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ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ВИСТАВКИ

8 ЖОВТНЯ, ВІВТОРОК

ОСНОВНА ПРОГРАМА 

Конференц-зал, 1 поверх

10:00 – 11:30 Панельна дискусія. «Національний план управління відходами . Перші результати»

У дискусії візьмуть участь представники:
 • Профільних Міністерств України
 • Державної екологічної інспекції України
 • Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів
 • Обласних державних адміністрацій
 • Великих промислових холдингів

11:45 – 13:15 Сесія 1. Обладнання для роздільного збору та сучасна техніка для роботи з відходами

«Компанія «Будшляхмаш» на шляху підтримки реформи децентралізації»
Басюк Юрій Васильович, Головний інженер, Будшляхмаш, Україна

«Рішення та обладнання Hiab в системі збору та переробки відходів»
Купцов Володимир Володимирович, Генеральний директор, Карготек Україна

«Застосування підземних контейнерів»
Юкка Блум, Директор з експорту, Finncont, Фінляндія

«Як оптимізувати контейнерну логістику у сфері поводження з відходами»
Самір Гуламов, Регіональний менеджер, Huffermann Transportsysteme, Німеччина

«Сучасні сміттєвози і переваги підземних контейнерів»
Кобилинський Сергій Миколайович, Генеральний директор, АВТЕК, Україна

«Застосування спеціалізованої техніки «Констракшн Машинері» для збору і транспортування відходів»
Доповідач уточнюється, Констракшн Машинері, Україна

«Застосування спеціалізованої техніки «DRESSTA» для складування, переробки та утилізації ТПВ»
Доповідач уточнюється, DRESSTA, Польща 

13:30 – 14:45 Сесія 2. Сортування та переробка відходів. Частина 1

«Доступні, практичні та рентабельні рішення від Eggersmann в переробці ТПВ в Україні»
Прокопенко Сергій Анатолійович, Представник в Україні, Eggersmann, Німеччина

Тема уточнюється
Ioan Daraban, Генеральний директор, Adarco Invest Petrosani, Румунія

Тема уточнюється
Grega Verk, Керівник проектів відділу захисту навколишнього середовища, RIKO, Словенія

Тема уточнюється
Erol Koese, Менеджер продажів і проектів - Центральна і Східна Європа, СНД, M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-
Transportanlen, Aвстрія

Тема уточнуюється
Бартош Адамчевський, Менеджер з продажу, Bartontech, Польща

Тема уточнюється
Чепілко Роман Євгенович, Директор, Глобал Рісайклінг, Україна - дистриб’ютор, Presona, Швеція

Тема уточнюється
Міщенко Вадим Олександрович, Регіональний директор з продажу, Technobalt, Естонія

15:00 – 16:15 Сесія 2. Сортування та переробка відходів. Частина 2

«Модульна система  управління відходами»
Королюк Олександр Богданович, Директор, Концерн VEOLIA

Тема та доповідач уточнюються
Flexus Balasystem AB, Швеція

Тема уточнюється
Ленчук Наталія Михайлівна, Маркетолог, Арієс-Україна

Тема уточнюється
Клос Роман Олегович, Директор, РІКО Ресайклінг Технолоджі, Україна

«Досвід застосування обладнання Хаммель для сортування та подрібнення твердих відходів в Україні»
Куценко Михайло Юрійович, Директор, Хаммель-Україна

Тема уточнюється
Копчік Любомір, Генеральний директор, AVE-Україна

«Система комплексів із сортування ТПВ - перший крок до покращення екології»
Мостова Аліна Василівна, Менеджер з продажу, Системи модернізації складів, Україна
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Тема уточнюється
Ioannis Frantzis, Директор, I.FRANTZIS and ASSOCIATES Ltd., Греція

16:30 – 18:00 Сесія 3. Утилізація відходів: полігони, біогаз, сміттєспалювання, енергія з відходів

«Ресурсні міста: модель управління як ключовий фактор успіху»
Alexandra Bourgoin, Віце-президент з розвитку бізнесу - Італія, Центральна і Східна Європа, СНД, SUEZ, Франція

