
 

 Форум “Україна 30. Екологія” 
 

1 ДЕНЬ 

Глобальні зміни клімату і Україна  
Боротьба з глобальними кліматичними змінами 
Економіка екології (EGD) 
Запобігання промисловому забрудненню 

Екоконтроль 
 

2 ДЕНЬ 

Збереження довкілля та природних ресурсів України 

Порятунок лісів від вирубування та пожеж  
Стале використання надр та відновлення пошкоджених екосистем 

Екоцифровізація 

Водні ресурси України. Перезавантаження “водної” політики України 
 

3 ДЕНЬ 

Сучасні підходи у сфері захисту довкілля та природних ресурсів 

Управління відходами 

Зона НЕвідчуження - магніт: природа Чорнобильської зони 

Чорнобиль - туристичний магніт 

Природно-заповідний фонд України  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1 ДЕНЬ 07.06.2021 
Глобальні зміни клімату і Україна  

 

10:30-10:40 (10 хв) 
СОЛО  
Володимир Зеленський,  Президент України 

 глобальні зміни клімату: посилення ролі України у глобальній боротьбі із зміною 
клімату 

 

підписання закону про заборону використовувати пластикові пакети + указу щодо 
збереження та відтворення лісів  
  
VIP-room: спілкування з пресою (20 хв)  
 

10:40-12:00 

І СЕСІЯ (80 хв) 
Боротьба з глобальними кліматичними змінами 
Модератор: Оксана Алієва, координаторка програми "Зміна клімату та 
енергетична політика" Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ - Україна 

Роман Абрамовський, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України 

 Як Україні досягнути кліматичної нейтральності та адаптуватися до кліматичних 
змін 

Оснат Лубрані, координаторка системи ООН в Україні 
 позиція ООН в питаннях екологічної безпеки та зміни клімату 

Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України 

Євген Дикий, директор Національного Антарктичного Наукового Центру (доповідь 
включатиме пряме включення зі станції Вернадського у Антарктиді)   

 законопроекти і закони у сфері захисту довкілля (заборона пластикових пакетів) 
ВКЛЮЧЕННЯ З АНТАРКТИДИ: 

Богдан Гаврилюк, керівник 26-ої Української антарктичної експедиції 
Оксана Савенко, біологиня 26-ої Української антарктичної експедиції 
Ярослав Дозоров, системний адміністратор 26-ої Української антарктичної експедиції 
 

ОНЛАЙН: Леся Василенко, голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони 
атмосферного повітря Комітету ВРУ з питань екологічної політики та 
природокористування 

 посилення ролі України щодо боротьби із глобальною зміною клімату 
Костянтин Гура, в.о. голови Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України 

 важливість енергоефективності в контексті кліматичних змін  
Севгіль Мусаєва, головна редакторка інтернет-видання “Українська правда”  

 екологічні теми: комунікація з суспільством 
Світлана Берзіна, голова громадської ради при Міністерстві захисту довкілля  та 
природних ресурсів України, керівниця ВГО "Жива планета" 

 роль громадськості в боротьбі за чисте довкілля 
 

12:00-12:20 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ учасників ІІ та І сесії (20 хв) 



 

 

12:20-13:30 

ІІ СЕСІЯ (70 хв)  
Економіка екології  
Модератор:  Олексій Рябчин, радник віцепрем'єра з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції, радник міністра захисту довкілля та природних 
ресурсів, заступник міністра екології та енергетики (2019-2020) 
 

Ярослав Демченков, заступник Міністра енергетики України з питань європейської 
інтеграції  

 зелена трансформація в Україні відповідно до Європейського зеленого курсу, 
воднева економіка, трансформація вугільних регіонів  

Ірина Ставчук, заступниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 

України з питань європейської інтеграції  
 Економічна вартість забруднення довкілля та кліматичних змін 

Тарас Качка, заступник міністра розвитку торгівлі та сільського господарства - торговий 
представник України 

 формування зеленої економіки та стимулювання розвитку зелених фінансів 
Тимофій Милованов,  президент Київської школи економіки   

   ключові зміни та фундаменти, необхідні для «зеленої» трансформації економіки 
Олена Криворучкіна заступниця голови Комітету ВРУ з питань екологічної політики та 
природокористування (фракція партії “Слуга народу”) 

 законодавчі ініціативи на шляху до зеленої економіки 
Кирило Криволап, директор Центру економічного відновлення, радник прем’єр-
міністра України 

