
 

   
 

  

 

РОБОЧА ЗУСТРІЧ   

в рамках проекту Союзу охорони природи Німеччини (НАБУ)  

"Громадянське суспільство та релігійні організації за спільне збереження  

Творіння в Східній Європі"  

 

ПРОГРАМА 

 

Місце проживання учасників робочої зустрічі: Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, 

готель «Атлант», пл. Корятовича, 27, тел.: + 38-099-265-71-47 (моб.). 

Місце проведення робочої зустрічі: Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, Інститут 

еколого-релігійних студій, площа А. Бачинського, 1а, тел.: + 38-099-265-71-47 (моб.). 

Час проведення робочої зустрічі: 4-6 серпня 2017 р. 

Порядок денний робочої зустрічі в Ужгороді стосується підготовки проектних ідей та 

професійного формування з них проектних концепцій, які в майбутньому стануть основою 

Програми співробітництва між IRCEF і донорами: Єврокомісія, Світовий Банк та ін. 

На робочій зустрічі в Ужгороді буде дано старт Східноєвропейському конкурсу «По 

відповідальності за Творіння», підготовці друкованих видань «Християнська екологічна 

етика» і «Екологічний триптих...», іншим ініціативам, запланованим у рамках проекту. 

Зазначена робоча зустріч в Ужгороді стане початком активної діяльності, що буде підсумована 

27-29 жовтня 2017 року на Міжнародній конференції в Україні, на якій підготовлені нами 

проектні концепції будуть зібрані в Програму… На цій конференції також презентуватимуться 

підготовлені нами друковані видання і відбуватиметься нагородження переможців та 

активних учасників Конкурсу «По відповідальності за Творіння». 

Підготовлена нами в рамках проекту Програма співпраці буде представлена на робочій 

зустрічі IRCEF в Берліні (листопад 2017 р.). 

На робочу зустріч запрошені делегати з «екологічних» підрозділів церков країн Східної 

Європи і Німеччини, а також представники НУО, органів влади, засобів масової інформації та 

наукового світу. 

 

Відкриття зустрічі: п'ятниця, 4 серпня, перша половина дня. 

Закриття зустрічі: неділя, 6 серпня, друга половина дня. 

Витрати на проїзд, проживання, харчування та організаційні збори запрошеним учасникам 

покриваються Міністерством закордонних справ Німеччини. 
 

 

  

Контакти  

В Німеччині В Україні  

 
Inna Klockov 

NABU  

Charitéstraße 3  

10117 Berlin  

Phone: +49 (0)176 2234 29 15  

E-Mail: inna.klockov@nabu.de  

Aleksandr Bokotey  

Institute of Ecological and Religious Studies  

Andrei Batschinskij-Platz, 1a  

Uschhorod-88000 3a  

 

Phone: 0038-099-265-71-47  

E-Mail:  bokoteyzlatary@gmail.com  
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04 СЕРПНЯ, П’ЯТНИЦЯ 
(Винний льох «Совине гніздо», вул. Ракоці, 2, Ужгород)  

 

9.00   Реєстрація учасників  

10.00   Відкриття (модератор Олександр Бокотей)  

Привітання (по 5 хв.):  

 Борис Тихомиров, директор програм Союзу охорони природи Німеччини, 

керівник проекту (NABU, Берлін, ФРН)  

 Олександр Геревич, Товариство охорони природи України  

 Генріх Шмаудер, Федеральне відомство охорони природи Німеччини (БфН)  

 Пані Вієслава Дикі, представник Федерального екологічного фонду Німеччини 

(ДБУ)  

 Олег Лукша – Форум екологічного порятунку Закарпаття  

 Вільгельм Кульке, сеніор-експерт, кол. Спецуповноважений ДБУ по Східній 

Європі   

11.00  IRCEF – як платформа церковних і громадянських організацій для успішного 

вирішення екологічних проблем Східної Європи, Борис Тихомиров  

11.15 Представлення учасників робочої зустрічі і фото на пам'ять (пропонується 

молитва про відповідальність за Творіння в Східній Європі, інтерв'ю для ЗМІ)  
 

