
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ 

«ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ:  

ЗАКОНОДАВСТВО, ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЇ» 

 

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 
 

23 листопада 2021 року 

 

9.30–10.00 Реєстрація учасників 

10.00–10.30 Відкриття Національного форуму «Поводження з відходами 

в Україні: законодавство, економіка, технології» 

Привітання учасників 

Стрілець Руслан Олександрович, т.в.о. Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів України 

Бондаренко Олег Володимирович, народний депутат України, 

голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 

політики та природокористування 

Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської  

екологічної ліги 

Заруба Дмитро Васильович, т.в.о. Голови, перший заступник 

Голови Державної екологічної інспекції України 
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Перша пленарна сесія 

 

Законодавчі ініціативи та нормативно-правове регулювання у сфері 

поводження з побутовими та промисловими відходами в Україні 

 

23 листопада 2021 р.       Регламент 

10.30–12.00                доповіді – 7 хв. 

                  обговорення – 3 хв. 

 
Модератори:  

 

Бондаренко Олег Володимирович, народний депутат 

України, голова Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування 

 Размєтаєв Сергій Володимирович, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри екологічного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова 

Харківської обласної організації Всеукраїнської 

екологічної ліги 
 

Доповідачі: 
 

Шахматенко Роман Сергійович, заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

Законодавчі ініціативи щодо екологічної оцінки та контролю 

 

Прощук Едуард Петрович, народний депутат України, голова підкомітету з 

питань охорони і раціонального використання водних ресурсів та державного 

моніторингу навколишнього природного середовища Комітету Верховної Ради 

України з питань екологічної політики та природокористування 

Необхідність впровадження засад моніторингу стану довкілля 

 

Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги 

Позиція громадськості щодо стану законодавчого регулювання у сфері 

поводження з побутовими та промисловими відходами в Україні 

 

Куфтирєв Павло В’ячеславович, кандидат юридичних наук, керуючий 

партнер юридичної компанії «GRECO» 

Нормативно-правове регулювання питань екологічної безпеки 

 

Обговорення: 

Стрельник Вікторія Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

приватного та соціального права Сумського національного аграрного 

університету 

Питання поводження з побутовими відходами в Україні 
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Богуцька Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту економіки промисловості Національної академії наук 

України 

Державне регулювання заходів щодо обмеження обігу пластикових пакетів 

та стимулювання виробництва біорозкладної продукції в Україні 

 

Бєдункова Ольга Олександрівна, доктор біологічних наук, професор кафедри 

екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового 

господарства Національного університету водного господарства та 

природокористання 

Трактування терміну «харчові відходи» як важливий інструмент 

управління їх потоками 

 

Мунтян Ірина Юріївна, заступник виконавчого директора громадської 

організації «Флора» 

Нормативно-правове забезпечення сфери управління промисловими 

відходами в Україні 

 

12.00-12.10- Перерва 
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Круглий стіл 1 

Проблемні питання та позитивний досвід у розробленні та реалізації 

Регіональних планів управління відходами та шляхи їх подолання 
 

23 листопада 2021 р.       Регламент 

12.10–13.40                доповіді – 7 хв. 

                  обговорення – 3 хв. 
 

Модератори:  

 

Колтик Олена Тарасівна, директор Департаменту з 

питань поводження з відходами та екологічної безпеки 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України  

Натрус Сергій Петрович, директор Департаменту екології 

та природних ресурсів Донецької обласної державної 

адміністрації 
 

Доповідачі: 
 

Колтик Олена Тарасівна, директор Департаменту з питань поводження з 

відходами та екологічної безпеки Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України 

Позиція Міністерства щодо розроблення та реалізації Регіональних планів 

управління відходами 
  
Натрус Сергій Петрович, директор Департаменту екології та природних 

ресурсів Донецької обласної державної адміністрації 

Реалізація концепції управління твердими побутовими відходами в 

Донецькій області 
 

Морозова Тетяна Василівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету 

Регіональні аспекти моделювання для прогнозування утворення побутових 

відходів 
 

Гречаник Руслан Мар’янович, кандидат сільськогосподарських наук, 

директор Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 

державної адміністрації 

Досвід поводження з твердими побутовими відходами у Львівській області 
 

Буланович Павло Георгійович, кандидат економічних наук, директор 

Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації 

Проблемні питання та позитивний досвід у розробленні та реалізації 

Регіональних планів управління відходами та шляхи їх подолання 
 

Свояк Наталія Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології 

Черкаського державного технологічного університету 

Поводження з небезпечними відходами в Черкаській області в контексті 

розроблення Регіонального плану управління відходами до 2030 року 
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Орлінська Ольга Вікторівна, доктор геологічних наук, професор кафедри 

