
 

Форум взаємодії «TOGETHER-2022: Стійка трансформація як частина глобальної технології 

перемоги» 

 

27 жовтня, онлайн 

 

  
 

PAEU запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. 

 

Тема: Форум взаємодії «TOGETHER-2022: Стійка трансформація як частина глобальної технології 

перемоги» 

Время: 27 жовтня 2022 09:30 AM Киев 

 

Підключитись до конференції Zoom 

https://zoom.us/j/98884490735?pwd=SG1RSmxNOHF6T0FKVEVKS0xxSkpTUT09 

 

Ідентифікатор конференції: 988 8449 0735 

Код доступу: 887327 

 

 

ПРОГРАМА ФОРУМУ 

 

Відкриту дискусію та формування резолюції Форуму модерують: 

 

 Людмила Циганок, президент Асоціації професіоналів довкілля ПАЕУ, директор Офіс 

сталих рішень 

 Владислав Антипов, віце-президент Асоціації професіоналів довкілля ПАЕУ 

 

9.45 – 11.50 

 

Відкриття форуму. 



Презентація об’єднавчої ініціативи - Національна мережа «НАБС» («Нова архітектура 

безпеки і справедливості»). 

 

Стратегічна сесія 

Як забезпечити стійку трансформацію і зелене відновлення громад та бізнесу 

 

 

Питання до обговорення 

 Як впливає війна на довкілля: фіксація руйнувань, збитків і перспективи відновлення 

 EU Green Deal як дорожня карта для відновлення України та оновлення зеленого курсу-

2022: Fit 55, CBAM, Закон «Про відновлення природи» тощо. 

 Як уряд працює над переглядом свого законодавства, пов’язаного з кліматом, енергетикою 

та транспортом 

 Кліматично відповідальна політика в умовах війни: як здолати популістичний опір 

 Ціна для України (-не) декарбонізованої енергетики і промисловості 

 Зелене будівництво, експлуатація будівель і енергоефективні технології 

 Відходи руйнування та реформа управління відходами: що чекає Україну 

 Шлях до мобільності з нульовими викидами 

 Як громади використовують можливості та долають перепони 

 Правові механізми контролю за нестійкими рішеннями в громадах та державі 

 Проблемні питання протидії кримінальним правопорушенням у сфері охорони 

навколишнього природного середовища в умовах збройної агресії 

 

Серед учасників сесії: 

 

1. Представник Офісу Президента України 

2. Олена Криворучкіна, засновниця оперативного штабу при Державній екологічній 

інспекції, заступниця голови Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування ВР україни, народний депутат 

3. Олександр Бойкул, керівник експертної групи енергоефективності житлових будівель 

Директорату енергоефективності Міністерства розвитку громад та територій України 

4. Дмитро Турчай, Генеральний директор Директорату стратегічного планування 

Міністерства інфраструктури України 

5. Костянтин Гура, Голова Державного агентства інфраструктурних проектів України, 

Голова Групи Експертів UNECE з відновлюваної енергетики 

6. Роман Філоненко, директор департаменту з питань поводження з відходами та екологічної 

безпеки Міндовкілля 

7. Ольга Скаженюк, головний спеціаліст відділу впровадження Зеленої угоди Департаменту 

європейської інтеграції та міжнародного співробітництва Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

8. Іван Нагорняк, радник Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України 

9. Соломія Старосольська, заступник Голови Державної регуляторної служби України з 

питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) 

10. Вікторія Літвінова, Спеціалізована екологічна прокуратура 

11. Ігор Лисенко, голова Комітету міжнародної взаємодії ПАЕУ 

12. Дарина Кулага, начальник відділу управління викидами, НАК Нафтогаз України 

13. Андрій Демиденко, відділення математичного моделювання довкілля, ІПММС НАНУ 

14. Ольга Бойко, координатор Комітету з промислової екології та сталого розвитку 

Європейської бізнес асоціації 

15. Марія Лопушанська, голова комітету ОВД, Асоціація професіоналів довкілля ПАЕУ 

16. Веніамін Сітов, заступник голови Всеукраїнської Асоціації ОТГ, Мереф’янський міський 

голова  

17. Світлана Берзіна, Голова громадської ради при Міндовкілля 

 

 



11.50 – 13.40 

 

Панельна дискусія 

«RE-дизайн екологічної і енергетичної стратегії – чи готова Україна?» 

 

За ініціативи спілок ПАЕУ та Global 100 RE Україна  
 

 Як стимулювати збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел 

 Як використати всі інструменти енергоефективності  

 Як знайти ресурси для імплементації європейських директив 

 Як громадам стати енергонезалежними 

 

Серед учасників дискусії: 

 

1. Андрій Герус, Народний депутат, Голова Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг 

2. Валерій Безус, Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 

України 

3. Ярослав Демченков, заступник Міністра енергетики України з питань європейської 

інтеграції (за підтвердження) 

4. Олександр Тарасенко, керівник експертної групи європейської та євроатлантичної 

інтеграції Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства 

енергетики України 

5. Сергій Поровський, голова комітету з енергоефективності ПАЕУ, головний експерт з 

фінансування та політики енергоефективності Проєкту UNIDO, експерт з попередження 

змін клімату/зниження викидів парникових газів. 

