
 

 

 

 

 

 

Онлайн-захід щодо картування промислових відходів 

для представників підприємств  

Давидівської сільської територіальної громади 

в рамках компоненту «Циркулярна економіка та  

нові можливості зростання» 

Програми «EU4Environment» в Україні 

 

 

Програма (проєкт) 

 

 

 

 
 
 

18 листопада 2021 р. 

 

Час: 14:00 - 15:30 

 

Формат: онлайн, платформа Zoom 

Мова: українська та англійська 

(забезпечується синхронний переклад) 

 

  

РЕЄСТРАЦІЯ

https://forms.gle/3DjdL4mnBBkSvLWH9


 

ПРОГРАМА (проєкт) 

Модератор: Володимир Попович, координатор у Західному регіоні Центру 

ресурсоефективного та чистого виробництва 

 

Час Захід  

14:00-14:15 Відкриття заходу 
 

Представник Давидівської СТГ (уточнюється) 
 

Тетяна Чернявська, 

координаторка проєкту «EU4Environment», Управління з питань 

екології та енергетики, Організація Об’єднаних Націй з промислового 

розвитку (ЮНІДО) 
 

Андрій Ворфоломеєв, 

директор Центру ресурсоефективного та чистого виробництва 

14:15-14:25 Діяльність Центру РЕЧВ у напрямку картування відходів: збір даних 

 

Володимир Попович, 

координатор у Західному регіоні Центру ресурсоефективного та 

чистого виробництва 

14:25-14:55 Аналіз зібраних даних для картування відходів: попередні 

результати, переваги та можливості для виробничих підприємств 

Давидівської СТГ 
 

Емма Даніельсон, 

головна консультантка компанії «Sweco» (Швеція) 

14:55-15:30 Обговорення, Питання-відповіді (всі учасники) 

15:30-15:35 Закриття 

 

 

  



Додаткова інформація 

Захід відбудеться онлайн 18 листопада 2021 року з 14:00-15:30 на платформі Zoom. 

Програма заходу передбачає виступи з презентаціями та обговорення з усіма 

учасниками. Мова заходу: українська та англійська, забезпечується синхронний 

переклад 

 

Для участі у заході, необхідно заповнити реєстраційну форму. 

 

Мета заходу 

 представити результати діяльності у напрямку поводження з промисловими 

відходами для представників Давидівської СТГ; 

 обговорити попередні результати діяльності картування відходів для 

доопрацювання результатів; 

 обговорити переваги та нові можливості картування відходів для виробничих 

підприємств Давидівської СТГ. 

 

Учасники 

На захід будуть запрошені представники ЮНІДО та Sweco (Швеція), Давидівської 

сільської територіальної громади, промислові компанії, місцеві органи влади та 

відомства, екологи 

 

Організатор заходу – Центр ресурсоефективного та чистого виробництва. 

 

Загальна інформація  

Онлайн-захід щодо картування відходів відбудеться 18 листопада 2021 року онлайн в 

рамках компоненту «Циркулярна економіка та нові можливості зростання» програми 

«EU4Environment». Мета заходу – представити попередні результати діяльності щодо 

поводження з промисловими відходами та картування відходів для представників 

підприємств Давидівської сільської територіальної громади (Давидівська СТГ), 

отримати коментарі від учасників та доопрацювати результати. 

Поводження з відходами включає діяльність та дії, необхідні для поводження з 

відходами від їх утворення до остаточного захоронення. Це включає збір, 

транспортування, обробку та утилізацію відходів, а також моніторинг та регулювання 

процесу поводження з відходами, а також закони, технології, економічні механізми, 

пов’язані з відходами. 

https://forms.gle/3DjdL4mnBBkSvLWH9


Ефективна система поводження з відходами створює підвищену цінність бізнесу, 

сприяючи стабільності обробної промисловості і розширенню економічних 

можливостей. 

Загальною метою картування відходів є визначення, оцінка та картування потоків 

відходів виробничих підприємств з метою розробки заходів з підвищення 

ефективності використання ресурсів. 

В Україні, Центр є національним партнером ЮНІДО з впровадження компоненту 

«Циркулярна економіка та нові можливості зростання» в рамках програми 

«EU4Environment» за такими напрямками: 

 ресурсоефективне та чисте виробництво; 

 циркулярна економіка та управління промисловими відходами; 

 єдиний ринок зеленої продукції. 

 

Про Програму «EU4Environment» 

Програма «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment) покликана 

допомагати країнам Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, 

Республіка Молдова та Україна, зберегти свій природний капітал і покращити 

екологічний добробут населення, підтримуючи діяльність із захисту довкілля, 

демонструючи і відкриваючи можливості для більш «зеленого» зростання, а також 

імплементуючи механізми для кращого управління екологічними ризиками та 

впливами.  

Програма «EU4Environment» фінансується Європейським Союзом та реалізується 

консорціумом міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної 

співпраці та розвитку (ОЕСР), ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), ООН з 

навколишнього середовища, Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН) та 

Світовий банк.  

Більше інформації за посиланням www.eu4environment.org 

 

 

http://www.eu4environment.org/

