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РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника Національного форуму  

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

 

28-29 жовтня 2021 року                                                                                                                м. Рівне 

 

Прізвище ________________  Ім’я________________  По батькові__________________ 

Місце роботи або навчання _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(повна назва установи, поштова адреса, телефон/факс, Е-mail) 

Посада 

_______________________________________________________________________________ 

Науковий ступінь ____________________________ Вчене звання _______________________ 

Поштова адреса учасника _________________________________________________________ 

     (номер будинку, вулиця, село, місто, область, індекс) 

Контактні телефони учасника:  

службовий _____________________________ мобільний _____________________ 

Електронна адреса учасника______________________________________________________ 

Присутність у Facebook _________________________________________________________ 

 

Будь ласка, позначте заходи, в яких Ви бажаєте взяти участь 

 

Заходи Форуму Форма участі у заході 

Тематична виставка 

 «Екологічно безпечні технології». 

□ Учасник           □ Не братиму участі 

Перша пленарна сесія 

Законодавчі ініціативи та нормативно-правове 

регулювання у сфері поводження з побутовими 

та промисловими відходами в Україні. 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація 

Тема доповіді ________________________ 

 

Дискусійна панель 1 

Обговорення законопроєктів щодо управління 

відходами, промислового забруднення, реєстру 

викидів і перенесення забруднювачів, 

екологічного страхування, державного 

контролю та нагляду, моніторингу довкілля. 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація 

Тема доповіді ________________________ 

Круглий стіл 1  

Проблемні питання та позитивний досвід у 

розробленні та реалізації Регіональних планів 

управління відходами та шляхи їх подолання. 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація 

Тема доповіді ________________________ 

 

Інформаційна панель 
«Міжнародний досвід управління відходами». 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація 

Тема доповіді ________________________ 

Презентаційна платформа 

Учасники форуму презентують підприємства, 

компанії, сучасні технології та мають 

можливість встановити корисні бізнес-

контакти. 

□ Учасник          □ Не братиму участі 

Друга пленарна сесія 

Екологічно дружні технологічні рішення для 

місцевих громад щодо поводження з  

відходами. 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація 

Тема доповіді ________________________ 
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Дискусійна панель 2 

Впровадження заходів у місцевих громадах 

щодо  поводження з небезпечними відходами, 

зокрема: непридатними пестицидами, 

електронними, медичними відходами. 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація 

Тема доповіді ________________________ 

Дискусійна панель 3 

Негативний вплив сміттєзвалищ на природні 

екосистеми та життєдіяльність людей. Кращі 

практики рекультивації територій, порушених 

внаслідок розміщення побутових та 

промислових відходів. 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація 

Тема доповіді ________________________ 

Круглий стіл 2  
Проблемні питання  розміщення промислових 

відходів в межах громад та шляхи їх 

розв’язання. 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація 

Тема доповіді ________________________ 

Дискусійна панель 3 

Юридичні аспекти захисту екологічних прав 

громадян та місцевих громад від промислового 

забруднення. 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація 

Тема доповіді ________________________ 

Робоча зустріч заступників міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів України, 

голови Державної екологічної інспекції 

України, народних депутатів України, 

директорів Департаментів та керівників 

управлінь екології та природних ресурсів ОДА, 

регіональних підрозділів ДЕІ. 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація 

Тема доповіді ________________________ 

Екскурсії для ознайомлення з підприємствами 

Рівненської області, які використовують 

екологічно дружні технології для захисту 

довкілля, з роботою діючої сортувальної лінії, 

майданчиком, де компостують листя, 

локальними прикладами сортування відходів у 

торговельних мережах, ОСББ. (29 жовтня) 

□ Учасник          □ Не братиму участі 

Круглий стіл 3 
Інформаційна політика та інструменти 

діджиталізації, освітньо-виховна робота і 

просвіта  для розв’язання проблем поводження 

з відходами для збереження довкілля. 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація 

Тема доповіді ________________________ 

 

Круглий стіл 4 
Проблемні питання та впровадження  

екологічно безпечних  технологій 

перероблення відходів сільського 

господарства, лісогосподарської галузі,  

будівництва та харчових відходів в Україні. 

□ Доповідач  □ Учасник  □ Тільки публікація 

Тема доповіді ________________________ 

Екскурсія до Національного природного парку 

«Дермансько-Острозький».  

(29 жовтня) 

□ Учасник          □ Не братиму участі 

 

Інформація до УВАГИ : 

1. Для представників наукових, навчальних установ, громадських організацій, органів 

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

екскурсіях,  витрати на проживання, харчування – за рахунок організаторів; 

2. Реєстраційну форму відправляти у форматі WORD. 

 