6. Іма Хренова-Шимкіна, директор проєкту «Просування енергоефективності та 

імплементація Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що що виконується GIZ 

за дорученням Уряду Німеччини 

7. Олександр Домбровський (Голова правління Global 100 RE Україна, президент МХП Еко 

Енерджи) 

8. Станіслав Ігнатьєв, PhD, голова комітету ВДЕ ПАЕУ, CEO «Solar Generation» LLC, 

засновник Харківського енергетичного кластера 

9. Олексій Корчміт (Голова Української асоціації енергосервісних компаній, член правління 

Global 100 RE Україна) 

10. Гелетуха Георгій, д.т.н., голова правління Біоенергетичної асоціації України, член 

правління громадської спілки «Global 100 RE Ukraine» 

11. Представник компанії «Укртепло» 
12. Олена Потапенко, PhD, головний еколог ДТЕК Мережі 

13. Оксана Мороз, позаштатний радник Міжнародного науково-експертного центру 

моніторингу наслідків військових збройних конфліктів 

 а також представники профільних асоціацій ВДЕ 

 

 

 

13.40 – 15.20 

Спеціальна практична сесія «Відходи руйнування та реформа управління відходами: що 

чекає громади» 

 

За ініціативи спілок ПАЕУ та Всеукраїнської Асоціації ОТГ 

 

 Що робити з відходами воєнного часу: небезпека, відповідальність, рішення 

 «Старий» та «новий» закони України про відходи: що зміниться 

 Про життєвий цикл товарно-матеріальних цінностей, утворення відходів і вторсировини 

 Військовий стан та ринок поводження з небезпечними відходами:  

- Які нові види відходів кинули виклик утилізаторам в кінці лютого 2022?  



- Нові умови поводження з відходами диктує повномасштабна агресія в Україні. 

 Різниця між відходами руйнації та відходами будівництва та знесення, поводження з 

відходами руйнації. 

 Досвід взаємодії громад та бізнесу в управлінні відходами. Кейси 

 

Експерти сесії: 

 

 Представники польської компанії з управління відходами 

 Людмила Хоміч, віцепрезидент ПАЕУ, еколог-практик 

 Кирило Косоуров, голова комітету з управління відходами ПАЕУ, експерт з поводження з 

небезпечними відходами 

 Ольга Сютікова, експерт ПАЕУ з управління відходами та адаптації до змін клімату 

 Михайло Куценко, Директор ТОВ «Хаммель-Україна», експерт ГР Міндовкілля. 

 Ганна Якименко, експерт з охорони довкілля ПАТ «НЕК «Укренерго» 

 Представники громад та профільних асоціацій 

 

 

 

15.20 – 16.20 

 

Спеціальний майстер-клас  

«Гранти для сталого розвитку: можливості  для громади, бізнесу, освіти» 

 

Людмила Гуляєва , Експертка з грантів та фандрейзингу, віце-президентка Ліги інвестиційного 

розвитку  України, керівниця Центру фінансової грамотності 

Спеціальна панель буде присвячена можливостям залучення грантового фінансування у проєкти, 

що сприятимуть  переходу української економіки до функціонування  на принципах сталого 

розвитку.  

Експертка з грантів та фандрейзингу, віце-президентка Ліги інвестиційного розвитку  України, 

керівниця Центру фінансової грамотності Людмила Гуляєва  розкаже про актуальні для України 

грантові можливості та алгоритм залучення фінансування у проєкти, орієнтовані на   

трансформаційні дії щодо кліматичних дій, зеленої економіки та  сталого розвитку. 

  

Серед ключових акцентів: 

✅ Якими є сучасні тенденції грантового фінансування та пріоритети донорів? Чи є місце проєктам 

для сталого розвитку? 

✅  Де шукати актуальні грантові можливості  та який алгоритм дій щодо залучення грантових 

коштів?    

✅  Які фактори успіху у підготовці грантових проєктних пропозицій? 

✅ Огляд актуальних грантових програм для громади, бізнесу, освіти з фокусом на зелену 

економіку та  сталий розвиток. 

  

Вікторія Хрутьба, д.т.н., професор, завідувачка кафедри екології та безпеки життєдіяльності 

Національного транспортного університету, заступник голови підсекції 101 "Екологія" науково-

методичної ради МОН України, експертка Національного Агенства забезпечення якості вищої 

освіти 

 

16.30 – Підведення підсумків. Закриття форуму 

 

З питань, що виникають: 

 

тел. +38(063) 849-38-06, natali.paeu@gmail.com 

Організатори форуму: 

 

 Спілка Асоціація професіоналів довкілля ПАЕУ 

mailto:natali.paeu@gmail.com


 Офіс сталих рішень 

 Проєкт UNIDO (Проєкт UNIDO/GEF «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту 

в промисловості України») 

 Проєкт «Просування енергоефективності та імплементація Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні», що що виконується GIZ за дорученням Уряду Німеччини 


