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визначає поточний стан і перспективи мобілізації “зелених” інвестицій в Україні.
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ції цієї політики в Україні; (3) запропоновано механізми та інструменти її реалізації. Допо
відь завершується розділом, в якому наведено аналіз результатів опитування керівників різ
них рівнів підприємств стосовно засад і передумов “зеленого” інвестування.
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