
 

 

 
  
 

 

Національний політичний діалог (НПД) зацікавлених сторін  

«Водна та продовольча безпека України»  

 
 

25 травня 2016 р. 
Конференц-зал Інституту водних проблем і меліорації Національної Академії аграрних наук України,  

м. Київ, вул. Васильківська, 37 
 

Завдання Національного політичного діалогу:  

1) обговорити та оцінити існуючі та очікувані прийнятні водні ризики, пов’язані з 

розвитком агровиробництва в Україні, а також оцінити вплив на водну та продовольчу 

безпеку змін клімату, перш за все посух, зокрема розглянути питання перспектив зрошення і 

осушення та ролі агролісомеліорації та природних екосистем у забезпеченні водної та 

продовольчої безпеки в умовах зміни клімату.   

2) розглянути Керівництво з підготовки Планів Управління Посухами, розробленого 

ГВП ЦСЄ в контексті виконання Україною завдань із гармонізації національного 

законодавства в рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Здійснити аналіз прогалин 

у політиці й управлінні посухами на основі досвіду посухи 2015 року: адміністративні 

механізми, ключові заходи, завдання та шляхи покращення політики управління посухами в 

Україні. 
 

 

Програма другого національного політичного діалогу зацікавлених сторін  

«Водна та продовольча безпека України» 

 

Час Тема виступу Доповідач 

09:30 – 10:00 Реєстрація учасників 
 

10:00 – 12:25 Сесія І:  Питання водної безпеки в 

агросекторі  

 

10:00 – 10:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:20 – 10:40 

 

 

10:40 – 11:00 

 

Вступне слово:  

- від НААН 

 

 

- від Мінприроди  

 

- від Мінагрополітики 

 

- від Держводагентства  

 

- від ГВП-Україна 

 

Представлення учасників діалогу 

 

Стратегія відновлення роботи та розвитку 

систем зрошення та дренажу 

 

Забезпечення питною водою населення та 

виробничих об’єктів сільських територій 

 

Василь Курило, заступник 

академіка-секретаря Відділення 

НААН 

Михайло Томахін, директор 

Департаменту 

Володимир Топчій, директор 

Департаменту 

Юрій Яковенко, заступник 

начальника Управління 

Анна Цвєткова  

 

всі учасники 

 

Михайло Ромащенко, ІВПіМ 

НААН 

 

Петро Хоружий, ІВПіМ НААН 

 



 

11:00 – 11:20 

 

 

Підвищення рівня управління 

торфовищами на осушуваних землях 

 

Анатолій Шевченко,  

ІВПіМ НААН 

11:20 – 11:40 Перерва на каву 
 

Продовження сесії І:  Питання водної безпеки в агросекторі 

11:40 – 11:55 

 

 

11:55 – 12:25 

Водозабезпечення сучасних 

тваринницьких комплексів 

 

Виступи та обговорення  

Віктор Піскун, Інститут 

тваринництва НААН 

 

всі учасники 

12:25 – 15:20 Сесія ІІ. Управління посухами в 

Україні  

 

12:25 – 12:40 

 

 

 

 

 

 

 

12:40 – 13:00 

 

 

 

 

13:00 – 13:20 

 

 

Актуальність використання кращих  

практик  боротьби з посухою в контексті  

унікальної посухи 2015 року.   

Тенденції  зміни основних параметрів 

клімату останнього десятиріччя, як  

прогноз на майбутнє (фонове 

дослідження). 

 

Виконання Національного плану дій 

щодо боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням (розпорядження КМУ 

від 30 березня 2016 року № 271-р) 

 

Підготовка Планів управління посухами в 

контексті Водної Рамкової Директиви ЄС 

Тетяна Адаменко, 

Укргідрометеоцентр 

 

 

 

 

 

 

Юрій Колмаз, Мінприроди 

України 

 

 

 

Анна Цвєткова, ГВП - Україна 

 

 

13:20 – 13:40 Перерва на каву 
 

Продовження сесії ІІ. Управління посухами в Україні 

13:40 – 13:55 

 

 

13:55 - 14:10 

 

 

 

 

14:10 – 14:25 

 

 

 

14:25 – 14:55 

 

14:55 – 15:20 

Роль природних гідробіосистем  у водній 

безпеці України  

 

«Вразливість лісів при збільшенні 

посушливості клімату, їх адаптаційні 

можливості та роль у водній безпеці (на 

прикладі східної України)» 

 

Оцінка та прогноз стану агроландшафтів 

умовах змін клімату 

 

 

Виступи та обговорення 

 

Підведення підсумків та планування 

наступного НПД-3 

Сергій Афанасьєв, Інститут 

гідробіології НАН України 

 

Ігор Букша, Інститут лісового 

господарства та 

агролісомеліорації  

ім. Г.М. Висоцького 

 

Орест Фурдичко, Інститут 

агроекології та 

природокористування НААН 

 

всі учасники 

 

Анна Цвєткова, ГВП – Україна 

 

 

15:30 – 16:30 
 

Обід 

 

ГВП – Україна запрошує всіх 

учасників  

 