 екологічність енергетичного сектору  
Олександр Сущенко, очільник команди, координатор групи проєктів з енергетики та 
охорони довкілля ПРООН 

 підтримка українського "зеленого курсу" в постпандемічному світі для стрімкого 
руху вперед 

 

13:30-13:40 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ учасників ІІІ сесії (10 хв) 
 

13:40-15:00 

ІІІ СЕСІЯ (80 хв) 
Запобігання промисловому забрудненню 

Модератор: Світлана Сушко, фахівець у галузі промислового забруднення та 
імплементації права ЄС 
 

Руслан Стрілець, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 

 Сучасні підходи до зменшення промислового забруднення 
Максим Немчинов, заступник міністра енергетики України 

 екомодернізація підприємств 
Олег Бондаренко, голова Комітету ВРУ з питань екологічної політики та 
природокористування  

 удосконалення законодавства у сфері контролю за забрудненнями 
Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України 

 посилення державного екологічного контролю 



 

Торстен Веллерт, керівник підгрупи «Енергетика та екологія» Групи Європейської 
Комісії з підтримки України 

 діалог між Україною та ЄС щодо співпраці в рамках Зеленого курсу 
Олександр Онищенко, директор з розвитку бізнесу D. Solutions (ДТЕК) 

 «Як підприємства можуть залучити інвестиції від енергокомпаній для підвищення 
енергоефективності та зменшення впливу на клімат. Приклади проєктів YASNO» 

Габріель Зауер, керівник проєкту Deutsche Gesellschaft  für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) в Україні 

 зменшення промислового забруднення 
Станіслав Зінченко, голова комітету промислової екології Європейської Бізнес 
Асоціації 

 фінансові інструменти екологічного стримування 
Сергій Натрус, Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької 
облдержадміністрації   

 досвід моніторингу промислового забруднення на Донеччині 
? ОНЛАЙН: Ірина Черниш, голова ГО “Save Dnipro”, співзасновниця екологічного чат-
боту SaveEcoBot 
  
15:00-15:10 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ учасників ІV сесії (10 хв) 
 

15:10-16:10 

ІV СЕСІЯ (60 хв) 
Екоконтроль  
Модератор: Єгор Фірсов, ексголова Держекоінспекції України 
 

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України  (Нацполіція)  
 взаємодія органів контролю та поліції задля подолання екологічної злочинності 

Олексій Мельник, Керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури  
Олег Бондаренко, голова Комітету ВРУ з питань екологічної політики та 

природокористування   
 закон України “Про державний екологічний контроль” 

Роман Шахматенко, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 

України 
 Реформа системи державного екологічного контролю 

Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України 

 підвищення екологічних штрафів 
Світлана Михайловська, заступниця директора Європейської Бізнес Асоціації 
Олена Кравченко, виконавча директорка МБО “Екологія-Право-Людина” 

 громадський контроль за дотриманням природоохоронного законодавства 
  



 

 

2 ДЕНЬ 8.06.2021 
Збереження довкілля та природних ресурсів України 

 

 

10:30-10:40 

СОЛО (10 хв) 
Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України 

 Стале управління українськими лісами  
 

? включення з Хрещатика - заміри повітря 
 

10:40-11:40 

І СЕСІЯ (60 хв) 
Порятунок лісів від вирубування та пожеж (60 хв) 
Модератор: *Андрій Плига, координатор лісового напрямку WWF Україна. 
 

*Богдан Боруховський, перший заступник міністра захисту довкілля та природних 
ресурсів України 

 збереження лісу: боротьба з тіньовим ринком через цифрові інструменти 
*Тарас Качка, заступник міністра розвитку торгівлі та сільського господарства - 
торговий представник України 

 обмеження  на експорт лісу-кругляка до ЄС 
*Юрій Болоховець, голова Державного агентства лісових ресурсів України  

 порятунок лісів від пожеж: як запобігти поширенню вогню та відновити згарища 
ОНЛАЙН: Руслана Лижичко, співачка та громадська активістка, ініціаторка соціальної 
кампанії “Захистимо праліси. Збережемо Карпати” 
*Олег Бондаренко, голова Комітету ВРУ з питань екологічної політики та 
природокористування (фракція Слуга народу) 

 законодавчі ініціативи про захист лісів, запобігання пожеж на землях лісового та 
водного фонду, торфовищах 

*Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції  
 сучасні підходи до збереження лісового фонду 

*Сергій Зібцев, професор кафедри лісівництва НУбіП України, директор Регіонального 
Східноєвропейського центру моніторингу пожеж 

