
 

 

 

EaP GREEN 
ПРОЕКТ 

КРУГЛИЙ СТІЛ «ВІД РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА -   
В НАПРЯМКУ ЕКОНОМІКИ ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ В УКРАЇНІ» 

 
Дата:  22 червня 2017 року 
Час: 12:00 – 16:00 
Місце: м. Київ, площа Перемоги, 1, готель «Либідь», конференц-зал «Галицький» 

 
Вступ 
 

З 2014 року Україна впроваджує суттєві реформи в економічній та суспільній сферах. 
Серед пріоритетних кроків можна відзначити реалізацію структурних реформ з метою 
підвищення ефективності у державному секторі, покращенні умов для бізнесу, розширення 
ринку праці та підвищення її продуктивності, боротьбу з корупцією. Забезпечення сталого 
зростання, екологізація промисловості та розвиток «зеленого» виробництва в Україні є 
важливими аспектами розвитку. Екологізація існуючих промислових галузей та створення 
нових «зелених» виробництв у країні є життєво необхідними для забезпечення сталого 
зростання. Більш «зелена» промисловість скорочує викиди та забруднення шляхом 
підвищення ефективності використання енергії та ресурсів і сприяє збереженню біологічного 
різноманіття, послуг екосистем та покращенню рівня життя населення.  

За сприяння ЄС ми маємо прогрес у демонстрації можливостей більш «зеленого» 
розвитку в Україні, а також значну кількість місцевих підприємств, які розпочали застосовувати 
підхід ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ) для залучення переваг «зеленого» 
промислового розвитку. Оцінки ефективності ресурсоспоживання, проведені на близько 
50 підприємствах з різних регіонів країни, виявили можливості скорочення споживання енергії 
на 25 000 МВт*год на рік, води – на 100 000 м3, матеріалів – на 15 000 тон. Екологічні результати 
таких заходів також вражаючі, наприклад,  передбачається річне скорочення викидів на 
13 000 т СО2-екв. Впровадження лише першої частини обґрунтованих маловитратних РЕЧВ-
заходів дозволить підприємствам зекономити понад мільйон євро на рік. Середній термін 
окупності вкладень для досягнення такого результату  менший двох років. Більш того, 
функціонування у Харківській і Чернігівській областях Клубів РЕЧВ, які залучили 35 малих та 
середніх підприємств, зміцнює взаєморозуміння та співпрацю бізнесу з місцевими та 
центральними органами влади.  

Наведені результати були досягнуті в рамках фінансованої Європейським Союзом 
програми «Екологізація економік в країнах Східного партнерства ЄС» (EaP GREEN), яка 
підтримує уряди Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України в пошуку 
ефективних політичних рішень, а також практичних кроків у напрямку «зеленої» та більш 
сталої економіки. При виконанні програми EaP GREEN розроблено та випробувано широкий 
спектр інструментів та заходів, які в подальшому можуть застосовуватися країнами в їх 
переході до більш «зеленої» економіки. Демонстраційний компонент цієї програми стосується 
безпосередньо малих та середніх підприємств. 



 

 

Такі досягнення можуть служити основою для подальшого розриву взаємозв’язку між 
економічним зростанням та деградацією навколишнього середовища, а також підвищення 
продуктивності та конкурентоспроможності українських підприємств. А концепція економіки 
замкненого циклу, що впроваджується Європейським Союзом протягом останнього 
десятиріччя, сприятиме більш швидкій трансформації економіки у «зеленому» напрямку, що 
є спільною метою України та Європейського Союзу, та допоможе виконати Цілі Сталого 
Розвитку на період 2016-2030, які були одностайно прийняті 193 країнами, в тому числі й 
Україною. 
 
Цілі заходу: 
- розглянути можливості ресурсоефективного та чистого виробництва в напрямку переходу до 
економіки замкненого циклу в Україні; 
- визначити пріоритети державної політики України щодо екологізації виробництва, 
переробки відходів та  сталого споживання ресурсів; 
- обговорити можливості та бар’єри при переході України на безвідходну модель економіки; 
- підвищити обізнаність щодо принципів економіки замкненого циклу та зобов’язань України 
в напрямку виконання визначених національних Цілей Сталого Розвитку. 
 
Учасники:  
Цей круглий стіл збере представників відповідних міністерств, регіональних та місцевих 
органів влади, міжнародних організацій та фінансових інституцій, бізнесу та суспільства. 
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ПРОГРАМА (ПРОЕКТ) 

1130-1200 Реєстрація  

                                 Презентаційна частина                                                    Модератор - Марія Цибка 

1200-1215 Вітальне слово 

 
Представник ЄС в Україні (уточнюється) 

 
Людмила Мусіна, 

Національний координатор співпраці з 
ЮНІДО та програми EaP GREEN в Україні 

 

 
Представники Міністерств економіки та 

екології України (уточнюється) 

1215-1230 
Ресурсоефективне та чисте виробництво 
як необхідний інструмент переходу на 
модель безвідходної економіки 

Марія  Цибка, 
Національний координатор 

демонстраційного РЕЧВ проекту програми 
EaP GREEN 

1230-1245 Екологічні зобов’язання України, що 
випливають з Угоди про асоціацію з ЄС 

Марина Шимкус, 
Начальник відділу європейської інтеграції 

Міністерства екології та природних 
ресурсів України   

1245-1300 Переваги економіки замкненого циклу 
та досвід ЄС 

Жан-Франсуа Море (уточнюється) 
Представництво ЄС в Україні 

1300-1315 Підтримка ЮНІДО в принципах 
циркулярної економіки  

Хайнц Лоенбергер, 
Головний технічний консультант, 
Організація Об'єднаних Націй з 
промислового розвитку (UNIDO) 

1315-1330 Зелена модернізація економіки в Україні  Уточнюється 
1330 – 1350 Перерва на каву Всі учасники 

1350-1405 Інвестиції в систему управління та 
переробки відходів в Україні 

Європейський банк реконструкції та 
розвитку (ЄБРР) (уточнюється) 

1405-1420 

Індустріальні парки в Україні: політика 
держави, стан розвитку, передумови та 
перспективи перетворення їх в 
екоіндустріальні парки 

Андрій Мельник, 
Начальник відділу інструментів залучення 

інвестицій Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

1420-1435 Енергоефективність в розрізі 
безвідходної економіки 

Державне агентство з енергоефективності 
та енергозбереження України 

(уточнюється) 

1435-1450 Досвід підприємств з впровадження 
замкнутих циклів виробництва 

Ігор Шилович, 
Директор Центру РЕЧВ в Україні 

1450-1530 Запитання та обговорення Всі учасники 

1530-1540 Заключне слово та підбиття підсумків 
форуму  

 


