Національний Екофорум
«Зелена економіка: як досягти балансу»
Дата проведення: 21-22 жовтня 2021 р.
Місце проведення: м. Київ, Бізнес-центр «Леонардо», вулиця Богдана Хмельницького, 52
Національний Екофорум «Зелена економіка: як досягти балансу» організовано
Професійною асоціацією екологів України та Національним центром сталого розвитку в
межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансування урядів Данії,
Швейцарії та Швеції
Форум охопить такі сектори економіки країни як: видобувна промисловість, електроенергетика,
металургія, харчова промисловість, транспорт, сільське господарство, ЖКГ (водоканали, комунальні
підприємства сфери відходів тощо), а також державний сектор.
Мета заходу: обговорити сучасні екологічні тренди, оглянути стан та перспективи реалізації процесу
екотрансформації та ревіталізації вугільних регіонів, обговорити існуючі регіональні та національні
екостратегії та особливості їхнього впровадження, налагодити зв’язки між підприємствами та владою,
виконати обмін досвідом та пропозиціями стосовно шляхів покращення стану довкілля.
Модератори форуму:



Людмила Циганок, Президентка Професійної асоціації екологів України, CEO Ecobusiness
Group, експертка ООН
Владислав Антипов, Віце-президент ПАЕУ, генеральний директор ЦЕРН, експерт ООН

День перший
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00

21 жовтня 2021 року
Реєстрація та вітальна кава
Урочисте відкриття форуму. Вітальне слово






Людмила Циганок, Президентка Професійної асоціації екологів
України, експертка ПРООН
Дафіна Ґерчева, Постійна представниця ПРООН в Україні
Уруський Олег, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань
стратегічних галузей промисловості України (уточнюється)

Ігор Корховий, заступник Міністра розвитку громад та
територій України з питань європейської інтеграції

Руслан Стрілець, заступник Міністра захисту довкілля та природних
ресурсів України
 Роман Опімах, Голова Державної служби геології та надр України
 Валерій Безус, Голова Держенергоефективності
 Марина Денисюк, Представник Офісу реформ КМУ
 Олександр Тарасенко, керівник експертної групи європейської та
євроатлантичної інтеграції Директорату стратегічного планування та
європейської інтеграції
 Олександр Бондар, ректор Державної екологічної академії
післядипломної освіти та управління міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України
Сесія 1. Екотрансформація: вектори та перепони

11:00 – 12:30

Екологізація регіонів: відкриття можливостей чи розсіювання
відповідальності?
Ваагн Мнацаканян, віце-президент ПАЕУ з екологізації громад, начальник
управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці
Маріупольської міської ради
Реформи екологічного законодавства: що потребує бізнес? Людмила
Хоміч, віце-президентка ПАЕУ з екологічного законодавства

Глобальні екологічні проблеми промислових регіонів
Сергій Натрус, директор департаменту екології та природних ресурсів
Донецької обласної державної адміністрації (TBC)
Стратегії переходу на «зелені» рейки: практика реалізації.
Сергій Олейніков, директор департаменту комунальної власності, земельних,
майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної
державної адміністрації (TBC)
Зелений шлях України. Де ми зараз?
Марина Денисюк, проєктна менеджерка, представниця Офісу реформ (TBC)
Стимулювання підприємств до екомодернізації: міжнародний досвід
і реалії України. Фінансування екопроєктів та зелені інвестиції.
Сергій Поровський, головний експерт з фінансування та політики
енергоефективності, UNIDO
Фінансування екопроєктів та зелені інвестиції
Олексій Савін, директор департаменту екологічного реінжинірингу та
впровадження проектів ресурсозбереження АБ «УКРГАЗБАНК»
Панельна
дискусія
«Декарбонізація
трансформація регіонів»

економіки

і

зелена

Курс на декарбонізацію, нові можливості розвитку громад, регіонів
та країни
Олена Криворучкіна, заступник голови Комітету Верховної Ради України з
питань екологічної політики та природокористування
Державно-приватне партнерство з відновлення
екосистем Чорнобильської зони відчуження
Валентин Щербина, віце-президент ПАЕУ

деградованих

Трансформація вугільних регіонів, сучасні виклики та перспективи
Андрій Сілич, міський голова м. Вугледар
Екологічний компонент трансформації вугільних міст та областей
Віктор Ермаков, д.т.н., професор, ДЕА, експерт ПРООН
12.30 – 13.30

Екологічна ревіталізація вугільних областей
Оксана Луньова, д.т.н., професор, ДЕА, експертка ПРООН
Дослідження впливу на навколишне середовище відвалів гірських
порід (Донецька та Луганська області)
Владислав Антипов, віце-президент ПАЕУ, генеральний директор ЦЕРН,
експерт ПРООН
Синхронізація дій у сфері клімату, енергетичної та соціальноекологічної трансформації
Оксана Алієва, координаторка програми «Зміна клімату і енергетична
політика», Фонд ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ – Україна
Шахтні води як стратегічно важливий ресурс
Василина Нікульнікова, голова Міжрегіонального бюро екологічного
захисту
Особливості зеленого енергетичного переходу та роль бізнесу
Наталія Слободян, керівник департаменту з питань зміни клімату та екології
ДТЕК

