
Все більше українських підприємців 
шукають нові шляхи ведення кон
курентного бізнесу і віддають пере
вагу вивченню передових практик 
розвинених країн та їх застосуван
ню у своїй господарській діяльнос
ті. Сучасний інформаційний простір  
відкриває широкий доступ до техно
логій з усього світу, що дає можли
вість отримати поради щодо ефек
тивних та екологічних методів ви
робництва. Проте, ознайомитись з 
реальними практиками та особли
востями впровадження тих чи ін
ших підходів на підприємствах сво
го регіону, обговорити пробле
ми та шляхи їх подолання, найкра
ще за умови живого спілкування 
широкого кола зацікавлених сто
рін. З метою створення платформи 
для поширення підходів та принци
пів ресурсоефективного та чисто
го виробництва (РЕЧВ) в Україні, ко
мандою EaP GREEN було проведе
но серію з шести тематичних фору
мів, присвячених актуальним те
мам сталого споживання та вироб
ництва. В рамках демонстраційно

го проекту «Ресурсоефективне та 
чисте виробництво» за останні пів
року було розглянуто теми енерго
ефективності, скорочення та без
печної утилізації відходів, джерел 
постачання та ефективного вико
ристання води, скорочення обсягів 
стічних вод та їх очищення, скоро
чення та контролю викидів в атмос
феру. Заключний форум під назвою 
«Ресурсоефективне та чисте ви-
робництво (РЕЧВ): ефективне ви-
користання матеріалів» відбувся у 
місті Львові 14 червня 2016 року. 

Захід пройшов за підтримки 
Львівської торговопромислової па
лати (ТПП), яка активно сприяє інно
ваційному розвитку економіки регіо
ну та усіх видів підприємництва, під
вищенню конкурентоздатності ді
лового середовища Львівщини, йо
го прибутковості та відповідаль
ності перед громадою. Від іме
ні Львівської торговопромисло
вої палати гостей привітали Віце
президент Володимир Коруд та мене
джер екологічних проектів Людмила 
Горбачова, які відмітили важли
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вість обговорення актуальних про
блем та обміну досвідом щодо раці
онального поводження з матеріала
ми (сировиною) на малих на серед
ніх підприємствах (МСП) України. Про 
досягнення проекту РЕЧВ за остан
ні два роки та його впровадження в 
Україні розповіла учасникам заходу 
Марія Цибка, Національний коорди
натор Демонстраційного проекту EaP 
GREEN в Україні.

До уваги близько 40 учасників, 
серед яких були представники 
Львівської обласної державної ад
міністрації, Львівської міської ради, 
Львівської торговопромислової па
лати, Національного університе
ту «Львівська політехніка»,  Інституту 
геології та геохімії горючих копа
лин НАН України, Львівського наці
онального аграрного університету, 
Національного лісотехнічного уні
верситету України, підприємств різ
них галузей, громадських організа
цій та спілок Львівщини, було запро
поновано доповіді: 

•	 «Регламентація  шкідливих хіміч
них факторів у виробничому серед
овищі та довкіллі»,  Тетяни Зазуляк, 
завідувачки ЦНДЛ та лабораторією 
промислової токсикології;

•	 «Проблема повторного вико
ристання продуктів переробки в 
Україні», Оксани Війтик, началь
ника управління охорони при
родних ресурсів та моніторин
гу Департаменту екології та при
родних ресурсів Львівської об
ласної державної адміністрації;

•	 «Необхідність розробки і при
йняття законопроектів, які б ре
гулювали діяльність, пов’язану 
з вторинними ресурсами одер
жуваними з промислових відхо
дів, та їх пріоритетне викорис
тання над природними ресур
сами», Олександра Чубенко, го
лови комісії з промислових від
ходів Громадської ради при 
Міністерстві екології та природ
них ресурсів України;

•	 «Раціональне використання си
ровини та утилізація відходів як 

основний фактор зниження со
бівартості продукції та екологі
зації виробництва», Валентина 
Остапюка, заступника директо
ра ТОВ УкрНІЦ ПОТЕНЦІАЛ4;

•	 «Енергоефективність та ресур
созбереження у паливноенерге
тичному комплексі (на прикладі 
Львівській області)», Мирослава 
Подольського, к.т.н., с.н.с., 
Інститут геології і геохімії горю
чих копалин НАН України.

Особливістю тематичних РЕЧВ
форумів є те, що висловлені дум
ки, пропозиції та зауваження до
помагають організаторам виявити 
ключові проблеми на шляху  еко
логізації промислових підприємств 
на національному рівні та враху
вати їх у методичних виданнях. 
Зокрема, вже опубліковано перше 
видання посібника для успішно
го бізнесу «Підходи та практики ре
сурсоефективного виробництва», 
метою якого є адаптація міжна
родного досвіду з РЕЧВ та мотива
ція малого та середнього бізнесу  
(МСБ) до впровадження принци
пів сталого виробництва. У видан
ні наведено приклади успішного 
впровадження ресурсоефективних 
заходів на вітчизняних підприєм
ствах та типові рішення, які дозво
лять  МСБ скоротити енергоспожи
вання, зменшити шкідливий вплив 
на довкілля, підвищити конкурен
тоспроможність та зекономити ко
шти.  Даний посібник, примірники 
якого отримали всі учасники фору

му, було презентовано Експертом з 
інформаційного поширення РЕЧВ 
в Україні Катериною Романовою.    

Детальніше про програму EaP 
GREEN можна дізнатися за поси
ланням:
http://recpc.kpi.ua/ua/projects-
ua/eap-green

Виконавцем демонстраційно
го проекту РЕЧВ в Україні є Центр 
Ресурсоефективного та чистого ви
робництва:

http://www.recpc.kpi.ua/ua/

Завантажити перше видання по
сібника для успішного бізнесу 
«Підходи та практики ресурсоефек
тивного виробництва» українською 
мовою можна за посиланням:

http://www.recpc.kpi.ua/images/
materials/Primer%20ukr.pdf
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