11.30              Перерва на каву  
 

12.00  Презентація стипендіального проекту на базі НАБУ при підтримці ДБУ 

«Життєвий простір церковної вежі» Васько Юрій, Інститут еколого-релігійних 

студій   

12.15 Презентація транскордонного проекту «Життєвий простір церковної вежі» 

підготованого для CBC PL-BY-UA 2014-2020. Ірина Кідора, Інститут еколого-

релігійних студій    

12.30 Презентація стипендіального проекту при підтримці Вишеградського фонду 

«Можливості впливу Церкви на охорону навколишнього середовища на 

кордонах країн Вишеградської четвірки (V4) з Україною». Біланич Михайло, 

Інститут еколого-релігійних студій   

12.45  Презентація проекту «Відповідальність за Творіння – партнерство приходів 

регіону Верхня Тиса для захисту клімату» на програму CBC HU-SK-RO-UA 

2014-2020. Куля Наталія, Інститут еколого-релігійних студій    
 

13.00   обід (дегустаційний винний зал «Шардоне», вул. Волошина, 18, Ужгород)  
 

14.00  Презентація проекту «Робота по відповідальності за Творіння в Чорноморському 

регіоні» Олександр Бокотей, Інститут еколого-релігійних студій   

14.15 Обговорення запланованих в рамках проекту видань: «Християнсько-екологічна 

етика», «Екологічний триптих», «Церковно-екологічні календарі». Біланич 

Михайло, Інститут еколого-релігійних студій  

14.30  Презентація проекту «Відповідальність за Творіння і управління стічними 

водами в регіоні Верхня Тиса» підготовленого на програму CBC HU-SK-RO-UA 

2014-2020. Бокотей Олександр, Інститут еколого-релігійних студій 

14.45  Презентація стипендіального проекту за підтримки ДБУ «Передача німецького 

досвіду в галузі використання альтернативних джерел енергії для раціоналізації 

виробництва енергії і зниження негативного впливу на навколишнє середовище 

в Закарпатському регіоні (Україна)» Безверхня Віталія, Інститут еколого-

релігійних студій  
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15.00 Презентація проекту «Передача міждисциплінарного і екуменічного досвіду в 

сфері стійкої енергетики та створення Інформаційного центру в Ужгороді». 

Бокотей Олександр, Інститут еколого-релігійних студій  

15.15   Презентація умов конкурсу «По відповідальності за Творіння». Біланич 

Михайло, Інститут еколого-релігійних студій  
 

15.30   Перерва на каву 
 

16.00 Проект створення міжрелігійно-екологічного центру Південного Кавказу. Гія 

Каджая, НУО «Академія Освіти Грузії», Тбілісі, Грузія  

16.15  Презентація проекту «Карпатський дерев'яний архітектурний маршрут – спільні 

дії по збереженню і популяризації історико-культурної спадщини на українсько-

польському кордоні» на програму CBC PL-BY-UA 2014-2020. Куля Наталія, 

Інститут еколого-релігійних студій   

16.30   Досвід реалізації християнсько-екологічних проектів в Білорусі. Сергій 

Юшкевич, програма «Церква і охорона навколишнього середовища» Центру 

екологічних рішень, Мінськ, Білорусь  

16.45 Екологічні проекти Київської Архієпархії Української Греко-Католицької 

церкви. о. Роман Романович – референт Бюро з питань екології Київської 

Архієпархії УГКЦ (Київ) 

17.00 Узгодження структури проектних концепцій для складання Програми дій IRCEF 

на прикладі презентацій робочого дня. Експерти Інституту еколого-релігійних 

студій, панове Шмаудер, Тихоміров, Кульке, Бокотей, пані Дикі і ін. учасники  

Дискусія: узгодження форми надання проектних концепцій  
 

18.00   Вечеря   
 

19.00   Вечір духовної музики  

 

