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Громадським організаціям 
(згідно списку)



Запрошуємо прийняти участь в Круглому столі «На шляху до створення вуглецевого ринку в Україні», який організовується спільно Державним агентством екологічних інвестицій України та ТОВ «Фонд цільових екологічних інвестицій» за підтримки Світового банку. 
Захід відбудеться 18 жовтня 2011 р. з 13.00 до 18.00 (реєстрація учасників з 13.00 до 14.00) в приміщенні представництва Світового банку за адресою м. Київ, Дніпровський узвіз 1, поверх 2 (праве крило колишнього Палацу піонерів ).
Ініціатива Світового банку «Партнерство задля створення вуглецевих ринків» покликана допомогти країнам визначити придатні ринкові інструменти для досягнення національних цілей в сфері боротьби зі змінами клімату. Головною метою Круглого столу є громадське обговорення необхідності та особливостей впровадження системи вуглецевої торгівлі в Україні.
У зв’язку з вищевикладеним просимо надати кандидатуру учасника та до 11 жовтня 2011 року підтвердити його участь у Круглому столі. 
Для підтвердження участі необхідно заповнити форму, яка додається, та направити контактній особі: Андрій Кітура, тел./факс: 456-20-31, email: andriy.kitura@gmail.com.
Додатки : 1. Програма Круглого столу
		 2. Список запрошених учасників
                    3. Анкета учасника


Голова 								            С. Орленко 

Додаток 1


Круглий стіл
«На шляху до запровадження вуглецевого ринку в Україні»
Програма
13.00-14.00
Реєстрація учасників круглого столу
14.00-14.10
Відкриття. Вступне слово
Сергій Орленко, Голова Державного агентства екологічних інвестицій України
Тамара Сулухія, Координатор програм з інфраструктури Світового банку
14.10-14.20
Соціально-економічний розвиток України: пріоритети модернізації економіки
Ярослав Жаліло, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
14.20-14.30
Обговорення
14.30-14.45
Стратегія низьковуглецевого розвитку України
Ольга Гасан-Заде, міжнародний експерт
14.45-14.55
Обговорення
14.55-15.10
Роль держави в забезпеченні функціонування національного вуглецевого ринку
Олексій Хабатюк, начальник Відділу обліку парникових газів, ДАЕІ
15.10-15.20
Обговорення
15.20-15.35
Правовий аналіз основних положень Проекту закону України «Про регулювання в сфері енергозбереження» 
Андрій Василенко, генеральний директор, ТОВ "ПНБК"
15.35-15.45
Обговорення
15.45-16.00
Кава-брейк
16.00-16.15
Підтримка міжнародних організацій ініціатив України щодо створення вуглецевого ринку
Сергій Волков, Офіс програм ООН в Україні
16.15-16.25
Обговорення
16.25-16.40
Приватний бізнес та вуглецевий ринок в Україні: питання і пропозиції
Борис Бокій, замісник генерального директора ПАТ «Шахта імені О.Ф.Засядька» 
16.40-16.50
Обговорення
16.50-17.05
Створення ефективного вуглецевого ринку: позиція та роль громадських організацій
Святослав Куруленко, голова Громадської ради при ДАЕІ 
17.05-17.15
Обговорення
17.15-17.45
Partnership for Market Readiness (PMR): Overview and Update on Activities
Сара Андервуд, консультант, Світовий Банк (Вашингтон). Телеміст Київ-Вашингтон
17.45-18.00
Підведення підсумків круглого столу
18.00-19.00
Фуршет


Додаток 2
Список запрошених учасників

Українське відділення міжнародної спілки “Екологія людини”
Спілка екологічних аудиторів
Асоціація фахівців оцінки
Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності
Всеукраїнська екологічна громадська організація „МАМА-86”
Всеукраїнська громадська організація «Чиста хвиля» (ЗАТ «Концерн «Надра»)
Експертно-дорадчий центр «Правова аналітика»
Міжнародний благодійний фонд „Екологія-Право-Людина”
Київська міська організація «Громадська рада національної безпеки та оборони»
УСПП
Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості
Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива та енергетики України
«Екоклуб»
Національний екологічний центр України
Благодійна організація «Новий погляд»
Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток»





Додаток 3

Анкета учасника Круглого столу
«На шляху до створення вуглецевого ринку в Україні»,
що відбудеться 18 жовтня 2011 року з 13.00 до 18.00 
у приміщенні представництва Світового банку 
за адресою м. Київ, Дніпровський узвіз 1, поверх 2.



Назва організації : ______________________

Сфера інтересів:_________________________

ПІБ учасника: __________________________

Посада учасника: ________________________





Дата ___________				Підпис учасника ______________



