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 Проект стислого звіту 
  
 
Пункт 1. Привітальне слово голови засідання 
 

Засідання відкрив пан Йоханнес Баур, перший радник, завідувач сектору економічного співробітництва, 
енергетики, інфраструктури та довкілля, Представництво ЄС в Україні (EUD), який привітав учасників від імені Європейської 
комісії.  
 

Пан Баур звернув увагу присутніх на проблеми, пов’язані з пандемією COVID-19, зокрема пов’язані з економічним 
спадом, а також впливом на підприємства та зайнятість населення, що мають наслідки для громадськості та суспільства в 
усьому світі. Він зазначив, що хоча вплив на довкілля може бути обмеженим, така ситуація, найшвидше за все, буде тільки 
тимчасовою. У деяких країнах екологічна ситуація не покращилася. Отже, було необхідно посилити заходи з відновлення 
після COVID-19 задля забезпечення адекватної уваги до екологічної ситуації та належного реагування на виклики. Він 
підкреслив, що вирішення екологічних і енергетичних проблем стало навіть ще найважливішим пріоритетом для 
Європейського союзу в період після COVID-19. Нещодавно прийнята Європейська зелена угода – це рамкова програма, яка 
є рушієм заходів і фінансування ЄС. 
 

Він нагадав присутнім, що метою засідання є презентація досягнень із імплементації програми EU4Environment і 
обговорення планів на решту року. Він радо привітав можливість обговорити з урядом України заходи EU4Environment задля 
кращого узгодження діяльності EU4Environment із національними пріоритетами, включно з наявним на цей час контекстом 
пандемії COVID-19. 
 
Пункт 2. Остання інформація про становище в країні 

 
Пані Ірина Ставчук, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, привітала учасників і 

подякувала ЄС за підтримку, що надається за цим та іншими проектами, які допомагають керувати реформами та втілювати 
в життя необхідну екологічну політику та зміни. Вона також зупинилася на наведених далі питаннях. 
 

• Важливих досягненнях стосовно відновлення Міністерства екології та природних ресурсів України, яке почалося в 
червні 2020 р., розробці амбіційного плану роботи Міністерства, а також створенні колективу відповідальних 
заступників міністра та інших працівників Міністерства. 

• Кількох пріоритетних сферах для Міністерства, включно з такими: 1) у секторі керування відходами: схвалення 
рамкового закону про керування відходами, процедура якого триває; створення розширених схем відповідальності 
виробників, що визначатимуть правила, згідно з якими підприємства інвестуватимуть кошти та ліпше керуватимуть 
відходами; 2) подальша розробка систем оцінки транскордонного впливу та стратегічної екологічної оцінки, 
включно з відповідними методологіями, накопиченням додаткового досвіду та поліпшенням імплементації, в 
сферах оцінки транскордонного впливу та стратегічної екологічної оцінки на підставі прийнятих законів про оцінку 
транскордонного впливу та стратегічну екологічну оцінку за підтримки програми EU4Environment; 3) у сфері 
біорозмаїття та захисту природи: зміцнення Смарагдової мережі охоронюваних природних територій (Emerald 
Network), розширення природних територій і розробка карти земельного кадастру; 4) в сфері зеленої економіки: 
робота над еко-дизайном, еко-закупівлями та іншими питаннями в співпраці з Міністерством економіки задля 
інтеграції екологічних міркувань до процесу прийняття економічних рішень. 

 
Пані Савчук також звернула увагу на письмові коментарі Міністерства до плану роботи EU4Environment для України, 

подані до проведення консультацій (Додаток 1), а також на готовність до їхнього обговорення з Партнерами. 
 

Пан Олександр Задорожний, заступник директора Департаменту промислової політики та стимулювання розвитку 
регіонів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, подякував за запрошення Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до участі в засіданні. Він звернув увагу на наведене далі: 
 

• поточну дуже складну ситуацію в промисловості після значного спаду економічної активності протягом першої 
половини року, зокрема в хімічній і деревообробній промисловості;  

• заходи з підтримки промислової діяльності включно зі створенням програми підтримки промисловості та 
забезпеченням фінансування державою, включно з податковими пільгами для підприємств, звільненням від 
штрафів і перевірок, а також наданням кредитів за низькими відсотковими ставками; 

• постійний процес інституційної трансформації, включно зі створенням посади віце-міністра, що відповідатиме за 
питання промисловості, та створення окремого Міністерства промислової політики;  

• розробку Стратегії промислового комплексу до 2025 р., що містить кілька пунктів, які стосуються промислової 
стратегії ЄС, прийнятої 2020 року, а також на сильну зацікавленість у наближенні та узгодженні цієї Стратегії з 
подіями ЄС. 
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Рішення та наступні заходи. 
 
