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Загальна інформація
Програма «Екологізація економік в країнах Східного партнерства ЄС» (EaP GREEN), яка фінансується
Європейським Союзом, підтримує уряди Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України в
пошуку ефективних політичних рішень та практичних кроків у напряму розвитку і впровадження
ресурсоефективної та екологічно безпечної економіки. EaP GREEN демонструє можливості екологізації
діяльності підприємств шляхом впровадження підходів та практик ресурсоефективного та чистого
виробництва (РЕЧВ).
Демонстраційний РЕЧВ-компонент програми EaP GREEN сфокусований на малих та середніх
підприємствах. Україна продемонструвала значний прогрес у реалізації цього проекту. Оцінки ефективності
ресурсоспоживання, проведені на близько 50 підприємствах з різних регіонів України, виявили можливості
скорочення споживання енергії на 25 000 МВт*год на рік, води – на 100 000 м3, матеріалів – на 15 000 тон.
Впровадження цих заходів також передбачає річне скорочення викидів на 13 000 т СО2-екв. Лише перша
частини обґрунтованих маловитратних РЕЧВ-заходів дозволила б підприємствам зекономити понад
мільйон євро на рік. У той же час, за даними проведеного моніторингу, реалізовані заходи дозволили
скоротити споживання енергії на 8 000 МВт*год на рік, води – на 17 000 м3, матеріалів – на 40 000 тон та
знизити викиди на 4 000 т СО2-екв. Їх сумарний економічний ефект склав близько півмільйона євро. Тобто,
не весь виявлений потенціал підприємств було використано, і однією з перешкод цьому стала саме
відсутність у підприємств фінансових ресурсів для впровадження ресурсоефективних заходів.
Цілі заходу
- розглянути переваги та вигоди від впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва;
- обговорити можливості та бар’єри для малих і середніх підприємств при впровадженні
ресурсоефективних заходів;
- підвищити обізнаність щодо класичних і альтернативних джерел фінансування заходів з
підвищення ефективності споживання ресурсів;
- розглянути практичні кроки для впровадження вигідних інвестиційних рішень;
- обговорити способи інтенсифікації впровадження підприємствами ресурсоефективних заходів.
Учасники
Цей круглий стіл збере представників представників бізнесу (зокрема, малих та середніх
підприємств), неурядових організацій, органів державної влади та експертного середовища, які цікавляться
можливостями залучення інвестицій для модернізації виробництва в напрямку ефективного використання
ресурсів (енергії, матеріалів і води).
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ПРОГРАМА
Час
Тема доповіді
13:00-13:15 Вітальне слово

Доповідачі
Інна Іщенко,
директор Департаменту економічного розвитку,
торгівлі та залучення інвестицій, Полтавська ОДА

13:15-13:30 Досвід впровадження ресурсоефективних
заходів на підприємствах України у рамках
демонстраційного проекту ЮНІДО
13:30-13:55 Огляд існуючих міжнародних та
національних джерел фінансування малих
та середніх підприємств
13:55-14:10 Огляд джерел фінансування малих та
середніх підприємств Полтавського
регіону
14:10-14:25 Сприяння доступу МСП до наявних
джерел фінансування: ключі до усунення
бар'єрів для інвестицій
14:25-14:45 Кава-брейк
14:45-15:00 Напрями фінансування
енергозберігаючих проектів в
АБ «УКРГАЗБАНК»
15:00-15:15 Фінансові можливості використання
ринкових механізмів Паризької угоди для
впровадження енергозберігаючих заходів
у МСБ
15:15-16:00 Обговорення та запитання
16:00-16:15 Підбиття підсумків

Андрій Ворфоломеєв,
заступник національного координатора
демонстраційного проекту "РЕЧВ"
програми EaP GREEN

Іван Омельчук,
куратор Клубів РЕЧВ в Україні

Інна Іщенко,
директор Департаменту економічного розвитку,
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Квентін Буланже,
проектний менеджер BETEN International і керівник
Energ'East Consulting

Микола Рилін,
заступник директора Полтавської ОД з МСБ
АБ "УКРГАЗБАНК"

Олексій Северин,
керівник ГО «Східно-Європейська академія наук»
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