
 
 

Онлайн захід зі шведськими та українськими експертами: 
"Шведські рішення поводження з побутовими відходами: який 

досвід може бути застосований в Україні?" 
  
22 квітня 2021  15.00-16.45 (Київський час, EEST) 
 Попередня програма: 
15:00 - 15:05 Вступне слово від Богдана Сенчука, президента SBA 
15:05 - 15:10 Вітальне слово від Луіз Морсінг, Заступниці Голови Місії, Першого Секретаря 
Посольства Швеції у Києві 
15:10 - 15:15 Привітальне слово від Пера Магнуссона, голови Наглядової Ради Шведської 
Бізнес Асоціації (SBA) 
15:15 - 15:35 Доповідь Вайне Віквіста, Avfall Sverige, «Шведська трансформація 
поводження з побутовими відходами» 
15:35 - 15:50 м. Боллнес, Іда Бломквіст, менеджерка компанії BORAB 
15:50 - 15:55 Питання та відповіді та коротка fika (кава-брейк) 
15:55 - 16:10 Іван Підопригора, керівник проєкту «Розумне довкілля міста Хмельницький», 
«Поводження з відходами у Хмельницькому: Поточний стан та плани на майбутнє» 

16:10 - 16:25 Презентація від ПП "ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ", «Співпраця із HIAB, SCANIA, 
VOLVO та PRESONA» 
16:25 - 16:40 Панельна дискусія: HIAB, SCANIA, VOLVO TRUCKS та PRESONA 
16:40 - 16:45 Запитання та відповіді та підсумки заходу, Посольство Швеції та SBA 
  
Модератор: Богдан Сенчук, президент SBA 
   
Дещо про нашу спільну ініціативу та її мету: 
1. Ознайомлення зі шведськими рішеннями щодо поводження з побутовими відходами та 
демонстрація прикладів того, як поводження з відходами працює в Україні (м. 
Хмельницький - кредит від ЄБРР на 37 млн. євро, м. Львів - кредит від ЄБРР на 40 млн. 
євро, м. Обухів, інші приклади) 
2. Обговорення навчальних інструментів, як відокремлювати комунальні відходи, та 
можливості їх впровадження. 
3. Просування відповідального шведського бізнесу в Україні (наприклад, Tetrapak, 
Lantmännen Cerelia, Oriflame, що використовують пакування, яка переробляється). 
4. Scania та Volvo та їх біогазові та електричні вантажівки. 
5. Ericsson - відповідальне споживання, сортування відходів в офісі та розробка інструкцій 
по сортуванню побутових відходів в домашніх умовах для працівників, та інші яскраві 
приклади, як IKEA). 
6. Обговорення можливостей впровадження циркулярної системи поводження з 
відходами в Україні. 
7. Можливості в Україні для шведських постачальників рішень з управління побутовими 
відходами. 