Учасники – 
 

• звернули увагу на складну економічну ситуацію в Україні, подібну до багатьох інших країн Європи, а також на 
важливість ефективних заходів з відновлення, які передбачають пріоритетність екологічних питань на порядку 
денному; 

• домовилися й надалі забезпечувати своєчасний обмін інформацією з питань імплементації Програми та 
здійснювати координацію заходів задля їхнього узгодження із заходами з економічного реагування на COVID-
19. 

 
 
 
Пункт 3. Найновіша інформація про минулі та поточні заходи EU4Environment, а також плани на решту року 
 
Учасники взяли до уваги наведене далі – 
 

• Останню інформацію про заходи Партнерів із імплементації за планом роботи України: 
o Результат 1 (Програма ООН з довкілля, ЄЕК ООН) – див. слайди 2-3; 
o Результат 2 (Програма ООН з довкілля, Програма ООН з промислового розвитку) – див. слайди 4-5; 
o Результат 3 і 5.3 (ОЕСР) – див. слайди 6-7; 
o Результат 4 (Світовий банк) – остання інформація у рамках усної доповіді. 

 
Під час обговорення учасники звернули увагу на наведене далі. 
 

• Належні досягнення з імплементації заходів EU4Environment, про які повідомили Партнери з імплементації.  
• Пропозиції до плану роботи, подані Україною до засідання (Додаток 1), бажання Партнерів ліпше узгоджувати 

заходи, а також запрошення Партнерами до проведення подальших двосторонніх обговорень, зокрема: 
o запит України щодо розгляду нової пропозиції надання допомоги з удосконалення законодавства задля 

внесення змін до Закону про стратегічну екологічну оцінку в рамках результату 1.3 (стратегічна екологічна 
оцінка/оцінка транскордонного впливу) та пропозиція ЄЕК ООН щодо реалізації наступних двосторонніх 
заходів на цю тему задля оцінки характеру та обсягу запропонованих змін, а також можливості надання 
цієї підтримки в рамках програми EU4Environment; інші пропозиції (надані на робочій зустрічі в режимі 
онлайн); 

o запит України щодо роз’яснення кроків, пов’язаних із розширенням політики зеленої економіки та 
міжвідомчого діалогу, а також, зокрема з установою з імплементації та готовністю Програми ООН з 
довкілля надати докладнішу інформацію; 

o запит України щодо розширення роботи в сфері керування відходами, включно з пропозицією з питань 
розширеної відповідальності виробників та запрошенням Програмою ООН з довкілля та Програмою ООН 
з промислового розвитку до двосторонніх обговорень;  

o запитання України щодо екологічного маркування, зокрема типів ярликів, які плануються, та їхнього 
застосування; та пропозиція Програми ООН з довкілля, щоб двосторонні переговори проводилися з 
Міністерством, що дозволить краще розуміти потреби в країні, пов’язані з екологічним маркуванням;  

• Зауваження Представництва ЄС в Україні (EUD):  
o щодо важливості питань екологічних інновацій і екологічного маркування в контексті двосторонніх 

відносин ЄС/Україна, зокрема під час переговорів про укладення Угоди про оцінку відповідності та 
прийнятність промислової продукції (ACAA).  

o Запит щодо взяття до уваги нових двосторонніх проектів і співпраці з ними. Старт цих проектів 
передбачається у вересні: перший проект передбачає підтримку України в прискоренні ратифікації нею 
директиви про відходи; завданням другого проекту є імплементація стратегій і планів керування 
відходами на регіональному та місцевому рівнях (APENA II і III). 

