
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сприяння сталим публічним закупівлям та екологічному маркуванню в Україні 

 
Сталі публічні закупівлі та нові можливості для підтримки МСП 

 
ПРОГРАМА 

 
онлайн навчальний семінар, 19-20 жовтня 2021 

15:00-17:30 (за київським часом)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

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 фактори, що впиватимуть на зростання попиту сталих товарів, робіт і послуг, 
а також бар’єри на шляху сталого розвитку  МСП. 
• Розкрити роль екологічного маркування у сфері публічних закупівель. 
• Презентувати нові критерії СПЗ та методичні рекомендації щодо їх застосування, 
розроблені в рамках проекту SPP EU4Environment; 
• Навести сучасні тенденції та тренди впровадження ресурсоефективного виробництва в 
Україні; 
• Презентувати національний досвід впровадження програми екологічного маркування та 
історії успіху національних виробників екологічно сертифікованих продуктів; 
• Розкрити практику застосування СПЗ в Україні; 
• Надати роз’яснення учасникам стосовно відповідальності і контролю у сфері публічних 
закупівель та навести приклади неправомірних дій замовників і постачальників, а також 
процедури оскаржень; 
• Розкрити поняття зеленого «окозамилювання» як методу недобросовісної конкуренції: 
форми, методи запобігання та відповідальність; 
• Розкрити принципи та методи застосування екологічних самодекларацій; 
• Навести можливості щодо навчання та підтримки впровадження нових ідей для сталого 
розвитку МСП; 
• Презентувати національний досвід впровадження систем управління безпечністю і 
схем сертифікацій харчових продуктів 
• Обговорити наступні кроки щодо зміцнення потенціалу СПЗ та розвитку екомаркування в 
Україні, підтримки виробників продукції з поліпшеними екологічними характеристиками в 
рамках проекту EU4Environment. 
 
Учасники 
Серед учасників будуть представники Міндовкілля, Мінекономіки, Комітету Верховної Ради 
України з питань екологічної політики та природокористування, Програми ООН з 
навколишнього середовища, Делегації ЄС в Україні, неурядових організацій, експерти, 
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замовники сфери публічних закупівель, постачальники, зокрема представники МСП. 
 

Корисна інформація 
Буде забезпечений синхронний переклад на англійську та українську мови.  
До семінару зможуть приєднатися зареєстровані учасники (посилання на Zoom буде надано 
зразу після реєстрації). 
 

Реєстрація 
https://forms.gle/4RiX58gjZpfwqo2GA  
 
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://forms.gle/4RiX58gjZpfwqo2GA
https://www.eu4environment.org/


 

 
 

AGENDA 
19 жовтня 2021 року 

 

15:00-15:10 Вітальні слова 
Модератор – Ольга Терещенко, очільниця навчально-аналітичного Центру 
вдосконалення закупівель Київської школи економіки 
 

Руслан Стрілець, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів 
України 
 

15:10-15:25 Важливість достовірної інформації про сталість та роль екологічного 
маркування 
● Важливість достовірної інформації про сталість 
● Роль екологічного маркування для СПЗ 
Летиція Монтеро, відділ економіки, ЮНЕП  

15:25-15:40 Фактори, які впливатимуть на зростання попиту на сталі товари, роботи та 
послуги 
● Стимулювання попиту на сталу продукцію 
● Основні висновки та рекомендації 
Фарід Якер, відділ економіки, ЮНЕП 
 

15:40-15:55 K.FUND - екосистемний підхід розвитку підприємництва в Україні 
Лідія Пащук, к.е.н., керівник школи МСП, президент Фонду Василя 
Хмельницького K.FUND 

15:55-16:10 Бар’єри на шляху сталого розвитку  МСП  
● Стан розвитку МСП в Україні; 
● Роль МСП в озелененні економіки; 
● Роль та участь держави в підтримці МСП; 
● Проблеми участі в тендерах і рекомендації щодо їх подолання. 
Биковець Вячеслав,  генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і 
приватизованих підприємств України, голова Комітету  ТПП України 
підприємців малого та середнього бізнесу 
 

16:10-16:30 Нові критерії СПЗ та методичні рекомендації щодо їх застосування, розроблені 
в рамках проекту EU4Environment  
Світлана Берзіна, ВГО «Жива планета» 
-  Національне законодавство і стандарти; 
-  Огляд нових  критеріїв для СПЗ; 
-  Огляд нових стандартів екологічного маркування. 

