
 

 

 

 

EaP GREEN 
СЕМІНАР 

 
«Підвищення ресурсоефективності малих та середніх підприємств Полтавщини»  

 

Дата проведення: 5 жовтня 2017 р. 

Початок: 13:00 
Місце проведення: м. Полтава, вул. Коваля, 3, каб. 302 

Загальна інформація 
Програма «Екологізація економіки країн 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 екологічної економіки. EaP GREEN демонструє можливості екологізації діяльності 
підприємств шляхом впровадження підходів та практик ресурсоефективного та чистого виробництва. 

Одним із інструментів підвищення ресурсоефективності малих і середніх підприємств є Клуби 
ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ). Цей підхід був апробований у рамках  
демонстраційного РЕЧВ-компоненту програми EaP GREEN. В Україні 35 підприємств стали учасниками 
Клубів РЕЧВ у Харківській та Чернігівській областях. Після завершення циклу робочих зустрічей, на яких 
розглядалися теми з РЕЧВ, підприємства розробили власні Плани дій. Впровадження цих Планів активними 
підприємствами дозволило їм заощадити 1 000 МВт*год енергії, 24 500 т матеріалів, 8 500 м3 води на рік та 
зменшити викиди на 550 т СО2-екв. Річний економічний ефект від впроваджених заходів сягнув близько 
3,5 млн грн. 

Організація і функціонування Клубу РЕЧВ за підтримки місцевої влади, громадських організацій і 
Центру РЕЧВ сприятиме підвищенню ефективності й конкурентоспроможності малих і середніх 
підприємств, а також економічному розвитку регіону. 

Цілі заходу 

- розглянути переваги та вигоди від впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва на 
рівні підприємства та регіону; 

- обговорити Клуби РЕЧВ як інструменту підвищення ресурсоефективності підприємств; 
- виявити та залучити потенційних учасників Клубу РЕЧВ у Полтавській області; 
- підтримати створення Клубу РЕЧВ у Полтавській області. 

 
Учасники 

Семінар збере представників бізнесу (зокрема, малих та середніх підприємств), неурядових 
організацій, органів державної влади та експертного середовища, які цікавляться можливостями  
удосконалення виробництва в напрямку ефективного використання ресурсів (енергії, матеріалів і води). 
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«Підвищення ресурсоефективності малих та середніх підприємств Полтавщини» 

Дата проведення: 5 жовтня 2017 р  
Початок: 13:00  
Місце проведення: м. Полтава, вул. Коваля, 3, каб. 302 

ПРОГРАМА 

Час Тема доповіді Доповідачі 

13:00-13:05 Відкриття заходу  Андрій Ворфоломеєв,  
заступник національного координатора 

демонстраційного проекту "РЕЧВ"  
програми EaP GREEN 

13:05-13:15 Вітальне слово Олексій Нестуля,  
ректор Полтавського університету економіки 

і торгівлі 

Михайло Бугрій, 
начальник управління підприємництва, 

торгівлі та регуляторної політики 
Департаменту економічного розвитку, 

торгівлі та залучення 
інвестицій Полтавської ОДА 

13:15-13:30 Енергоефективність у промисловості Тамара Буренко, 
Заступник директора Департаменту 
стратегічного розвитку Державного 
агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України 
13:30-13:50 Досвід Центру ресурсоефективного та 

чистого виробництва  у підвищенні 
конкурентоспроможності підприємств  

Ігор Шилович, 
 директор Центру ресурсоефективного та 

чистого виробництва 

13:50-14:10 Впровадження в Україні демонстраційного 
проекту «Ресурсоефективне та чисте 
виробництво» в рамках програми EaP GREEN    

Андрій Ворфоломеєв,  
заступник національного координатора 

демонстраційного проекту "РЕЧВ"  
програми EaP GREEN 

14:10-14:30 Кава-брейк  

14:30-14:45 Діяльність «Клубів РЕЧВ» України Іван Омельчук, 
Куратор Клубів РЕЧВ в Україні 

14:45-15:00 Мета створення та перспективи роботи 
«Клубів РЕЧВ» в Полтавському регіоні   

Олексій Северин,  
керівник ГО «Східно-Європейська академія 

наук» 

15:00-15:15 Анкетування підприємств для участі у «Клубі 
РЕЧВ» Полтавського регіону 

Олексій Северин,  
керівник ГО «Східно-Європейська академія 

наук» 

15:15-15:45 Запитання, коментарі Всі присутні 

15:45-16:00 Підбиття підсумків  

 