• запит Програми ООН з довкілля щодо надання контактної інформації осіб, що відповідають за ці два проекти в 
Україні та/або Брюсселі з метою подальших обговорень і проведення відповідної роботи;  

• підтвердження зацікавленості України в усіх питаннях, охоплених результатами 3 і 5, а також запит щодо надання 
спільного доступу до пропозицій про зелені облігації та субсидії, включно з іншими матеріалами, що розроблялися 
в минулому; запрошення до двосторонніх обговорень на тему заходу 3.1 (ОЕСР); 

• Інформація Представництва ЄС в Україні (EUD) щодо майбутнього двостороннього проекту, який включатиме два 
компоненти: перший компонент стосуватиметься розбудови адміністративної спроможності Міністерства екології 
та природних ресурсів України, а другий стосуватиметься заклику, спрямованого до ОЕСР, щодо здійснення 
координації заходів і знаходження допоміжних аспектів (хоча цей двосторонній проект переважно надаватиме 
пряму підтримку Міністерству та підпорядкованим йому відомствам). У цьому контексті ОЕСР повідомила, що 
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підтримує контакти з групами підтримки реформ та іншими проектами, що фінансуються ЄС, включно з проектом, 
імплементацію якого здійснює SIGMA. 

• зауваження Представництва ЄС в Україні (EUD) щодо важливості функціонування енергетичних субсидій і 
підтримки відносин із відновленим Міністерством енергетики в цьому контексті;  

• Остання інформація Світового банку про завершення підписання рамкової угоди з ЄС та поточну роботу з 
остаточного доопрацювання спеціального договору для програми EU4Environment (підписання якого 
передбачається у вересні). На робочому рівні розроблено та попередньо погоджено спеціальні для країни плани 
роботи за результатом 4. Україна запрошується до надання коментарів за наявності задля сприяння старту 
проекту. 
 

 
Рішення та наступні заходи. 
 
Учасники домовилися про наведене далі: 
 

• продовжувати реалізацію заходів, передбачених планом роботи, за узгодженим графіком і з використанням 
альтернативних режимів роботи (віртуальні повідомлення/засідання, а також залучення місцевих 
консультантів); 

• розгляд одержаних пропозицій Партнерів і вжиття наступних двосторонніх заходів (перелічених вище) задля 
їхньої максимальної інтеграції в план роботи; 

• отримання від Представництва ЄС в Україні (EUD) відповідної інформації та контактів двосторонніх проектів, 
пов’язаних із керуванням відходами та розбудовою адміністративної спроможності; 

• після засідання отримання від ОЕСР запитаних документів за результатом 3 (пропозиції щодо зелених 
облігацій і субсидій, включно з іншими матеріалами, що розроблялися в минулому); 

• отримання від ЄС додаткових відомостей про стан укладення договору між ЄС/Світовим банком (результат 4). 
 

 
Пункт 4. Підготовка засідання Регіональної асамблеї EU4Environment 
 
Учасники взяли до уваги наведене далі – 
 

• останню інформацію ОЕСР із питань координації, включно з раундом віртуальних консультацій із шістьома 
країнами Східного партнерства ЄС (EaP) в травні-липні 2020 р.; 

• пропозицію щодо проведення наступного засідання Регіональної асамблеї 22 вересня 2020 р. у віртуальному 
форматі, а також можливість проведення особистої зустрічі наприкінці 2020 р. – на початку 2021 р., можливо в 
Києві, з урахуванням скасування обмежень на подорожування (слайд 9 презентації); 

• підтвердження Україною спроможності взяти участь у віртуальному засіданні Регіональної асамблеї 22 вересня 
2019 р. і попередньої угоди щодо проведення особистої зустрічі (із запитом додаткових роз’яснень стосовно 
внеску країни в це засідання); 

• роз’яснення ОЕСР стосовно того, що українську сторону можна запросити надати допомогу з організацією місця 
проведення засідання та роботою з учасниками високого рівня, при цьому за пов’язані витрати та інші 
організаційні питання відповідатимуть ОЕСР і Партнери з імплементації; 

• важливість залучення як Міністерства екології, так і Міністерства економіки до організації наступного засідання 
Регіональної асамблеї, якщо воно проводитиметься в Києві. 
 

Рішення та наступні заходи. 
 
