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Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (Центр РЕЧВ) 
створено у 2013 році за сприяння урядів Швейцарії та Австрії 

Центр РЕЧВ:

• допомагає підприємствам покращити економічні та екологічні показники;

• поширює концепцію ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ), 
спрямовану на підвищення ефективності використання енергії, матеріалів і води 
у промисловому виробництві за рахунок впровадження технічних заходів;

• сприяє переходу України на модель «зеленої економіки», яка передбачає гармонійне 
поєднання економічних запитів суспільства з потребою постійного відновлення 
і збереження довкілля;

• моніторить і оцінює ефективність впроваджених  підприємствами рішень;

• підтримує виконання глобальних цілей сталого розвитку в Україні;

• популяризує РЕЧВ через інформаційні заходи та матеріли (друковані, відео).

Команда Центру РЕЧВ об’єднує висококваліфікованих та досвідчених фахівців:

• технічних експертів з РЕЧВ (сертифікованих UNIDO);

• енергоаудиторів та енергоменеджерів (сертифікованих за національними 
стандартами);

• координаторів проектів;

• фінансових експертів;

• менеджерів з комунікацій;

• експертів з гендерної політики.

На рахунку Центру понад 150 обстежених об’єктів, серед яких не лише виробничі підприємства 
різних галузей промисловості (будівельних матеріалів, машинобудування та металообробки, 
гірничої, харчової, легкої та ін.), а також ОСББ, санаторії, навчальні заклади, гуртожитки, 
торгівельні центри, школи-інтернати, аеропорти тощо. Повний перелік Клієнтів Центру РЕЧВ 
доступний на сайті www.recpc.org у вкладці «Про нас» → «Клієнти». 

Сумарний потенціал ресурсозбереження від технічних заходів,  
розроблених Центром РЕЧВ у 2013-2018 рр.

«Для нас впровадження ресурсоефективного та чистого 
виробництва – це не просто робота, а свідомий 
щоденний внесок у розвиток промисловості України»

Назва послуги Термін  
виконання Результат

Обстеження підприємства за 
методикою РЕЧВ

4  
місяці

Звіт з РЕЧВ-обстеження із обґрунтованими  заходами 
щодо підвищення ефективності використання 
енергії, матеріалів, води

Експрес-аналіз підприємства 2 тижні Презентація за результатами експрес-аналізу
Енергетичний аудит 
підприємства (тип 2)

2-3  
місяці

Звіт з енергетичного обстеження підприємства 
за типом 2 відповідно до ISO 50001

Енергетичний аудит 
підприємства (тип 3)

4-6  
місяців

Звіт з енергетичного обстеження підприємства 
за типом 3 відповідно до ISO 50001

Обстеження окремих 
інженерних систем 
будівель і споруд

10  
днів

Звіт про обстеження з пропозиціями/
рекомендаціями

Тепловізійне обстеження 
будівель та обладнання

2  
дні Тепловізійні знімки та аналіз

Електричні вимірювання 
(0,4 кВ)

2  
дні

Графіки і таблиці потужності, струму, напруги, 
коефіцієнтів потужності, несиметрії, гармонік тощо

Вимірювання складу 
продуктів згорання

2  
дні

Вміст СО, О2, NOx, SO2 у димових газах, їх температура, 
втрати з продуктами згоряння

Технічне обстеження 
окремого обладнання/
ділянки/системи

1-2  
місяці

Стислий звіт про обстеження з пропозиціями  
щодо підвищення рівня енергоефективності

Спеціальні обстеження і 
вимірювання

4-6  
місяців Звіт про обстеження/вимірювання з пропозиціями

Сертифікація енергетичної 
ефективності будівель

3  
тижні Енергетичний сертифікат будівлі

Розробка плану дій сталого 
енергетичного розвитку та 
клімату (ПДСЕРК)