 

05 СЕРПНЯ, СУБОТА  

(конференц-зал готелю «Атлант», пл. Корятовича, 27, Ужгород)  

 

8.00   Сніданок   
 

9.00  Біблійна медитація «Творіння», о. Владислав Ігнатишин  
 

9.30   "Екологічне управління на церковній парафії" Лариса Яковюк, громадська 

організація «Живе партнерство» (Мінськ, Білорусь)  

10.00 Презентація проекту «ECO: EDU_START_ACT» підготовного на програму CBC 

RO-UA 2014-2020. Куля Наталія, Інститут еколого-релігійних студій   

10.15  Перспективи реалізації християнсько-екологічних проектів в Республіці 

Молдова. о. Ігор Плевскій, «Оптіма Фіде», Наталія Родина, Федір Ротар, 

Кишинів  
 

   10.30  Перерва на каву  
 

11.00  Презентація стипендіального проекту при підтримці ДБУ «Сталий туризм на 

території національних парків». Куля Наталія, Інститут еколого-релігійних 

студій  

11.30   Перспективи реалізації церковно-екологічних проектів у Вірменії. Тіло Краусе, 

Анна Говганесян, «Syunik-Development NGO», Єреван, Вірменія  

   12.00 Перспективи реалізації релігійно-екологічних проектів в Республіці 

Азербайджан. Алієв Салех, Бакінський державний університет, Баку, 

Азербайджан 

12.30  Презентація стипендіального проекту за підтримки Вишеградського фонду 
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«Підготовка та реалізація прикордонних, міжнародних і транснаціональних 

проектів». Уліганинець Яна, керівник проектного відділу Мукачівської греко-

католицької єпархії 
 

13.00   Обід (дегустаційний винний зал «Шардоне», вул. Волошина, 18, Ужгород)  
 

14.00  Презентація стипендіального проекту при підтримці ДБУ «Збереження 

навколишнього середовища та екосистем шляхом вивчення передового досвіду 

в секторі збору і утилізації відходів (передача передової німецької практики на 

Закарпатську область)». Лаврентьєва Іванна, Інститут еколого-релігійних студій    

14.30 Презентація стипендіального проекту при підтримці ДБУ «Покращення охорони 

навколишнього середовища рік шляхом вивчення впливу та експлуатації систем 

очищення стічних вод (передача передової німецької практики для 

Закарпатської області)». Лаврентьєва Іванна, Інститут еколого-релігійних студій    

15.00  Обговорення результатів другого дня роботи робочої зустрічі: Круглий стіл по 

формуванню проекту Програми дій IRCEF  

15.30   Перерва на каву   
 

16.00 Продовження круглого столу щодо формування проекту Програми дій IRCEF, 

уточнення планів на наступний день  

18.00   Вечеря  

19.00   Екскурсія в с. Середнє (вечір ромської музики)  

 

 

06 СЕРПНЯ, НЕДІЛЯ   

 

7.30   Сніданок  

8.00  Божественна Літургія за збереження Творіння в Ужгородському 

Хрестовоздвиженському кафедральному православному соборі 

8.30 Божественна Літургія за збереження Творіння в Ужгородському 

Хрестовоздвиженському кафедральному греко-католицькому соборі 

9.30  від’їзд учасників з Німеччини в Будапешт  

 

9.30   Зустріч із духовенством східного і західного обрядів із приводу їхнього бачення 

розв’язання глобальних екологічних питань  

10.30  Підбиття підсумків роботи робочої зустрічі, підготовка резолюції, плани на 

майбутнє  
 

12.00   обід (дегустаційний винний зал «Шардоне», вул. Волошина, 18, Ужгород)  
 

13.00   Від’їзд учасників робочої зустрічі   

 