цивільної інженерії, технології будівництва та захисту довкілля Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету 

Техногенна небезпека зберігання радіоактивних відходів 

 

Обговорення: 

 

Пліхтяк Андрій Дмитрович, начальник управління екології та природних 

ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

 

Білоконь Микола Васильович, начальник  управління екології та природних 

ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації 

 

Кухарик Валентин Іванович, начальник управління екології та природних 

ресурсів Волинської обласної державної адміністрації 

 

Захарчук Володимир Васильович, директор Департаменту екології та 

природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації 

 

Карпій Сергій Євгенович, директор Департаменту захисту довкілля 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 

Богданович Ганна Вікторівна, директор Департаменту природних ресурсів та 

екології Хмельницької обласної державної адміністрації 

 

Старунов Сергій Олександрович, т.в.о. начальника управління екології та 

природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації 

 

13.40-14.00 – Перерва 
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Інформаційна панель 

«Міжнародний досвід управління відходами»  

 
23 листопада 2021 р.       Регламент 

14.00–15.00                доповіді – 7 хв. 

                  обговорення – 3 хв. 

 
Модератори:  

 

Малков Михайло Володимирович, уповноважений 

ФАО із взаємодії з урядом та донорами в Україні 

Свистунова Юлія Олександрівна, координатор 

проєктів Міжрегіонального центру наукових досліджень 

та експертиз 

 

Доповідачі: 
 

Марчевський Ілля Якович, голова правління Корпорації  

«SiGroupConsort. Ltd.» 

Досвід поводження з відходами в Ізраїлі 

 

Крістіан Чернер, власник підприємства «PP Gigajoule» (Австрія) 

Досвід роботи у сфері поводження з комунальними відходами в Австрії та 

Чехії 

 

Черниш Єлизавета Юріївна, доктор технічних наук, доцент кафедри екології 

та природозахисних технологій Сумського державного університету 

Міжнародний вимір впровадження інноваційних технологій захисту 

довкілля 
 
 

Безсонов Євген Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, 

голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги 

Світовий досвід застосування інструментів мінімізації впливу на довкілля 

від глиноземних заводів 
 

Малков Михайло Володимирович, уповноважений ФАО із взаємодії з урядом 

та донорами в Україні 

Міжнародний досвід поводження з пестицидами 

 

Попов Олександр Олександрович, член кореспондент НАН України, доктор 

технічних наук, заступник директора з науково-організаційної роботи 

Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН 

України» 

Міжнародний досвід сортування твердих побутових відходів та 

можливість його імплементації в Україні 
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Гончарук Інна Вікторівна, доктор економічних наук, професор кафедри 

економіки та підприємницької діяльності Вінницького національного аграрного 

університету 

Стратегія управління відходами сільського господарства для досягнення 

цілей Europеan Green Deal 

 

Дейнеко Олександр Турсунбайович, кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри міжнародних економічних відносин, бізнесу та менеджменту 

Українсько-американського університету «Конкордія» 

Право на чисте довкілля у загальній системі прав людини: міжнародний та 

національний аспекти 

 

Обговорення 

 

15.00-15.10 - Перерва 
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Круглий стіл 2 

 

Проблемні питання розміщення промислових відходів у межах громад та 

шляхи їх розв’язання 

 

23 листопада 2021 р.       Регламент 

15.10–16.40                доповіді – 7 хв. 

                  обговорення – 3 хв. 
 

Модератори:  

 

Морозова Тетяна Василівна, кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри екології та безпеки 

життєдіяльності Національного транспортного 

університету 

Фоміна Наталія Максимівна, старший викладач 

кафедри хімічних технологій та водоочищення, голова 

Черкаської обласної організації Всеукраїнської 

екологічної ліги 

 

Доповідачі: 

 

Воробйов Артемій Валерійович, адвокат Адвокатського об’єднання 

«GRECO» 

Проблемні питання розміщення відходів червоного шламу Миколаївського 

глиноземного заводу та шляхи їх розв’язання  

 

Рубан Андрій Євгенович, директор Департаменту економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

Об’єктивна необхідність продовження державної програми радіаційного та 

соціального захисту населення Жовтоводської міської територіальної 

громади на 2023 – 2032 роки 

 