«Рішення проблем, пов’язаних з виділенням біогазу полігонів ТПВ»
Anca Udrea, Регіональний менеджер, CONVECO SRL, Італія

«Енергоефективні вітчизняні технології утилізації відходів в різних промислових галузях»
Рудковський Матвій Валентинович, Директор, ФЛЕШ-Р, Україна

«Використання альтернативного палива з відходів в цементній промисловості»
Цимбалюк Антон Ігорович, Менеджер по альтернативному паливу (закупівля), СіАрЕйч Україна (ПАТ«Подільський цемент»)

«Модульна біогазова система»
Петрі Хейкінхеймо, Генеральний директор, Ophi Production, Фінляндія

Тема уточнюється
Юрійс Тросенко, Менеджер проектів, SETCleanTech (Solid Environmental Technologies Oy), Фінляндія

Тема уточнюється
Шерстнев Андрій Володимирович, Генеральний директор, ВЕЛЬТУМ-УКРАЇНА

ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАХОДИ

Зона паралельних заходів, 1 поверх
конференц-зал «Синій»

12:00 – 18:30 КОНФЕРЕНЦІЯ «ПЕРЕРОБКА ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ»

Теми конференції:
• проблеми, пов’язані з переробкою промислових відходів
• фінансовий механізм підтримки державою екологічних проектів підприємств
• законодавчі реформи, необхідні в сфері роботи з промисловими відходами
• механізм державного та громадського контролю природоохоронної діяльності в сфері управління відходами промислових 

підприємств
• сучасні технології та обладнання для поводження з промисловими відходами

12:00 – 13:20 Сесія-дискусія 1. Гірничо-металургійний та паливно-енергетичний комплекси

За підтримки: ОП «УКРМЕТАЛУРГПРОМ»

Модератор: Каленков Олександр Федорович, Президент, Укрметалургпром

Проблематика:
• Частка відходів ГМК і ПЕК в структурі всіх відходів в Україні є домінуючою і постійно зростає. На жаль, до сих пір немає 

прикладів системного вирішення підприємствами цієї проблеми.
• Переробка відходів ГМК і ПЕК може стати потужним ресурсом для розвитку дорожньої та будівельної галузі.
• Держава не вживає заходів стимулюючого характеру, обмежуючись лише каральним апаратом.
• Підприємства не інвестують значні кошти в вирішення цієї проблеми, незважаючи на наявність перевірених технологій 

переробки промислових відходів.

Питання до дискусії:
 › Яким чином необхідно стимулювати підприємства ГМК і ПЕК інвестувати в скорочення і рециклінг відходів - підвищенням 

штрафів, перерозподілом екологічного податку, виділенням пільгового державного кредитування?
 › Яка повинна бути роль місцевих органів влади у вирішенні екологічних проблем промисловості. Чи може вона стати 

партнером, а не супротивником?
 › Основною причиною відсутності помітного результату вирішення проблем промислових відходів є відсутність достатньої 

рентабельності підприємств, відсутність державної політики, пасивність місцевих органів влади і громадськості?

Підтверджені учасники дискусії:
 • Старовойт Анатолій Григорович, Генеральний директор, НПА «УКРКОКС»
 • Натрус Сергій Петрович, Директор департаменту екології та природних ресурсів, Донецька ОДА
 • Федорук Максим Євгенович, Начальник вiддiлу вогнетривких матерiалiв та управлiння вiдходами, АрселорМiттал Кривий Рiг
 • Бабенко Андрiй Миколайович, Начальник департамента iнжинiринга, АрселорМiттал Кривий Рiг
 • Апанасенко Наталія Миколаївна, Керівник відділу з екології, Донбасенерго
 • Рябич Володимир Олександрович, Заступник технічного директора з експлуатації та з питань екології, Донбасенерго
 • Будревич Лілія Едуардівна, Начальник відділу охорони навколишнього середовища, Азовсталь Металургійний комбінат 

