НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ
«ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ:
ЗАКОНОДАВСТВО, ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЇ»
Круглий стіл
Підходи до законодавчого регулювання
поводження з відходами в Україні
11 березня 2015 р.

Програма

м. Київ

9.00–10.00

Реєстрація учасників

9.45–10.00

Брифінг

10.00–10.30

Відкриття круглого столу
Томенко Микола Володимирович, народний депутат України,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
Шевченко Ігор Анатолійович, Міністр екології та природних
ресурсів України
Абрамовський Роман Романович, заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України

10.30–11.30

Перша сесія «Варіанти вирішення екологічних проблем
поводження з відходами»
Слабий Володимир Григорович, голова виконавчого комітету
Української пакувально-екологічної коаліції, м. Київ
Пропозиції бізнесу щодо створення в Україні ефективної
системи поводження з відходами упаковки
Таранцова Анна Вікторівна, голова робочої групи з питань
переробки побутових відходів Американської торгівельної
палати в Україні
Закордонний досвід розширеної відповідальності в сфері
поводження з відходами
Грущинський Андрій Миколайович, генеральний директор
корпорації «Укрвторресурси»
Запровадження податку за утилізацію відходів
Сафарян Ара Каренович, директор Державного підприємства
з питань поводження з відходами як вторинною сировиною
«Укрекоресурси»
Економічна ситуація на ринку утилізації відходів упаковки

Ігнатенко Олександр Павлович, к.е.н, докторант та доцент
кафедри
управління
національним
господарством
та
економічної політики Національної академії державного
управління при Президентові України, Президент Громадської
спілки «Екологічна Рециклінгова Асоціація України»
Концепція комбінованої організаційно-економічної системи
поводження з відходами кінцевого споживання продукції
Сьомік Юлія Олександрівна, голова правління Асоціації
підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами
Пропозиції щодо поводження з небезпечними відходами
Обговорення
Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської
екологічної ліги
Лимар Олександр Григорович, Голова правління Громадської
спілки "Українська Ресайклінг Асоціація"
Ярошевич Сергій Євгенович, кандидат географічних наук,
керівник групи експертів Проекту Європейського Союзу
«Додаткова підтримка Міністерства екології та природних
ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної
підтримки»
Міщенко Володимир Сергійович, д. е. н., професор, науковий
співробітник Інституту економіки природокористування та
сталого розвитку Національної академії наук України
Виговська Ганна Павлівна, к. т. н., с. н. с., завідуюча
кафедрою екологічної безпеки Державної екологічної академії
післядипломної освіти та управління
12.00–12.30

Кава-брейк

12.30–14.00

Друга сесія «Законодавчі ініціативи щодо поводження з
побутовими відходами»
Барінов Максим Олександрович, начальник управління
благоустрою територій та комунального обслуговування
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
Врегулювання проблемних питань в сфері поводження з
побутовими відходами на законодавчому рівні
Кострикін Олег Валерійович, начальник управління з питань
формування та реалізації державної політики у сфері
поводження з побутовими відходами Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
Напрями державного регулювання тарифоутворення у
сфері поводження з побутовими відходами

Олексієвець Іван Леонтійович, кандидат географічних наук,
керівник Національного проекту «Чисте місто», Державне
агентство з інвестицій та управління національними проектами
України
Державне регулювання сфери поводження з побутовими
відходами
Костюшко Олег Петрович, генеральний директор Асоціації
«Український екологічний альянс»
Економічні реалії надання послуг з вивезення побутових
відходів
Сороковський В’ячеслав, експерт Швейцарсько-українського
проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Перспективи міжмуніципальної співпраці у створенні
інтегрованого поводження з побутовими відходами
Обговорення
Євтушенко Святослав Ігорович, директор ТзОВ «СанкомРівне», депутат Рівненської міської ради
Лученко Федір Васильович, радник Харківського міського
голови
Юлевич Олександр Михайлович, директор ДП «Корунд-Х»,
м. Миколаїв
14.00

Неформальне спілкування