13:30 – 14:20
14.20 - 15.00
15:00 – 16:40

Перерва. Кава-брейк
Інтерактив для учасників + тімбілдінг
Панельна дискусія «Екологічні ініціативи бізнесу й суспільства»

Спікери та теми для обговорення:
Дієва взаємодія бізнесу та громадськості - ключовий фактор
екотрансформаціі громад
Клавдія Яцишина, начальник відділу по роботі з місцевими громадами та
органами
влади
Департаменту
регіонального
розвитку
АТ
«Укргазвидобування»
Екологізація будівельної сфери для адаптації до змін клімату
Микола Толмачов, віце-президент Конфедерації будівельників України
Про ризики маніпуляцій в сфері довкілля: екорейдерство, екотаж,
екотерор
Іван Паламарчук, голова комітету ПАЕУ з охорони надр
Як подолати екорейдерство та екоманіпуляції і не втратити бізнес?
Геннадій Боровіков, керівник інвестиційного проекту з розробки
Біляївського родовища каолінів ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат»
Екологічні
маніпуляції
як
інструмент
тиску
на
субєкта
господарювання під час реалізації проекту
Ростислав Банк, менеджер по роботі з громадами департаменту земельних
відносин та взаємодії з громадами АТ «Укргазвидобування»
Антикризові комунікації: роль ефективної взаємодії еколога, бізнесу
та громадськості
Катерина Іванус, експерт з комунікацій та медіації, радник з інформаційної
політики голови Запорізької ОДА (обласної державної адміністрації) та
засновниця PR агенції PRIORA
Взаємодія влади, бізнесу та громади задля сталого розвитку регіону
на прикладі компанії Кроноспан
Олександр Чумак, інженер з охорони НС компанії Кроноспан УА
Апсайклінг, як тренд сучасності
Ольга Джарти, екоактивістка, ГО «КИЇВКВІТ»
Панельна дискусія «Кліматичний менеджмент: роль держави і
бізнесу»
Запровадження оцінки нефінансових ризиків (ESG) з метою кращого
доступу до фінансування. Пілотний проект в органічному секторі.
Олександр Муляр, менеджер проєкту ПРООН «Підтримка зеленого
відновлення в Україні»
Кліматичний менеджмент в Україні: які зміни чекають бізнес
Ірина Ставчук, заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів
України з питань європейської інтеграції (TBC)
16:40 – 18:00

Нові кліматичні торгівельні бар’єри- що треба робити вже сьогодні.
Взаємодія держави та бізнесу
Марина Денисюк, проєктна менеджерка, представниця Офісу реформ (TBC)
Енерго- та ресурсозберігаючі технології у сфері централізованого
водовідведення. Реалізація. Проблематика. Альтернативи
Євгеній Маковський, директор Акваполімер Інжиніринг
Екомодернізація в металургії: на шляху до цілей з декарбонізації
Ольга Семків, директор департаменту з охорони навколишнього середовища
АрселорМіттал Кривий Ріг
ЕКОтрансформація і бізнес: нова парадигма природокористування
Владислав Варнавський , директор по екології ІНТЕРПАЙП

Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2030
Георгій Гелетуха, к. т. н., Голова Біоенергетичної асоціації України, експерт
журналу «Екологія підприємства» з питань ВДЕ
Вітроенергетика: ключовий інструмент зеленого переходу
Андрій Конеченков, голова правління Української вітроенергетичної
асоціації, експерт журналу «Екологія підприємства»
Партнерство бізнесу і місцевої влади: успішні кейси проектів із
зменшення емісії СО2
Станіслав Ігнатьєв, PhD, CEO «Solar Generation», засновник Харківського
енергетичного кластеру
Можливості енергетичної верби
Леонід Мележик, директор ТОВ «Енергетична верба»

ДЕНЬ
ДРУГИЙ
9:30 – 10:00
10:00 – 10:45

22 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ
Реєстрація та вітальна кава
Вітальне слово






Олег Бондаренко, Голова екокомітету ВРУ, народний депутат
Дмитро Заруба, перший заступник голови ДЕІ України
Олександр Возний, начальник управління екології та природних
ресурсів (КМДА)
Ткаліч Ганна, директор департаменту екології та природних ресурсів
КОДА
Наталія Усенко, радник з технічних питань Проекту GIZ

Панельна дискусія «Зниження впливу промисловості на довкілля»
Спікери та теми для обговорення:





10:45 – 12:00





Створення та впровадження системи післяпроєктного
моніторингу за рік
Як впровадження системи екологічного менеджменту змінює
екополітику компанії
Гармонізація промислової та екологічної політики
Проблематика скиду неочищених стічних вод у поверхневі
водні об’єкти та її вирішення на прикладі вибору та
встановлення очисних споруд для очищення господарськопобутових та поверхневих стічних вод
Обробка, стабілізація та утилізація осаду стічних вод
«Зелені» технології Австрії: тренди та підходи. Енергія біогазу
та відходів (технології та кейси)
Механізми фінансування заходів скорочення викидів
забруднюючих речовин від спалювальних установок

Запрошені експерти:
Ганна Якименко, експерт з охорони довкілля, к.б.н., НЕК «Укренерго»
Євгенія Угро, менеджер з розвитку бізнесу, торговий відділ Посольства
Австрії
Петро Дригулич, менеджер Відділу екологічної та радіаційної безпеки НАК
«Нафтогаз України», член комітету ПАЕУ з охорони надр
Євгеній Маковський, директор Акваполімер Інжиніринг
Оксана Коваль, GR Kernel
Тетяна Завгородня, менеджер відділу по екології ДТЕК
Вероніка Ходирєва, технолог процесів оброблення стічних вод і осадів

EKOTON Group
Панельна дискусія «Розвиток сфери поводження з відходами»
Спікери та теми для обговорення:
 Як створити економіку всередині галузі
 Управління промисловими відходами: проблематика та рішення
 Поводження з небезпечними відходами у 2021 році
 Переробка і утилізація відходів АПК

12:00 – 13:30

13:00 – 13:40

Запрошені експерти:
Олександр Маріковський, народний депутат, заст.голови екокомітету ВРУ
Олена Колтик, директор Департаменту з питань поводження з відходами та
екологічної безпеки Міндовкілля
Олександр Посмітний, голова підкомітету з управління промисловими
відходами ПАЕУ, начальник відділу екологічної та радіаційної безпеки АТ
«Укргазвидобування»
Кирило Косоуров, голова комітету ПАЕУ управління відходами, голова
Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами
Петро Дригулич, менеджер Відділу екологічної та радіаційної безпеки НАК
«Нафтогаз України», член комітету ПАЕУ з охорони надр
Ольга Пашуля, менеджер департаменту зміни клімату і екології ДТЕК,
членкиня Європейської Асоціації побічних продуктів спалювання вугілля
(ECOBA)
Ольга Лебега, директорка ТОВ «Екоінтел»
Наталія Німець, начальник відділу екологічної та радіаційної безпеки філії
Полтавагазвидобування
Сергій Прокопенко, засновник групи компаній О.P.E organic
Перерва. Кава-брейк
Панельна
дискусія
діяльності»

«Законодавче

регулювання

дозвільної

Спікери та теми для обговорення:

13:40 – 15:00

 ОВД: ключові проблеми та їхнього подолання
 Що ж змушує підприємства порушувати законодавство?
 Підстави для анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на
підприємстві.
 Порядок отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами суб’єкта господарювання.
 Встановлення нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин із стаціонарних джерел.
 Технологічні нормативи допустимих викидів.
Вікторія Коваленко, голова комітету ПАЕУ з питань ОВД
Ксенія Оринчак, Виконавчий директор Національної асоціацііі добувної
промисловості
Максим Сорока, науково-технічний радник проєкту «Чисте повітря для
України», ARNIKA, голова комітету ПАЕУ з охорони атмосферного повітря
Юлія Головчук, експертка комітету промислової екології та інновацій ПАЕУ
Ян Ганшинець, менеджер відділу продажів CEE JCT Group
Олена Ковальова, адвокат з 20 річним досвідом правового супроводу
господарської діяльності вітчизняних та іноземних промислових підприємств
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕВІРОК»

15:50 – 16:30

Спікери та теми для обговорення:

 Підготовка
підприємства
до
перевірки
Держгеонадра
України
(періодичність проведення планових перевірок, права та обов’язки сторін
під час проведення перевірки, прийняття рішення про допуск або недопуск
до перевірки, відповідальність, спеціальні дозволи на користування надрами
тощо)
 Як убезпечити бізнес під час перевірок ДЕІ та акцент на поширених
порушеннях
 Практика
Верховного
Суду
в
адміністративних,
господарських
провадженнях у справах, пов’язаних з використанням природних ресурсів,
отриманням
та
анулюванням
дозвільних
документів
у
сфері
природокористування,
взаємодією
суб’єкта господарювання та
контролюючого органу.
Дмитро Заруба, перший заступник голови ДЕІ України
Іван Паламарчук, голова комітету з охорони надр ПАЕУ, заслужений
природоохоронець України
Олена Ковальова, адвокатка з 20 річним досвідом правового супроводу
господарської діяльності вітчизняних та іноземних промислових підприємств
16:30-17:00

Завершення форуму

Для довідки:
Національний екофорум «Зелена економіка: як досягти балансу» організовано Професійною
асоціацією екологів України та Національним центром сталого розвитку в межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру за фінансування урядів Данії, Швейцарії та Швеції
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма
розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і
можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та
сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС),
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади,
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

