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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас прийняти участь в семінарі 

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ: 

Як малим та середнім підприємствам України підготуватися до  

сталих публічних закупівель та розширити свої ринки» 

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

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (Україна) 

проводять онлайн-семінар 30 листопада 2021 року з 14:00 до 15:30 (за київським часом, EET). 

Мета семінару – підвищення обізнаності малих та середніх підприємств (МСП) та інших 

зацікавлених сторін про сталі публічні закупівлі (СПЗ) в Україні, роз’яснення відповідних процедур 

та їх переваг; представлення нових можливостей для МСП щодо сталого розвитку; а також 

представлення можливості отримання безкоштовної експертної підтримки для МСП з метою 

підвищення їхньої готовності до участі в тендерах СПЗ з використанням додаткових критеріїв сталості. 

Публічні закупівлі займають близько 12% ВВП у країнах-учасницях Організації економічного 

співробітництва та розвитку та до 30% ВВП у більшості країн, що розвиваються, створюючи 

важливий ринок для більшості підприємств. В Україні обсяг публічних закупівель щороку складає 

близько 13% ВВП. Публічні закупівлі відіграють важливу роль у досягненні екологічних цілей. 

Практика СПЗ сприяє досягненню Україною Цілі Сталого Розвитку (ЦСР) щодо забезпечення 

переходу до раціональних моделей споживання та виробництва (ЦСР 12) та вирішення ключових 

завдань сталого розвитку. У світі СПЗ постійно розвиваються, і, наприклад, Європейський Союз 

встановив добровільний цільовий показник, згідно з яким щонайменше 50% закупівель мають 

відповідати критеріям СПЗ. 

ЮНЕП активно підтримує країни Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (СЄКЦА) у розвитку 

національного потенціалу щодо впровадження СПЗ в рамках проєкту «Підвищення сталих публічних 

закупівель для регіонального переходу до інклюзивної «зеленої» економіки у СЄКЦА», який 

фінансується Рахунком розвитку ООН (проєкт UNDA з СПЗ). Цей проєкт спрямований також на 

підтримку МСП через нарощування потенціалу та надання консультаційних послуг для підвищення 

їх здатності відповідати критеріям зі сталого розвитку, і тим самим мати можливість брати участь у 

тендерах з використанням критеріїв сталості. 

Дата та час: 30 листопада 2021 р., 14:00-15:30 за київським часом (EET) 

Формат: онлайн, платформа Zoom 

Робочі мови: українська та англійська (синхронний переклад забезпечується) 

Проєкт порядку денного додається 

Для участі у семінарі, будь ласка, заповніть реєстраційну форму. Після реєстрації, Ви отримаєте 

посилання для приєднання до заходу. 

Додаткову інформацію можна отримати за тел. +38 067 370 78 56 або електронною поштою 

v.popovych@recpc.org, контактна особа – Володимир Попович. 

Будемо раді бачити Вас серед учасників семінару «Сталий розвиток – нові можливості для бізнесу»! 

https://forms.gle/WcSQudfqadezM71w7
mailto:v.popovych@recpc.org

