
 

 

 

Шановний підприємцю! 

Повідомляємо Вам, що Європейська Комісія започаткувала програму «Європейський Союз для 
довкілля» (EU4Environment), яка реалізується в Україні з метою збереження природного капіталу 
та підвищення екологічного добробуту населення, підтримуючи діяльність із захисту довкілля, 
демонструючи і відкриваючи можливості для більш «зеленого» зростання, а також імплементуючи 
механізми для кращого управління екологічними ризиками та впливами. 

Фінансування програми здійснюється ЄС та реалізується консорціумом міжнародних партнерів, 
включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), ООН з промислового розвитку 
(ЮНІДО), ООН з навколишнього середовища, Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН) та 
Світовий банк. 

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва є виконавцем компоненту «Циркулярна 
економіка та нові можливості зростання» в рамках міжнародної Програми EU4Environment. 

Як один з інструментів підвищення обізнаності вітчизняних виробників малого та середнього 
бізнесу щодо ресурсоефективного та більш чистого виробництва, ЮНІДО запропоновано 
концепцію створення регіональних «Клубів ресурсоефективного виробництва» (Клуби РЕЧВ). У 
2015 - 2017 роках у співпраці з обласними державними адміністраціями було створено Клуби РЕЧВ 
у Чернігівській та Харківській областях та досягнуто наступних результатів: 

- скорочення використання електроенергії 636 372 кВт·год/рік 
- скорочення використання природного газу на 43 559 м3/рік 
- зменшення викидів СО2-екв. на 854 т/рік 
- зменшення обсягів утворення відходів 19 063 т/рік 

Економічний ефект від впроваджених розроблених підприємствами ресурсоефективних заходів 
складає 4 493 863 грн. На даний час у роботі регіональних Клубів РЕЧВ взяли участь 35 підприємств 
та понад 200 осіб. 

Організація роботи клубів: 

- клуб може містити 8-20 підприємств-учасників; 
- проводиться інтенсивне навчання за тематичними модулями та консультування щодо 

можливих способів скорочення споживання ресурсів та отримання економічних вигод; 
- протягом 4-х місяців один раз на три тижні проводиться зустріч клубу для проведення 

тренінгів та розгляду проблемних питань підприємств; 
- складається програма підвищення ресурсоефективності для кожного з підприємств-

учасників; 
- після завершення передбачається видача сертифіката підприємств-учаснику. 

Програма забезпечує та фінансує весь навчальний процес, передбачений планом робіт (навчальні 
матеріали, проведення тренінгів, консультації експертів тощо). 

 



 

 

Для підприємств участь у Клубах РЕЧВ БЕЗОПЛАТНА. Відбір підприємств серед цільових галузей 
промисловості (харчова, хімічна, будівельна та ін.) відбуватиметься шляхом розгляду заявок. 

Конкурентоспроможність Вашого підприємства буде підвищено шляхом розробки та реалізації 
програми ресурсоефективності, яка передбачає: 

 зменшення виробничих витрат; 

 скорочення споживання енергії, матеріалів і води на одиницю продукції; 

 зменшення кількості відходів за допомогою оптимізації конструкції та дизайну виробів; 

 збільшення частки використання відходів у виробничому процесі; 

 зниження кількості шкідливих викидів і токсичності виробництва; 

 мінімізації виробничих і екологічних ризиків і підвищення безпеки праці; 

 приведення якості продукції у відповідність до європейських стандартів, а також 
поліпшення іміджу компанії. 

Пропонуємо заповнити заявку щодо відбору Вашого підприємства для участі у EU4Environment за 
формою, що додається, і надіслати її на електронну адресу i.omelchuk@recpc.org  

Також заповнити заявку можна онлайн за наступним посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn8QpEC 
TJLltqipuUJjbiXGIOJx_pOWIwB_Y6s59nMZ3RUw/viewform    

Термін подачі заявок до 20.11.2019.  

За результатами розгляду заявок, у випадку відбору Вашого підприємства для участі у програмі, 
Вас буде повідомлено додатково. 

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном 050-202-86-01 або електронною поштою 
i.omelchuk@recpc.org 

Додатки: Заявка щодо участі у компоненті «Циркулярна економіка та нові можливості зростання» 
міжнародної Програми «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment). 
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Заявка 

Просимо розглянути інформацію про підприємство в анкеті з метою участі у компоненті 
«Циркулярна економіка та нові можливості зростання» міжнародної Програми «Європейський 
Союз для довкілля» (EU4Environment). 

Анкета 

Загальна інформація про підприємство 

Назва підприємства  

Адреса   

Контактний телефон  

E-mail  

Web-сайт  

ПІБ керівника  

Місце розміщення виробничих 
потужностей  

 

Галузь виробництва  

Основні види продукції  

Рік заснування підприємства  

Кількість працівників  

Оцінка ефективності ресурсоспоживання 

 Відмінно Добре  Задовільно  Погано 

Як Ви оцінюєте ефективність 
використання сировини на підприємстві? 

    

Як Ви оцінюєте ефективність 
використання енергії на підприємстві? 

    

Як Ви оцінюєте ефективність 
використання води на підприємстві? 

    

Екологічна політика підприємства 

 Так  Ні 

Чи проводився  коли-небудь енергоаудит 
виробництва? 
(якщо Так, то вкажіть рік проведення) 

  

Чи проводився  коли-небудь екологічний 
аудит виробництва? 
(якщо Так, то вкажіть рік проведення) 

  

Чи має підприємство сертифікацію за будь-
якими міжнародними стандартами серії ISO? 

  

Чи має підприємство план підвищення 
конкурентоспроможності? 
 

  



 

 

Екологічна політика підприємства 

 Так  Ні 

Чи розробляються на підприємстві заходи з 
підвищення ресурсо- та енергоефективності в 
даний час? 

  

Чи наявна програма мотивації керівництва та 
персоналу щодо заощадження 
енергоресурсів та сировини? 

  

Чи чули Ви про концепцію 
ресурсоефективного та чистого виробництва 
(РЕЧВ) для одночасного підвищення 
продуктивності виробництва та зниження 
впливу на довкілля? 

  

Чи цікаво Вам детальніше  дізнатися про 
принципи, підходи та практики РЕЧВ, які 
можуть бути впроваджені на Вашому 
підприємстві? 

  

Чи бажаєте підвищити кваліфікацію 
персоналу з метою застосування методики 
РЕЧВ на підприємстві та отримання еколого-
економічних переваг? 

  

Чи бажаєте безкоштовно отримати 
консультаційну допомогу з питань 
підвищення ефективності споживання 
ресурсів? 

  

Чи бажаєте долучитись до участі у 
міжнародному проекті з РЕЧВ та регіональній 
програмі розвитку підприємництва? 

  

 
 
Контакна особа від підприємства ___________________________________________________ 
 
Телефон: ________________________________________________________________________ 
Електронна адреса: _______________________________________________________________ 
 
 


