
Організатор - Національний центр сталого розвитку спільно з Професійною асоціацією екологів України
Проводиться за сприяння Переяславської міської ради та міського голови міста Переяслава
Місце проведення: Університет Григорія Сковороди в Переяславі, вулиця Сухомлинського, 30

Модератори заходу:
Людмила Циганок, Президент Професійної асоціації екологів України, 
Виконавчий директор Ecobusiness Group
Владислав Антипов, Голова комітету промислової екології та інновацій ПАЕУ, 
Генеральний директор ЦЕРН

9.00-9.50 Реєстрація. Привітальна кава

У ПРОГРАМІ:
Офіційне відкриття (9.50-10.00)

Людмила Циганок, Президент Професійної асоціації екологів України, 
Виконавчий директор Ecobusiness Group
Тарас Костін, Міський голова Переяслава

СЕКЦІЯ 1. (10.00-13.20)
 Екологічна політика України. «Зелена» економіка, 

що керуватиметься інноваціями та креативністю: міф чи реальність

Якою буде зелена дорожня карта для України? EU Green Deal, кругова економіка, 
екомодернізація – чи посильні домашні завдання для України

10.00-10.10 Екологічна політика України. «Зелена» 
економіка, що керуватиметься 
інноваціями та креативністю: 
міф чи реальність

Олександр Маріковський, Співголова 
МФО, заступник Голови комітету екологічної 
політики ВРУ, народний депутат 

10.10-10.20 Готовність України дихати чистим 
повітрям і спільно дбати про довкілля 
разом з усією Європою

Леся Василенко, Співголова МФО, народний 
депутат ВРУ, Голова підкомітету з питань 
зміни клімату та охорони атмосферного 
повітря

10.20-10.30 Екологічна політика України Руслан Стрілець, заступник Міністра захисту 
довкілля та природних ресурсів

10.30-10.40 Участь України у реалізації EU 
Green Deal: діючі та заплановані 
державні ініціативи з підвищення 
енергоефективності економіки

Костянтин Гура, т.в.о. Голови Державного 
агентства з енергоефективності 
та енергозбереження України

10.40-10.50 Програма Green Deal для України: зайві 
ризики, необхідність чи нові шанси стати 
драйвером екологізації?

Олексій Рябчин, радник віцепрем’єрки 
з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції та Міністра захисту довкілля 
та природних ресурсів

10.50-10.55 Сталий розвиток: можливості і готовність 
України

Валерія Заружко, віцепрезидент ПАЕУ 
зі сталого розвитку

10.55-11.05 Національний виклик: «чиста» енергія 
та земля для майбутніх поколінь

Олександр Домбровський, Голова 
правління 100 RE Ukraine

11.05-11.15 Збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття. Можливості для України 
та виклики для бізнесу

Валентин Щербина, віцепрезидент ПАЕУ

11.15-11.20 Найкращі доступні технології та методи 
управління (НДТМ) для України 
під призмою EU Green Deal

Габріель Зауер, Директор проєкту 
«Найкращі доступні технології та методи 
управління (НДТМ) для України»

11.20-11.30 Зробити Україну чистішою разом: 
синергія бізнесу, громади та влади

Анна Радченко, Президент «Let’s Do It Green 
Ukraine»

11.30-11.40 Зелений курс: інструменти циркулярної 
економіки

Світлана Берзіна, Голова громадської ради 
при Мінприроди/Мінекоенерго (2016-2020)

11.40-11.50 Синергетичний шлях України 
та ЄС до кліматично-нейтрального 
європейського континенту

Олександр Дячук, Голова комітету 
ПАЕУ з питань боротьби зі зміною клімату 
та адаптації до неї, к.т.н, провідний науковий 
співробітник «Інституту економіки та 
прогнозування НАН України»

11.50-12.00 зміна панелей
Енергоефективність: як проблеми перетворити в можливості. 

ВДЕ: перспективи та ризики
12.00-12.10 Використання чистої енергії 

домогосподарствами та громадами
Юрій Шафаренко, заступник Голови 
Держенергоефективності

12.10-12.20 Європейська Зелена Угода 
для українських підприємств: можливості 
чи загрози?

