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23–24 листопада 2021 року у м. Київ відбувся 
Національний форум «Поводження з відходами в 
Україні: законодавство, економіка, технології».

К
лючова тема Форуму 2021 року: «Екологіч-
но дружні технологічні рішення для місце-
вих громад щодо поводження з відходами». 

Національний форум «Поводження з відхо-
дами в Україні: законодавство, економіка, тех-
нології» проводиться вже дев’ять років поспіль 
(2013–2021 рр.). З огляду на ситуацію з масовим 
поширенням коронавірусу COVID-19 Форум був 
проведений у режимі он-лайн.

Організатор заходу – Всеукраїнська екологіч-
на ліга. Форум проводився за сприяння: Комі-
тету Верховної Ради України з питань еколо-
гічної політики та природокористування, Мініс-
терства захисту довкілля та природних ресурсів 
України.

Метою Форуму є визначення в Україні про-
блем та шляхів подолання критичної ситуації у 
сфері поводження з побутовими та промислови-
ми відходами на регіональному рівні та у місце-
вих громадах, формування нормативно-правової 
бази щодо управління відходами, впровадження 
природоохоронних ініціатив та проєктів, спри-
яння залученню інвестицій у сферу перероблен-
ня відходів, реалізація екологічно дружніх, ре-
сурсо- та енергоефективних технологій, сприян-
ня співпраці органів державної влади, місцевого 
самоврядування, громадських організацій, нау-
ки, бізнесу, налагодження та зміцнення міжна-
родного співробітництва, збереження довкілля, 
впровадження в Україні засад збалансованого 
(сталого) розвитку.

Відкрила Форум голова Всеукраїнської еколо-
гічної ліги Тетяна Тимочко, яка наголосила на 
важливості інтегрованого підходу для вирішен-
ня проблем поводження з відходами на рівні гро-
мад. 

З привітальним словом до учасників Форуму 
звернулися Руслан Стрілець, т.в.о. Міністра за-
хисту довкілля та природних ресурсів України, 
Олег Бондаренко, народний депутат України, го-
лова Комітету Верховної Ради України з питань 
екологічної політики та природокористування та 
Дмитро Заруба, т.в.о. голови, перший заступник 
Голови Державної екологічної інспекції України.
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