Попередня програма

Міжнародний форум
«Розвиток тваринництва в Україні: тернистий шлях до екологічної відповідальності»
20-21 грудня 2016 року,
готель «Президент»
(конференц-зал на 1-му поверсі, вул. Госпітальна, 12, м. Київ)
День 1 – 20 грудня 2016 р. (вівторок)
Час
9:00-9:30
9:30-10:10

Тема / Доповідач
Реєстрація учасників, вранішня кава
Відкриття форуму та привітання
Представник посольства Швеції в Україні
Дмитро Скрильніков, голова БЕР
Тамара Малькова, директор МБО «Інформаційний центр «Зелене досьє»
Розвиток тваринництва в Україні та виклики сталому розвитку
Модерована дискусія з учасниками міжнародного форуму
Модератор: Олена Кравченко, ЕПЛ

10:10-11:00

Пленарна сесія 1
Історії успіху та протистоянь (короткі презентації)
Доповідачі:
 Представники територіальної громади смт. Білики проти свиноферми ТзОВ «Сільські
традиції»
 Представники територіальної громади с. Сівка-Войнилівська проти свиноферм ТзОВ
«Даноша»
 Представники територіальної громади с. Дуліби проти свиноферми ТзОВ «ЛембергАгро»
 Представники територіальної громади с. Ланівці проти свиноферми ТзОВ «Агро-Ланівці»
(ПАП Агропродсервіс) (узгоджується)
 Представники територіальної громади с. Оляниця проти МХП (Миронівський
хлібопродукт, ТМ «Наша Ряба»)
Модератор: Ольга Мелень-Забрамна, ЕПЛ

11:00-11:20

Перерва на каву

11:20-12:00

Пленарна сесія 2
Державна політика України у сфері розвитку агропромислового комплексу та
сільських територій. Місце України в глобальних процесах
Питання до обговорення:
 Основні тенденції розвитку агропромислового комплексу (АПК) в Україні та їхня
відповідність глобальним світовим завданням.
 Екологічні аспекти розвитку АПК в Україні та світі.
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 Виконання ЦСР (Цілі Сталого Розвитку) в галузі сільського господарства та розвитку
сільських територій.
Доповідачі:
Представник Міністерства аграрної політики та продовольства України (узгоджується)
Представник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) в Україні
(узгоджується)
Олег Рубель, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Представник Комітету ВРУ з аграрної політики та земельних відносин (узгоджується)
Представник Міністерства екології та природних ресурсів України (узгоджується)
Представник Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи (узгоджується)
Модератор: Олена Кравченко, ЕПЛ
12:00-13:00

Пленарна сесія 3
Стандарти й безпека тваринництва та контроль за їх дотриманням
Питання до обговорення:
 Як реалізується в Україні тваринницькими комплексами принци “забруднювач платить”?
 Які доступні інструменти попередження та мінімізація впливу на довкілля тваринницьких
комплексів?
 Які економічні вигоди для держави та місцевих громад від побудови тваринницьких
ферм?
 Забезпечення якості виробництва та продукції: хто і як контролює?
Доповідачі:
Представник Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
Представник Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів
Представник проекту ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових
продуктів в Україні»
Представник швейцарсько-українського проекту «Створення системи контролю за
безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту
молочних продуктів в Україні»
Олександр Богачик, консультант Compassion in World Farming в Україні
Представник Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України
(узгоджується)
Модератор: Тамара Малькова, Зелене досьє

13:00-14:00

Обід, ресторан, зал «Європейський»

14:00-15:00

Пленарна сесія 4
Вплив тваринницьких комплексів на довкілля
Питання до обговорення:
 Тваринництво та зміна клімату: чи є зв’язок?
 Земельні ресурси, що використовуються для потреб тваринництва
 Викиди забрудюючих речовин та сморід: чи можливо мінімізувати?
 Забруднення вод – підземних та наземних
 Вичерпання запасів підземних питних вод – чи є зв’язок із фермами?
 Результати аналізів забруднення довкілля від свиноферм: дослідження ЕПЛ
Доповідачі:
Дмитро Скрильніков, голова БЕР
Катерина Норенко, еколог ЕПЛ
Олексій Василюк, еколог ЕПЛ
Алла Войцехівська, еколог ЕПЛ
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Представник НЕЦУ (узгоджується)
Представник ВЕГО «Мама-86» (узгоджується)
Модератор: Олег Листопад
15:00-16:00

