
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ 

        «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» 

 
 

 Інформаційне повідомлення 
 

 

 

 

Шановні пані та панове! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у Національному форумі 

«Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 

який відбудеться 

7 – 8 листопада 2019 року 

м. Слов’янськ / м. Краматорськ, Донецька область 
 

 

 

Ключова тема Форуму 

2019 року:        

Рекультивація полігонів і сміттєзвалищ: проблемні 

питання та кращі практики  
  

Організатори Форуму: Всеукраїнська екологічна ліга 

Центр екологічної освіти та інформації 

Департамент екології та природних ресурсів  

Донецької ОДА 
 

Форум проводиться за 

сприяння: 

Міністерства енергетики та захисту довкілля 

Донецької обласної військово-цивільної адміністрації  

Міжрегіонального центру наукових досліджень та 

експертиз 

Програми малих грантів ПРООН / ГЕФ 

  

     

Метою Форуму є визначення в Україні проблем, що стосуються  

рекультивації полігонів та сміттєзвалищ, пошук сучасних підходів до подолання 

критичної ситуації у сфері поводження з відходами; впровадження 

природоохоронних ініціатив та проектів; сприяння залученню інвестицій у сферу 

перероблення відходів; сприяння реалізації екологічно дружніх, ресурсо- та 

енергоефективних технологій на місцевому рівні; розроблення рекомендацій та 

програм для комплексного розв’язання муніципальних і регіональних проблем у 

сфері поводження з відходами; сприяння співпраці органів державної влади, 

місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу; збереження 

довкілля; впровадження засад збалансованого розвитку та кращих світових 

практик поводження з відходами в Україні та на регіональному рівні. 
 

До участі в Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: 

законодавство, економіка, технології» запрошуються представники органів 

державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних 

громад, науковці, природоохоронні громадські організації, бізнес-структури, які 

працюють у сфері поводження з відходами, підприємства-виробники техніки та 

технологічного обладнання перероблення відходів, установи, які працюють у 

галузі екологічної безпеки та охорони довкілля, ЗМІ. 
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Програма Форуму: 
 

7 листопада 2019 року 

Науково-практична конференція «Рекультивація полігонів і сміттєзвалищ: 

проблемні питання та кращі практики» 
 

Пленарна сесія  
Проблемні питання та кращі практики в Україні щодо рекультивації полігонів та 

сміттєзвалищ  
 

Круглий стіл 1 

Законодавче регулювання питання рекультивації полігонів та сміттєзвалищ: 

складності адаптації українського законодавства до європейських вимог та 

стандартів 
 

Круглий стіл 2 

Вплив полігонів та сміттєзвалищ на стан довкілля та життєдіяльність людей 
 

Круглий стіл 3 

Формування місцевих стратегій/програм/планів дій поводження з відходами в 

контексті децентралізації: проблеми та шляхи їх розв’язання 

 

8 листопада 2019 року 
 

Секція 1 

Перспективи рекультивації територій, порушених внаслідок розміщення 

промислових та небезпечних відходів в Україні 
 

Секція 2 

Впровадження освітніх програм та інформаційна політика для підвищення рівня 

обізнаності представників органів влади та населення щодо поводження з 

відходами та екологічно-безпечної рекультивації сміттєзвалищ 
 

Тренінг для освітян 
Роздільне збирання побутових відходів 
 

Секція 3 

Екологічно-дружні технології перероблення та утилізації відходів 
 

Засідання робочої групи 

Стан поводження з харчовими відходами в Україні: проблеми та можливості їх 

розв’язання 
 

Екскурсії для ознайомлення з об’єктами рекультивації полігонів м. Слов’янськ та 

м. Краматорськ та несанкціонованного сміттєзвалища у с. Богородичне 
 

 

Презентаційна панель «Кращі практики, нова інфраструктура та сучасні 

технології рекультивації полігонів та сміттєзвалищ», де учасники матимуть 

можливість представити власний практичний досвід, презентувати використані 

технології, встановити корисні бізнес-контакти та ін. 
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ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАХОДАХ 

– усна доповідь та публікація матеріалів в збірці матеріалів Форуму; 

– публікація матеріалів в збірці матеріалів Форуму; 

– участь без доповіді та публікації. 

 

ОФОРМЛЕННЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАХОДАХ: 
 

Умовою участі є виконання наступних вимог реєстрації  

до 21 жовтня 2019 року:  

 

1. Заповнена реєстраційна форма (бланк додається), надіслана на електронну 

адресу vidhody.org@gmail.com  

або 

заповнена реєстраційна форма за наступним посиланням: 

https://forms.gle/jzharxxSenaXvAmp8  

 
 

2. Текст доповіді, якщо учасник планує публікацію* в збірці матеріалів 

Форуму (Вимоги до оформлення доповідей додаються).  

*Автори мають самостійно пересвідчитися в отриманні Оргкомітетом 

надісланих реєстраційної форми та доповіді. 
 

3. До Програми Форуму будуть внесені лише теми виступів тих учасників, 

які надіслали доповідь. 
 

Для представників наукових, навчальних установ, громадських організацій, 

органів державної влади та місцевого самоврядування – участь у заходах, круглих 

столах та можливість виступу – за рахунок організаторів. 
 

Для контактів та отримання додаткової інформації: 

Віштак Анна  +38 (096) 174 47 93, (099) 055 47 39 

  (044) 251-13-32 

  e-mail: vidhody.org@gmail.com 
 

Місце проведення: м. Слов’янськ / м. Краматорськ, Донецька область (докладну 

інформацію про місце проведення та детальний розклад Форуму отримають 

зареєстровані учасники). 
 

Маємо надію на Вашу участь та подальшу співпрацю! 

 
 

З повагою, 

Оргкомітет Національного форуму 

«Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» 
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https://forms.gle/jzharxxSenaXvAmp8
mailto:vidhody.org@gmail.com

