
  

 

Кращі Підприємства - Чисте Довкілля - Зелена Економіка 

 
Консультативний Діалог 

Ресурсоефективне  та чисте виробництво (РЕЧВ) 
для промислового сектору України 

 

 
ПРОГРАМА  

Європейська Комісія започаткувала програму «Екологізація економік країн Східного 
партнерства ЄС» (EaP GREEN), що підтримує Україну та інші країни Східного партнерства 
Європейського Союзу на шляху їх переходу до «зеленої» економіки з метою сприяння їх 
партнерству заради довкілля та зростання (http://www.eap-green.org). Організація Об’єднаних 
Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) в рамках програми EaP GREEN впроваджує в Україні 
проект «Ресурсоефективне та чисте виробництв» (РЕЧВ). Діяльність в напрямку РЕЧВ 
розвивається в Україні ще з 2007 року за підтримки ЮНІДО шляхом заснування та роботи Центру 
ресурсоефективного та чистого виробництва, який спочатку фінансувався урядом Словенії, а в 
даний час  - урядами Швейцарії та Австрії.  

 
РЕЧВ є перевіреним у всьому світі підходом для підвищення продуктивності 

виробництва та зниження впливу на навколишнє середовище промислових підприємств 
(www.unido.org/cp). Він має свої переваги для бізнесу, навколишнього середовища та клімату, 
економіки і суспільства в цілому, що підтверджується успішним досвідом впровадження РЕЧВ 
на декількох десятках підприємств України, починаючи з 2007 року. 

 
Консультативний діалог покликаний додатково виявити актуальність і переваги РЕЧВ в 

Україні в контексті національних напрямків  розвитку та інтересів бізнесу з метою подальшого 
зміцнення сталого промислового розвитку країни. Результати діалогу сприятимуть покращенню 
комунікації та охопленню більш широкого кола зацікавлених підприємств для подальшої 
адаптації та впровадження РЕЧВ  як інструменту покращення  екологічних та економічних 
показників . 

 

Дата проведення:      22 травня 2015р., 10:00 – 14:00 
 

Місце проведення: м. Київ, просп. Перемоги 37, НТУУ 
«Київський політехнічний інститут», корпус 6 

(зала адміністративної ради)  

http://www.eap-green.org/
http://www.unido.org/cp


МЕТА ТА ПІДХІД 
Консультативний діалог організовується для огляду та обговорення поглядів на РЕЧВ та 

його розуміння від зацікавлених сторін: представників  уряду, бізнесу і громадянського 
суспільства. Визначатимуться способи адаптації та локалізації РЕЧВ в Україні на національному 
рівні, для подальшого впровадження понять РЕЧВ до державних та бізнесових програм, питань 
захисту природних ресурсів та навколишнього середовища, мови та культури. 

Учасники діалогу запрошуються для обговорення концепції та термінології РЕЧВ, їх 
вдосконалення для кращого розуміння і сприйняття в Україні, зокрема, серед промислових 
підприємств. Далі діалог буде сфокусовано  на  екологічній ситуації та стану природних ресурсів 
в Україні, як визначальних факторів економічного розвитку. Таким чином, консультаційний 
діалог спрямований на визначення підходів для досягнення чистого довкілля та методів 
збереження ресурсів підприємствами, їх мотивації до цього та  виявлення переваг. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
Модератор – Зінаїда Фадєєва. 

09:30 - 10:00  Реєстрація  

10:00 - 10:25 Вступне слово. Відкриття  

 Д-р Зінаїда Фадєєва, головний спеціаліст з 
політики та стратегії, Університет 
Організації Об`єднаних Націй, Інститут  
перспективних досліджень сталого 
розвитку. 

 Проф. Томас Ліндквіст, Міжнародний 
інститут промислової екології та  економіки  

Петра Швагер, менеджер 
проекту,  ЮНІДО  
Тарас Притула, представник 
Посольства Республіки Словенія в 
Україні 
Зінаїда Фадєєва, головний 
спеціаліст, Університет Організації 
Об’єднаних Націй 
Томас Ліндквіст, Міжнародний 
інститут промислової екології та  
економіки 
Марія Цибка, національний 
координатор РЕЧВ, ЮНІДО 

10:25-12:00 Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): 
розгляд  таксономії для України  

 Представлення концепції та термінології 

 Групові дискусії щодо місцевої 
термінології, спрямовані на цілі, переваги, 
практики та методики РЕЧВ  

 Обговорення та затвердження локальної 
термінології і таксономії 

 
 
Томас Ліндквіст,   
 
Всі 
 
Зінаїда Фадєєва 
Томас Ліндквіст 

12:00 - 12:20 Перерва на каву  

12:20 - 13:45 Природні ресурси та охорона навколишнього 
середовища: рушійна сила для успішного 
бізнесу в Україні 

 Сучасний стан екологічного управління та 
ресурсів в Україні, актуальність РЕЧВ 

 Групові дискусії щодо дослідження 
ключових питань і кращих практик в Україні 

 Обговорення та визначення рушійних 
факторів для бізнесу та розробка порядку 
денного для РЕЧВ в Україні  

 
 
 
Зінаїда Фадєєва 
Томас Ліндквіст  
 
Всі 
 

13:45 - 14:00 Висновки та наступні кроки Зінаїда Фадєєва 
Марія Цибка 

Демонстраційний проект РЕЧВ  є одним з компонентів програми EaP GREEN, яка 
фінансується Європейським Союзом. Уряд Словенії, Банк Розвитку Австрії та ЮНІДО надають 
додаткове фінансування. Даний консультативний діалог з питань РЕЧВ в Україні підтримується 
Університетом Організації Об'єднаних Націй, Інститутом перспективних досліджень сталого 
розвитку. 


