
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сприяння сталим публічним закупівлям та екологічному маркуванню в Україні 

Пріоритетні для СПЗ товари, роботи та послуги. 
 

ПРОГРАМА 
 

онлайн семінар, 20 липня 2021 
10:00-12:00 (за київським часом)  
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Довідково 
Публічні  закупівлі, на частку яких припадає до 20 % ВВП у Східній Європі та на Кавказі, 
дають переважно невикористану можливість стимулювати бізнес та внутрішні ринки до 
інновацій та підвищення сталості. Закуповуючи більш сталі товари, роботи та послуги, 
державний сектор може значно зменшити вплив на довкілля та викиди парникових газів, 
підвищити енерго- та ресурсоефективність, досягти високих соціальних стандартів та якості 
життя. 
 

Сталі публічні закупівлі (далі - СПЗ) є загальновизнаним ключовим інструментом політики 
для підтримки сталого розвитку та інклюзивного переходу до зеленої економіки. 
Міжнародні, європейські, національні та інші стандарти дозволяють виробникам 
впроваджувати системи сталого управління та підвищувати їх ефективність на основі єдиних 
вимог відповідно до найкращих практик та з урахуванням сучасних проблем. 
 

В рамках фінансування ЄС програми EU4Environment, Програма ООН з охорони 
навколишнього середовища (ЮНЕП) має на меті зміцнити спроможність України 
застосовувати підхід СПЗ та розвивати програми екологічного маркування. Це буде 
досягнуто шляхом надання технічної допомоги та розвитку потенціалу / навчання для тих, 
хто розробляє політику, фахівців із закупівель, підприємств та галузевих асоціацій, а також 
неурядових організацій та інших зацікавлених сторін. 
 

Цілі та очікувані результати семінару: 
● Представити підхід ЮНЕП щодо визначення пріоритетних товарів та послуг для 

СПЗ; 
● Представити оновлену політику та зміни в законодавстві, які впливають на 

подальший прогрес СПЗ в Україні; 
● Представити та обговорити визначені пріоритетні категорії товарів та послуг, а 

також можливості ринку постачати більш сталу продукцію; 
● Обговорити наступні кроки щодо зміцнення потенціалу СПЗ в Україні в рамках 

проекту EU4Environment (наприклад, розроблення критеріїв сталості для 
пріоритетних категорій товарів, послуг та робіт тощо). 

 

Учасники 
Серед учасників будуть представники національних зацікавлених сторін, відповідальних за 
політику, публічні закупівлі, міжнародне співтовариство, експерти та неурядові організації. 
 

Корисна інформація 
Буде забезпечений синхронний переклад на англійську та українську мови.  
До семінару зможуть приєднатися зареєстровані учасники (посилання на Zoom буде надано 
на електронну пошту за добу до дати проведення заходу). 
 

Про EU4Environment 
EU4Environment має на меті допомогти шести країнам-партнерам: Вірменії, Азербайджану, 
Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні, зберегти їхній природний капітал та поліпшити 
якість навколишнього середовища довкілля  для людей, підтримуючи діяльність, пов'язану з 
охороною довкілля, демонструючи та розблоковуючи можливості для екологічного зростання та 
створення механізмів для кращого управління екологічними ризиками та наслідками. 
 

Діяльність фінансується Європейським Союзом та здійснюється п’ятьма партнерами: ОЕСР, ЄЕК ООН, 
ЮНЕП, ЮНІДО та Світовим банком з бюджетом 20 млн. Євро. Термін реалізації програми - 2019-
2022 роки. Додаткова інформація https://www.eu4environment.org/  

 

https://www.eu4environment.org/
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AGENDA 
 

    

10:00-10:30  
Вітальні слова 
Модератор - Леся Ніколаєва, представник проекту EU4Environment 
 

Руслан Стрілець, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів 
України 
 

Анна Юлдашова, заступник директора Департаменту сфери публічних закупівель 
Міністерства економіки України 
 

Олександр Маріковський, народний депутат України - заступник голови Комітету 
Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування 
 

Ольга Сімак, координатор сектору «Навколишнє середовище» Представництва 
ЄС      
Фарід Якер, програмний фахівець, Департамент економіки, відділ ресурсів та 
ринків, Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) 
 

10:30-10:45 Впровадження підходу ЮНЕП щодо встановлення пріоритетів товарів та послуг 
для СПЗ 
Фарід Якер, ЮНЕП 
 

● Підхід ЮНЕП щодо визначення пріоритетних категорій товарів, послуг та робіт 
та готовності до ринку 
● Переваги застосування СПЗ та кращі практики 
 

10:45-10:55 Процес визначення нових категорій товарів, робіт та послуг для СПЗ в Україні 
Світлана Берзіна, ВГО «Жива планета» 
 
● Мета та завдання 
● Методологія та база досліджень 
● Зв’язок з попередніми етапами, спільною діяльністю та дослідженнями 

 

10:55-11:20 Політичні та економічні умови для визначення нових пріоритетних категорій 
товарів та послуг для СПЗ 
Олена Ткач, ВГО «Жива планета» 
 

● Ситуаційний аналіз СПЗ 
● Статус учасників державних закупівель та їх взаємодія 
● Міжнародні зобов’язання 
● Політичні та економічні пріоритети 
● Пріоритети у сфері публічних закупівель 
 

11:20-11:35 Нові пріоритетні категорії товарів, робіт та послуг для розробки критеріїв 
сталості 
Світлана Берзіна, ВГО «Жива планета» 
 
● Презентація нових пріоритетних категорій 
● Фактори впливу 
● Аналіз готовності ринку, можливих бар'єрів та ризиків 
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11:35-11:45 Стандарти, маркування та підтвердження відповідності 
Галина Бузан, секретар ТК 82 "Охорона довкілля", Державна екологічна 
академія післядипломної освіти та управління Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів України 
 
● Будівництво та ремонт доріг 
● Послуги харчування та харчові продукти 
● Меблі, підлога та інші вироби з лісоматеріалів 
● Вироби з пластику 
 

11:45-12:00 Наступні кроки щодо діяльності у сфері СПЗ в рамках програми EU4Environment 
Леся Ніколаєва, представник проекту EU4Environment 
 
● Наступні кроки 
● Обговорення 
 

Заключні коментарі та закриття семінару 

 
 