 методи запобігання масовим пожежам 
 

11:40-12:00  
ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ учасників ІІ та І сесії (20 хв) 
 

12:00-13:00 

ІІ СЕСІЯ  
Стале використання надр та відновлення пошкоджених екосистем (60 хв) 
Модератор: *Ксенія Оринчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної 
промисловості України 

*Богдан Боруховський, перший заступник міністра захисту довкілля та природних 
ресурсів України 

   Прозорість та стале використання надр 
*Роман Опімах, голова Державної служби геології та надр України 



 

 збереження і захист надр 
Віталій Щербенко, голова Федерації роботодавців нафтогазової галузі  

  

ОНЛАЙН: *Пітер Хендлі, голова відділу з питань енергоємних галузей промисловості і 
сировини DG GROW в Європейській комісії (Peter HANDLEY, Head of Unit for Energy 
intensive industries and Raw materials of DG GROW at European Commission) 

 розробка нового стратегічного партнерства у видобуванні сировини між Україною 
та ЄС 

 екологічність та безпечність видобування  на території ЄС 
*Катерина Шумейко, старший експерт проекту "Новий кодекс України про надра" офісу 
ефективного регулювання 

 Новий кодекс України про надра 
*Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній 

України  

 екологічність видобування  
 

13:00-13:10 ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ учасників ІІI СЕСІЇ (10 хв) 
 

13:10-14:10  
ІІІ СЕСІЯ  
Екоцифровізація (60 хв)   
 

СОЛО  
*Руслан Стрілець, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 

 ІТ-рішення, що дбають про довкілля 
СОЛО  
*Віктор Смаль, заступник голови Держлісагентства з цифрової трансформації 

 електронний обіг деревини 
СОЛО  
Олексій Вискуб, перший заступник міністра цифрової трансформації України  

 IT рішення, що дбають про людей і довкілля 
СОЛО  
*Костянтин Таранець, менеджер відділу послуг в галузі зміни клімату та сталого 
розвитку Компанії Ernst&Young в Україні  

 концепція цифрової трансформації екосфери 
СОЛО  
*Данило Молчанов, заступник керівника проєкту USAID/UKaid "Прозорість та 
підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" 

 будівництво цифрового хабу для захисту довкілля 
СОЛО  
*Олексій Дорогань, виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO 
 

14:10-14:20 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ учасників ІV сесії (10 хв) 
 

14:20-15:20 



 

ІV СЕСІЯ (60 хв) 
Водні ресурси України 
Модератор: Олексій Ярошевич, експерт проєкту “Водна ініціатива плюс” 
 

*Михайло Хорєв, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 

 План управління річковими басейнами як шлях досягнення «доброго» стану вод. 
*Едуард Прощук, голова підкомітету з питань охорони і раціонального 

використання водних ресурсів Комітету ВРУ з питань екологічної політики та 

природокористування 
 законодавчі ініціативи у водному секторі 

*Валентин Шліхта, голова Державного агентства водних ресурсів України 
 стан водних ресурсів України 

*Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції  
 порушення водного законодавства 

*Себастьян Трюффо, керівник програми з питань води, санітарії та гігієни Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 

 безперебійний доступ до питної води для дітей та їх сімей в районах, що 
постраждали від збройного конфлікту, а також в інших регіонах України 

*Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги 

 проблеми питного водопостачання в Україні, доступ до якісної питної води 

ОНЛАЙН: *Дмитро Новицький, президент Асоціації "Укрводоканалекологія" 
ОНЛАЙН: Сергій Надал, міський голова Тернополя 

 станція знезалізнення води у Тернополі 
  



 

 

3 ДЕНЬ 9.06.2021 
Сучасні підходи в захисті довкілля та природних ресурсів 

  
10:30-10:40 

СОЛО (10 хв) 
*Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністерка європейської та євроатлантичної 
інтеграції України 

 глобальні зміни клімату: посилення ролі України у глобальній боротьбі із зміною 
клімату 

 Паризька кліматична угода 
 26 конференція ООН щодо зміни клімату 
 EU Green Deal, долучення до Альянсу сировинних матеріалів, Акумуляторного та 

Водневого альянсів  
 майбутнє Чорнобиля 

VIP-room  
 

10:50-11:50 

І СЕСІЯ (60 хв) 
Управління відходами 
Модератор: *Олена Колтик, директорка департаменту з питань поводження з 

відходами та екологічної безпеки Міндовкілля 
 

*Руслан Стрілець, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів 

України 
 Реформа системи управління відходами: сучасні правила для європейської 

країни. 
*Олександр Маріковський, заступник голови Комітету ВРУ з питань екологічної 

