
  

Семінар-практикум в рамках програми Green economic recovery 

«ВІДХОДИ У ВОЄННИЙ І ПОСТВОЄННИЙ ЧАС: НОВА ЕКОЛОГІЧНА ІНДУСТРІЯ» 

Захід організовано профспілкою екологів ПАЕУ та Національним центром стійкого розвитку у 
межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки 

Європейського Союзу. 

6 травня 2022, онлайн 

У програмі: 

Модератор заходу: Людмила Циганок, Президентка профспілки екологів ПАЕУ 

 

10.30-
10.55 

Вступне слово. Людмила Циганок, 
Президентка профспілки екологів 
ПАЕУ 

  Олена Колтик, директор 
Департаменту з питань поводження з 
відходами та екологічної безпеки 
Міндовкілля 
Кирило Косоуров, голова комітету з 
управління відходами ПАЕУ, 
експерт з поводження з 
небезпечними відходами 
Представники Департаментів 
екології ОДА 

10.55-
11.15 

Кардинальна зміна морфології 
відходів в Україні: якими мають 
бути невідкладні дії держави. 

Михайло Малков, 
Стратегічний радник і Голова 
Аграрного комітету УАБТ 
 



 Як вирішити проблему поводження 
з побутовими відходами, 
спричинену масовою міграцією 
населення в окремих регіонах 
України, щоб не спричинити 
невідворотні зміни екосистеми. 

Михайло Малков, 
Стратегічний радник і Голова 
Аграрного комітету УАБТ 
 

11.15-
11.30 

Військовий металобрухт: 
технологічні та кон'юнктурні 
аспекти ринку 

Володимир Бублей, Президент 
УАВтормет 
Олександр Шейко,  
в.о. голови Експертно-наукової Ради 
Уавтормет  

11.30-
11.50 

Обов’язки суб’єктів 
господарювання в сфері 
поводження з промисловими та 
небезпечними відходами  
Відповідальність за порушення 

Іван Паламарчук, голова комітету 
ПАЕУ з охорони надр, заслужений 
природоохоронець України 

11.50-
12.05 

Передача небезпечних відходів 
суб'єктам господарювання, що 
мають ліцензію на здійснення 
операцій у сфері поводження з 
небезпечними відходами, на 
територіях, де велися(ведуться) 
бойові дії та окупованих територіях 

Людмила Хоміч,  
віце-президент ПАЕУ 
 

12.05-
12.45 

Документи дозвільного характеру у 
сфері поводження з відходами: 
ключові акценти 
Ведення первинного обліку та 
статистичної звітності. 
Декларування відходів. Які зміни-
2022  
Алгоритм підготовки та проведення 
інвентаризації відходів в умовах 
воєнних дій. Паспортизація місць 
видалення і тимчасового зберігання 
відходів. 

Віктор Гуденець,  
інженер- еколог (фахівець із 
забезпечення захисту довкілля та 
раціонального 
природокористування), юрист у 
галузі екологічного права, керівник 
мікропідприємства з консалтингу та 
інжинірингу 

12.45-
13.00 

Вплив війни на перехід до 
економіки замкнутого циклу: як в 
Україні налагодити систему 
управління відходами 

Ольга Пашуля, експерт з 
управління промисловими відходами 
згідно принципів Циркулярної 
економіки 

 

13.00-
13.15 

Про співпрацю із компаніями-
ліцензіатами в сфері поводження із 
відходами в регіоні присутності на 

Вікторія Кіреєва,  
директор з розвитку компанії 
«Полекозахист» 



прикладі Полтавської області: роль, 
особливості та переваги 

 

13.15-
13.30 

Проблеми і перспективи управління 
відходами від вітрових установок та 
сонячних панелей після значних 
руйнувань у воєнний та 
післявоєнний період  

Марія Лопушанська,  
член комітету промислової екології 
та інновацій ПАЕУ, Еколог року-
2021, сертифікований виконавець 
звітів з ОВД, проектант 
 

 
 
 
13.30-
13.45 
 

Як організувати систему 
поводження з відходами. 
Практика:  
! Відходи на підприємстві 
нафтотранспортної галузі 
 

 
 
 
Алла Войцехівська,  
еколог-практик 
 

13.45-
14.00 
 

!   Діяльність галузі утилізації 
відпрацьованих олив в умовах 
сучасного стану 
 

Ольга Лебега, 
к.е.н, директор ТОВ «ЕКОІНТЕЛ» 
 
 

14.00-
14.15 
 

! Кращі практики застосування 
відходів, як альтернативного 
палива на підприємствах цементної 
галузі 
 

Людмила Кріпка, виконавчий 
директор Асоціації «Укрцемент» 
 
 

14.15-
14.30 

! Використання відходів у 
післявоєнній відбудові 

Ганна Якименко, експерт з охорони 
довкілля Укренерго  
 
 

14.30-
14.45 

! Міжнародний досвід захисту 
довкілля під час збройних 
конфліктів: уроки для України 

Наталя Слободян, еколог ДТЕК  
 
 
 

 

З організаційних питань:   
Ірина, +38063 441 23 58, seminar@ecolog-ua.com 
Анастасія, +38063 530 58 43, esg_manager@ecolog-ua.com 
Олена, +380987008465 (тільки Viber, telegram), event-manager@ecolog-ua.com 
 
З питань співпраці та членства в ПАЕУ: 
Інна Сінєнко, керівник відділу розвитку та партнерства ПАЕУ 
+38073 305 8016 (тільки Viber, telegram), email: event@ecolog-ua.com 
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