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КОНФЕРЕНЦІЯ 

“Нова політика управління відходами - шлях до циркулярної економіки” 

 

 
Дата конференції: 5-6 червня 2018 

Місце: Готель Інтерконтиненталь, Київ 

Учасники заходу: представники Уряду України, депутати Верховної Ради України, представники 

громадськості, бізнесу, міжнародних організацій та експертних кіл тощо. 

Мова проведення: конференція проводитиметься українською й англійською мовами. Синхронний 

переклад буде забезпечено. 

 
Вівторок 05.06.2018 

Час Програма заходу 

9.30 – 10.00 Реєстрація учасників. Вітальна кава. 

Політична частина 

10.00 – 12.00  
Вступне слово й виступи спікерів стосовно реформи управління відходами 

(Стратегія, Національний план, проект Рамкового закону про відходи й 

галузеві законопроекти) 

• Остап СЕМЕРАК, Міністр екології та природних ресурсів України - «Нова  

 політика управління відходами – основа економіки замкненого циклу» 

Доповідачі: 

• Геннадій ЗУБКО, Віце-прем'єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 

• Іванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції 

• Хюг МІНГАРЕЛЛІ, Голова Представництва ЄС в Україні 

• Сіґекі СУМІ, Посол Японії в Україні та Молдові за сумісництвом 

Модератор: 

• Микола КУЗЬО, Заступник Міністра екології та природних ресурсів України з 

питань європейської інтеграції 

Запитання і коментарі 

12.00 – 13.00 Обідня перерва 

http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Ostap_Semerak_Ministry_of_Ecology.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Ostap_Semerak_Ministry_of_Ecology.pdf
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Час Програма заходу 

13.00 – 14.30 Презентація рамкового закону про відходи 

Модератор й доповідач: 

• Микола КУЗЬО, Заступник Міністра екології та природних ресурсів України з 

питань європейської інтеграції - «Рамковий законопроект про відходи» 

Доповідачі: 

• Альона БАБАК, Народний депутат України 

• Едуард КРУГЛЯК, Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України 

• Вячеслав Сороковський, експерт проекту «DESPRO» - «Регіональне  

 планування у сфері управління відходами» 

• Йоганес МАЙЕР, керівник Проекту Twinning 

• Юрай ФАРКАШ, експерт проекту ЄС “APENA”, Словаччина - «Новий  

 законопроект України «Про відходи» 

• Герхард РОЛЛЕР, експерт проекту ЄС “APENA”, Німеччина - «Законопроект  

 про відходи. Відповідність вимогам ЄС» 

Запитання і коментарі 

14.30 – 15.00 Кава-брейк 

Експертна частина 

15.00 – 16.30 Презентація Національного плану управління відходами 

• Олександр СЕМЕНЕЦЬ, Начальник управління, Міністерство екології та 

природних ресурсів України - «Національний план управління відходами» 

• Максим БАРІНОВ, Начальник управління, Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
- «Управління відходами населених пунктів» 

• Нікола ДОЙЧІНОВ, Експерт з управління відходами, Болгарія - «Національний  

 план управління з відходами. Витрати на управління муніципальними відходами» 

• Тетяна ОМЕЛЬЯНЕНКО, експерт ЄБРР - «Національний план управління  

 відходами в Україні. Побутові відходи» 

• В’ячеслав СОРОКОВСЬКИЙ, експерт Швейцарсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні DESPRO» 

• Олексій РЯБОКОНЬ, заступник голови Асоціації об’єднаних територіальних 

громад 

• Еліна ВЕЛІНОВА, Проект Twinning 

• Представник ЄС (уточнюється) 

Модератор: 

• Тетяна ТЕВКУН, Екологія - Право - Людина 

Запитання і коментарі 

16.30 – 16.50 Кава-брейк 

http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Mykola_Kuzio_Minecology.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Viacheslav_Sorokovskiy_DESPRO.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Viacheslav_Sorokovskiy_DESPRO.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Yurai_Farkas_APENA.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Yurai_Farkas_APENA.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Gerhard_Roller_APENA.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Gerhard_Roller_APENA.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Oleksandr_Semenets_Minecology.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Maksym_Barinov_Minregion.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Nikola_Doichev_expert_NWMP.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Nikola_Doichev_expert_NWMP.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Tetiana_Omelianenko_EBRD.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Tetiana_Omelianenko_EBRD.pdf
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16.50 – 18.20 Презентація нормативно-правового регулювання щодо відходів упаковки 

