Другий Форум УГП, 23 жовтня 2018
9:30-10:00

Реєстрація та ранкова кава. Неформальне ділове спілкування

10:00-10:30

Відкриття форуму. WWF в Україні
Вітальне слово. Крамаренко О.В., Міністерство екології та природних ресурсів України
Вітальне слово. Хорєв М.Ю., Державне агентство водних ресурсів України
Вітальне слово. Гура К.Ю., Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України
Вітальне слово. Єднак О.В. Народний депутат України

10:30-13:15

Частина 1 Мала гідроенергетика України
Світлана Матус, координатор з питань екологічної політики WWF в Україні
Галина Лєвіна, ГО “ЕкоПраво-Київ”
«Стандарти для МГЕС, актуальна інформація» + «Розробка рекомендацій щодо
звіту ОВД для МГЕС»
Леся Зуб, завідувач лабораторії Охорони та відтворення біорізноманіття Інституту
еволюційної екології НАН України
«Вплив водосховищ малих ГЕС на екосистеми малих рівнинних річок»
Оксана Станкевич-Волосянчук, ГО "Екосфера"
«Звіт з ОВД проектів будівництва МГЕС»
Інна Гоч, експерт WWF
“Вимоги до проектування, будівництва, експлуатації гідроспоруд з точки зору
збереження та відтворення аборигенної іхтіофауни”
Ольга Денищик, координатор водного напрямку WWF в Україні
«Міжнародний досвід щодо застосування екологічних стандартів для МГЕС»
Андрій Демиденко, Глобальне водне партнерство-Україна
«Від текстів до смислів ОВД/СЕО гідроенергетики: в чому мета ОВД по-українськи»
Галина Левіна, ГО “ЕкоПраво-Київ”
«Права та можливі дії громади за законодавством України, яка виступає проти
будівництва МГЕС (скарги, громадські слухання тощо) та юридична оцінка їх
наслідків й значення»
Руслан Гречкосій, активіст м. Баранівка, Житомирська обл.
«Щодо ситуації на р. Случ, яка виникла внаслідок збільшення водозабору діючими
ГЕС»
Євген Гриценко, ПДІ "Енергоінжпроект”
«МГЕС на промислових стоках»
Дмитро Стефанишин, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного
простору НАН України
«Проблеми вітчизняної гідроенергетики та можливі шляхи їх вирішення»

13:15-14:00

Перерва на каву. Неформальне ділове спілкування

14:00-16:00

Частина 2 Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року
Руслан Гаврилюк, координатор водного напряму НЕЦУ
«Програма розвитку гідроенергетики України у контексті міжнародних
природоохоронних зобов’язань України та інтегрованого управління водними
ресурсами за басейновим принципом»
Галина Проців, голова Тернопільського відокремленого підрозділу НЕЦУ
«Щодо будівництва каскаду ГЕС на Дністрі»
Максим Кияк, співзасновник мережі Global Ukraine
«Громадський сплав «Збережемо Дністер» крізь призму стратегічних комунікацій»
Дмитро Іванов, голова Канівського відокремленого підрозділу НЕЦУ
«Що не так із Канівською ГАЕС?»
Ганна Коломієць, Голова Миколаївської філії НЕЦУ
«Ташлицька ГАЕС – що змінилося з часів перших експертиз?»
Віталій Цокур, юрист НЕЦУ
«Правові підстави скасування Програми розвитку гідроенергетики»

16:00-16:15

Перерва на каву. Неформальне ділове спілкування

16:15-17:30

Частина 3
Демонтаж гідротехнічних споруд, задля відродження природного стану річок:
Ольга Денищик, координатор водного напрямку WWF в Україні
«Міжнародний рух щодо демонтажу гребель»
Михайло Хорєв, Державне агентство водних ресурсів України
Бачення Держводагенства
Презентація проекту, Львівська область
Віталій Левін, юрист
«Юридичне підґрунтя щодо зняття гідроспоруд»

17:30-18:00

Неформальне спілкування
Модератор: Сергій Баранець

