
 

Віртуальний семінар:  
Сектор поводження з твердими побутовими відходами та 
можливості державно-приватного партнерства  
 
Дата:  9 лютого 2022 року 
Час: 14:00 – 17:00 за київським часом 
Переклад українська/англійська: Олена Берьозкіна  
 
14:00 – 14:15    
Вступ:  
Олександр Грибан, Заступник міністра економіки України 
Бернар Атлан, Головний спеціаліст з інвестицій, IFC, Група Світового банку 
 
Порядок денний: 
 
14:15 – 14:55 Частина I. Розвиток та фінансування систем поводження з відходами 
в Україні  
 
Основний доповідач: П'єр Касабонне, Старший операційний спеціаліст, IFC, Група 
Світового банку 
_______________________________________________________________________________________________________ 
П'єр Касабонне приєднався до Стамбульського офісу IFC, як старший операційний спеціаліст у 
вересні 2020 року. До роботи з IFC, П'єр Касабонне працював протягом 17 років у корпорації 
Veolia, яка є одною з провідних світових компаній, пропонучих рішення щодо управління водою, 
відходами та енергією. Він почав свою кар’єру у 2003 році у Франції як менеджер проектів, 
відповідальний за розробку інноваційних технічних та бізнес-рішень для сектору поводження з 
відходами. У 2011 році П'єра Касабонне призначили на посаду Головного операційного 
директора (COO) Veolia Brazil. Він відповідав за оперативне управління та бізнес розвиток на 
муніципальних та промислових ринках (відходи, вода та комунальні послуги). З 2017 року, як 
директор з питань переробки відходів у Китаї, він відповідав за розвиток нових підприємств 
групи Veolia в материковій частині Китаю. За цей час П’єр Касабонне створив диверсифіковане 
бізнес портфоліо, з фокусом на рішеннях, що відповідають цілям економіки замкнутого циклу, 
таким як переробка пластику, електронних відходів та акумуляторів електроавтомобілів. Зараз 
П’єр Касабонне відповідає за сектор комунальних послуг та міст в IFC Upstream у регіонах Європи 
та Центральної Азії. 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Ланцюг створення доданої вартості в секторі поводження з твердими побутовими 
відходами в Україні   
2. Досвід Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та можливості підготовки й 
реалізації проектів в секторі поводження з твердими побутовими відходами в Україні  
3. Світовий досвід в проектах поводження з відходами   
 
14:55-15:15 Обговорення – запитання та відповіді   
15:15 – 15:20 Перерва 
  



 

15:20-16:30   Частина II. Державно-приватне партнерство секторі поводження з 
твердими побутовими відходами 
 
Основні доповідачі:   
Бернар Атлан, Головний спеціаліст з інвестицій, IFC, Група Світового банку   
_______________________________________________________________________________________________________ 
Радник урядів та місцевих органів влади з питань державно-приватного партнерства в IFC Групи 
Світового банку (з вересня 2009 року) – спеціаліст із глобальних продуктів, розробки 
можливостей та реалізації консультативних завдань у сфері виробництва електроенергії, в тому 
числі зі структурування ДПП та продажу активів у секторі виробництва теплової та електричної 
енергії, накопичувачів енергії та виробництва енергії з відновлюваних джерел. Раніше 
відповідав за управління практикою консультування щодо транзакцій у Deloitte та Ernst & Young 
у країнах Центральної Європи (6 років) 
___________________________________________________________________________ 
 
Нікола Михайлович, Спеціаліст з інвестицій, Інфраструктура Європи та Центральної 
Азії (ECA), IFC, Група Світового банку   
___________________________________________________________________________ 
Нікола Михайлович - спеціаліст з інвестицій IFC. Наразі він працює над інвестуванням в 
інфраструктурні активи, що фінансуються з приватних джерел, у Європі та Центральній Азії. В 
минулому Нікола працював в відділені кредитів IFC в Йоханнесбурзі над оцінкою та 
структуруванням низки угод у сфері інфраструктури, виробництва, агробізнесу та послуг. До 
цього Нікола працював я якості радника для урядів в Європі та Центральній Азії з питань 
структурування транзакцій та впровадження інфраструктурних проектів на умовах ДПП із 
залученням приватного  фінансування. Його робота охоплювала ряд секторів інфраструктури, 
включаючи відновлювані джерела енергії, комунальні послуги, поводження з відходами, 
автомагістралі та аеропорти. Нікола має статус дипломованого фінансового аналітика (англ. 
Chartered Financial Analyst; CFA). 
___________________________________________________________________________ 
 
Основні запитання до обговорення:  
 

- Які нові можливості для державно-приватного партнерства у секторі поводження з 
твердими побутовими відходами?  

- Проект в секторі перетворення відходів на енергію (англ. Waste-to-Energy), 
реалізований в Белграді: які були ключові проблеми?  

- Які корисні підходи до конкурсної процедури та фінансового структурування 
проектів на умовах ДПП у секторі поводження з твердими побутовими відходами?  

- Який досвід країн, що розвиваються, порівняно з розвиненими країнами ЄС?  
 
16:30-17:00 Обговорення – Запитання-відповіді та завершення семінару 
 
 