4-6  
місяців

План дій сталого енергетичного розвитку та  
клімату

Консультування та супровід 
щодо впровадження 
методики РЕЧВ

4-6  
місяців

Персонал підприємства проходить навчання із 
застосування методики РЕЧВ на виробництві. 
Підтверджується сертифікатом Центру РЕЧВ

Консультування та супровід 
щодо впровадження системи 
енергоменеджменту (в т.ч. 
для сертифікації згідно з 
ISO 50001)

9-12  
місяців

Створена система енергоменеджменту на 
підприємстві, розроблені базові документи 
для проходження сертифікації відповідно до  
ISO 50001

Спеціалізовані тренінги 2-6  
годин

Персонал підприємства, а також незалежні експерти 
підготовлені за темами тренінгів (наприклад, робота 
з вимірювальним обладнанням). Підтверджується 
сертифікатом Центру РЕЧВ

Курс тренінгів 3-5  
днів

Персонал підприємства, а також незалежні експерти 
підготовлені за курсом тренінгів, об’єднаних 
спільною темою (наприклад, термомодернізація 
будівель та інженерних мереж у комунальному 
секторі, тощо). Підтверджується сертифікатом 
Центру РЕЧВ

Навчальні програми 3-4  
місяці

Персонал підприємства, а також незалежні 
експерти підготовлені за навчальним планом 
(наприклад, енергозбереження на підприємстві 
тощо). Підтверджується сертифікатом Центру  
РЕЧВ

Актуальну інформацію про вартість послуг Ви можете знайти на нашому сайті  
www.recpc.org,  отримати електронною поштою,  надіславши попередній запит на  
info@recpc.org, aбо дізнатися за номером +380 44 227 83 78 

150 
об’єктів 

   оцінено

9 000 000 
евро

175 000 
МВт•год

40 000 
т СО2 - екв.

9 000 
т

2 000 000 
м3
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ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МЕТОДИКОЮ 
РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА (РЕЧВ)

Дана послуга являє собою комплексне технічне обстеження підприємства, яке базується на 
аналізі споживання всіх енергетичних, матеріальних і водних потоків, а також утворення 
відходів, викидів та стоків. 

Послуга складається з п’яти етапів: 

• знайомство з підприємством, персоналом, формування команди, збір даних;

• визначення проблемних ділянок (процесів) виробництва;

• детальне обстеження підприємства з проведенням інструментальних вимірювань;

• розробка заходів щодо удосконалення роботи ділянки (процесу), відбір кращих 
заходів, їх техніко-економічне та соціально-екологічне обґрунтування;

• написання звіту та презентація результатів роботи на підприємстві.

Результатом надання послуги є обґрунтовані заходи з ресурсозбереження, оформлені у 
вигляді звіту, який також включає: аналіз поточних та історичних даних щодо споживання 
матеріальних, енергетичних, водних ресурсів і утворення відходів, викидів, стоків; оцінку рівня 
досяжної ефективності використання ресурсів, скорочення відходів та викидів; енергетичні та 
матеріальні баланси.

 

 

«ВИРОБЛЯТИ  
БІЛЬШЕ,  
ВИТРАЧАЮЧИ  
МЕНШЕ»

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ

Експрес-аналіз передбачає первинне обстеження підприємства (триває близько 2-х тижнів), 
після чого Замовник отримує презентацію, яка містить:

• аналіз поточних та історичних даних щодо показників ефективності використання 
ресурсів;

• порівняльний аналіз відповідно до аналогічних вітчизняних та зарубіжних 
підприємств, а також найкращих практик; 

• напрямки для детального обстеження, що в подальшому дозволять розробити 
заходи з ресурсозбереження.  

Питомі значення споживання енергії при виробництві залізобетонних виробів

  
Оцінка потенціалу 
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ПІДПРИЄМСТВА (ТИП 2)

Енергетичний аудит даного типу передбачає виконання детального аналізу використання енергії 
та рівня досяжної енергоефективності підприємства, обладнання, систем(-и) або процесу(-ів) 
у межах, визначених Замовником. Енергоаудит триває 2-3 місяці. 