16:30-16:45 Сучасні тенденції та тренди впровадження ресурсоефективного виробництва в 
Україні 
Андрій Ворфоломеєв, Центр ресурсоефективного та чистого виробництва  
● Про Центр (фокус на експертну підтримку МСП); 
● Історії успіху виробничої модернізації МСП.  
 

16:45-17:30 Національний досвід впровадження програми екологічного маркування та 
історії успіху національних виробників екологічно сертифікованих продуктів 
● Про програму екологічного маркування І типу (згідно з ISO 14024) “Зелений 
журавлик”, Світлана Перминова, директор Центру екологічної сертифікації 
та маркування ВГО «Жива планета» 
● Від впровадження енергоефективної, маловідходної і більш чистої технології 
виробництва до екологічно сертифікованих цегляних виробів з виходом на 
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зарубіжні ринки, Владислав Сергєєв, product-manager ТОВ «Слобожанська 
будівельна кераміка» 
● Ресурсоефективність та поліпшені екологічні характеристики екологічно 
сертифікованих поліетиленових виробів, Оксана Єфімова, начальник відділу 
технічного контролю та лабораторії ТОВ «Планета Пластик» 

Запитання - відповіді 

 
20 жовтня 2021 року 

 

15:00-15:15 Вітальні слова 
Модератор – Ольга Терещенко, очільниця навчально-аналітичного Центру 
вдосконалення закупівель Київської школи економіки 
 
Клое Алліо, керівник третього відділу програм допомоги «Економічна співпраця, 
енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище», Делегація ЄС в Україні  
 

15:15-15:30 Практика застосування СПЗ в Україні  
● Інструменти СПЗ для змовників і постачальників; 
● Чому важлива акредитація органів оцінки відповідності; 
● Застороги та процедури оскаржень; 
● Історії успіху. 
Галина Бузан, відповідальний секретар національного технічного комітету 
стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля»  

15:30-15:45 Приклади неправомірних дій замовників і постачальників, а також процедури 
оскаржень 
Нечитайло Ольга,  Державна уповноважена Антимонопольного Комітету 

15:45-16:00 Відповідальність і контроль у сфері публічних закупівель 
Сергій Павлюк,  Трансперенсі Інтернешнл Україна 
Трансперенсі Інтернешнл Україна, акредитований представник глобального руху 
Transparency International, що комплексно підходить до розробки і 
впровадження змін задля зниження рівня корупції  

16:00-16:15 Зелене «окозамилювання» як метод недобросовісної конкуренції: форми, 
методи запобігання та відповідальність 
Наталія Пухальська, адвокат, експерт ВГО «Жива планета» 
 

16:15-16:30 Принципи та методи застосування екологічних самодекларацій 
Світлана Берзіна, ВГО «Жива планета» 
 

16:30-17:15 Національний досвід впровадження систем управління безпечністю і 
схем сертифікацій харчових продуктів  
● Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу  згідно з ISO 22000, 
Валентина Микусевич, досвідчений тренер міжнародний аудитор CEM DQS 
Україна 
● Перспективи розвитку органічного сектору в Україні та застосування вимог 
щодо відповідності органічним стандартами у сфері публічних закупівель, 
Євген Милованов, голова правління Федерації органічного руху України 
● Екологічна сертифікація та марковання продукції харчової промисловості; 
● Критерії натуральності харчових продуктів і напоїв та методи підтвердження 
відповідності, Світлана Берзіна, ВГО «Жива планета» 

17:15 Наступні кроки щодо діяльності у сфері СПЗ в рамках програми EU4Environment 
Леся Ніколаєва, представник проекту EU4Environment 



 

 
 

● Наступні кроки; 
● Обговорення. 

Заключні коментарі та закриття семінару 

 
 
 
  