Забулонов Юрій Леонідович, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН 

України, професор, директор Державної установи «Інститут геохімії 

навколишнього середовища НАН України» 

Проблемні питання очищення рідких радіоактивних відходів в Україні 

 

Борук Сергій Дмитрович, доктор технічних наук, доцент кафедри хімічного 

аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

Застосування вторинних паливних ресурсів: перспективи застосування, 

екологічні та економічні аспекти 

 

Драчук Юрій Захарович, доктор економічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу проблем перспективного розвитку паливно-

енергетичного комплексу Інституту економіки промисловості НАН України 

Рециклінг відходів металургійного виробництва в контексті циркулярної 

економіки 
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Миленька Мирослава Миронівна, кандидат біологічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри біології та екології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, голова Івано-Франківської обласної 

організації Всеукраїнської екологічної ліги 

Методологічні підходи до оцінки негативного впливу складування 

побутових і промислових відходів на екологічні системи  

 

Обговорення: 

 

Бочаров-Туз Володимир Володимирович, керівник аналітично-дослідного 

відділу громадської організації «Флора» 

Проблеми поводження з промисловими відходами урановидобувних об’єктів 

у Кіровоградській області 
 

Мокрий Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри 

екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного 

університету «Львівська політехніка» 

Технології фітомеліорації Стебницького хвостосховища 
 

Паламаренко Яна Вікторівна, кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницького національного 

аграрного університету 

Передумови формування та реалізації стратегії розвитку поводження з 

відходами аграрних підприємств у контексті Європейського Зеленого Курсу 
 

Фоміна Наталія Максимівна, старший викладач кафедри хімічних технологій 

та водоочищення, голова Черкаської обласної організації Всеукраїнської 

екологічної ліги 

Промислові відходи Черкащини 
 

Романь Анатолій Михайлович, кандидат біологічних наук, доцент Технічного 

університету «Метінвест політехніка» 

Впровадження системи екологічного менеджменту на промислових 

підприємствах як один з можливих способів екологізації промислового 

виробництва в Україні 

 

Амбросова Ганна Миколаївна, виконавчий директор громадської спілки 

«Досить труїти Кривий Ріг» 

Соціальний контекст поводження з опалим листям промислової 

агломерації міста Кривий Ріг 

 

Чушкіна Ірина Вікторівна, кандидат технічних наук, старший викладач 

кафедри цивільної інженерії, технологій будівництва і захисту довкілля 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету  

Огляд проблемних аспектів складування мінеральних відходів від 

впровадження днопоглиблювальних робіт русел малих річок 
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24 листопада 2021 року 
 

9.30-10.00 - Реєстрація учасників  
 

Друга пленарна сесія 

Екологічно дружні технологічні рішення для місцевих громад щодо 

поводження з відходами 
 

          Регламент 

10.00–12.00                доповіді – 7 хв. 

                  обговорення – 3 хв. 
  

Модератори:  

 

Мальований Мирослав Степанович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри екології та 

збалансованого природокористування Національного 

університету «Львівська політехніка», голова Львівської 

обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги 

 Карпенко Юрій Олександрович, кандидат біологічних 

наук, доцент, завідувач кафедри екології та охорони 

природи Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка 
 

Доповідачі: 
 

Бойченко Сергій Валерійович, доктор технічних наук, професор НТУУ «КПІ 

імені Ігоря Сікорського» 

Експериментально-аналітичні засади удосконалення технологій 

поводження з відходами у техносфері 
 

Григор’єва Людмила Іванівна, доктор біологічних наук, професор, 

завідувачка кафедри екології Чорноморського національного університету імені 

Петра Могили 

Дефляційні явища та фіторемедіація агресивної поверхні хвостосховищ 

видобувних і переробних підприємств 
 

Карпенко Юрій Олександрович, кандидат біологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри екології та охорони природи Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Вермикультивування як технологія утилізації та переробки рослинних 

решток в умовах Лівобережного Полісся 
 
 

Телекало Наталія Валеріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності 

Вінницького національного аграрного університету 

Технологічні аспекти вирощування кукурудзи для забезпечення екологічного 

та енергетичного розвитку сільських територій 
 

Тевтуль Ярема Юрійович, доктор хімічних наук, професор Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича  

Екологічно безпечні технології утилізації відходів, що містять іони 

Купруму 
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Кошак Оксана Володимирівна, директор Департаменту з питань поводження 