Тамара Буренко, заступник Директора 
департаменту стратегічного розвитку 
Держенергоефективності

12.20-12.30 Нова енергетична стратегія, чому саме 
водень, чому саме зараз

Олександр Рєпкін, Голова водневої ради

12.30-12.40 Дорожня карта розвитку біоенергетики 
в Україні до 2050 року

Георгій Гелетуха, Голова правління 
Біоенергетичної асоціації України

12.40-12.50 Вітрова енергетика як складова зеленого 
енергетичного переходу

Андрій Конеченков, Голова правління 
Української вітроенергетичної асоціації, 
віцепрезидент WWEA

12.50-13.00 Як закріпити курс на розвиток 
відновлюваної енергетики, визначений 
European Green Deal в умовах 
українських реалій: наслідки для бізнесу

Артем Семенишин, член правління, 
виконавчий директор Асоціації сонячної 
енергетики України

13.00-13.10 Водень, перспективи в українських 
реаліях

Олександр Павловський, партнер компанії 
«Тесла Енерго»

13.10-13.20 Як зробити швидко окупаємий бізнес 
на акумуляторних сховищах енергії (BESS)

Андрій Єрьоменко, експерт по сховищах 
енергії, керівник проєкту UBESS в Україні

13.20-14.10 Кава-брейк

СЕСІЯ 2. (14.10-16.30)
Взаємодія бізнесу-влади-громади задля екологізації. 

Кращі екотехнології

14.10-14.20 EITI: відкриття екологічної інформації 
у видобувних галузях

Людмила Хоміч, віцепрезидент ПАЕУ

14.20-14.30 Запобігання утворенню відходів 
як основа циркулярної економіки

Валентин Щербина, віцепрезидент ПАЕУ

14.30-14.40 Досвід і перспективи м. Славутича 
у реалізації проєктів з енергоефективності

Михаїл Шинкаренко, заступник міського 
голови м. Славутич

14.40-14.50 Як досягнути екологізації виробництва 
засобів індивідуального захисту. 
Практичний кейс UVEX

Ольга Алейникова, менеджер компанії UVEX 
в Україні

14.50-15.00 Стале користування водними ресурсами 
в контексті просторового планування 
розвитку громади: проблеми та шляхи 
вирішення

В’ячеслав Фадєєв, експерт з питань 
сталого розвитку та економіко-екологічних 
досліджень, член ПАЕУ, 
Директор ТОВ «ГЕККО ГРУП»

15.00-15.10 Кейси із побудови енергонезалежності 
громад, використання місцевих 
агровідходів як енергетичної сировини, 
агрофотовольтаїки

Станіслав Ігнатьєв,  Генеральний директор 
«Solar Generation», засновник Харківського 
енергетичного кластера

15.10-15.20 Зелені облігації як інструмент залучення 
фінансування в проєкти екологічного 
спрямування

Андрій Фролов, заступник начальника 
Управління реформування сфери 
енергоефективності та енергозбереження 
Держенергоефективності

15.20-15.30 Компактні стаціонарні пости моніторингу 
атмосферного повітря airpointer 
відповідно до поcтанови КМ №827 
від 14 серпня 2019 р.

Василь Дорохов, начальник відділу 
аналітичних систем ТОВ «ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ»

15.30-15.40 Система управління відходами 
на підприємстві: проблематика 
та перспективи

Олена Потапенко, менеджер з екологічної 
безпеки ТОВ «ДТЕК Мережі»

15.40-15.50 Модернізація очисних споруд шляхом 
оновлення технологічних рішень

Олексій Мясоєдов, керівник відділу 
досліджень і технологічних 
рішень EKOTON Group

15.50-16.00 Принципи практичного моніторингу 
довкілля

Юлія Лісняк, виконавчий директор компанії 
«Центр практичної екології»

16.00-16.10 Агровольтаїка в Україні Дмитро Грищенко, представник «Тесла Агро»

16.10-16.20 Проблематика екологічних фінансів: 
результати дослідження

Дмитро Гончаров, експерт комітету 
промислової екології та інновацій ПАЕУ

16.20-16.30 Практичні рішення щодо поводження 
з небезпечними відходами 
територіальних громад

Кирило Косоуров, Голова комітету 
управління відходами ПАЕУ

17.00-18.00 Екскусія на діючий об’єкт ВДЕ: Учасники екскурсії відвідають діючу електростанцію
ТОВ «ЕПГ «Югенергопромтранс», яку проведе Генеральний директор станції - 
Мілюта Андрій Олександрович

17.00-18.00 «Всеукраїнський молодіжний мистецький соціально-екологічний фестиваль 
«Біле озеро 2020»

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ

ЧЕЛЕНДЖ «Позбався зайвоGO!» 26 вересня, м. Переяслав
Усі учасники форуму матимуть можливість зустріти схід сонця на повітряних кулях!

Екскурсія до музею та фестиваль
З питань реєстрації: 0 800 214 899

З питань виступів: (073) 305-8016, email: event@ecolog-ua.com
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