
 
 
 
 
 
 

 
 

Демонстраційний компонент ЮНІДО з ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні 

 

       
                          ФОРУМ 

 

«Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): 
скорочення обсягів стічних вод та їх очищення» 

 

Дата та час проведення: 29 березня 2016 року,  1230 
Місце проведення: м. Київ, м. Київ, пр-т. Перемоги 37, корпус 6, 

НТУУ «КПІ», зала Адміністративної Ради 

 
Вступ 

 
Програма «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського  

Союзу» (EaP GREEN) надає 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. Фінансування програми здійснюється 
Європейською Комісією та іншими країнами-донорами, а реалізація - 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 ЮНІДО з реалізації та 
поширення ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ). 

 

Мета проведення форуму 
 
Форум     «Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): скорочення обсягів стічних вод та їх 

очищення» є четвертим з серії шести тематичних форумів, які стосуються актуальних питань сталого 
споживання та виробництва:  

- енергоефективність,  
- скорочення та безпечна утилізація відходів; 
- джерела постачання та ефективне використання води; 
- скорочення обсягів стічних вод та їх очищення; 
- зменшення та контроль за викидами в атмосферу; 
- вибір та ефективне використання матеріалів. 
 
Метою форуму є популяризація РЕЧВ серед широкого кола зацікавлених сторін, зокрема серед 

представників малого та середнього бізнесу, державних установ, громадських організацій, наукових та 
освітянських кіл тощо.  

Учасники форуму «Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): скорочення обсягів стічних 
вод та їх очищення» запрошуються для обговорення теми, обміну досвідом, конструктивними ідеями і 
думками щодо способів зменшення кількості обсягів промислових стоків та їх очищення, шляхів мотивації 
та підтримки підприємців. 

Під час заходу  буде проведене коротке опитування представників різних зацікавлених сторін з 
метою аналізу суспільних поглядів на проблеми утворення стічних вод та їх забрудненості. Отримані 
результати будуть враховані у формулюванні подальших задач та напрямків РЕЧВ. 
  



 
 
 
 
 
 

 
 

Демонстраційний проект ЮНІДО «Ресурсоефективне та чисте виробництво» в Україні 

ФОРУМ 
 «Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): 

скорочення обсягів стічних вод та їх очищення» 
 

 

Дата та час проведення: 29 березня 2016 року,  1230 
Місце проведення: м. Київ, м. Київ, пр-т. Перемоги 37, корпус 6,  

НТУУ «КПІ», зала Адміністративної Ради 
 

 

ПРОГРАМА (проект) 
                                                          Презентаційна частина 

1200-1230 Реєстрація учасників форуму  

1230-1240 Відкриття форуму  

Марія  Цибка, 
Національний координатор Демонстраційного проекту  

EaP GREEN в Україні 
Катерина Романова, 

Експерт з інформаційного поширення РЕЧВ в Україні 

1240-1300 Вітальне слово 

Ігор Шилович, 
Директор Центру РЕЧВ в Україні  

Ігор Астрелін, 
Декан хіміко-технологічного факультету  

 НТУУ «КПІ» 

1300-1310 
Скорочення обсягів стічних вод та їх очищення - 
принцип РЕЧВ 

Катерина Романова, 
Експерт з інформаційного поширення РЕЧВ в Україні 

1310-1320 
Актуальність вирішення проблем забруднення стічних 
вод і їх великих обсягів для підприємств України  

В`ячеслав Биковець, 
Генеральний директор, Спілка підприємців малих, 

середніх і приватизованих підприємств України 
1320-1330 уточнюється ПАТ « АК «Київводоканал» 

1330-1340 
Біогенне забруднення поверхневих вод і шляхи його 
зменшення 

Тетяна Князькова, 
Експерт  з водного менеджменту Центру РЕЧВ в Україні 

1340-1350 Директиви ЄС, що пов`язані з водними ресурсами і 
включені до угоди про Асоціацію України з ЄС 

Кемалій Алієв, 
Експерт з управління річковими басейнами 

Управління транскордонними басейнами річок України 

1350-1400 уточнюється 

Олександр Романюк, 
Генеральний директор Української асоціації 
підприємств водопровідно-каналізаційного 

господарства «Укрводоканалекологія» 

1400-1410 
Сучасні тенденції регулювання скидання промислових 
стічних вод, визначення їх обсягів і ступеня 
забрудненості  

уточнюється 

1410-1420 
Необхідні заходи для зменшення обсягів забруднених 
стічних вод  підприємствами України 

Коцап Олена, 
Дійсний член Європейської академії природничих наук, 

Ганновер, експерт ЕБРР, директор з інновацій  
ТОВ «Юнілос-Україна» 

1420-1430 
Очистка промислових стоків від органічних забруднень 
та важких металів 

Віктор Михайловський, 
Директор ТОВ «ЕНВІТЕК» 

                                 Діалог 
 

Модератор 
Катерина Романова 

1430-1435 Групове фото учасників Всі  

1435-1450 Кава-брейк Всі 

1450-1550 

Обговорення виступів доповідачів, дискусія між 
учасниками заходу, обмін досвідом та пропозиціями 
щодо актуальних питань форуму, анкетування. 
 

Учасники форуму, доповідачі 

                                                             Закриття форуму 

1550-1600 Заключне слово та підбиття підсумків форуму 
Катерина Романова, 

Експерт з інформаційного поширення РЕЧВ в Україні 

 