з відходами Львівської міської ради 

Організація роздільного збору органічних відходів – приклад Львова 

 

Мухіна Катерина Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

інформаційних систем Національного університету харчових технологій 

Екологічно дружня технологія для забезпечення нового життя відходам 

харчової промисловості 
 

Токарчук Діна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького 

національного аграрного університету 

Європейський досвід ефективного використання біовідходів 
 

Обговорення: 
 

Бодюк Адам Васильович, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник, науковий керівник Науково-дослідного закладу «Ресурси» 

Економічні та екологічні наслідки залізорудного гірництва 
 

Романюк Наталія Дмитрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

Вплив біочару на початкові етапи росту пшениці ярої різних сортів 
 

Семчук Ірина Антонівна, старший викладач кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного 

аграрного університету 

Вплив розвитку виробництва біодизелю на переробку відходів сільського  

господарства в Україні 
 

Трофімов Ігор Леонідович, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії і 

хімічної технології Національного авіаційного університету 

Виділення комплексу та чистих культур мікроорганізмів, здатних до 

деструкції/деградації вуглеводнів нафтопродуктів та твердих органічних 

відходів  
 

Вербицький Сергій Борисович, кандидат технічних наук, заступник 

завідувача відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології 

Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України 

Сучасний стан та техніко-технологічні особливості утилізації м’ясо-

кісткових відходів агропромислового виробництва 
 

Вовк Валерія Юріївна, аспірантка, науковий співробітник наукової тематики 

Вінницького національного аграрного університету 

Екологічно безпечні технології переробки відходів сільського господарства 

для забезпечення енергетичної безпеки 

 

12.00 – 12.10 - Перерва 
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Дискусійна панель 1 

Впровадження заходів у місцевих громадах щодо поводження з 

небезпечними відходами 

 

24 листопада 2021 р.       Регламент 

12.10–13.10                обговорення – 5 хв. 
 

Модератори:  

 

Прищепа Алла Миколаївна, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, директор Навчально-наукового інституту 

агроекології та землеустрою Національного університету 

водного господарства та природокористування, голова 

Рівненської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги 

Вавер Марія Янівна, координатор «Міжрегіонального центру 

наукових досліджень та експертиз» 

 
 

Обговорення: 
 

Баранець Дмитро Васильович, заступник Добропільського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів влади (Донецька область) 

Досвід поводження з відходами в Добропільській територіальній громаді  
 

Брезицька Дануся Михайлівна, аспірантка лабораторії ґрунту і відходів 

державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва 

НАМН України» 

Поводження з медичними відходами на місцевому рівні у контексті 

пандемії COVID -19 
 

Гелевера Ольга Федорівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри 

географії та геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

Закриття урановидобувних шахт: вирішення проблем чи створення нових? 
 

Вавер Марія Янівна, координатор Міжрегіонального центру наукових 

досліджень та експертиз 

Громадська інвентаризація несанкціонованих сміттєзвалищ у громадах 
 

Скрипчук Петро Михайлович, доктор економічних наук, професор 

Національного університету водного господарства та природокористування 

Переробка органічних відходів у громадах 
 

Мерленко Ігор Михайлович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри екології та агрономії Луцького національного технічного університету 

Досвід утилізації непридатних пестицидів у Волинській області 
 

Яйлимов Богдан Ялкапович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту космічних досліджень НАНУ та Державного космічного 

агентства України 

Виявлення та моніторинг звалищ відходів на місцевому рівні 

 
13.10 – 13.30 – Перерва  
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Круглий стіл 3 
 

Негативний вплив сміттєзвалищ на природні екосистеми та 

життєдіяльність людей. Кращі практики рекультивації територій, 

порушених внаслідок розміщення побутових та промислових відходів 

 

24 листопада 2021 р.       Регламент 

13.30–15.00                доповіді – 7 хв. 

                  обговорення – 3 хв. 

