруднення Державної екологічної 
інспекції України

 • Козирєв Павло Генріхович, Голова Асоціації малих міст 
України

 • Королюк Олександр Богданович, Директор Альтфатер-
Київ концерну VEOLIA

 • Ляшкевич Максим Володимирович, Директор КП 
«Київкомунсервіс»

 • Полатьян Армен Олегович, Директор ПП 
«Обухівміськвторресурси»

 • Йорг Штеффен Майсснер, Директор AEU

11:45 – 13:45 Круглий стіл. Розробка регіональних планів 
управління відходами: основні проблеми та 
шляхи їх вирішення

Модератор: Немеш (Коломієць) Світлана Леонідівна, 
координатор Групи молодих фахівців ISWA YPG 
в Україні

Регіональні плани управління відходами є документи 
стратегічного планування, які з урахуванням цілей та 
цільових показників, визначених на національному рівні, 
мають визначати як буде розвиватися інфраструктура та 
змінюватися підходи до управління відходами в областях 
країни в наступні 10 років.

Теми для обговорювання:
• Які виклики та проблеми стають перед замовниками та 

розробниками регіональних планів у ході роботи над 
ними та спільний пошук шляхів вирішення цих питань

• Пропозиції центральним органам виконавчої влади щодо 
необхідних змін при розробці регіональних планів

Учасники:
 • Стрілець Руслан Олександрович, Заступник Міністра з 

питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій 
і цифровізації, Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України

 • Маріковський Олександр Валерійович, Народний депутат 
України

 • Сатін Ігор Валентинович, к.т.н., завідуючий відділом ДП 
«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 
інститут міського господарства» (ДП «НДКТІ МГ»)

 • Кібець Андрій Віталійович, Директор ТОВ «Український 
науково-дослідний інститут з розробки та 
впровадження комунальних програм та проектів»

 • Лученко Федір Васильович, Радник Харківського міського 
голови

 • Колтик Олена Тарасівна, Директор Департаменту з 
питань поводження з відходами та екологічної безпеки, 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України

 • Омельяненко Тетяна Леонідівна, к.е.н., незалежний 
експерт з питань управління відходами

 • Сороковський В’ячеслав Євгенович, Експерт з питань 
децентралізації та публічних послуг, проект DESPRO

 • Лазненко Дмитро Олексійович, Експерт-консультант з 
питань поводження з відходами, проект DESPRO 

 • Гнап Андрій, CEO Waste Ukraine
 • Ніколаєва Ірина Олександрівна, к.т.н., Експертка з 

екологічної безпеки, консультантка проектів ОБСЄ
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14:00 – 15:00 Кейс. Розробка регіонального плану 
поводження з відходами на прикладі 
Львівської області

Організатори: Eggersmann GmbH (Німеччина), OPE organic, 
КП «Зелене місто» 

Частина 1. Роздільний збір і компостування органіки, як 
спосіб зменшення відходів, які потрапляють 
на захоронення і провокують пожежі: досвід 
Львова

Спікер: Євтушенко Святослав Ігорович, Директор ЛКП 
«Зелене місто»

• Як у Львові реалізовано процес компостування 
органічних відходів — від теорії до практики

• Управління органічними відходами: чому потрібно 
навчити населення, аби органіка потрапляла на 
компостування (робота з контейнерами для роздільного 
збору)

• Компостувальний майданчик у Львові - як все працює
• Як організований роздільний збір органіки: особливості 

збору та вивезення відходів, переваги та виклики
• Реалізація компосту: сьогодення і перспективи
• Тариф на компостування: чому переробляти органіку 

вигідніше ніж захоронювати
• Organiс promo: як у Львові мотивують мешканців 

сортувати органічні відходи — від безкоштовного 
перероблення до доступного компосту

• Відповіді на запитання учасників

Частина 2. Розв’язання питань з відходами, що 
утворюються, та рекультивація полігонів, що 
існують. Мобільні рішення від Eggersmann 
GmbH, які вже діють в Україні. Програма 
підтримки для України на 2021 рік від 
Eggersmann GmbH та OPE organic

Спікери: Прокопенко Сергій Анатолійович, Представник 
Eggersmann GmbH (мобільна техніка) в Україні
Малиновський Володимир Володимирович, 
Керівник проекту OPE organic 

• Будуємо завод або закупаємо сучасну економічну 
та потужну техніку? Розглянемо варіанти та робимо 
зважений вибір

• Як у 5-10 разів скоротити капіталовкладення у 
перероблення відходів

• Самий економічний метод перероблення органіки з 
наявних у світі

• Запуск першої станції компостування органічних відходів 
в Україні у 2020 році розпочала свою роботу

• Підтримка українських комунальних підприємств у 2021 
році найсучаснішим обладнанням та кваліфікованим 
персоналом від Eggersmann GmbH

• Дії Eggersmann GmbH в Україні. Обмін досвідом та 
реальні результати 2020 року

• Відповіді на запитання учасників

15:15 – 16:15 Спеціальна сесія 1. Обладнання, технології 
та актуальний стан сегментів поводження з 
відходами

«Техніка перевалки твердих відходів з металобрухту»
Olaf Kiewitz, Менеджер з продажу, Baljer & Zembrod, 
Німеччина

«Max Aicher - рішення логістичних проблем при 
управлінні відходами»
Dimitri Wiegel, Max Aicher, Німеччина

«Управління відходами як складова еколого-
орієнтованого управління підприємством»
Тарновська Олександра Михайлівна, Директор, Інвест 
Фінанс Компані

«Нове законодавство в сфері управління медичними 
відходами – законопроект 2207-1-д»
Смірнов Владислав Юрійович, Керуючий партнер та 
засновник - Медичний Конструктор, Член Опікунської Ради 
- НДСЛ «ОХМАТДИТ»

«Рефінансування проєктів від АТ ТАСКОМБАНК в межах 
діючих міжнародних програм»
Кудінов Андрій Сергійович, Заступник директора 
департаменту по роботі з VIP клієнтами енергетичного та 
ГМК напрямку, ТАСКОМБАНК

16:30 – 18:00 Спеціальна сесія 2. Переробка основних 
видів вторинної сировини

Модератор: Лимар Олександр Григорович, Експерт у сфері 
поводження з відходами, Український інститут 
майбутнього (UIF)

Розділи сесії:
• Законодавчі ініціативи та державна політика у сфері 

виробництва, використання та імпорту вторинної 
сировини

• Досвід переробних підприємств: проблеми та 
перспективи 

• Сучасні технології та обладнання для рециклінгу

Учасники: 
 • Семко Петро Павлович, Генеральний директор, Об’єднання 

Укрвторма
 • Слабий Володимир Григорович, Голова Коаліції, УкрПЕК
 • Євтушенко Святослав Ігорович, Директор, КП «Зелене 

місто»
 • Закревський Владислав, представник в Україні, CHANG 

WOEN MACHINERY
 • Плишак Юрій Олександрович, Директор, Ельбор-М

Запрошуємо приєднатися до професіоналів галузі, 
дізнатися нові тенденції розвитку ринку і взяти 
безпосередню участь у його формуванні.

Участь у виставці дозволяє представити свою продукцію 
та послуги професіоналам галузі поводження з відходами в 
Україні, які приймають ключові рішення на національному 
та регіональному рівнях.

ОРГАНІЗАТОР:

Компанія «Бізнес-Форум»
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