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Програма установчого засідання робочої групи 
«Розробка та імплементація Стратегії з адаптації до зміни клімату 

сільського, лісового та рибного господарств України до 2030 року» 
 
Модератор: Юлія Огаренко, Керівник кліматичного напрямку проекту «Німецько-український 
агрополітичний діалог» (АПД) 
 
 

9.30 - 10.00 Вітальна кава та реєстрація учасників 
 

10.00 - 10.30 Привітання учасників  

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

Віктор Васильович Шеремета, Заступник Міністра аграрної політики та 

продовольства України  

Михайло Іванович Чиженко, Начальник відділу кліматичної політики та звітності 

Міністерства екології та природних ресурсів України  

Михайло Володимирович Малков, Координатор програм розвитку Продовольчої 
і сільськогосподарської організації (ФАО)  
 
Представлення всіх учасників 

 

10.30 – 10.45 Стратегічні засади кліматичної політики України та плани щодо 
розробки національної стратегії з адаптації до зміни клімату 
 
Антоніна Євгеніївна Платонова, Відділ кліматичної політики та звітності 
Міністерства екології та природних ресурсів України  
 

10.45 – 11.00 Цілі та задачі Стратегії з адаптації до зміни клімату сільського, 
лісового та рибного господарств України до 2030 року 
 
Наталя Володимирівна Сеперович, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України 
 
 

11.00 – 11.20 Перерва на каву 
 
 
 
 
 

при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України 
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11.20 –12.00 
 

Досвід Німеччини з розробки та імплементації стратегічних 
документів з адаптації до зміни клімату в сільському господарстві. 
Рекомендації до проекту Стратегії з адаптації до зміни клімату 
сільського, лісового та рибного господарств України до 2030 року  
 
Катя Гьодеке, Керівник відділу рослинництва та органічного землеробства, 
Агентство з питань сільського господарства та сільських територій при 
Міністерстві інфраструктури та сільського господарства федеральної землі 
Тюрингія 
 

12.00 – 12.30 Обговорення пропозицій до Проекту Стратегії з адаптації до зміни клімату 
сільського, лісового та рибного господарств України до 2030 року 
 

12.30 – 12.40 
 
 
 
 
12.40 – 12.50 

Представлення плану роботи кліматичного компоненту проекту АПД. 
Обговорення пропозицій від членів робочої групи 
 
Юлія Огаренко, керівник кліматичного компоненту проекту АПД 
 
Земельний компонент проекту АПД: план роботи щодо запобігання 
зміні клімату та адаптації до зміни клімату, охорона водно-болотних 
ландшафтів 
 
Катя Дельс, спеціальна уповноважена BVVG (Товариство з управління та 
реалізації земель)  
 

12.50 – 13.00 Підведення підсумків та подальші кроки 
 

13.00 – 13.30 Неформальне спілкування  
 


