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ПАРТНЕРСТВА ЄС»: 
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Учасники програми:



ВІДЕО - РОЛІК



спільна концепція ЮНІДО та ЮНЕП, яка 

передбачає впровадження превентивної 

екологічної стратегії відносно 

виробничих процесів з метою 

підвищення ефективності виробництва 

та зниження ризиків для людини та 

довкілля.

Ресурсоефективне та чисте 

виробництво (РЕЧВ) -



ДЕМОНСТРАЦІЇ, 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
ТА ТИРАЖУВАННЯ 
РЕЧВ В ГАЛУЗЯХ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

(РЕЧВ оцінка 
підприємств)

СТВОРЕННЯ 
КАДРОВОГО ТА 

ІНСТИТУЦІЙНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ РЕЧВ

(навчання експертів 
та персоналу 
підприємств)

ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПІДТРИМКИ ТА 
ПОШИРЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ РЕЧВ

(форуми,семінари, 
круглі столи, 
публікації)

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ

ПРОГРАМИ EAP GREEN 
впроваджується з метою:



протягом 2014-2016 років отримані 
наступні результати

 18 осіб пройшли навчання і отримали
сертифікати ЮНІДО;

 24 навчальних модуля для 
підприємств учасників Клубів РЕЧВ; 

 8 тренінгів за участі міжнародних
експертів зі Словенії та Австрії та 
представника ЮНІДО;

СТВОРЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕЧВ



13 РЕЧВ-оцінок підприємств будівельної 
галузі: 

 запропоновано близько 90 заходів;
 економія 80 000 куб.м води,  

14 000 т матеріалів і 35 000 МВт*год енергії за рік; 
 скорочення на близько 13 000 т СО2.

35 підприємств харчової, 
приладобудівної, переробної та інших
галузей виробництва пройшли навчання в 
РЕЧВ-клубах
розроблені та заплановані заходи дозволять скоротити річне 
споживання:

 енергії на 17 840 МВт*год, 
 матеріалів – на 3 500 т, 
 води – на 233 580 т. 

ДЕМОНСТРАЦІЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

РЕЧВ В ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ



 15 заходів, у т.ч. форуми, круглі тематичні столи та 
семінари у:

 Києві
 Запоріжжі
 Вінниці
 Чернігові
 Харкові
 Львові

 за участю представників уряду, міністерств, державних 
установ, Європейського Союзу в Україні, міжнародних 
експертів, бізнес-асоціацій, наукових та освітянських кіл, 
громадських організацій тощо;

 загалом понад 350 учасників.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ТА ПОШИРЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ РЕЧВ



ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ТА ПОШИРЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ РЕЧВ



 2 збірники бізнес-кейсів за результатами РЕЧВ-оцінок «Впровадження 
ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємствах України – 2014»;

 посібник для кращого бізнесу «Підходи та практики ресурсоефективного
виробництва» та його друге оновлене видання;

 участь у розробці 2 посібників РЕЧВ для підприємств молочної промисловості та 
галузі виробництва будівельних матеріалів;

 листівки про РЕЧВ;

 публікація 8 статей у фахових науково-виробничих виданнях та журналах з екологічної 
безпеки та промисловості;

 підготовлено посібник «Ресурсоефективне та чисте виробництво: 
робоча книга» для спрощення самостійної роботи підприємств у визначенні потенціалу 
ресурсозбереження;

 постійна підтримка веб-сторінки з актуальною інформацією про проект, його 
реалізацію в Україні, заходи та команду проекту

http://recpc.kpi.ua/ua/projects-ua/eap-green.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ТА ПОШИРЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ РЕЧВ

http://recpc.kpi.ua/ua/projects-ua/eap-green


ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ТА ПОШИРЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ РЕЧВ



Мета:
Цей посібник призначений для 
ознайомлення промислових
підприємств України з підходами
та практиками впровадження
РЕЧВ. Наведена в посібнику
адаптована термінологія
полегшує розуміння та пояснює
цілі, проблематику,
етапи впровадження та 
переваги РЕЧВ.

Посібник з успішного бізнесу



РЕЧВ – ЦЕ ШЛЯХ ДО УСПІХУ, ДОСТУПНИЙ 
КОЖНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ!



РЕСУРСОЕФЕКТИВНЕ ТА ЧИСТЕ 
ВИРОБНИЦТВО

 є ефективним інструментом сталого виробництва і споживання та стимулом 
зниження ризиків для навколишнього середовища та суспільства для МСП;

 відповідає сучасним потребам національної економіки України у її переході на 
«зелену» модель розвитку;

 доцільно включити в державні екологічні програми та національні стратегії 
розвитку секторів економіки України на наступні роки;

 необхідна постійна підтримка з боку держави в напрямку стимулювання інновацій 
та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих систем, впровадження «зелених» 

технічних рішень для промислового сектору;

 потребує продовження діяльності для можливості максимального поширення 
своїх принципів, методів та ресурсоефективних підходів  серед широкого кола 

зацікавлених сторін і пошуку потенціалу підвищення конкурентоздатності на 
національному та міжнародних ринках для кожного підприємства України.



Більше дізнатися про програму EaP GREEN, 

демонстраційний проект РЕЧВ та Центр РЕЧВ в 

Україні можна за посиланнями: 

www.green-economies-eap.org

www.unido.org/en/cp

www.recpc.org

http://www.green-economies-eap.org/
http://www.unido.org/en/cp
http://www.recpc.org/


15 грудня 2016 року

запланована фінальна конференція 
за результатами виконання демонстраційного проекту

«РЕСУРСОЕФЕКТИВНЕ ТА ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО»

рамках міжнародної програми EaP GREEN

До програми заходу будуть включені виступи представників

Європейського Союзу в Україні, ЮНІДО, організацій-партнерів та 

країн-донорів. 

Під час заходу буде висвітлено:

 особливості впровадження проекту в Україні,

 досвід функціонування РЕЧВ-клубів в регіонах,

 нагородження підприємств-учасників проекту

 нагородження експертів, які успішно пройшли навчання з РЕЧВ.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Катерина Романова,

Експерт з інформаційного поширення РЕЧВ в Україні

romanova_ko@ukr.net

(066) 720-91-80.

mailto:romanova_ko@ukr.net