Пленарна сесія 5
Чи захищає чинне законодавство громадян від наслідків інтенсивного тваринництва?
Питання до обговорення:
 Чи в змозі контролюючі органи припинити чи обмежити забруднення довкілля фермами?
 Суди на захисті довкілля та прав громадян?
 Публічність та відкритість діяльності тваринницьких ферм: міфи чи реальність?
 Чи можуть місцеві громади впливати на процес прийняття рішення щодо побудови
ферми, технології та її потужності?
Доповідачі:
Представник офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини (узгоджується)
Ольга Мелень-Забрамна, керівник юридичного відділу ЕПЛ
Представник Державної екологічної інспекції (узгоджується)
Представник Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (узгоджується)
Представник Державної ветеринарної та фітосанітарної служби (узгоджується)
Назар Шпарик, юрист ЕПЛ
Модератор: Дмитро Скрильніков, БЕР

16:00-16:20

Перерва на каву

16:20-17:30

Експрес-консультації для учасників Форуму (паралельна робота в групах):
Надання юридичних консультацій юристами та екологами БЕР, ЕПЛ, екологами та
журналістами «Зеленого досьє»
Юристи та екологи надають консультації по блоках порушень, які здійснюють тваринницькі
ферми:
- порушення земельного законодавства (право власності на землю, оренда, забруднення
земель тощо);
- порушення містобудівних норм (розробка планів, громадські слухання, процедура їхнього
проведення, момент, з якого забудовник має право починати будівництво тощо);
- порушення законодавства про охорону атмосферного повітря (дозволи на викиди, сморід);
- порушення санітарно-епідеміологічних норм (СЗЗ, взяття проб, органи, до яких можна
звертатися, процедура проведення перевірок тощо);
- захист активістів громад від тиску на них;
- робота активістів із ЗМІ.

17:30-18:00

Підсумки першого дня та програма наступного дня
Модератор Олена Кравченко, ЕПЛ

18:30

Спільна вечеря, ресторан, зал “Європейський”
Перегляд фільму: «Ферми не заводи»
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День 2 – 21 грудня 2016 р. (середа)
9:00-9:30

Представлення програми дня
Відео про сучасні тваринницькі ферми
Огляд сучасних технологій

9:30-10:10

Модератор: Тамара Малькова, Зелене досьє
Тематичні майстерні (паралельна робота в групах):
Тематична майстерня 1

Тематична майстерня 2

Як
перетворити
негативний
вплив
тваринницького комплексу на користь
для довкілля
Огляд
наявних
технологій
мінімізації
відходів,
переробки
та
утилізації,
використання в якості енергоресурсів тощо.
Приклади технологій від практиків.
Обговорення: можливості та потреби для
застосування таких технологій в конкретних
умовах територіальних громад.

Як
сприяти
сталому
розвитку
тваринництва через фінансові механізми
Огляд наявних фінансових механізмів.
Обговорення: Чи враховуються інтереси
довкілля та місцевих громад? Які фінансові
стимули можуть отримати місцеві громади,
що
мають
функціонуючі
тваринницькі
комплекси по сусідству? Як можуть
громадяни вплинути на процес прийняття
рішень щодо надання кредитів МФУ в сферу
тваринництва?

Модератор: Тамара Малькова, Зелене
досьє

Модератор: Дмитро Скрильніков, БЕР

10:10-10:30

Представлення результатів роботи в тематичних групах
Модератор: Катерина Норенко, ЕПЛ

10:30-11:00

Органічна перерва на каву

11:00-12:00

Пленарна сесія 6
Органічне тваринництво – продукція майбутнього
Питання до обговорення:
 Стандарти та контроль органічного виробництва та українські реалії
 Підтримка органічного тваринництва в Україні
 Приклади роботи органічних тваринницьких комплексів в Україні
Доповідачі:
Представник Міністерства аграрної політики та продовольства України (узгоджується)
Сергій Галашевський, Сертифікаційний орган «Органік стандарт»
Руслан Білик, Координатор молочного напрямку проекту «Розвиток органічного ринку в
Україні»
Софія Шутяк, юристконсульт ЕПЛ
Фермери
Модератор: Тамара Малькова, Зелене досьє

12:00-12:40

Обговорення проекту Дорожньої карти
Модератор: Ольга Мелень-Забрамна, ЕПЛ

12:40-13:00

Підсумки та закриття
Модератор: Тамара Малькова, Зелене досьє

13:00-14:00

Обід, ресторан, зал «Європейський»
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