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Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН; UNECE) залучила провідних міжнародних 
експертів у сфері ДПП для розробки інструментів полегшення практичного застосування 
моделі ДПП на користь людей (People-first PPPs). Одним з розроблених інструментів є 
Методологія ЄЕК ООН оцінки ДПП на користь людей (People-first PPP) для досягнення 
Цілей сталого розвитку – PIERS (People-first Infrastructure Evaluation and Rating System).  
 
Однією з цілей ЄЕК ООН у впровадженні спільної програми є допомога практикам ДПП в 
Україні у застосуванні моделі ДПП на користь людей (People-first PPPs) та її інструментів. 
 
 

 Модератор: Румен Добринський, старший консультант ЄЕК ООН 
  

10.00 – 10.15 ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
 
Ірина Новікова, заступник міністра, Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України 
Елізабет Тюрк, директор відділу економічного співробітництва та 
торгівлі, ЄЕК ООН 
 

10.15 – 11.30 Тема 1. Підходи та інструменти ЄЕК ООН для узгодження ДПП з 
Цілями сталого розвитку 

- Тоні Боннічі, відповідальний співробітник відділу ДПП, ЄЕК 
ООН, «Модель ЄЕК ООН ДПП на користь людей (People-
first PPPs)» 

- Антонін Менего, відділ ДПП, ЄЕК ООН «Методологія ЄЕК 
ООН оцінки ДПП на користь людей (People-first PPP) для 
досягнення Цілей сталого розвитку – PIERS (People-first 
Infrastructure Evaluation and Rating System)» 

- Запитання та відповіді, обговорення  
11.30 – 12.45 Тема 2. Як застосувати підходи та інструменти ЄЕК ООН для 

узгодження ДПП проектів з Цілями сталого розвитку, враховуючи 
український контекст? 

- Тетяна Бессараб, керуючий партнер, ТОВ «Бессараб та 
партнери», «Ідентифікація та підготовка проектів ДПП на 
користь людей, адаптованих до специфіки українського 
контексту»  
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- Представник  Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України, «Висновки з аналізу 
поточного стану та рекомендації щодо удосконалення 
законодавства України про ДПП  з метою досягнення Цілей 
сталого розвитку» 

- Ананд Чіплункар, колишній директор відділу Центральної 
та Західної Азії, Азійського банку розвитку, «Екологічна 
сталість та стійкість проектів ДПП на користь людей, 
адаптованих до специфіки українського контексту»  

- Аманда Леффен, генеральний директор компанії «Human 
Right 2 Water» («Право людини 2: Вода»), «Залучення 
зацікавлених сторін до проектів ДПП на користь людей, 
адаптованих до специфіки українського контексту» 

- Запитання та відповіді, обговорення 
12.45 – 13.00 Підбиття підсумків та обговорення подальших кроків 

- Ірина Новікова, заступник міністра, Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України 

- Тоні Боннічі, відповідальний співробітник відділу ДПП, 
ЄЕК ООН 

 
 


