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29 жовтня 2015 року, Київ

Захід проводиться в рамках підготовки до 21-ої Конференції Сторін Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату (СОР 21, Париж, 30 листопада – 11 грудня, 2015 р.). СОР 21 має
на меті підписання нової угоди щодо запобігання змінам клімату на планеті (зокрема,
підвищенню температури не більше, ніж 2°C до 2100 року), і в цьому контексті ця подія
матиме глобальне значення.

Для виконання амбітного завдання, яке ставлять перед собою Сторони Конференції,
необхідно  суттєво  зменшити  рівень  викидів  парникових  газів,  а  це  не  можливо  без
докладання спільних зусиль на всіх рівнях - від глобального до місцевого, від науковця
до  простого  школяра,  від  можновладця  до  пересічного  громадянина.  Кожен  з  нас
робить  внесок  у  зміни  клімату,  а  отже  кожен  має  зробити  свій вибір  -  політичний,
громадський,  особистісний.  Тому метою нашого  заходу буде  обговорення нагальних
питань змін клімату, їхніх наслідків для довкілля і суспільства, а також практичних кроків
протидії змінам клімату та перетворення наших міст в осередки сталого розвитку.

Робочі мови конференції українська та англійська. Буде здійснюватися переклад.

Вхід вільний. Для участі необхідно зареєструватися он-лайн до 27 жовтня:

https://docs.google.com/forms/d/1SsumI8vSiRGxLACBKYfRJOsGW9gqHyT_TL9XFhr9
40k/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/1SsumI8vSiRGxLACBKYfRJOsGW9gqHyT_TL9XFhr940k/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1SsumI8vSiRGxLACBKYfRJOsGW9gqHyT_TL9XFhr940k/viewform


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

29 жовтня 2015 року, Київ
Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

вул. Сковороди, 2, Староакадемічний корпус

13.30 Прес-конференція за участю пані Ізабель ДЮМОН, Посла Франції в Україні, пані
Світлани  КОЛОМІЄЦЬ, заступника  міністра  екології  та  природних  ресурсів,   та  пані
Ірина ЖДАНОВА, Генеральний директор Фонду “Відкрита політика”, Клое МАРІШАЛЬ-
ШЕВАНЬЄ, Phd з геохімії, науковий дослідник і викладач, Університет Ліон 1.

14.30 Урочисте відкриття  та вітальні слова:
Професор Андрій МЕЛЕШЕВИЧ, Президент НаУКМА
Пані Ізабель ДЮМОН, Посол Франції в Україні
Пані Світлана КОЛОМІЄЦЬ, заступник Міністра екології та природних ресурсів України 

15.00 Панель 1: Зміни клімату та їх наслідки для довкілля і суспільства

1. Клое  МАРІШАЛЬ-ШЕВАНЬЄ,  Phd з  геохімії,  науковий  дослідник  і  викладач,
Університет Ліон 1:
Кліматичні зміни: чому підвищення температури більше, ніж на 2 градуси матиме
катастрофічні наслідки
2. Віра  БАЛАБУХ,  кандидат  географічних  наук,  завідувачка  відділом  синоптичної
метеорології, Український гідрометеорологічний інститут  ДСНС та НАН України: Зміна
клімату в Україні: факти, виклики, перспективи
3. Світлана БОЙЧЕНКО,  доктор географічних наук, провідний науковий співробітник,
Інститут  геофізики  ім.  С.І.Суботіна  НАН  України: Особливості  змін  клімату  та
наслідків для довкілля на теренах України
4.  Сергій  СНІЖКО,  доктор  географічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
метеорології  та  кліматології,  Київський  національний  університет  імені  Тараса
Шевченка: Урбометеорологічні  аспекти  забруднення  атмосферного  повітря
великого міста
5.  Ірина  ВИШЕНСЬКА,  докторант  кафедри  екології,  НаУКМА:  Нелінійна  реакція
степових екосистем на зміни клімату
6. Марія СТОРЧИЛО, експерт з питань зміни клімату, Національний екологічний центр
України: Зміна клімату та міжнародні переговори
7.  Михайло  БОРИСЮК,  завідувач  секретаріату,  Комітет  Верховної  Ради  України  з
питань  екологічної  політики,  природокористування  та  ліквідації  наслідків
Чорнобильської  катастрофи: Забруднення  довкілля  і  викиди  парникових  газів:
необхідність  оновлення  законодавства  з  огляду  на  причини  та  наслідки
антропогенних змін атмосфери

16.00 Запитання і обговорення

16.20 Панель 2: Сучасне місто: адаптація і запобігання змінам клімату

1.  Наталка ГОЗАК, координатор проектів WWF: Адаптація до зміни клімату у місті:
інженерні та екосистемні рішення 



2. Урс ТОМАНА, урбаніст, співзасновник та куратор CANactions School for Urban Studies
Studio #1: Концепція створення стратегії розвитку “сталого” міста: досвід Вінниці
3. Контан БУЛАНЖЕ, Директор програм з досліджень та політики, Український інститут
енергоефективності:  Як фінансувати проект розбудови “сталого” міста:  приклад
міста Черкаси
4.  Крістіана Хагенедер,  директор  проекта GIZ  “Енергоефективність  в  громадах”:
Пошук енергоефективності
5.  Тетяна  БОЙКО,  керівник  житлово-комунальних  програм  громадянської  мережі
«Опора»: Як стимулювати населення до енергозбеження жилого фонду України?
6. Александр ВАНГЕЛІ, консалтингова агенція Бетен:
Енергоефективність: як захистити навколишнє середовище щодня
7. Себаст'єн ДЮРМЕЙОР, Аташе з технічних питань, Посольство Франції в Республіці
Польща: Презентація проекту Еко-місто
8. Гжегож ВАЖЕХА, Засновник Фонду CivilHub, Республіка Польща: 
Майбутнє громадського співробітництва: шлях до зменшення кліматичних змін
9. Ірина ЖДАНОВА, кандидат історичних наук, Генеральний директор Фонду “Відкрита
політика”: Адаптація до змін клімату: від дитини в місцевій громаді до вченого та
політичного діяча

17.30 Загальна дискусія

17.50 Підведення підсумків Конференції
Віктор КАРАМУШКА, завідувач кафедри екології НаУКМА

18.00 Прийняття


