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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»
Підсумкова конференція
04.10.2019
Великий конференц-зал Національної академії наук України, Білий зал,
м. Київ, вул. Володимирська 55
П Р О Г Р А М А ( П Р О Е К Т )
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30

Реєстрація учасників
Привітання представників Комітету екологічної політики та природокористування
Верховної Ради України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України,
Державного агентства водних ресурсів України

10:30 – 10:50

Екосистемний підхід в Європейському Союзі і країнах Східного партнерства: стан
впровадження в законодавство і практику
Руслан Гаврилюк, Національний екологічний центр України
Досвід врахування застосування екосистемного підходу до управління водними
ресурсами в Словаччині
Іван Матушек, експерт EKOSUR, Словаччина
Екосистемний підхід як інструмент оцінки впливу гідроенергетичних проектів в
контексті транскордонного управління водними ресурсами
Ілля Тромбіцкій, Міжнародна асоціація охоронців річок Еко-Тірас
Організаційні проблеми щодо впровадження екосистемного підходу в
гідроенергетику Вірменії
Арам Габрієлян, Еколого-культурна НВО «Хазер»
Екосистемний підхід до гідроресурсів в Азербайджані
Ельчін Султанов, доктор філософії в галузі біол., Директор Азербайджанського
орнітологічного товариства
Дискусія за підсумками першої частини засідання
Обід

10:50 – 11:10

11:10 – 11:30

11:30 – 11.50

11:50 – 12.10

12:10 – 12.30
12:30 – 14.00

«This project is being implemented with the financial support of the European Union. Its
contents are the sole responsibility of the National Ecological Centre of Ukraine and
partners and do not necessarily reflect the views of the European Union».
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14:00 – 14:20
14:20 – 14.40
14:40 – 15.00

15:20 – 15.40

15:40 – 16:30

Екосистемні послуги річок Карпат
Оксана Станкевич-Волосянчук, ГО «Екосфера»
Екосистемні послуги водно-болотних угідь Нижнього Дністра
Наталія Закорчевна, експерт Дністровського проекту ГЕФ/ПРООН/ОБСЄ/ЄЕК ООН
Аналіз багаторічного стоку р. Дністер та його вплив на екосистемні послуги
басейну
Роман Коробов, Міжнародна асоціація охоронців річок Еко-Тірас і Інститут
зоології
Оцінка стану екосистем малих річок басейну Дністра під впливом об’єктів
гідроенергетики
Галина Проців, Національний екологічний центр України
Дискусія, підведення підсумків і прийняття рішення семінару

«This project is being implemented with the financial support of the European Union. Its
contents are the sole responsibility of the National Ecological Centre of Ukraine and
partners and do not necessarily reflect the views of the European Union».