політики та природокористування (СН)   
 законодавчі ініціативи щодо реформи системи управління відходами 

*ОНЛАЙН: Клое Алліо, Керівниця відділу програм допомоги "Економічна 

співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище", 

Представництво ЄС в Україні (Chloé Allio, Head of Operations Section  "Economic 

cooperation, energy, infrastructure and environment", EU Delegation to Ukraine) 
 відходи видобувної промисловості  

Енді Гундер, президент Американської торговельної палати 
 кращі світові та європейські моделі поводження з відходами, розширена 

відповідальність виробника   
*Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК 

 розумне управління відходами: нові підходи 
ОНЛАЙН: *Андрій Садовий, міський голова Львова 

 досвід Львова у подоланні “сміттєвої кризи” 
Анатолій Полосков, голова Закарпатської обласної державної адміністрації  

 “сміттєві потоки” з Тиси до Угорщини 
*Владислав Антипов, голова комітету Професійної асоціації екологів України з 

питань промекології та інновацій  
 



 

11:50-12:10 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ учасників ІІ та І сесій (20 хв) 
 

12:10-12:20 

СОЛО (10 хв) 
*Такаші Кураі, Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні (про досвід Японії 
у подолання наслідків аварії на Фукусімі) 
 

12:20-13:20  
ІІ СЕСІЯ (60 хв) 
Чорнобиль: Зона НЕвідчуження 

Модератор: *Лала Тарапакіна, радниця Міністра захисту довкілля з питань 
розвитку Зони відчуження 
 

*Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України 

 Нові наративи Чорнобиля. Від «зони відчуження» до «зони відродження» 
Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України 

 перспективи розвитку Зони відчуження 
Максим Шевчук, заступник голови Державного агентства України з управління зоною 
відчуження 

 державна програма розвитку Зони відчуження 
*Ігор Кривошеєв, голова підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи Комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування  

 законодавча підтримка розвитку Зони відчуження 
*Мар’яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму 

 розвиток туризму в Зоні відчуження 
Ярослав Ємельяненко, голова Асоціації чорнобильських туроператорів 

 розвиток туризму в Зоні відчуження 
ОНЛАЙН:  Юган Ренк, режисер мінісеріалу “Чорнобиль”   
 

13:30-13:40 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ учасників ІII сесії (10 хв) 
 

13:40-14:40 

ІІІ СЕСІЯ (60 хв)    
Чорнобиль - туристичний магніт 

Модератор: *Яна Барінова, директорка департаменту культури КМДА 
 

*Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України 

 Чорнобиль -  перспективний і безпечний туристичний магніт 
*Світлана Фоменко  - заступниця міністра культури та інформаційної політики України  

 Про ініціативу внесення Чорнобильської зони до списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО 

*Мар’яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму України 

ОНЛАЙН: *Сергій Плохій, професор української історії в Гарвардському університеті 
(Лондон)   

  

*Тамара Гундорова, докторка філологічних наук, професорка, завідувачка відділу 
теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Шевченка, член-кореспондент НАН України. 



 

(Авторка базового для вивчення місця Чорнобилю в українській культурі дослідження 
«Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм») 

 "Чорнобиль і  глобальна історія: як розповісти про катастрофу?" 
*Світлана Телуха, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри українознавства, 
культурології й історії науки Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут». (Дослідниця пам’яті про Чорнобиль, реалізовувала усно-
історичні проєкти комеморації по Чорнобилю ) 
 

14:40-14:50 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ учасників ІV сесії (10 хв) 
 

14:50-15:50 

ІV СЕСІЯ (60 хв) 
Природно-заповідний фонд України  
Модератор: *Юлія Овчинникова, голова підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів 
тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-
заповідного фонду 
 

*Олександр Краснолуцький, заступник Міністра захисту довкілля та природних 
ресурсів України 

 Створення ефективної мережі природоохоронних територій 
*Микола Стеценко, голова Асоціації природоохоронних територій України 

 Розвиток природно-заповідних територій для цілей збалансованого розвитку 
Надія Долгова, директор національного природного парку «Меотида» 

 збереження заповідного фонду 
Анна Куземко, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник, Інститут 
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 

 охорона рослинного світу на природно-заповідних територіях 
*Світлана Блінова,   керівниця команди сайту природно-заповідного фонду України  

 Знайди свій парк: новий інформаційний ресурс про природоохоронні території в 
Україні 

 


