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 Вступ 
Програма «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського 

Союзу» (EaP GREEN) покликана надавати 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.  

Програма фінансується Європейською Комісією та іншими країнами-донорами і 
реалізується 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).  

Одним з компонентів програми EaP GREEN є демонстраційний проект  з реалізації та 
поширення ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ) -  спільної концепції 
ЮНІДО та ЮНЕП, яка передбачає впровадження превентивної екологічної стратегії 
відносно виробничих процесів з метою підвищення ефективності виробництва та 
зниження ризиків для людини та довкілля. 

 

Мета проведення форуму 
Форум     «Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): енергоефективність» є 

першим з серії шести тематичних форумів, які стосуватимуться актуальних питань сталого 
споживання та виробництва: енергоефективність,  ефективність використання матеріалів, 
води, скорочення викидів, поводження з відходами, скорочення обсягів та очищення 
стічних вод.  

Метою форуму є популяризації та поширення РЕЧВ серед широкого кола 
зацікавлених сторін, зокрема серед представників малого та середнього бізнесу, 
громадських організацій, науки та освіти, державних установ тощо.  

Формат заходу передбачає презентаційну частину, на якій  будуть порушені нагальні 
питання  стосовно енергетичних аспектів промислового виробництва та можливостей і 
способів мотивації підвищення енергоефективності.  

Учасники форуму «Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): 
енергоефективність» запрошуються для обговорення теми, обміну досвідом і думками 
щодо проблем енергоефективності та напрямків її підвищення. Проведення заходу також 
передбачає виступи учасників щодо їх власного досвіду стосовно підвищення 
енергоефективності. Також, планується провести коротке опитування представників різних 
зацікавлених сторін з метою оцінки суспільних поглядів на проблеми ефективного 
енергоспоживання промислових підприємств України. Отримані результати будуть 
проаналізовані та використані для формулювання подальших задач РЕЧВ. 

Участь у форумах сприятиме ознайомленню з підходами та практиками РЕЧВ і їх  
кращому розумінню та дозволить полегшити його адаптацію в Україні.  
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ПРОГРАМА  (проект) 

Час Тема доповіді Доповідачі 

1000-1030 Реєстрація учасників форуму  

                                                          Презентаційна частина 

1030-1040 Відкриття форуму  Уточнюється 

1040-1050 
Ефективне енергоспоживання, як одне з 
ключових питань, яке розглядає та вирішує 
РЕЧВ 

Катерина Приймак, 
Експерт з інформаційного 
поширення РЕЧВ в Україні 

1050-1100 
Підвищення енергоефективності  внаслідок 
впровадження РЕЧВ на підприємствах 
України 

Ігор Шилович, 
Директор Центру РЕЧВ в Україні 

1100-1120 
Енергетика України та її вплив на бізнес та 
навколишнє середовище 

Валерій Павшук, 
Технічний директор центру РЕЧВ 

в Україні 

1120-1140 Досвід та отримані результати внаслідок 
впровадження РЕЧВ на підприємствах 

Уточнюється 

                                 Діалог 
 

Модератор 
Катерина Приймак 

1140-1200 Запитання та обговорення Учасники форуму, доповідачі 

1200-1220 Кава-брейк Всі 

1220-1250 Дискусія між учасниками форуму та  обмін 
досвідом у підвищенні енергоефективності 

Учасники форуму 

1250-1310 
Проведення опитування учасників щодо 
актуальних питань ефективного 
енергоспоживання в Україні 

Учасники форуму, 
доповідачі 

                                                             Закриття форуму 

1310-1330 
Заключне слово та підбиття підсумків 
форуму 

Катерина Приймак, 
Експерт з інформаційного 
поширення РЕЧВ в Україні 

 

 


