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ПРОГРАМА 

Місце проведення: конференц-хол “A” Прем’єр Готелю “Русь” (вул. Госпітальна, 4, Київ, Україна). 

Час проведення:  з 10:00 до 16:30. 
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Національна конференція 

“Впровадження ресурсоефективного та чистого  

виробництва в Україні” 

 

Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ) – це екологічна стратегія,  спрямована на 

попередження негативного впливу на довкілля, підвищення ефективності промислового 

виробництва і зниження ризиків для людини. Київська міська інноваційна галузева організація 

роботодавців "Центр ресурсоефективного та чистого виробництва" (далі – Центр РЕЧВ) була 

заснована у 2013 році в рамках проекту ЮНІДО «Сприяння адаптації та впровадженню 

ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш 

чистого виробництва в Україні» за підтримки донорів – урядів Австрії та Швейцарії. Робота Центру 

РЕЧВ полягає в розповсюдженні та впровадженні методів, практик, технологій і стратегій РЕЧВ, 

забезпечуючи національну промисловість необхідними інструментаріями для виходу на 

національні та регіональні ринки з продукцією, що враховує питання довкілля, та поліпшуючи 

здатність національних підприємств успішно займати позиції на світовому ринку.  

Програма «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського Союзу» 

(EaP GREEN) покликана прискорити перехід шести країн Східного партнерства ЄС на «зелену» 

модель розвитку економіки. Відмежування економічного зростання від деградації довкілля 

сприятиме підвищенню продуктивності та конкурентоспроможності, раціональному 

використання природніх ресурсів, підвищенню якості життя та розвитку сталої економіки. 

Фінансування програми EaP GREEN здійснюється Європейським Союзом із залученням 

додаткового фінансування від уряду Словенії, Австрійського банку розвитку та організацій-

виконавців: Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН), Організації з економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), Програми ООН з питань навколишнього середовища (ЮНЕП) 

та Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).  

Демонстраційний проект «Ресурсоефективне та чисте виробництво» в рамках програми 

EaP GREEN спрямований на поширення та впровадження РЕЧВ на національному та  регіональному 

рівнях. Проект РЕЧВ реалізується в Україні з 2014  року та фокусується на галузі виробництва 

будівельних матеріалів.  

Мета конференції:  

• поширення результатів впровадження РЕЧВ в Україні; 

• підвищення обізнаності та усвідомлення можливостей і переваг РЕЧВ на національному 

та регіональному рівнях серед підприємств, урядових організацій та громадськості; 

• обговорення досягнень у переході до «зеленої» економіки та подальших кроків щодо 

екологізації промисловості України;  

• залучення донорської підтримки і технічної допомоги до вирішення питань довкілля та 

розвитку зеленої промисловості з метою подальшої реалізації програм РЕЧВ в Україні. 
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ПРОГРАМА  

(модератор – Ігор Шилович) 

 

9:30-10:00 Реєстрація учасників 
Частина 1 Відкриття 
10:00-10:25 Ігор Шилович, директор Центру РЕЧВ в Україні  

Микола Кузьо, заступник Міністра екології та природних ресурсів України з питань 
європейської інтеграції 
Олександр Черних, директор департаменту промислової політики Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України 
Жан-Франсуа Море, координатор секторів енергетики, навколишнього 
середовища, зеленої економіки та цивільного захисту Представництва 
Європейського Союзу в Україні 
Ніколя Гігас, заступник директора Швейцарського бюро співробітництва 
Флоріан Кольфюрст, Аташе, Посольство Австрії в Україні 
Тетяна Чернявська, міжнародний координатор демонстраційного РЕЧВ проекту 
програми «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського 
Союзу» (EaP GREEN), ЮНІДО 

10:25-10:30 
 
10:30-10:35 

Людмила Мусіна, національний координатор співпраці з ЮНІДО, координатор 
програми EaP GREEN від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України   
Наталя Трофименко, національний координатор програми EaP GREEN від 
Міністерства екології та природних ресурсів України  