Модератор й доповідач: 

• Микола КУЗЬО, Заступник Міністра екології та природних ресурсів України з 

питань європейської інтеграції 

Доповідачі: 

• Олексій ОРЖЕЛЬ, Офіс ефективного регулювання, BRDO - «Упаковка та її  

 відходи» 

• Анна ТАРАНЦОВА, Українська Пакувально-Екологічна Коаліція - 
https://www.youtube.com/watch?v=AbLfA7Zf2ec&feature=share 

• Євгенія АРАТОВСЬКА, Україна без сміття 

• Алла ВОЙЦИХОВСЬКА, UJ Екологія - Право – Людина - «Поводження з  

 відходами упаковки» 

• Нікола ДОЙЧІНОВ, Експерт з управління відходами, Болгарія - «Розширена  

 відповідальність виробника в управлінні відходами упаковки» 

Запитання і коментарі 

http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Oleksii_Orzhel_BRDO.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Oleksii_Orzhel_BRDO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AbLfA7Zf2ec&feature=share
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Alla_Voitsekhovska_EPL.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Alla_Voitsekhovska_EPL.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Nikola_Doichev_expert_EPR.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Nikola_Doichev_expert_EPR.pdf
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Середа 06.06.2018 

Час Програма заходу 

Експертна частина 

9.30 – 10.00 Реєстрація учасників. Вітальна кава. 

10.00 – 11.30 Презентація Законопроекту "Про відходи електричного та електронного 

обладнання" 

• Едуард КРУГЛЯК, Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України 

• Йоганес МАЙЕР, Проект Twinning «Впровадження системи управління 

відпрацьованим електричним та електронним обладнанням в Україні» 

-  «Презентація законопроекту «Про електричне обладнання»» 

• Еліна ВЕЛІНОВА , Проект Twinning «Впровадження системи управління 

відпрацьованим електричним та електронним обладнанням в Україні» - 

 «Презентація законопроекту «Про електричне обладнання»» 

• Максим БАРІНОВ, Начальник управління, Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

-  «Презентація законопроекту «Про електричне обладнання»» 

• Олександр СЕМЕНЕЦЬ, Начальник управління, Міністерство екології та 

природних ресурсів України 

• Олександр ВОЗНИЙ, директор «Центр управління відходами» 

• Олег Гладчук, ГО «Екологічні ініціативи» - «В очікуванні закону: досвід Львова з  

 побудови муніципальної системи поводження з ВЕЕО» 

• Модератор: 

Вікторія КУЛІКОВА, Європейська бізнес асоціація 

Запитання і коментарі 

11.30 – 12.00 Кава-брейк 

12.00 – 13.30 Презентація Законопроекту "Про батарейки, батареї та акумулятори" 

• Едуард КРУГЛЯК, Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України 

• Йоганнес МАЙЕР, Проект Twinning «Впровадження системи управління 

відпрацьованим електричним та електронним обладнанням в Україні» - 

 «Презентація законопроекту «Про батарейки, батареї та акумулятори» 

• Еліна ВЕЛІНОВА, Проект Twinning «Впровадження системи управління 

відпрацьованим електричним та електронним обладнанням в Україні» 

-  «Презентація законопроекту «Про батарейки, батареї та акумулятори» 

• Максим БАРІНОВ, Начальник управління, Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

-  «Презентація законопроекту «Про батарейки, батареї та акумулятори» 

• Олександр СЕМЕНЕЦЬ, Начальник управління, Міністерство екології та 

природних ресурсів України 

• Любов КОЛОСОВСЬКА, ‘Батарейки, здавайтеся’ - «Підготовка бізнесу до  

 нового закону» 

• Представник виробника промислових батарей (уточнюється) 

• Представник ЄС (уточнюється) 

Модератор: 

• Анатолій КУЦЕВОЛ, директор Команди Підтримки Реформ при Мінприроди 

Запитання і коментарі 

 

http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Draft_Law%20WEEE.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Draft_Law%20WEEE.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Draft_Law%20WEEE.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Oleg_Gladchuk_WEEE.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Oleg_Gladchuk_WEEE.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Draft_Law_Batteries.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Draft_Law_Batteries.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Draft_Law_Batteries.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Liubov_Kolosovska.pdf
http://publications.chamber.ua/2018/F%26B/Conference/Liubov_Kolosovska.pdf