(Метінвест)
 • Холіна Інна Вікторівна, Начальник відділу охорони навколишнього середовища, Запоріжсталь (Метінвест)
 • Дука Олена Миколаївна, Начальник відділу екології, Южкокс (Баглейкокс)
 • Вербіцька Ірина Юріївна, Керівник Департаменту з питань екологічної безпеки Дирекції з генерації електроенергії, ДТЕК



Waste Management 2019

+38 056 794 33 94 wm-expo.com

Презентації:

«Використання магнітної і вихреструмової сепарації при переробці вторинної металовмісної сировини»
Падієнко Олександр Сергійович, Провідний інженер-технолог, НВФ «Продекологія», Україна

«Технологічні відходи в коксохімії. Рециклінг відходів»
Старовойт Анатолій Григорович, Генеральний директор, НПА «УКРКОКС»

«Наскільки більша прибутковість раціональної екологічної утилізації золошлаків вугільніх ТЕС»
Долгополов Володимир Миколайович, Директор, Інститут «АкадемРесурсоЕнергоПроект», Україна

До участі в дискусії запрошуються:
- промислові підприємства гірничо-металургійного та паливно-енергетичного комплексу України, країн СНД і Східної Європи;
- представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України;
- представники Департаментів екології Дніпропетровської ОДА, Донецької ОДА, Запорізької ОДА, Полтавської ОДА;
- представники Департаментів екології міст: Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Маріуполь, Горішні Плавні, Кам’янське;
- міжнародні та вітчизняні виробники обладнання та технологій для переробки та обробки промислових відходів ГМК і ПЕК

13:30 – 14:30 Сесія 2. Перспективи розвитку ринку брухту чорних і кольорових металів

За підтримки: Української асоціації вторинних металів і ресурсів «УАВторметресурс», Української асоціації вторинних металів 
«УАВтормет»

Модератор: Андрейчик Андрій Олександрович, Президент, УАВторметресурс

Тематика:
• державне регулювання ринку брухту
• ринкова кон’юнктура
• сучасні технології та обладнання для збору і переробки брухту чорних і кольорових металів

Презентації:

«Проект Закону України «Про управління відходами» - Європейський чи корупційний вибір»
Бублей Володимир Володимирович, Президент, УАВтормет

«Ринок брухту України: поточний стан та перспективи розвитку»
Ключник Дар’я Миколаївна, Керівник напряму «Ринки сировини СНД», Метал-Експерт, Україна

До участі запрошуються представники металургійних підприємств, підприємств із заготівлі та переробки брухту чорних і 
кольорових металів, постачальники обладнання для збору і переробки брухту чорних і кольорових металів

14:40 – 15:40 Сесія 3. Поводження з відходами тваринництва, агропромислового комплексу та харчової промисловості

Тематика:
• потенціал використання відходів рослинництва
• потенціал використання відходів тваринництва
• державна політика в сфері охорони навколишнього середовища: закон ОВНС, ветеринарно-санітарні норми, програми 

державної підтримки АПК
• сучасні технології та обладнання для переробки продукції сільського господарства

Презентації:

«Прибуткове компостування органічних відходів тваринницьких і птахівницьких господарств України»
Малиновський Володимир Володимирович, Керівник проекту, OPE organic, Україна
Прокопенко Сергій Анатолійович, Представник в Україні, Eggersmann, Німеччина

«Утилізація відходів АПК та підприємств харчової промисловості за допомогою технологій біогазової енергетики»
Епштейн Юрій Михайлович, Експерт, Біоенергетична асоціація України (БАУ)

До участі запрошуються представники виробників сільськогосподарської продукції, харчової промисловості, державні 
органи влади, органи державного нагляду (контролю) міжнародні та вітчизняні постачальники обладнання та технологій для 
переробки продукції сільського господарства

15:50 – 16:40 Сесія 4. Цементна промисловість та будівельний комплекс

Тематика:
• використання відходів з муніципального сектора, промислових відходів, відходів з аграрної та деревообробної галузей в 