Блок-схема 
виконання 
енергетичного 
аудиту на 
підприємстві 

Звіт з енергетично аудиту підприємства містить: заходи з енергозбереження з їхнім техніко-
економічним обґрунтуванням, енергетичні баланси, основні показники енергоефективності, 
оцінку рівня досяжної енергоефективності, рекомендації щодо пріоритетності впровадження 
енергоефективних заходів, інформацію про поточний стан енерговикористання та енергетичної 
ефективності (згідно з ДСТУ ISO 50002:2016). 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ПІДПРИЄМСТВА (ТИП 3)

Відмінною рисою енергетичного аудиту типу 3 є поглиблений економічний аналіз розроблених 
заходів з енергоефективності. Замовлення даної послуги може бути пов’язане з необхідністю 
підприємства надати кредитору чіткі фінансові показники щодо реалізації проекту або порівняння 
окупності декількох проектів.

Звіт з енергетичного аудиту підприємства за типом 3 містить: узгоджений перелік енергозберігаючих 
заходів з урахуванням неенергетичних переваг; їхній економічний аналіз із розрахунком 
основних фінансових показників на базі цінових пропозицій на основне обладнання; енергетичні 
та матеріальні баланси; оцінку рівня досяжної енергоефективності попередніх енергетичних 
обстежень та проектних рішень; показники енергоефективності; аналіз поточних та історичних 
даних (згідно з ДСТУ ISO 50002:2016).

  
Визначення найбільш 
економічно доцільної   
товщини ізоляції за  
показником чистої  
приведеної вартості (NPV) 
на основі заощаджень 
теплоти  
та витрат на  
ізоляційний матеріал 
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ОБСТЕЖЕННЯ ОКРЕМИХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ  
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Метою обстеження є зниження витрат або 
усунення існуючих проблем (недоліків) 
у роботі окремої інженерної системи 
(індивідуального теплового пункту (ІТП), 
систем опалення, освітлення, вентиляції, 
кондиціонування, а також гарячого та/або 
холодного водопостачання). 

Обстеження інженерних систем складається з 
трьох етапів: обстеження, аналіз виникнення 
існуючих недоліків у роботі та розробка 
технічних заходів, спрямованих на їх 
усунення. 

Обстеження триває близько 10 днів і 
передбачає надання звіту з пропозиціями/
рекомендаціями щодо покращення роботи/
усунення недоліків у роботі інженерної 
системи.

   

Обстеження індивідуального теплового 
пункту системи опалення будівлі

ТЕПЛОВІЗІЙНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ, ТЕПЛОВОГО ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ, ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Тепловізійне обстеження виконується з метою виявлення втрат тепла (енергії) через 
огороджувальні конструкції будівлі, перевірки якості виконання теплоізоляційних чи 
монтажних робіт, визначення місць надмірних тепловтрат з обладнання, перегріву 
електричних мереж тощо.

Тепловізійне обстеження та обробка результатів обстеження тривають два дні, після чого 
Замовник отримує тепловізійні знімки та їх аналіз.

Зауважте, що неправильна інтерпретація результатів тепловізійної зйомки може призвести 
до досягнення негативного результату.

 
Засмічення 
радіаторів 
системи  
опалення 
 
Тепловтрати     
             через  
      підвальне  
  приміщення

ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ОКРЕМОГО ОБЛАДНАННЯ/
ДІЛЯНКИ/СИСТЕМИ 

На запит підприємства (Замовника) виконується локальне обстеження вибраного обладнання, 
системи чи мережі без обстеження підприємства в цілому (наприклад, котлів, системи стисненого 
повітря або генерації пари, теплових мереж). 

