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За підтримки 

 

 

Програма Круглого столу: 

«Адаптація до зміни клімату в агросекторі: від стратегії до дій» 
 

 
Модератор: Юлія Огаренко, Керівник кліматичного напрямку проєкту «Німецько-український 
агрополітичний діалог» (АПД) 
 

9.00 - 9.30 Вітальна кава та реєстрація учасників 
 

9.30 - 10.10 Привітання учасників  

Фолькер Зассе, Керівник проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог»  

Інна Мєтєлєва, Заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України (уточнюється) 

Ірина Ставчук, заступниця Міністра енергетики та захисту довкілля (уточнюється) 

Представлення всіх учасників 

 

10.10 – 10.50 Досвід Німеччини з розробки та імплементації політики з адаптації до 
зміни клімату та скорочення викидів ПГ у сільському господарстві  
 
Андреас Тойбер, Співробітник Міністерства продовольства та сільського 
господарства Німеччини 
 

10.50-11.30 Представлення оновленого проєкту Стратегії з адаптації до зміни 
клімату сільського, лісового та рибного господарств України до 2030 
року  
 
Наталя Сеперович, державний експерт Директорату стратегічного планування та 
євроінтеграції МАПП 

 
11.30 – 11.50 Перерва на каву 

 
11.50 – 12.30 Що фермерам необхідно знати про зміну клімату та підходи до 

адаптації? 
 
Тетяна Адаменко, Начальник відділу агрометеорології Українського 
Гідрометцентру 
 

12.30 – 13.10 
 
 
 
  

Вплив зміни клімату на врожайність пшениці в Україні 
 
Флоріан Шірхорн, науковий співробітник Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в 
країнах з перехідною економікою 
  

при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України 
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13.10 – 14.10 Перерва на обід 
 

14.10 –14.50 
 

Політики з адаптації до наслідків змін клімату: міжнародний досвід та 
можливості для України 
 
Микола Шлапак, Короткостроковий експерт АПД з кліматичної політики у 
сільському господарстві  
 

14.50 –15.30 
 

Необхідні кроки для інтеграції аграрної та кліматичної політики 
України 
 
Оксана Рябченко, Короткострокова експертка АПД з адаптації до зміни клімату 
в сільському господарстві 
 

15.30- 16.10 Дискусія: Як забезпечити успішну імплементацію Стратегії з адаптації 
до зміни клімату в агросекторі? 
 
Наталя Сеперович, державний експерт Директорату стратегічного планування та 
євроінтеграції МАПП 
 
Анатолій Шмурак, головний спеціаліст 
відділу з питань кліматичної політики та звітності Мінприроди 
 

Фолькер Зассе, Керівник проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог»  

Михайло Малков, Координатор програм розвитку Продовольчої і 
сільськогосподарської організації (ФАО) 

 
16.10 – 16.30 Представлення та обговорення пропозицій для наступної фази 

проєкту 
 
Вікторія Штець, Короткострокова експертка АПД з кліматичної політики 
 

16.30 – 16.40 Підведення підсумків 
Пеггі Гюнтер, менеджерка проєктів ІАК Agrar Consulting  

  
16.40 – 17.30 Неформальне спілкування  

 