якості альтернативного палива
• екологічні аспекти використання альтернативного палива / утилізації відходів термічним методом
• законодавчі аспекти використання альтернативного палива / утилізації відходів термічним методом 
• переробки будівельного сміття - завдання державного рівня або громадськості
• сучасні техніка, технології та обладнання для переробки будівельних відходів

До участі запрошуються представники цементної галузі, будівельних компаній, виробники відходів, державні органи влади, 
органи державного нагляду (контролю) міжнародні та вітчизняні постачальники техніки, обладнання та технологій для 
переробки будівельних відходів
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16:50 – 18:30 Сесія 5. Практичний модуль-інтенсив «Як організувати облік відходів на виробництві» 

Організатор:  Professional Association of Ecologists of Ukraine

Доповідач: Експерт – Валентин Михайлович Щербина, Віце-президент Professional Association of Ecologists of Ukraine

Вимоги до учасників системи управління відходами посилюються, класифікація відходів має повністю відповідати стандартам 
ЄС.

У статті 5 Закону України «Про відходи» зазначено, що серед основних напрямів державної політики є: зведення 
до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності,  обов’язковий облік відходів на основі їх класифікації і  
паспортизації.

Ключовим інструментом управління відходами виступає їх правильний облік.

Модуль дасть розуміння:
• Реальних проблем управління відходами
• Першочергові кроки для організації обліку відходів
• Утворення відходів і вторсировини при списанні товарно-матеріальних цінностей
• Облік незворотних відходів у системі 1С
• Дата утворення відходів, юридичний статус відходів
• Інвентаризація відходів – основа обліку відходів
• Як провести класифікацію відходів на підприємстві
• Чи можлива автоматизація обліку відходів у автоматизованих системах обліку,  моніторинг утворення відходів у режимі 

реального часу.
•  Місце та роль еколога у мінімізації витратна утилізацію відходів
• Право власності на відходи. Екологічний податок та інше.

До участі запрошуються фахівці  і керівники екологічних і юридичних служб промислових підприємств, топ-менеджерів, які 
здійснюють загальне керівництво компанією або керуючих екологічними аспектами її діяльності.

ОБОВ’ЯЗКОВА РЕЄСТРАЦІЯ!
За телефоном: +38 099 370-4227, +38 096 740-3028 чи по E-mail: sales@ecolog-ua.com

Зона паралельних заходів, 2 поверх
конференц-зал «Червоний»

12:00 – 14:00 Семінар – практикум «Як налагодити ефективну систему поводження з ТПВ у вашій громаді та узгодити її з 
Регіональними планами управління відходами»

Організатор: представництво групи молодих фахівців Міжнародної асоціації твердих відходів (ISWA) в Україні (ISWA YPG  
in Ukraine)

Теми до розгляду:
• Які документи повинні бути в ОТГ, муніципалітеті, для забезпечення ефективної системи поводження з побутовими 

відходами та яким чином ці документи розробити 
• Тарифи та договори зі споживачами послуг 
• Технології. Застереження при виборі технологічних рішень 
• Огляд успішних практик в Україні та шляхи їх реалізації, успішні реалізовані проекти та проекти міжмуніципального 

співробітництва (ММС)
• Інформаційна компанія. Як правильно організувати роботу з населенням
• Що робити з наявними полігонами та сміттєзвалищами. Першочергові дії
• Штрафні санкції. Механізми притягнення до відповідальності
• Де шукати фінансування та як його отримати?

До участі запрошуються представники об’єднаних територіальних громад, муніципальних органів влади, обласних 
державних адміністрацій

17:00 – 18:00 ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР компанії EGGERSMANN, Німеччина, OPE organic, Україна
«Універсальна дорожні карти та покрокові дії при впровадженні систем переробки відходів на підприємствах»

Модератори: Малиновський Володимир Володимирович, Керівник проекту, OPE organic, Україна
Прокопенко Сергій Анатолійович, Представник в Україні, Eggersmann, Німеччина
Олександр Бринкін, Региональний менеджер продажів, Eggersmann, Німеччина