  

Модератори:  

 

Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської 

екологічної ліги  

Грущинський Андрій Миколайович, голова правління 

ПрАТ «Київспецтранс» 

  

Доповідачі: 

 

Мальований Мирослав Степанович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування 

Національного університету «Львівська політехніка», голова Львівської 

обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги 

Комплексний підхід у застосуванні біологічних методів у технологіях 

рекультивації сміттєзвалищ 

 

Грущинський Андрій Миколайович, голова правління ПрАТ 

«Київспецтранс» 

Досвід рекультивації полігону №5 (с. Підгірці, Київська область) 
 

 

Шевчук Олександр Вікторович, аспірант Інституту телекомунікацій та 

глобального інформаційного простору НАН України, державний експерт 

Міністерства розвитку громад та територій України 

Методичне забезпечення екологічних досліджень на сміттєзвалищах з 

використанням даних безпілотних літальних апаратів 

 

Канівець Олег Леонідович, голова Стрийської міської ради Львівської області 

Шляхи подолання критичної ситуації у сфері поводження з побутовими та  

промисловими відходами у Стрийській територіальній громаді  
 

Лукаш Олександр Васильович, доктор біологічних наук, професор кафедри 

екології та охорони природи Національного університету «Чернігівський 

колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, голова наукової ради Чернігівської обласної 

організації Всеукраїнської екологічної ліги 

Фітоценотичні наслідки нерегульованого поширення амброзії полинолистої 

на несанкціонованому сміттєзвалищі піщаного намиву (м. Чернігів) 
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Алпатова Оксана Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент 

Державного університету «Житомирська політехніка» 

Проблема сміттєзвалищ України та їх вплив на довкілля 

 

Зеліско Олег Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри екології Львівського національного аграрного університету 

Стан ґрунтів території, прилеглої до Млинівського полігону вторинних 

ресурсів (Рівненська область) 

 

Совгіра Світлана Василівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Актуальність прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ 

 

15.00 – 15.10 – Перерва  
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Круглий стіл 4 

 

Інформаційна політика та інструменти діджиталізації, освітньо-виховна 

робота і просвіта для розв’язання проблем поводження з відходами для 

збереження довкілля 

 
24 листопада 2021 р.       Регламент 

15.10–16.30                доповіді – 7 хв. 

                  обговорення – 3 хв. 

  

Модератори:  

 

Пащенко Олена Вікторівна, координатор Всеукраїнської 

дитячої спілки «Екологічна варта», старший науковий 

співробітник Інституту проблем виховання НАПН України 

Барабанова Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних 

наук, вчений секретар Донецького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Доповідачі: 

 

Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги 

Роль громадських організацій у формуванні екологічно дружнього 

поводження з відходами 
 

Барабанова Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, вчений секретар 

Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Досвід реалізації програми «Екологічна просвіта та інформування для 

сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 рр.» 
 

Пащенко Олена Вікторівна, координатор Всеукраїнської дитячої спілки 

«Екологічна варта», старший науковий співробітник Інституту проблем 

виховання НАПН України 

Використання методів діджиталізації під час проведення тренінгових 

занять з питань поводження з відходами: досвід Всеукраїнської дитячої 

спілки «Екологічна варта»  
 

Саламаха Ірина Юріївна, кандидат сільськогосподарських наук, виконуючий 

обов’язки доцента кафедри екології Львівського національного аграрного 

університету 

Культура поводження з твердими побутовими відходами у Львові 

 

Мирна Лілія Анатоліївна, методист біології і екології, старший викладач 

кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін і технологій 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Екологічна освіта та просвіта – фундаментально-методологічні засади 

вирішення проблеми поводження з відходами на Хмельниччині 
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Стегній Наталія Миколаївна, авторка настільної гри «Еко-мемо» 

Формування природоохоронних компетентностей та навичок екологічно 

дружньої поведінки 

 

Косюк Оксана Борисівна, фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою 

комунального підприємства «Спецкомунтранс» (офіс реалізації проєкту 

«Розумне Довкілля. Хмельницький» 

Просвітницька кампанія офісу реалізації проєкту «Розумне Довкілля. 

Хмельницький» 

 

Машкова Ольга Вікторівна, кандидат географічних наук, доцент, голова 

правління громадської організації «Екологічні новини» 

Використання сучасних інформаційних технологій для екопросвітництва 

учнів старших класів 

 

Войтенко Олена Олександрівна, вчитель-методист, вчителька початкових 

класів Лиманського НВК (Донецька область) 

Взаємодія вчителів, батьків та громадських організацій у формуванні 

екосвідомості підростаючого покоління 

 

Гардашук Тетяна Василівна, доктор філософських наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділом логіки та методології науки Інституту 

філософії імені Г. С. Сковороди НАН України 

Поводження з відходами: науково-політичні та комунікативні аспекти 

Обговорення 

 

 

 

 

 

 

16.30-17.00 - Підведення підсумків Національного форуму «Поводження  

з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». 

Ухвалення Резолюції Форуму та звернень до Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України, профільних міністерств і відомств. 

 

 

 


