
 
 
 
 
 

 

 

«This project is implementing with the financial support of the European Union. Its 

contents are the sole responsibility of National Ecological Centre of Ukraine and 

partners and do not necessarily reflect the views of the European Union». 

Funded by the 
European Union 

Project: Ecosystem approach to hydropower: facilitating the implementation of  

European requirements  to  development of hydropower sector in states of  Eastern 

Europe Partnership 

Проект  «Екосистемний підхід до гідроенергетики: сприяння реалізації 

європейських вимог до розвитку гідроенергетики в країнах Східної партнерства» 

 

Національний семінар в Вірменії      12.07.2019 

м. Єреван, Північний проспект 5/1  

Готель «Ibis», зал «Карін» 

Попередня програма 

9:45-10:00 Запис журналістів 

10:00-11:00 Прес конференція 

10:30-11:00 Кава-брейк і реєстрація учасників 

11:00-11:10 Привітання 

Амбарцумян Амалія, Еколого-культурна НУО «Хазер» 

Карініе Данієлян, Голова Комісії з екологічних питань Громадської Ради при 

Уряді РА, асоціація «За сталий людський розвиток» 

11:10- 11:40 Екосистемний підхід в Європейському Союзі і країнах Східного Партнерства: 

стан впровадження в законодавство і практику 

Руслан Гаврилюк, Національний екологічний центр України 

11:40-12:00 Про застосування концепції екосистемних послуг до водних екосистем Вірменії 

Тетяна Данієлян, НВО «Союз збереження ландшафтного та біологічного 

різноманіття» 

12:00-12:20 Тенденція розвитку гідроенергетики в Вірменії та коментарі до неї 

Інга Зарафян, голова інформаційно-громадської НУО «Еколур» 

12:20-12:40 Проект нових положень Водного кодексу Республіки Вірменія про посилення 

норм водокористування для гідроенергетики 

Ліліт Абрамян, Начальник відділу політики ОВНС та охорони водних ресурсів 

Управління політики охорони навколишнього середовища Міністерства 

навколишнього середовища Республіки Вірменія 

12:40-13:00 Проблеми зміни екосистем у зв'язку з будівництвом і експлуатацією ГЕС на 

річках Вірменії 

Георгій Файвуш, Інститут ботаніки АН Республіки Вірменія 

13:00-14:00 Обід 

14:00-14:20 Екосистемний підхід до управління транскордонними водними ресурсами 

Ліана Маргарян, НВО «Глобальне водне партнерство» 
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14:20-14:50  Організаційні проблеми щодо впровадження екосистемного підходу в 

гідроенергетику Вірменії 

Арам Габрієлян, Еколого-культурна НВО «Хазер» 

14:50-15:50 Дискусія 

15:50-16:00 Закриття семінару 
 

 