Частина 1. «Переробка ТПВ в муніципальних господарствах України»
 › Реальні можливості муніципалітетів і фермерів України в запуску проектів з переробки відходів
 › Будуємо завод або достатньо закупити техніку? Розглянемо варіанти і робимо зважений вибір
 › Дорожня карта для муніципалітетів з різними можливостями. Пропозиція від Eggersmann
 › Техніка та інжиніринг від Eggersmann
 › Джерела фінансування та оптимізація витрат в переробці

Частина 2. «Переробка органічних відходів у фермерських господарствах»
 › Реальні можливості фермерів України при впровадженні системи переробки органічних відходів
 › Різниця між перегноєм і якісним компостом. Приховані втрати і вигоди фермера
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 › Дорожня карта для фермерів з різними можливостями від Eggersmann і OPE Organic
 › Вибір спец. техніки для компостування. Огляд АЕРАТОРОІВ та ВОРОШИТЕЛІВ
 › Комплекс послуг від OPE Organic в переробці органічних відходів
 › Розрахунок витрат і економічної вигоди на прикладі одного фермерського господарства
 › Джерела фінансування та оптимізація витрат

До участі запрошуються
керівники муніципальних і фермерських господарств України з різними можливостями і потребами

9 ЖОВТНЯ, СЕРЕДА

ОСНОВНА ПРОГРАМА 

Конференц-зал, 1 поверх

10:00 – 11:00 Сесія 4. Поводження з відходами: міжнародний досвід, поточний стан сегментів ринку та їх перспективи 
розвитку в Україні

«Литовський сектор ТПВ: успіхи та помилки - уроки для України»
Jonas Stravinskas, Директор та засновник, JOSTRA Ltd, Литва

«Досвід Казахстану в управлінні відходами»
Мустафіна Віра Владіленовна, Виконавчий директор, Казахстанська асоціація з управління відходами «KazWaste»

«Zero Waste - ієрархія поводження з відходами»
Анастасія Мартиненко, Керівник - ГС Zero Waste Alliance Ukraine, Керівник - ГО O.ZERO

11:15 – 12:15 Сесія 5. Інвестиційні потреби та фінансування проектів регіонів України в сфері поводження з відходами

Тема уточнюється
В’ячеслав Гордієнко, Спеціаліст з інвестицій, Міжнародна фінансова корпорація (IFC)

12:30 – 13:30 Сесія - Семінар «Реформування системи управління відходами в Донецькій області. Позитивний досвід та 
перспективи розвитку»

Модератор: Натрус Сергій Петрович, Директор департаменту екології та природних ресурсів, Донецька обласна державна 
адміністрація

Теми:
 › Співпраця з міжнародними організаціями в процесі реформування системи управління відходами в Донецькій області та 

виборі оптимальних рішень.
 › Стратегічне планування в процесі реформування системи управління відходами в Донецькій області.
 › Основні положення Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки.
 › Позитивний досвід та перспективи розвитку системи управління відходами в Донецькій області.

13:45 – 14:30 Сесія - Семінар «Впровадження новітніх технологій керування відходами у Дніпропетровській області» 

Модератор: Стрілець Руслан Олександрович, Директор Департаменту екології та природних ресурсів, Дніпропетровська 
ОДА

14:45 – 16:30 Сесія-дискусія «Переробка вторинної сировини»

За підтримки: УВЕО УКРВТОРМА, УКРПЕК (Українська Пакувально-Екологічна Коаліція) 

Модератор: Семко Петро Павлович, Генеральний директор, УВЕО УКРВТОРМА

Теми конференції:
• Ринки вторинної переробки відходів в Україні - можливості та реальність
• Перспективи використання вторинних матеріалів в наступних виробництвах
• Сучасні технології та обладнання для переробки вторинної сировини

Оглядові доповіді:

«Сучасні тенденції утворення і переробки вторинної сировини»
Семко Петро Павлович, Генеральний директор, УВЕО УКРВТОРМА

«Розширена відповідальність виробника - базовий елемент циркулярної економіки»
Слабий Володимир Григорович, Голова виконавчого комітету, УкрПЕК (Українська Пакувально-Екологічна Коаліція)

