
   

 

 

 

 

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 

 

 

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

 
«Сфера управління побутовими відходами – європейський шлях 

розвитку»  

  

співорганізатор 

Швейцарсько-український проект  

«Підтримка децентралізації в Україні»  

DESPRO 

 

 

 

06 листопада 2018 року 

XVI Міжнародна спеціалізована виставка 

КОМУНТЕХ – 2018 

Зала 13, Блок 3С 

м.Київ 

 



ПРОГРАМА 
 

13:00 – 14:00 
Реєстрація учасників 

Кава/чай 

14:00 – 14:20 

ВІДКРИТТЯ. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 КРУГЛЯК Едуард Борисович, Заступник Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 

 БАБАК Альона Валеріївна, народний депутат України, заступник Голови 

Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства Верховної Ради України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:20 – 15:30 

Сесія І. Регіональне планування – основа стратегічних рішень  

в управлінні відходами 

Модератор – Вячеслав Сороковський,  

експерт DESPRO 

 «Національний план управління відходами в України – завдання для 

реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні» ЛУК'ЯНЧУК 

Сергій Іванович, директор Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної 

діяльності Мінприроди  

 «Методичні рекомендації по розробці регіональних планів управління 

відходами» - ОМЕЛЬЯНЕНКО Тетяна Леонідівна, експерт DESPRO, кандидат 

економічних наук, науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» 

 «Практичні аспекти розроблення регіонального плану у Вінницькій області» 

- ЛАЗНЕНКО Дмитро Олексійович, експерт DESPRO, кандидат технічних наук 

 «Кластерний підхід у розробці регіональної політики у сфері поводження з 

побутовими відходами у Полтавській області» - ІЛЛЯШ Оксана Едуардівна, 

ПолтНТУ 

 

Запитання/ відповіді 

15:30 – 16:00 ПЕРЕРВА 

16:00 – 17:45 

Сесія ІІ. Нова державна політика у сфері управління муніципальними відходами  

Модератор – Вячеслав Сороковський,  

експерт DESPRO 

 «Проект Закону України «Про муніципальні відходи»» - БАРІНОВ Максим 

Олександрович, начальник Управління благоустрою територій та комунального 

обслуговування, Мінрегіон  

 «Перспективи використання побутових відходів для виробництва теплової 

та електричної енергії» - МАТВЄЄВ Юрій Борисович, Біоенергетична 

асоціація України, Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна  

 «Ресурсна та енергетична утилізація ТПВ в ЄС – найкращі доступні 

технології» - Сергій СОКОЛ-ЧЕРНІЛОВСЬКИЙ, (EGGERSMANN, 

Німеччина) 

 «Виробництво електричної енергії з біогазу полігону у місті Вінниця» - Йорг 

Майснер Німеччина, ТОВ «СУНП «АЕТТЗНПС» у м. Вінниця 

 «Успішне використання обладнання для сортування та подрібнення 

відходів в Україні» - Михайло Куценко, директор ТОВ «Хаммель – 

Україна» 
 

Обговорення – представники представництва ЄС в Україні, Світового 

банку, ЕБРР, міжнародних проектів, Асоціацій міст, сільських, селищних рад, ОТГ, 

УКРЕКОАЛЬЯНС, УкрПЕК, УКРВТОРМА, Тетра-ПАК, UABIO, відновлювальної 

енергетики та інш. 

Запитання/ відповіді 

17:45 – 18:00 

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО 

 КРУГЛЯК Едуард Борисович, Заступник міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 

 