Учасники домовилися про наведене далі: 
 

• зберегти дату другого засідання Регіональної асамблеї у віртуальному форматі 22 вересня 2020 р.; 
розглянути можливість організації особистої зустрічі наприкінці 2020 р. – на початку 2021 р., можливо в Києві, з 
урахуванням скасування обмежень на подорожування. 
 

 
 
Пункт 5. Обмін інформацією (результат 5.2) і координація заходів із іншими проектами 
 
Учасники взяли до уваги наведене далі – 
 

• останню інформацію ОЕСР про заходи з обміну інформацією, як показано на слайді 10 презентації; 
• запрошення підписатися на інформаційний бюлетень і ділитися інформацією з колегами.  
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Рішення та наступні заходи. 
 
Учасники домовилися про наведене далі:  
 

• продовжувати втілення заходів із імплементації та обміну інформацією, як передбачено планом роботи; 
• продовжувати приділяти особливу увагу дотриманню вимог ЄС щодо візуальної доступності; 
• пропагувати широку підписку на інформаційний бюлетень EU4Environment. 

 
 
Пункт 6. Досягнення щодо вирішення адміністративних питань (результат 5.1) 
 
Учасники взяли до уваги наведене далі – 
 

• Останню інформацію ОЕСР про реєстрацію заходів, національних координаторів (NFP), національних 
координаторів заходів (NAC) і національний комітет із імплементації (NIC), що передбачені положеннями Опису 
заходу. 

o Реєстрація: ОЕСР нагадала присутнім, що при реєстрації програм виникала низка проблем, включно з 
вимогою подавати органам влади України договори EU4Environment (спеціальну частину з умовами), 
хоча це не було можливим для декого з партнерів, інституційними змінами в Україні та залишенням 
посад національними координаторами; ОЕСР запитала пропозиції щодо можливих наступних кроків, які 
уможливлять остаточну реєстрацію EU4Environment. 

o Національні координатори (NFPs) ОЕСР зазначила, що національні координатори, призначені 2019 
року Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України, нещодавно залишили свої посади з різних причин, включно з 
інституційною реструктуризацією. ОЕСР запропонувала отримувати кандидатури нових національних 
координаторів електронною поштою з обох Міністерств. 

o Національні координатори заходів (NAC) ОЕСР нагадала присутнім, що національний координатор 
заходів – це особа, залучена Партнерами з імплементації задля сприяння в повсякденній координації 
Програми. Після початкових короткострокових домовленостей ОЕСР наразі перебуває в процесі 
офіційного відбору національних координаторів заходів для договорів з довшим терміном (12 місяців) за 
допомогою ринкових консультацій, якими керує Офіс закупівель ОЕСР. Після запиту щодо висловлення 
зацікавленості, який був широко розповсюджений каналами ОЕСР і Представництва ЄС в Україні (EUD) 
задля забезпечення прозорості, було отримано низку заяв. ОЕСР наразі перебуває в процесі розгляду 
кандидатур і передбачає завершити цей процес протягом кількох наступних тижнів. 

o Національний комітет із імплементації (NIC) ОЕСР роз’яснила, що Національний комітет із 
імплементації покликаний надавати відгуки щодо імплементації Програми на національному рівні та 
може підтримувати заходи в рамках результату 1 стосовно міжвідомчої координації та сприяння 
розвитку зеленої економіки. ОЕСР закликає надавати пропозиції щодо використання наявних структур, 
які можуть слугувати національними комітетами з імплементації, таких як нещодавно створена 
українська робоча група з питань Європейської зеленої угоди. 

• Інформація України про те, що реєстрація наразі перейшла до Кабінету Міністрів, і пропозиція щодо надання 
необхідної допомоги (зокрема визначення контактних осіб у кожному міністерстві);  

• Пропозиція Представництва ЄС в Україні (EUD) надати відомості контактної особи Кабінету Міністрів у 
Представництві ЄС в Україні (EUD). 

• Інформація України про те, що відповідно до національного законодавства для цілей реєстрації може бути 
достатньо надання витягу з договору (замість повного договору). Українська сторона також зазначила, що є ще 
одна можливість – виконувати реєстрацію за компонентами. 