Замовник отримує короткий звіт з обстеження, який містить інформацію про тепловий та 
матеріальний баланси обладнання/системи/мережі, оцінку поточного рівня енергоефективності 
та пропозиції щодо підвищення рівня енергоефективності та/або зменшення втрат матеріалу, 
зниження обсягів браку тощо. 

   

Обстеження 
парового котла 
на підприємстві 
харчової 
промисловості 
 

СПЕЦІАЛЬНІ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ

Перелік послуг Центру не обмежується виконанням вимірювань, які супроводжуються 
використанням стандартного обладнання чи методів обстеження.

У своїй практиці ми зіткнулися з тим, що підприємствам потрібно виконувати вимірювання 
чи обстеження, які потребують спеціального підходу та володіння відповідними 
вузькопрофільними знаннями.  

Виконання подібних замовлень триває від кількох місяців до одного року, оскільки дана послуга 
може передбачати виготовлення специфічних вимірювальних приладів чи написання 
розрахункових програмних продуктів тощо.  

Моделювання теплових процесів
 
Моделювання 
розподілу 
температурного 
поля у футеровці 
електроплавильної 
печі (базовий 
варіант та після 
виконання 
теплоізоляції) 
 

Моделювання температурного поля у повздовжньому та поперечному 
перетинах печі випалювання цегли (базовий варіант)

  

Моделювання температурного поля у повздовжньому та поперечному перетинах 
печі випалювання цегли (запропонований варіант)
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РОЗРОБКА ПЛАНУ ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО  
та клімату (ПДСЕРК)

План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) поєднує в собі комплекс 
стратегічних проектів щодо вдосконалення всіх сфер і галузей міста (ОТГ, району, регіону) з 
урахуванням можливих джерел та механізмів їх фінансування, а також їх впливу на зменшення  
викидів СО2. 

ПДСЕРК охоплює об’єкти у сферах як громадської, так і приватної власності:

- будівлі (у тому числі новобудови і санація старих будівель);

- муніципальна інфраструктура (міське теплозабезпечення та вуличне освітлення);

- міський транспорт;

- промисловість та підприємництво. 

ПДСЕРК передбачає якісні стратегічні зміни міста (ОТГ, району, регіону), його 
ефективне енергоспоживання та зменшення викидів парникових газів усіма залученими 
господарюючими суб’єктами міста.

Розробка ПДСЕРК триває від 4 до 6 місяців. Замовник отримує звіт за шаблоном Офісу Угоди 
Мерів, розробленого у співпраці з Об’єднаним дослідницьким центром Європейської Комісії.
 

КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА СУПРОВІД ЩОДО  
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ РЕЧВ

Ресурсоефективне та чисте виробництво – це комплексна, послідовна, превентивна 
екологічна стратегія, яка застосовується у виробничих процесах з метою підвищення 
економічної ефективності виробництва, зниження виробничих ризиків для людей та 
зменшення навантаження на довкілля.

Методика РЕЧВ розроблена фахівцями Програми Організації Об’єднаних Націй з навколишнього 
середовища (UNEP) та Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO). Вона 
є надійним інструментом для досягнення високого рівня конкурентоздатності промислових 
підприємств шляхом збільшення ефективності споживання ресурсів.

Консультування відбувається у вигляді тренінгів для персоналу підприємства і триває від кількох 
місяців до півроку. Програма тренінгів складається згідно потреб підприємства з урахуванням 
галузі виробництва та його умов. Невід’ємною складовою програми є надання інформації про 
найкращі доступні технології у відповідній галузі.

Отримавши цю послугу, працівники набувають знань та вмінь, які є достатніми для подальшого 
самостійного застосування методів і підходів РЕЧВ на підприємстві.
 

КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА СУПРОВІД ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ 
СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (ISO 50001)

Енергетичний менеджмент (ЕнМ) є інструментом для досягнення ефективного використання 
енергоресурсів, що поєднує в собі комплекс організаційно-технічних, інформаційно-аналітичних 
та нормативно-правових заходів, спрямованих на ефективне виробництво продукції і 
раціональне споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

Система енергетичного менеджменту базується на вимогах міжнародного стандарту  
ISO 50001, які дозволяють підприємству розпочати системний підхід до безперервного 
поліпшення енергоефективності і енергопараметрів. 

