
Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

круглого столу 

«Впровадження європейської практики використання енергії 
утилізації відходів життєдіяльності міст,  тваринництва та 

промислового сектору – шлях до енергетичної незалежності України: 
перспективи, бар’єри та законодавчі ініціативи», 

 

що проводять Держенергоефективності України та Всеукраїнська громадська 
організація «Український союз промисловців і підприємців» в рамках ХXIV 

Міжнародної  конференції “Проблеми екології та експлуатації об’єктів 
енергетики” 

Круглий стіл відбудеться 5.12.14 р.  
Початок о 14:00  
Тривалість – 2 години 
 
за адресою: 
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33 
ТПП України   

 

Відкриття: 

Модератор – Голова комісії УСПП з розвитку енергетики та 
енергозбереження  Колмиков Юрій Миколайович (5 хв.) 

 

Привітальне слово: 

− Президент УСПП Кінах Анатолій Кирилович 
− Народний депутат України  (5 хв.) 
− Представник Держенергоефективності   (5 хв.) 
− Представник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України (5  хв.) 
− Представник Міністерства екології та природних ресурсів України (5  

хв.) 
− Голова Асоціації малих міст України, мер м.Українка Козирєв Павло 

Генріхович (5 хв.)  
− Заступник виконавчого директора Асоціації міст України Мазурчак 

Олександр Володимирович (5 хв.) 



 

 

Доповіді: 

1. Оцінка потенціалу відходів (ТПВ, відходів  тваринництва та міських 
стоків) як сировинної бази для генерації теплової та електричної енергії 
і заміщення природного газу  
(Голова правління Біоенергетичної асоціації України Гелетуха Георгій 
Георгійович) (10  хв.) 

2.  Енергетичний потенціал твердих побутових відходів  
(ПКФ «Экопрон-Юг» м.Дніпропетровськ, Меллер Володимир Якович) 
(10  хв.) 

3. Програми міжнародних та українських банків і фінансових організацій 
у сфері поводження з відходами в Україні. Шляхи та механізми 
отримання кредитних і грантових коштів. 

• Програми ЄБРР  (Узгоджується) (10  хв.) 
• Програми ЄІБ (Узгоджується) (10  хв.) 

4. Порівняльний аналіз розвитку сфери поводження з відходами в Україні 
та ЄС. 

• Державна політика у сфері поводження з відходами в Україні 
(Заступник начальника управління благоустрою територій та 
комунального обслуговування Мінрегіону України, начальник 
відділу поводження з побутовими відходами Полтораченко 
Людмила Іванівна) (10  хв.) 

• Використання ТПВ в якості палива в країнах Європи. (Інститут 
промислової екології, Нонна Юріївна Павлюк) (10  хв.) 

 
5. Технологічні аспекти енергетичного використання відходів. Пропозиції 

українських компаній з комплексної утилізації відходів 
життєдіяльності міст.  
Європейські технології комплексної утилізації відходів з виробництвом 
синтез-газу, електроенергії і тепла. (заступник генерального директора 
Енком Груп Єремчук Костянтин Олексадрович ) (10  хв.) 

 
 

 

Обговорення – усі учасники  (20 хв.) 

Підведення підсумків           (10  хв.)                                   
 


