
 
 

 
ПЛАН 

Круглого столу 
 

«Потенційні загрози будівництва та експлуатації міжнародного річкового шляху Е40 
Гданськ – Херсон довкіллю та сталому розвитку басейну Дніпра» 

 
Організатори: Інститут проблем природокористування та екології НАН України, Національний 
екологічний центр України (НЕЦУ) 

 
Дата і час проведення: 08.07. 2019, 10:00 – 14:00 
 
Місце проведення: конференц зала  Інституту проблем природокористування та екології НАН 
України, вул. Володимира Мономаха 6, м. Дніпро, 49000.  
тел.:(0562)453043 факс:(056)7447192, e-mail: ippenanu@ukr.net 
 
 
Тривалість заходу  – 4 год,  
Тривалість доповідей – до 10 хв (1 год 30 хв.), 
Дискусія – до 1 год. 30 хв. 
Прес-конференція: 30 хв. 
Підсумкова кава: 30 хв. 
 
Мета проведення круглого столу: 
ознайомлення громадськості з головними показниками міжнародного водного шляху Е40 Гданськ-
Херсон,  оцінка його потенційних ризиків для довкілля та погодження пропозицій Уряду щодо 
процедури його розгляду і обговорення громадськістю. Інформування широкої громадськості 
щодо потенційних загроз проекту водного шляху Е40.  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
Привітання: Директора Інституту проблем природокористування та екології НАН України 
Аркадія Шапара. 
 
 
Доповіді: 

1. «Річковий шлях Е40  Гданськ – Херсон: загрози та виклики для довкілля і 
людей»  (Доповідач - Георгій Веремійчик, керівник Відділу з питань 
зміни клімату Національного екологічного центру України). 

2. «Проект річкового шляху Е40: екологічні ризики проти економічної 
доцільності» (Доповідач: Олександр Гусєв, асистент Відділу з питань 
зміни клімату Національного екологічного центру України). 

3. Шапар А.Г. Директор інституту проблем природокористування та екології 
НАН України, д.т.н. «Чи може забезпечити екосистема р. Дніпро інтереси 
гідроенергетиків та інших споживачів дніпровської водив умовах 
зарегулювання річки 

4. Скрипник О.О. Заст. директора Інституту з наукової роботи, д.т.н. 
«Скорочення стоку р. Дніпро як наслідок функціонування водосховищ» 

5. Андрєєв В.Г. Зав. відділу екологічного нормування інституту «Вимоги 
європейського законодавства  та криза малих річок» 

mailto:ippenanu@ukr.net


6. Анісімова Л. Б. Зав. аналітичної лабораторії Інституту, к.б.н. «Погіршення 
якості води р. Дніпро та прогноз впливу на нього інтенсифікації річкового 
транспорту» 

7. Якубенко Л.В.  Старший науковий співробітник, к.т.н. «Технологічні 
проблеми функціонування міжнародного водного шляху Е 40 Гданськ – 
Херсон в умовах діючого каскаду водосховищ» 

8. Тараненко О. С., провідний інженер відділу антропогенних змін геологічного 
середовища «Заиление р. Днепр и его влияние на морфометрические 
характеристики водохранилищ» 

9.  «Проект  Закону "Про внутрішній водний транспорт" та очікуваний вплив 
його на довкілля» (Доповідач - Дмитро Іванов,  Голова Канівського 
відокремленого підрозділу НЕЦУ), 

 
До участі у дискусії запрошені: 

- Співробітники Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ДОДА); 
- представники Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області; 
- представник Управління екології та природних ресурсів ДОДА; 
- представники Інституту проблем природокористування та екології НАН України; 
- представники громадських екологічних організацій; 
- представники ЗМІ; 
- інші зацікавлені особи. 

 
 


