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Онлайн-тренінг (вебінар) 
«Сучасні підходи та заходи з ефективного споживання ресурсів  на підприємствах 

галузі будівельних матеріалів» 
 
Дата проведення: 24 жовтня 2017 р. 
Початок: 13:00 
Місце проведення: м. Київ, вул. Освіти, 4, Інститут інноваційної освіти КНУБА,  

конференц-зала 222. 
Вступ 

Захід проходить у рамках демонстраційного проекту «Ресурсоефективне та чисте 
виробництво» (РЕЧВ) програми «Екологізація економіки країн Східного партнерства 
Європейського Союзу» (EaP GREEN), яка фінансується ЄС та виконується в Азербайджані, Білорусі, 
Вірменії, Грузії, Молдові та Україні. Проект покликаний підвищити продуктивність використання 
ресурсів та покращити екологічні результати підприємств та інших організацій, тим самим зробити 
внесок в сталий розвиток промисловості шляхом впровадження понять, методів, практики та 
технічних прийомів РЕЧВ. В Україні діяльність проекту сфокусована на галузі виробництва 
будівельних матеріалів, оскільки вона має значний потенціал до розвитку, а також є основою для 
«зеленого» будівництва та сталого розвитку міської інфраструктури. 

 

Цілі 
Цілями онлайн-тренінгу для представників галузі будівельних матеріалів є: 

- Допомогти виробникам будівельних матеріалів визначити можливості та впровадити 
заходи з підвищення ефективності споживання ресурсів на  підприємстві шляхом 
самостійної РЕЧВ-оцінки і, таким чином, заощадити кошти та знизити вплив на навколишнє 
середовище; 

- Поінформувати компанії галузі про потенційні перепони на шляху підвищення 
продуктивності та послідовність рішень для збереження коштів та покращення 
ресурсоефективності; 

- Поширити кращі практики, інформацію щодо порівняння показників ефективності, технічні 
рішення, інструменти, корисні посилання для підтримки вибору, розробки та 
впровадження ресурсоефективних заходів у галузі.  
 

Аудиторія 
Онлайн-тренінг поводиться для фахівців у країнах Східного партнерства ЄС та призначений 

для: 
- керівного складу, економістів  та технічних спеціалістів підприємств будіндустрії, 

зокрема виробництва дорожніх покриттів, цегли та тротуарної плитки; 
- організацій, що надають управлінську та технічну підтримку галузі будівельних 

матеріалів в Україні (консультанти та постачальники); 
- викладачів та студентів університетів, інституцій, які пропонують освітні та навчальні 

послуги, які стосуються галузі будівельних матеріалів; 
- всіх зацікавлених. 



 

 

 
EaP GREEN 

 
Онлайн-тренінг (вебінар) 

«Сучасні підходи та заходи з ефективного споживання ресурсів  на підприємствах 
галузі будівельних матеріалів» 

 

Дата проведення: 24 жовтня 2017 р. 
Початок: 13:00 
Місце проведення: м. Київ, вул. Освіти, 4, Інститут інноваційної освіти КНУБА,  

конференц-зала 222. 

ПРОГРАМА (Проект)  
Час Тема доповіді Доповідачі 

12:30-13:00 Реєстрація учасників Всі 

13:00-13:05 Вітальне слово Керівництво проекту ЮНІДО «РЕЧВ» 

13:05-13:20 Вступ: ефективне споживання ресурсів в 

галузі будівельних матеріалів 

Дік ван Бірс  

експерт ЮНІДО, Німеччина 

13:20-13:45 Ресурсоефективне та чисте виробництво 

для підприємств будівельних матеріалів 

(кращі практики, наявні технології для 

удосконалення технологічних процесів) 

Дік ван Бірс , 

експерт ЮНІДО 

13:45-14:10 Ресурсоефективні рішення при 

виробництві матеріалів для дорожніх 

покриттів  

Дік ван Бірс , 

експерт ЮНІДО 

14:10-14:35 Ресурсоефективні рішення при 

виробництві керамічної цегли 

Дік ван Бірс , 

експерт ЮНІДО  

14:35-14:50 Кава-брейк Всі 

14:50-15:15 Ресурсоефективні рішення при 
виробництві тротуарної притки 

Дік ван Бірс , 

експерт ЮНІДО 

15:15-15:20 Висновки  

15:20-16:00 Запитання та відповіді Всі 

 

 