Частина 2 Впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні 
10:35-10:45 Надання РЕЧВ послуг в Україні, Ігор Шилович, директор Центру РЕЧВ в Україні 

 
10:45-11:45 Впровадження РЕЧВ на підприємствах Київського регіону. Представники 

підприємств та експерти, Олексій Чайковський, регіональний координатор 
 

11:45-12:00 Кава-брейк, інтерв'ю учасників засобам масової інформації  
 

12:00-12:20 Фінансова підтримка впровадження РЕЧВ-заходів,  
Максим Марущак, заступник начальника Управління корпоративного бізнесу, 
ПАТ "Укрексімбанк" 
Максим Зарудній, начальник управління продажів корпоративного бізнесу 
Київської обласної дирекції, АБ "Укргазбанк" 
 

Зміст  

14 грудня 2016 Частина 1         Відкриття 

Частина 2         Адаптація та впровадження ресурсоефективного та 

чистого виробництва (РЕЧВ) в Україні  

Частина 3         Впровадження Демонстраційного проекту РЕЧВ в Україні в 

рамках програми EaP GREEN 

Частина 4         Круглий стіл «Клуби РЕЧВ як ефективний інструмент для 

демонстрації переваг РЕЧВ та розвитку промислових 

підприємств» 
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Частина 3 Впровадження Демонстраційного проекту РЕЧВ в Україні в рамках програми 
EaP GREEN 

12:20-12:35 Програма EaP GREEN як регіональна ініціатива для демонстрації РЕЧВ серед 
країн Східного партнерства, Тетяна Чернявська, міжнародний координатор, 
ЮНІДО 
 

12:35-12:45 Актуальність підвищення ефективності споживання ресурсів та екологічних 
показників на малих і середніх підприємствах України,  Вячеслав Биковець, 
перший віце-президент, генеральний директор Спілки підприємців малих, 
середніх і приватизованих підприємств України 
 

12:45-13:00 Результати демонстраційного РЕЧВ-компоненту програми EaP GREEN в Україні, 
Марія Цибка, національний координатор 
 

13:00-13:15 Нагородження РЕЧВ експертів та підприємств, що приймали участь у 
демонстраційному проекті, Тетяна Чернявська, міжнародний координатор, 
ЮНІДО; Марія Цибка, національний координатор 
 

13:15-13:25 Відгуки представників демонстраційних компаній 
 

13:25-13:40 Презентація посібника для кращого бізнесу «Принципи та практики 
ресурсоефективного виробництва», Катерина Романова, національний експерт 
з інформаційного поширення РЕЧВ в Україні 
 

13:40-14:30 Обід 
 

Частина 4 Круглий стіл «Клуби РЕЧВ як ефективний інструмент для демонстрації переваг 
РЕЧВ та розвитку промислових підприємств» 

14:30-14:40 
 
 

Перспективи поширення та роботи Клубів РЕЧВ, Ігор Шилович, директор 
Центру РЕЧВ в Україні  

14:40-14:55 Клуби РЕЧВ як ефективна практика «екологізації» МСП, Тетяна Чернявська, 
міжнародний координатор, ЮНІДО 
 

14:55-15:10 Результати роботи Клубів РЕЧВ у Чернігівському та Харківському регіонах 
України,  Іван Омельчук, куратор Клубів РЕЧВ в Україні 
 

15:10-15:15 
 

Досвід функціонування  Клубів РЕЧВ в Чернігівському регіоні, Світлана Полторацька, 
заступник директора департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної 
державної адміністрації 
 

15:15-15:30 
 

Можливості створення Асоціацій "Клуб РЕЧВ" на базі громадських організацій, 
Михайло Дробот, Громадська організація "Асоціація європейського розвитку 
України" (Чернігів) 
 

15:30-15:45 Відгуки компаній-учасників Клубів РЕЧВ 
 

15:45-16:00 Кава-брейк 
16:00-16:30 Обговорення подальших кроків та розробка рекомендацій для представлення 

органам виконавчої влади та Представництву ЄС в Україні щодо підтримки 
впровадження РЕЧВ 

 


