Програма презентації (проект)
Дорожньої карти та результатів проєкту
«Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком»
Де: офлайн (за запрошенням) / онлайн (Zoom за посиланням)
Коли: 23 грудня 2021 року о 14:00 (за київським часом)
14.00 – 14.15 Відкриття та вітання.
Тамара Малькова, модератор заходу, координатор проєкту, директорка
МБО ІЦ «Зелене досьє»
Дмитро Шульга, директор Європейської програми фонду «Відродження».
Делегація Європейського Союзу в Україні (tbc)
14.15 – 14.40 Дорожня карта Українського зеленого шляху від ферми до виделки. Презентація
основних висновків та пропозицій.
Ольга Ігнатенко, Надія Шевченко, експертки МБО ІЦ «Зелене досьє»
14.40 – 15.20 Впровадження ЄЗК в аграрному секторі: дослідження, практика, проблеми
Результати опитування агровиробників щодо ЄЗК.
Ірина Грузінська, керівниця сектору Сільське господарство Офісу ефективного регулювання
(BRDO).
Адаптація сільського господарства України до зміни клімату за допомогою природи.
Олеся Петрович, координаторка проєкту «Запровадження природоорієнтованих рішень в
Порядок денний реформ в Україні», WWF-Україна.
Належні сільськогосподарські практики, інструменти їх реалізації та доброчесні виробники
– запорука сталих харчових систем.
Лариса Старикова, голова правління ГО «Аналітичний центр Аграрного союзу України».
Навіщо агровиробникам ЄЗК та які практики вже впроваджуються в Україні.
Анастасія Білич, керівник маркетингової служби групи компаній «Арніка».
Основні перешкоди на шляху від ферми до виделки та можливості їх подолання: досвід ЄС.
Софія Каяті, консультант з аграрної політики, Європейське Екологічне Бюро (EEB).
15.20 – 16.30 Обговорення за участі представників Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Протягом заходу буде забезпечено синхронний переклад українською та англійською мовами.
* Даний захід є заходом публічного характеру відповідно до ст.307 Цивільного кодексу України. Беручи участь в заході
ви даєте згоду на відео зйомку, що може бути проведена під час даного заходу.

Захід проводиться в рамках проекту «Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком», що
впроваджується Інформаційним центром «Зелене досьє».
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах
грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає
позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

Для контактів: greendossier@gmail.com, www.dossier.org.ua

