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Шановні Колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у тематичних сесіях щодо поводження з відходами
(див. програму нижче), які будуть проходити 23 лютого у м. Косів в рамках
Карпатської школи «Досягнення цілей сталого розвитку-2030 у гірських регіонах країн
Східної Європи».
Особливу увагу під час другої сесії буде присвячено успішним прикладам
взаємодії громад, громадських організацій та бізнесу, а також визначення
нових можливостей для спільних проектів
Місце проведення: м. Косів, вул. Майдан Неалежності, 1 а
Дата проведення: 23 лютого з 1100 до 1630
Для участі у карпатській школі 23 лютого (день, який охоплює тематику
поводження з відходами) необхідно зареєструватись за наступним посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1Ogn7PSBUg8280kDBO5tuJoXM7WKhvtm0Iq5YGNvTt9
k/viewform?edit_requested=true
Витрати на проживання та харчування покриваються учасниками самостійно і не
відшкодовуються. Участь у заході є безкоштовною.
За додатковою інформацію
nastya.sholokhova2@gmail.com

звертайтесь:

на

iswa.ypg.ukraine@gmail.com

або

Будемо вдячні за надання Об’єднаним територіальним громадам інформації
про наш захід.
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ПРОГРАМА
День 4. Субота, 23 лютого, Центр громадських ініціатив, вул. Майдан Незалежності,1-а

11:00
13:00

Огляд ситуації, основних трендів та кращих практик поводження з
відходами в Україні. Небезпечні, промислові, побутові відходи.
Модератор: Шолохова А., Вступне слово
• Ленько Г., ТОВ "Екоплатформа. Хвостосховища як потенційно небезпечні
об’єкти в Україні
• Косоуров К., голова Асоціації підприємств у сфері поводження небезпечними
відходами. Стан ринку послуг поводження з небезпечними відходами в України
• Савенко В., директор компанії ТСК РГ “Оптимізація негативного впливу на
навколишнє природне середовище ТПВ та оптимізація витрат на поводження з
ними”
• Омельяненко Т., координатор представництва групи молодих фахівців ISWA
в Україні. На що потрібно звертати увагу при виборі технології поводження з
побутовими відходами.
• Омельяненко Т., Підвищення кваліфікації молоді, що працює або планує
працювати у сфері поводження з відходами. Огляд доступних курсів, програм,
поїздок
• Мартиченко О., співвласник, керівник науково-виробничої
компанії R&S Quantum. Пілотний проект “Інтегрована система утилізації стоків
комунальних, сільськогосподарських, харчових і промислових підприємств в
органічні добрива”
Обідня перерва

14:00
16:30

Успішні кейси громадський організацій з реалізації проектів в
сфері поводження з побутовими відходами та можливості їх
мультиплікації в інших регіонах України
Модератор – Волков С., голова ГО “Друге життя”
• Омельяненко Т., координатор представництва групи молодих фахівців ISWA
в Україні. Представництво групи молодих фахівців міжнародної асоціації твердих
відходів (ISWA) в Україні - платформа для молодих спеціалістів
• Волков С., Активізація співпраці громадськості, бізнесу, влади та навчальних
закладів у вирішенні екологічних питань. Успішні приклади ГО “Друге життя”.
Інтеграція роздільного збирання відходів в школах
• Гончаренко В., голова ГО “Чисто Вишгород”. Робота з населенням при
впровадженні роздільного збирання відходів в населених пунктах. На
практичному досвіді м. Вишгород
• Миронова І, співкоординаторка Zero Waste Lviv, консультантка Львівської
Міської Ради з питань поводження з ТПВ. Застосування "zero waste" практик в
ресторанах та при проведенні фестивалів у Львові”
Мозковий штурм: “Пошук найбільш ефективних проектів взаємодії ГО- бізнесвлада у створенні сучасної системи поводження з побутовими відходами”
(тривалість: 1 години).