• Інформація України про те, що нових національних координаторів невдовзі буде призначено.  
• Запит України щодо отримання інформації про порядок відбору національних координаторів заходів. 
• Інформація України про те, що міжвідомча робоча група з питань зеленої економіки ще не існує, але міністерства 

можуть розглянути можливість створення такої групи. 
• Підтвердження Програми ООН з довкілля, що в поточному плані роботи передбачена міжвідомча координація з 

питань зеленої економіки та що цей діалог ще передбачається налагодити. Програма ООН з довкілля запитала 
рекомендації обох міністерств щодо подальших дій. 
 

Рішення та наступні заходи. 
 
Учасники домовилися про наведене далі. 
 

• Представництво ЄС в Україні (EUD) сприятиме реєстрації способом надання листа Кабінету Міністрів («Запит 
реєстраційного листа») задля підтримки запиту проекту EU4Environment щодо реєстрації в Кабінеті Міністрів. 

• Колектив EU4Environment налагодить контакт із особою в Кабінеті Міністрів, яка відповідає за реєстрацію, 
задля отримання роз’яснень щодо можливості реєстрації проекту за одним із доступних варіантів: i) 
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реєстрація кожного компонента окремо; або ii) реєстрація проекту як єдиного цілого, за винятком деталей 
(комерційної інформації тощо), які Партнери з імплементації (ОЕСР, ЄЕК ООН тощо) не бажають офіційно 
оприлюднювати; 

• нових національних координаторів із обох Міністерств буде невдовзі призначено, й відповідну інформацію 
буде надіслано ОЕСР.  

• ОЕСР регулярно надаватиме останню інформацію про відбір національних координаторів заходів; 
• Україна розгляне можливість створення спеціального органу або використання наявного органу для 

міжвідомчого діалогу з питань зеленої економіки, а також загального нагляду за програмою EU4Environment. 
Україна надасть ОЕСР і Програмі ООН з довкілля подальші пропозиції щодо національного комітету з 
імплементації. 

 
 
 
Пункт 7. Інші питання та завершення засідання 
 

• Пані Ірина Ставчук та пан Олександр Задорожний подякували учасникам і висловили сподівання на майбутню 
співпрацю; 

• Пан Йоханнес Баур надав резюме основних результатів засідання (огляд різних сфер, у яких досягнуто 
результатів, угода щодо проведення віртуального засідання Регіональної асамблеї у вересні й можливої 
особистої зустрічі в грудні в Києві, Україна; наступні заходи з різних адміністративних питань).  

• Він подякував учасникам за дуже змістовну дискусію та закрив засідання. 
 

 
Рішення та наступні заходи. 
 

• ОЕСР підготує та розповсюдить проект стислого звіту для відгуків і схвалення. 
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Додаток 1. Пропозиція уряду України щодо  
коригування поточного плану роботи  

за програмою EU4Environment 
Заходи Україна/зміна 

РЕЗУЛЬТАТ 1. Зеленіше ухвалення рішень  
1.2: Планування галузевих інвестицій і порівняльний аналіз витрат і переваг (Програма ООН з довкілля)  

Захід 1.1.2: Оцінка потреб у інвестиціях у пріоритетних секторах X \\ V 

пропозиція 
- Підготовка аналітичних матеріалів на тему забезпечення економічних стимулів захисту 

землі та довкілля в контексті управління землекористуванням у сільському господарстві 
та лісопромисловому комплексі. 

 

Захід 2.1.2: Розробка пропозицій інвестиційних стратегій або планів заходів X \\ V 
   

1.3: Стратегічна екологічна оцінка та оцінка екологічного впливу (ЄЕК ООН)  
Захід 1.3.1: Допомога в завершенні реформ законодавства зі стратегічної екологічної оцінки (SEA) та 

оцінки транскордонного впливу на довкілля (EIA) 
X \\ V 

пропозиція Розробка законопроекту про внесення змін до Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» та підтримка законопроекту в Парламенті – третій квартал 2020 р. 

 

Захід 2.3.1: Всебічна розбудова спроможності та інституційна розбудова V 

пропозиція 

Пілотний проект зі стратегічної екологічної оцінки (SEA) – четвертий квартал 2020 р. 

