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Project: Ecosystem approach to hydropower: facilitating the implementation
of European requirements to development of hydropower sector in states
of Eastern Europe Partnership
Проект «Екосистемний підхід до гідроенергетики: сприяння реалізації
європейських вимог до розвитку гідроенергетики в країнах Східної
партнерства»
Національний семінар в Азербайджані
м. Баку, 26.07.2019
готель Бульвар Сайд, конференц-зал, ул. Аяза Ісмаїлова, 3
П Р О Г Р А М А
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15

Реєстрація учасників
Привітання
Ельчін Султанов, директор Азербайджанського орнітологічного товариства

10:15 – 10:45

10:45 – 11:15

11:15 – 11.45
11:45 – 12:15

12:15 – 12:45

12:45 – 13-15

13:15 – 14:00

Екосистемний підхід в Європейському Союзі і країнах Східного Партнерства: стан
впровадження в законодавство і практику
Руслан Гаврилюк, Національний екологічний центр України
Екосистемний підхід до гідроресурсів в Азербайджані
Ельчін Султанов, доктор філософії в галузі біол., Директор Азербайджанського
орнітологічного товариства
Кава-брейк
Екосистемний підхід до природних і штучних озер в Азербайджані
Вагіф Мамедов, д. геол. н., зав. відділом геоекології Інституту геології і
геофізики НАН АР
Роль водних ссавців на річках і озерах Азербайджані
Гіяс Гулієв, д. біол. н., зав. лаб. наземних хребетних Інституту зоології
НАН АР
Оцінка впливу на гідроресурси при плануванні і проведенні гірничорудних робіт
Мірзахан Мансімов, д. ф. в обл. географ., директор екологічної консалтингової
компанії «Іглім»
ОбІд

«This project is implementing with the financial support of the European Union. Its
contents are the sole responsibility of National Ecological Centre of Ukraine and partners
and do not necessarily reflect the views of the European Union».

Funded by the
European Union

14:00 – 14:30

14:30 – 15:00
15:00 – 15:30

15:30 - 16:00
16:00 – 17-00

Оцінка впливу на гідробіонти при втіленні в життя великих проектів
Салех Алієв, д. ф. в обл. біол, доцент Бак. Держ. Університету, провідний. н.
співр. Інституту зоології НАН АР
Вплив Південного Осциляційного Індексу на рівень Каспійського моря
Ельнур Сафаров, д. ф. в обл. географії, Інститут Географії НАН АР
Вплив глобальної зміни клімату на гідроресурси Азербайджану
Ельнур Бабашли, старший радник сектору моніторингу Міністерства Екології та
Природних Ресурсів АР
Кава-брейк
Дискусія, підведення підсумків і прийняття рішення семінару

«This project is implementing with the financial support of the European Union. Its
contents are the sole responsibility of National Ecological Centre of Ukraine and partners
and do not necessarily reflect the views of the European Union».

