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Семінар 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

Як малим та середнім підприємствам України підготуватися до  

сталих публічних закупівель та розширити свої ринки 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (проєкт) 

 

 

30 листопада 2021 року 

14:00-15:30 (за київським часом) 

 

Формат: онлайн 

Платформа: Zoom 

Робочі мови: українська та англійська 
(забезпечується синхронний переклад) 
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Загальна інформація 

Програма Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) протягом 

останніх років активно підтримує країни Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії у розвитку 

їхнього національного потенціалу для здійснення сталих публічних закупівель (СПЗ). Ця робота 

виконується в рамках проєкту «Підвищення сталих публічних закупівель для регіонального 

переходу до інклюзивної «зеленої» економіки в Східній Європі, на Кавказі та в Центральній 

Азії (СЄКЦА)», який фінансується Рахунком розвитку ООН (проєкт UNDA з СПЗ). 

Окрім розвитку національного потенціалу щодо впровадження заходів з СПЗ, проєкт UNDA з 

СПЗ також спрямований на підтримку бізнесу, зокрема, малих та середніх підприємств (МСП) 

через нарощування потенціалу та надання консультаційних послуг, які допоможуть їм 

відповідати певним критеріям сталого розвитку. Даний компонент проєкту UNDA з СПЗ 

реалізується спільно з ініціативою I-GO та впроваджується Центром ресурсоефективного та 

чистого виробництва (Україна). Спільний компонент I-GO та проєкт UNDA з СПЗ призначений 

для роботи з різними МСП та організаціями, які співпрацюють із МСП, для забезпечення: 

● чіткого розуміння того, що необхідно МСП для отримання доступу до нових ринків, 

створених на засадах сталого розвитку; 

● механізму підтримки, який забезпечить масштабування та тиражування результатів 

проєкту з максимальним використанням існуючого спектру послуг підтримки сталого 

розвитку. 

Проведення цього семінару сприяє взаємодії з МСП та підвищенню їх поінформованості щодо 

національних процедур та переваг СПЗ. 

Мета та завдання семінару: 

● підвищення обізнаності МСП та інших зацікавлених сторін щодо СПЗ в Україні, 

роз’яснення відповідних процедур та їх переваг; 

● презентація поточного стану реалізації СПЗ як в Україні, так і у регіоні СЄКЦА, а також 

обговорення майбутніх дій; 

● представлення нових можливостей, пов’язаних з СПЗ, для МСП в Україні; 

● презентація безкоштовної експертної підтримки для МСП з метою визначення оцінки 

їх готовності до участі в тендерах СПЗ з використанням додаткових критеріїв сталості. 
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Дата та формат 

Семінар відбудеться 30 листопада 2021 з 14:00 до 15:30 за київським часом (EET) в режимі 

онлайн на платформі Zoom. 

 

Учасники 

На семінар запрошуються представники МСП, всі, хто цікавляться питаннями, пов’язані з СПЗ, 

циркулярною економікою, ресурсоефективним та чистим виробництвом, а також 

представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і Міністерства 

економіки України, ЮНЕП та національні експерти. 

Для участі у семінарі, будь ласка, заповніть реєстраційну форму. 

 

Організатори 

ЮНЕП 

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва 

 

  

https://forms.gle/WcSQudfqadezM71w7
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Порядок денний (проєкт) 
 

Час (EET) Захід 

14:00-14:15 Вітальне слово 

 
представник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 
(уточнюється) 
 
представник Міністерства економіки України (уточнюється) 
 
Фарід Якер, 
програмний співробітник Відділу економіки ЮНЕП 

14:15-14:20 Опитування щодо рівня поінформованості про СПЗ 

14:20-14:35 СПЗ як сучасний підхід для ефективного виробництва та споживання 

Йоханнес Фреснер, 
експерт Центру ресурсоефективного та чистого виробництва 

14:35-14:50 Стан впровадження СПЗ в Україні 

Галина Бузан, 
відповідальний секретар національного технічного комітету стандартизації 
ТК 82 «Охорона довкілля», Державна екологічна академія післядипломної освіти 
та управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 

14:50-14:55 Опитування щодо готовності МСП до СПЗ та дій на даний час у галузі 

ресурсоефективності 

14:55-15:15 Підвищення рівня готовності МСП до СПЗ: можливості, застосування та 

процедури 

Іван Омельчук, 
експерт Центру ресурсоефективного та чистого виробництва 

15:15-15:25 Презентація безкоштовної експертної підтримки для сприяння МСП у 

підвищенні їхньої готовності до СПЗ 

Андрій Ворфоломеєв, 
директор Центру ресурсоефективного та чистого виробництва 
 
Питання-відповіді 
 

15:25-15:30 Заключне слово 

Леся Ніколаєва, 
міжнародна експертка, проєкт UNDA з СПЗ 

 