Консультування щодо впровадження системи енергетичного менеджменту передбачає 
співпрацю з підприємством протягом тривалого терміну (до одного року) шляхом систематичного 
консультування його персоналу. 

Також послуга пропонує консультування з розробки базових документів для проходження 
сертифікації на відповідність вимогам стандарту ISO 50001. 

компанія

 
ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

За результатами виконаних електричних 
вимірювань Замовник отримує інформацію 
про якість електричної енергії, характер 
споживання електричної енергії, на основі 
яких розробляються рішення з оптимізації 
електроспоживання, заходи зі зменшення втрат 
електроенергії та підвищення надійності 
роботи обладнання. 

Звертаємо увагу на те, що дана послуга 
передбачає лише виконання електричних 
вимірювань і надання результатів цих 
вимірювань (графіки, таблиці струму, напруги, 
коефіцієнтів потужності тощо).

Послуги з розробки технічних рішень та 
рекомендацій мають більш комплексний 
характер та враховуються у послузі «технічне 
обстеження окремого обладнання». 

ВИМІРЮВАННЯ СКЛАДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ

Вимірювання складу димових  газ ів 
в и к о н у є т ь с я  з  м е т о ю  в и з н а ч е н н я 
ефективності роботи котлів.

У ході виконання вимірювань визначаються 
концентрації в димових газах наступних 
сполук: оксиду вуглецю СО, кисню О2, оксиду 
азоту NOх, оксиду сірки SOх.

За результатами вимірювань розраховується 
ефективність роботи (ККД) котла та визначається 
ефективність роботи пальників.

Замовник отримує інформацію (таблицю) про 
склад та концентрацію продуктів згорання в 
димових газах, коефіцієнт надлишку повітря, 
температуру димових газів. За необхідності 
дана інформація може бути доповнена 
висновком про ефективність роботи  
обладнання та рекомендаціями з усунення 
недоліків у роботі (оптимізації).  

Надлишок повітря, %

Надлишок палива

СО і горючі
речовини

Надлишок повітря

-20 -10 0 10 20

Ефективно

Неефективно, 
високий вміст 

NOX

Ідеально
О2

Небезпечно
Неефективно
Високий вміст
шкідливих речовин

NОX
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СЕРТИФІКАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ

Сертифікація енергетичної ефективності – вид енергетичного аудиту, під час якого аналізується 
інформація про фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій та 
інженерних систем; оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності 
будівель до встановлених мінімальних вимог та надаються рекомендації з їх техніко-економічним 
обґрунтуванням щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель з урахуванням 
місцевих кліматичних умов. 

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» запроваджує обов’язкову сертифікацію 
енергетичної ефективності з 01 липня 2019 року.

Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:

1) об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), які за класом 
наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) 
наслідками, що визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності»;

2) будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 м2, які часто відвідують 
громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;

3) будівель з опалювальною площею понад 250 м2, де у всіх приміщеннях розташовані органи 
місцевого самоврядування (у разі здійснення термомодернізації таких будівель);

4) будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка 
та завдяки якій досягається клас енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних 
вимог.

Сертифікацію енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель виконують 
атестовані енергоаудитори Центру. 

За результатами сертифікації енергетичної ефективності складається енергетичний сертифікат 
установленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, 
наведено рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі, її 
відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано.

 
НАВЧАЛЬНІ ТРЕНІНГИ І ПРОГРАМИ

Центр РЕЧВ проводить спеціалізовані тренінги, навчально-практичні курси, розробляє 
та впроваджує комплексні програми з ресурсо- та енергоефективності, адже це гарантія 
безперервної передачі знань, які відіграють провідну роль в усвідомленні важливості 
раціонального використання ресурсів і запобігання негативному впливу на довкілля.

