
 
 
 
 
 
 
 

 

Демонстраційний компонент ЮНІДО з ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні 

 

             
 ФОРУМ 

 

    «Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ):  
скорочення та контроль викидів в атмосферу» 

 

 
Дата та час проведення:  22 квітня 2016 року,  1000 

Місце проведення: м. Київ, Орхуський інформаційно-просвітницький центр,                      
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 1 поверх, к. 103-104.  

 
 
Вступ 

Програма «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського  
Союзу» (EaP GREEN) надає підтримку країнам–учасникам у їх переході до «зеленої» економіки та 
стимулюванні розвитку «зеленого» бізнесу. Учасниками програми є шість країн  Східного партнерства ЄС: 
Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Фінансування програми здійснюється 
Європейською Комісією та іншими країнами-донорами, а реалізація - за спільною участю чотирьох 
міжнародних організацій: Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН), Організації  з економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), Організації Об`єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та 
Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП).  

Демонстраційний проект ЮНІДО (далі Проект) з реалізації та поширення ресурсоефективного та 
чистого виробництва (РЕЧВ) серед малих та середніх підприємств України шляхом створення кадрового та 
інституційного потенціалу РЕЧВ, демонстрації, розповсюдження та тиражування РЕЧВ у цільових галузях 
промисловості (хімічній, харчовій, будівельній тощо), трансферу технологій РЕЧВ є компонентом програми 
EaP GREEN. 

Одним із напрямків діяльності Проекту є проведення серії з шести форумів, за тематиками 
актуальних питань сталого споживання та виробництва:  

- Енергоефективність; 
- Скорочення та безпечна утилізація відходів; 
- Джерела постачання та ефективне використання води; 
- Скорочення обсягів стічних вод та їх очищення; 
- Скорочення та контроль  викидів в атмосферу; 
- Вибір та ефективне використання матеріалів. 
 

Форум     «Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): скорочення та контроль викидів в 
атмосферу» є п`ятим з серії шести тематичних форумів. 

Метою форуму є популяризація РЕЧВ серед широкого кола зацікавлених сторін, зокрема серед 
представників малого та середнього бізнесу, державних установ, громадських організацій, наукових та 
освітянських кіл, обговорення теми, обмін досвідом, конструктивними ідеями і думками щодо шляхів та 
способів зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу та їх контроль. 

Під час заходу  буде проведене коротке опитування з метою аналізу суспільних поглядів на 
проблеми промислових викидів в Україні. Отримані результати будуть враховані у формулюванні 
подальших задач та напрямків РЕЧВ. 

 
Форум відбудеться за підтримки Центру Ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні та 

Інформаційно-просвітницького Орхуського центру Державної екологічної академії післядипломної освіти 
та управління Міністерства екології та природних ресурсів України. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Демонстраційний проект ЮНІДО з ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні 

  
  

ФОРУМ 
 

    «Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ):  
скорочення та контроль викидів в атмосферу» 

 

 
Дата та час проведення:  22 квітня 2016 року,  початок о 1000 

Місце проведення: м. Київ, Орхуський інформаційно-просвітницький центр,                      
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 1 поверх, к. 103-104.  

 

ПРОГРАМА  
Час Тема доповіді Доповідачі 

930-1000 Реєстрація учасників форуму  

                                                          Презентаційна частина 

1000-1010 

Відкриття форуму  Марія  Цибка, 
Національний координатор 

Демонстраційного проекту  EaP GREEN в 
Україні 

 

Галина Сєрова, 
Інформаційно-просвітницький Орхуський 

центр Державної екологічної академії 
післядипломної освіти та управління 

1010-1020 

Вітальне слово Представники 
Міністерства екології та природних ресурсів 

України 
 

Уточнюється  (1-2 особи) 

1020-1030 
Скорочення та контроль викидів в атмосферу – 
принцип РЕЧВ 

Катерина Романова, 
Експерт з інформаційного поширення РЕЧВ в 

Україні 

1030-1040 
Сучасні напрямки Державної екологічної 
політики у сфері забруднення промисловими 
викидами 

Уточнюється 

1040-1050 

Основні проблеми промислових підприємств, 
пов`язані з  викидами забруднюючих речовин в 
навколишнє середовище 

Уточнюється 

1050-1110 

Досвід підприємств  щодо скорочення викидів в 
атмосферу та впровадження технологій очистки 
газів 

Уточнюються (1-3 особи) 

                                 Діалог 
 

Модератор 
Катерина Романова 

1110-1115 Групове фото Учасники форуму, доповідачі 

1115-1130 Кава-брейк Всі 

1130-1310 

Обговорення виступів доповідачів, дискусія між 
учасниками заходу, обмін досвідом та 
пропозиціями щодо актуальних питань форуму, 
анкетування. 

Учасники форуму 

                                                             Закриття форуму 

1310-1330 
Заключне слово та підбиття підсумків форуму Катерина Романова, 

Експерт з інформаційного поширення РЕЧВ в 
Україні  

 