Технічне завдання для бази даних стратегічної екологічної оцінки в Україні (включно з 
відомостями про процедури, списком спеціалістів-практиків стратегічної екологічної 
оцінки/оцінки транскордонного впливу на довкілля, реєстром чинних процедур стратегічної 
екологічної оцінки/оцінки транскордонного впливу на довкілля та пов’язаною 
документацією, реєстром архітектури) – третій квартал 2020 р. 

Методичні рекомендації зі стратегічної екологічної оцінки документації з міського 
планування. 

Галузеві рекомендації щодо розробки звітів зі стратегічної екологічної оцінки для державних 
документів із планування в галузі енергетики, сільського господарства, лісопромислового 
комплексу, рибальства, важкої промисловості, транспорту, керування відходами, 
водокористування, захисту довкілля, телекомунікацій, туризму (пропонується підготувати 
загальні рекомендації з розбивкою за галузями). 

Підготовчі семінари (інтенсивні та практичні) з питань вмісту та порядку стратегічної 
екологічної оцінки, включно з підготовкою підручників, інформаційних і роз’яснювальних 
матеріалів із питань проведення стратегічної екологічної оцінки. 

Захід із підвищення поінформованості з питань транскордонного впливу на довкілля (EIA) 
та стратегічної екологічної оцінки (SEA) для місцевих органів влади (Закарпатська область) 

Розробка матеріалів із підвищення поінформованості з питань стратегічної екологічної 
оцінки та/або транскордонного впливу на довкілля для надання прикладів належної 
практики. 

Підготовка відео з питань транскордонного впливу на довкілля та його переваг англійською 
мовою, а також його переклад на українську мову. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 2. Економіка замкнутого циклу та нові можливості зростання  
2.1: Ефективність затрат ресурсів, чистіше виробництво та впровадження екологічних інновацій серед МСП 
(Програма ООН з промислового розвитку) 

 

Захід 1.1.2: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства V 
Захід 2.1.2: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства X 
Захід 2.1.3: Сприяння економіці замкнутого циклу – огляд відходів у муніципальних утвореннях  

(недоречний захід) 
V \\ X 

Захід 2.2.1: Огляд наявної практики та бар’єрів для існуючих схем маркування 
(звіти готові) 

V \\ X 

2.4: Можливість застосування стратегічних підходів до керування відходами (Програма ООН з довкілля)   
Захід 1.4.2: Розробка проекту плану заходів з керування відходами (національний або муніципальний 

рівень) 
X \\ V 

пропозиція - Надання технічної допомоги задля розробки проекту постанови Кабінету Міністрів 
України щодо порядку розробки та прийняття регіонального плану керування відходами.  
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- Аналіз місцевих і регіональних умов для підготовки регіональних планів керування 
відходами.  

- Надання технічної допомоги задля розробки та затвердження регіональних планів 
керування відходами (розробка регіональних планів керування відходами для п’яти 
регіонів). 

Захід 2.4.2: Ініціювання/оцінка створення схем подовженої відповідальності виробників V 

пропозиція 

- Розробка аналітичного звіту на основі передової практики схем розширеної 
відповідальності виробників у країнах ЄС (включно зі Францією, Німеччиною, Польщею 
та Австрією), фінансово-економічної оцінки доступних альтернатив в Україні та 
рекомендацій. 

- Аналіз ситуації та економічних передумов запровадження принципів розширеної 
відповідальності виробників в Україні в галузі пакування. 

- Розробка пропозицій стандартів для запровадження розширеної відповідальності 
виробників, зокрема порядку співпраці між органами місцевого самоврядування та 
організаціями розширеної відповідальності виробників. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 3. Забезпечення справедливих правил гри в сфері екології 
3.1: «Розумне» регулювання впливу на довкілля  

Захід 3.1.1: Реформування регуляторних режимів великих джерел викидів у атмосферу, включно з 
державними підприємствами 

X / V 

пропозиція 

• Підготовка (система інтегрованих дозволів)  
Цільовий очікуваний результат: Проведено підготовку 10-20 державних службовців 

(Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та підпорядковані 
виконавчі органи) (2021 р.)  

