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14.30 – 14.40  Відкриття. Вступне слово. Адаптація природоохоронного законодавства 
Європейського Союзу і розроблення відповідних планів дій 
 

Олексій Ярошевич – керівник групи експертів проекту «Додаткова підтримка 
Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної 
бюджетної підтримки» 

14.40 – 14.55  Ключові положення рамкової директиви 2008/98/ЄС про відходи та 
особливості її імплементації в Україні 
 

Міщенко Володимир Сергійович – д.е.н., професор, ДУ «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» 

14.55 – 15.10 Прогрес з імпелентації рамкової директиви 2008/98/ЄС про відходи в 
країнах ЄС 
 

Єжи Сарнатський  – експерт проекту «Додаткова підтримка Міністерства екології та 
природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки» 

15.10 – 15.25 Ключові положення директиви 1999/31/ЄС про захоронення відходів та 
особливості її імплементації в Україні  
 

Маковецька Юлія Михайлівна – к.е.н., н.с., ДУ «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» 
Виговська Ганна Павлівна – к.т.н., зав. кафедри екологічної безпеки. Державна 
екологічна академія 

15.25 – 15.40 Основні вимоги Директиви 2006/21/ЄС про відходи видобувної 
промисловості та шляхи їх реалізації в Україні 
 

Омельяненко Тетяна Леонідівна – к.е.н., м.н.с., ДУ «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» 

15.40 – 15.55 Підходи в Німеччині до реалізації вимог, передбачених директивою 
1999/31/ЄС про  захоронення відходів – механіко-біологічне оброблення 
твердих побутових відходів (ТПВ) 
 

Андре Каруц – експерт проекту «Додаткова підтримка Міністерства екології та 
природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки» 

15.55 – 16.10 Досвід Литви з імплементації Директиви 1999/31/ЄС про захоронення 
відходів 
 

Гінтарас Денафас – професор, Каунаський технологічний університет  
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16.10 – 16.25 Рекультивація та будівництво полігонів. Практичний і проектний досвід. 
Вартісні оцінки (на прикладі м. Луганськ) 
 

Северин Олександр Степанович – керівник проекту «Програма сталого розвитку 
Луганської області»  ПРООН 

16.25 – 16.40 Zero Waste Sity – Місто без відходів в контексті становлення 
роздільного збирання відходів 
 

Дубов Геннадій Володимирович – директор, Екотехнологічна компанія  «Гранік» 
16.40 – 16.55 Досвід м. Житомир щодо поводження з ТПВ 

 

Дебой Володимир Михайлович – мер м. Житомир 
16.55 – 17.10 Реалізація місцевих ініціатив щодо поводження з ТПВ через проекти 

міжнародної технічної підтримки 
 

Оксана Алієва – консультант з питань охорони довкілля Проекту Місцевий економічний 
розвиток міст України 

17.10 – 17.25 Форми взаємодії з місцевими органами влади в реалізації проектів у 
сфері поводження з відходами: досвід та уроки Всеукраїнська 
екологічна громадська організація «МАМА-86» 
 

Цигульова Ольга Михайлівна –  координатор напряму з хімічної безпеки «МАМА- 86» 
17.25 – 18.00 Обговорення: впровадження нового класифікатора відходів, формування 

плати за розміщення відходів на полігоні, нові вимоги до полігонів, 
термінологія.  

 
 

 
Семінар здійснюється в рамках проекту Європейського Союзу «Додаткова 

підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні 
Секторальної бюджетної підтримки» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Порядок денний

