
 

Польсько-український круглий стіл з питань енергетичної трансформації  
28 травня, 2021 

10:00-12:00 за варшавським часом, 11:00-13:00 за київським часом 
проект порядку денного 

 
 
 

Технічний контроль (9:45 за варшавським часом, 10:15 за київським часом) 
 

1. Привітання від Посольства Республіки Польща (5 хв) 
 

 Пан Бартош Ціхоцкі, Посол Республіки Польща в Києві 
 

2. Відкриття  

 Пані Ірина Ставчук, заступник Міністра захисту довкілля та природних 
ресурсів України (5 хв) 

 Пан Ярослав Демченков, заступник Міністра Енергетики України з 
питань європейської інтеграції (5 хв) 

 Пан Адам Гібурже-Четвертинський, заступник Міністра клімату та 
навколишнього середовища Польщі (5 хв) 

 Пан Артур Лорковський, заступник президента Національного фонду 
охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами 
Польщі (5 хв)  

 Пан Костянтин Гура, т. в.о. Голови Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження України 
 

3. Тематичні сесії 
Модератор: пані Марта Бабіч, директор Департаменту зовнішніх фондів, 
Національний фонд охорони навколишнього середовища та водного 
господарства Польщі  
 

 Вступне слово щодо європейської перспективи від Представництва ЄС в 
Україні з (5 хв) 
Пан Торстен Веллерт, Представництво ЄС у Києві  

 
Сесія I. Створення загальнодержавної системи фінансування охорони 
навколишнього середовища 
 

 Презентація української сторони  (7 хв) 
Пані Ірина Ставчук, Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 
України 

 Презентація польської сторони  (7 хв) 
Пан Марцін Яміолковський, заступник директора Департаменту 



 

зовнішніх фондів Національного фонду охорони навколишнього 
середовища та водного господарства Польщі 

 Дискусія + запитання та відповіді з аудиторією (ice-breaker інтервенція 
Представнийтва ЄС) (15 хв) 
 

Сесія II. Справедлива трансформація вугільних регіонів 
 

 Презентація української сторони  (7 хв) 

 Пан Костянтин Криницький, керівник Центру екологічних ініціатив 
Департаменту енергетики " Екоакція"   

 Презентація польської сторони  (7 хв) 
Пан Піотр Цофалка, заступник директора з досліджень і розробок, 
Інститут екології промислових зон, Польща 

 Пан Олександр Мартинюк в.о. Генерального директора Директорату 
електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної 
енергії Міністерства енергетики України 

 Дискусія + запитання та відповіді з аудиторією (ice-breaker інтервенція 
Світового Банку - tbc)  (15 хв) 
 

Сесія III. Роль будівельного сектора в скороченні викидів парникових газів (ліквідація 
смогу і підвищення енергоефективності) 

 

 Презентація польської сторони   (7 хв) 
Пан Роман Бабут, радник з міжнародних питань, Національне 
агентство з енергозбереження, Польща  

 Презентація української сторони  (7 хв) 
Пан Віктор Білко, Начальник, Державне агентство з 
енергоефективності та енергозбереження  

 Пані Вікторія Гнатовська, в.о. Генерального директора Директорату з 
питань формування енерго - та ресурсоефективної політики. 

 Дискусія + запитання та відповіді з аудиторією  (ice-breaker інтервенція 
Європейського Інвестіційного Банку) (15 min.) 

  (15 хв) 
 

 
4. Підведення підсумків обговорення (5 хв) 

 
 

 