• Експертна та юридична підтримка розробки проекту загальних обов’язкових правил 
(ЗОП) на основі регламентів ЄС  

Цільовий очікуваний результат: Розробка загальних обов’язкових правил для конкретних 
секторів економіки:  
- ЗОП для сміттєспалювальних заводів 
- ЗОП для сміттєспалювальних установок і установок спільного спалювання відходів 
- ЗОП для установок і діяльності, де використовуються органічні розчинники 
- ЗОП для установок із виробництва діоксиду титану 
- ЗОП для середніх сміттєспалювальних установок (ССУ) 

 

 

Захід 3.1.2: Екологізація малих і середніх підприємств (МСП) X / V 

пропозиція 

• Аналіз наявних інструментів фінансування екологізації МСП  
Цільовий очікуваний результат: Детальний аналіз наявних інструментів фінансування 

екологізації діяльності МСП на основі передової практики ЄС, пілотні проекти за участю 
українських МСП (принаймні три МСП в різних секторах), наступна експертна підтримка 
задля розробки політики, що сприятиме розвитку конкретних інструментів мобілізації 
фінансування екологізації МСП (пілотні бізнес-моделі, наприклад, керування відходами 
в ресторанах). 
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Проект порядку денного 
*Наведений нижче часовий розклад складено за паризьким часом 

 
14:00-14:05 
(5 хвилин) 

1 Привітальне слово голови засідання 
 
o Пан Йоханнес БАУР, перший радник, завідувач сектору економічного 

співробітництва, енергетики, інфраструктури та довкілля, Представництво ЄС 
в Україні 
 

 

14:05 - 14:15 
(10 хвилин) 

2 Остання інформація про становище в країні 
 
o Стислі презентації представників у країні про поточне становище, плани 

відновлення після COVID-19, а також їхній потенційний вплив на перехід до 
зеленої економіки 

 
• Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 
• Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України (підлягає уточненню) 
 

 

14:15 - 14:55 
(40 хвилин) 

3 Найновіша інформація про минулі та поточні заходи EU4Environment, а також 
плани на решту року 
 
o Презентації партнерів із імплементації: (див. презентацію в форматі PPT) 
 

• Результат 1 (Програма ООН з довкілля та ЄЕК ООН) 
• Результат 2 (ЮНІДО) 
• Результат 3 і 5.3 (ОЕСР) 
• Результат 4 (Світовий Банк) 

 
o Реакції представників країни після кожного результату: доцільність 

використання альтернативних режимів роботи (наприклад, віртуальних 
засідань, веб-тренінгів, використання місцевих консультантів), а також 
підтримка/перенесення/подальше виконання заходів. Після консультації 
можливе проведення більш поглиблених дискусій на двосторонній основі. 

 

 

14:55 - 15:05 
(10 хвилин) 

4 Підготовка засідання Регіональної асамблеї EU4Environment 
 
o Презентація запропонованих варіантів ОЕСР (див. презентацію в форматі 

PPT) 
 

• Збереження запланованої дати засідання Регіональної асамблеї протягом 
тижня 21 вересня 2020 (пропонуються дати 22-23 вересня), як 
віртуального засідання за допомогою системи Zoom (наприклад, 3-годинні 
ранкові сесії протягом двох днів)   

• особиста зустріч після скасування обмежень на подорожі, можливо в 
листопаді-грудні в Києві, Україна 

 
o Відгуки країни  
 

 

15:05 - 15:15 
(10 хвилин) 

5 Обмін інформацією (результат 5.2) і координація заходів із іншими проектами 
 
o Презентація ОЕСР: (див. презентацію в форматі PPT) 
 
o Відгуки країни  
 

 

15:15 - 15:25 
(10 хвилин) 

6 Досягнення щодо вирішення адміністративних питань (результат 5.1) 
 
o Презентація ОЕСР щодо питань реєстрації заходів, національного 

координатора заходів і національного комітету з імплементації 
 
o Відгуки країни  
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15:25 - 15:30 

(5 хвилин) 
7 Інші питання та завершення засідання 

 
o Пан Йоханнес БАУР, перший радник, завідувач сектору економічного 

співробітництва, енергетики, інфраструктури та довкілля, Представництво ЄС 
в Україні 
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12 
 

 
OECD Mr. Krzysztof MICHALAK 

Senior Action Coordinator 
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 Ms. Oksana RAKOVYCH  
 

 

Interpreter Mr. Serhiy  SARZHEVSKY 
 

 

 