Центр РЕЧВ має у своєму складі кваліфіковану команду фахівців (з можливістю залучення 
міжнародних експертів), які готові поділитися власними підходами і практичним досвідом 
щодо ресурсоефективності у виробничих процесах.     

Дані послуги ми надаємо для керівників, менеджерів, інженерно-технічного персоналу 
промислових підприємств, фахівців у сфері консалтингових послуг тощо.

Тренінг з 
використання 
вимірювальних 
пристроїв 

 

За тривалістю, обсягом і способом викладення матеріалу, послуги розподілено на три групи:

Спеціалізовані тренінги: практичні тренінги або інформаційні семінари, які охоплюють 
вузьку область та тривають до 1 дня (наприклад, навчання з техніки вимірювань та робота з 
вимірювальним обладнанням, тощо);

Курс тренінгів: короткостроковий курс тренінгів тривалістю до 5 днів, який пропонує слухачам 
вивчення теоретичного матеріалу  практичного досвіду з акцентом на комплексі інженерних 
систем, виробничих процесах, технологічному обладнанні (наприклад, системі стиснутого повітря 
на підприємствах, термомодернізації будівель та інженерних мереж у комунальному секторі, 
ресурсо- та енергозбереженні у промисловості з прив’язкою до типового обладнання тощо);

Навчальні програми: тривають від трьох до чотирьох місяців (наприклад, енергозбереження 
на підприємстві, енергетичний аудит тощо). Також Центр РЕЧВ надає підтримку в розробці 
та впровадженні навчальних програм з ресурсозбереження у промисловості для студентів 
технічних та інженерних спеціальностей. 

  

СУСПІЛЬСТВО:
людський
розвиток

ЕКОНОМІКА:
ефективність
виробництва

ДОВКІЛЛЯ:
екологічне
управління

РЕЧВ
РЕСУРСОЕФЕКТИВНЕ

ТА ЧИСТЕ
ВИРОБНИЦТВО



ЦЕНТР
РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО
ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА  

Херсон

Сімферополь

Миколаїв

Одеса

Запоріжжя
Донецьк

Дніпропетровськ
Кропивницький

Вінниця
Черкаси

Полтава

Харків

Луганськ

Суми

Чернігів

КиївЖитомир

Луцьк

Рівне

Львів
Тернопіль

Хмельницький

Чернівці

Івано-ФранківськУжгород

Сподіваємося, Вам було цікаво познайомитися з нашим Центром  
та дізнатися про напрямки роботи і можливості співпраці. 

Разом з Вами ми готові змінювати стереотипи про українську  
промисловість, застосовувати нові ідеї та підходи в процесах  
виробництва, впроваджувати інноваційні технології з метою  
зменшення споживання природних та енергетичних ресурсів,  
повторного використання утворюваних відходів, послаблення  
тиску на довкілля, покращення умов праці людей і зростання  
добробуту громад. 

Ми готові до співпраці!

Головний офіс Центру знаходиться в Києві, представництва є у Західному,  
Східному та Південному регіонах.  

Головний офіс: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г  
(info@recpc.org)

Східний офіс: 61166, м. Харків, пр. Науки, 40  
(east@recpc.org)

Західний офіс: 79041, м. Львів, вул. У. Кравченко, 10  
(west@recpc.org) 

Південний офіс: 69005, м. Запоріжжя,  
бул. Центральний, 4  
(south@recpc.org)

Телефон: 044-227-83-78

 

Відгуки, новини, події та інша корисна  
інформація про Центр доступна  
за наступними посиланнями:  
 

http://www.recpc.org/

https://www.facebook.com/recpc.ua/

https://www.youtube.com/channel/UCB0lsletr_zuKtGyT-4j9IA/featured

Центр готовий бути Вашим надійним партнером та помічником! 