«Про депозитну (заставну) систему обігу споживчої упаковки»
Попко Аліна Миколаївна, Еколог, Асоціація «Белекоресурси», Республіка Білорусь

Переробка полімерів:

«Український ринок вторинних полімерів»
Лаптєва Юлія, Керівник редакції полімерів, Хім-Кур’єр, Україна

«Технологія сортування сумішей полімерних матеріалів з використанням NIR-сепаратору НВФ «Продекологія»
Нітяговський Валентин Володимирович, Заступник директора з науки, НВФ «Продекологія», Україна

Тема уточнюється
Чепілко Роман Євгенович, Директор, Глобал Рісайклінг, Україна - дистриб’ютор, Presona, Швеція
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Під час робочих сесій буде забезпечено синхронний переклад: українська / англійська / російська мови

Переробка макулатури

Переробка скла:

За підтримки: Компанія «Утиліта»

Тема уточнюється
Боринський Валерій Миколайович, Директор, Утиліта, Україна

Переробка шин та ГТВ

ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАХОДИ

Зона паралельних заходів, 1 поверх
конференц-зал  «Синій»

12:00 – 14:00 КРУГЛИЙ СТІЛ «Роль громадських організацій у формуванні ринку поводження з відходами в Україні»

Організатор: Асоціація УКРЕКОАЛЬЯНС

Модератор: Родная Діана Віталіївна, менеджер проектів, Асоціація УКРЕКОАЛЬЯНС

Тема: «Бізнес. Влада. Громада. Як побудувати стратегічний діалог для реформування галузі»

Питання для обговорення:
 › Що маємо - результати співпраці сторін на сьогоднішній день
 › Як це працює - проблематика ефективної взаємодії
 › Що робити - шляхи максимальної результативної співпраці
 › Співпраця в законодавчому полі - нормативні акти: які заважають взаємодії, які потребують прийняття
 › Нові ідеї реформування галузі, досвід сусідніх країн та успішні українські кейси

Учасники:
Барінов Максим Олександрович, Директор, Асоціація УКРЕКОАЛЬЯНС
Королюк Олександр Богданович, Директор, VEOLIA
Копчік Любомір, Директор, АVЕ – Україна
Піддубна Зінаїда Григорівна, Директор, Селтік

До участі запрошуються
представники громадських організацій, бізнес  підприємств  та органів влади

Зона паралельних заходів, 2 поверх
конференц-зал  «Червоний»

12:00 – 14:00 КОНФЕРЕНЦІЯ «Збір та утилізація небезпечних відходів»

Модератор: Косоуров Кирило Володимирович, Голова правління, Асоціація підприємств у сфері поводження з 
небезпечними відходами

Сесія 1. Поводження з небезпечними відходами та ВЕЕО / WEEE (відходи електронного та електротехнічного 
обладнання, батарейки та акумулятори)

«Поводження з небезпечними відходами в побуті»
Косоуров Кирило Володимирович, Голова правління, Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними 
відходами

Сесія 2. Поводження з медичними відходами

Сесія 3. Поводження з радіоактивними відходами

«Особливості обробки та перевезення радіоактивних відходів»
Бахчеван Дмитро Миколайович, Директор, Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат, Україна
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ОРГАНІЗАТОР

З 2003 року компанія «Бізнес-Форум» 
спеціалізується на наданні послуг  
з організації та проведення міжнародних і  
регіональних галузевих конференцій і 
виставок.

Ми проводимо заходи для наступних 
галузей: металургія, гірничодобувна 
промисловість, транспорт і логістика, 
хімічна промисловість, екологія.

www.b-forum.com

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Виставковий Центр «АККО Інтернешнл»
проспект Перемоги, 40-Б (парк Пушкіна ),  
ст. метро «Шулявська»
Kиїв, Україна
www.acco.ua

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ:

Світлана Радіонова
Заступник директора
+38 056 794 33 94, вн. 200
 +38 050 362 24 75
 s.radionova@b-forum.com

Олена Воєвода
Менеджер проекту
+38 056 794 33 94, вн. 240
+38 099 718 28 41
e.voevoda@b-forum.com


