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Наша місія

Ми сприяємо всеохоплюючому 
розвитку української економіки 

та екологічній сталості у 
промисловості, державі та 

суспільстві

 
Наші цінності

Ми віддані принципам 
корпоративної відповідальності, 

прозорості, професіоналізму, 
звітності, чесності та  

надійності

 
Наше бачення

Співпрацюючи одночасно з 
представниками промисловості, державними 
установами та українськими громадами, ми 
намагаємося спільними зусиллями сприяти 

позитивним зрушенням у економічній, екологічній 
та соціальній сферах життя України. 

Стати рушієм таких змін – наша  
ключова мета 

 

Наш підхід

Ми застосовуємо сучасні інноваційні 
концепції, такі як ресурсоефективність і 
чисте виробництво, модель економіки 
замкнутого циклу, Промисловість 4.0 

та аналіз життєвого  
циклу

Розробляє 
плани дій сталого енергетичного 
розвитку та клімату на запити від 

об’єднаних територіальних  
громад

Популяризує 
стратегію 

ресурсоефективного і чистого 
виробництва та її впровадження у 

промисловість України, допомагаючи 
підприємствам покращити 
економічні та екологічні 

показники 

Підтримує 
виконання глобальних 

Цілей сталого розвитку в 
Україні (ЦСР 5, 8, 9,  

12, 13)

Сприяє 
переходу України 

на модель «зеленої 
економіки»

Заохочує 
до технологічних 

інновацій, розвитку бізнесу та 
створення «зелених» робочих 

місць в Україні 

Надає 
консультативну 

підтримку представникам уряду 
України в питаннях інтегрування 

РЕЧВ до національних 
стратегічних документів 

Налагоджує 
контакти з бізнесом, 

суспільством та зацікавленими 
сторонами на різних 

рівнях

Підтримує 
актуалізацію гендерних 

питань на всіх рівнях, сприяє 
залученню жінок до процесу 

прийняття рішень

Впроваджує 
стратегію нарощення 

кадрового потенціалу через підвищення 
кваліфікацій, компетенцій та 

здібностей людейЗаймається 
інформаційно-просвітницькою 

діяльністю, організовує інформаційні заходи 
та галузеві семінари, розробляє рекламні 

публікації та відео

Розробляє 
ресурсоефективні 

технічні рішення для підприємств 
і регулярно контролює їх 

виконання

Заохочує 
підприємства до 

впровадження новітніх 
та ефективних технологій, 

застосовуючи найкращі світові 
доступні практики
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КОНСУЛЬТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Центр РЕЧВ виступав у проєкті 
як консалтингова компанія, 
виконуючи енергоаудити 
відповідно до ISO 50002:2014, 
розробляючи технічно та економічно 
обґрунтовані інвестиційні проєкти 
з енергоефективності у секторі 
«неметалеві будівельні матеріали»

ПОТЕНЦІАЛ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
СТАНОВИТЬ: 

Загальні  
інвестиції

Загальні  
заощадження 

для всіх  
компаній

2 285 000  
євро

Вкладені 
інвестиції  

повертаються 
менш, ніж  

за два роки

1 354 000  
євро/рік  

МЕТА: 

Проведення енергоефективної 
модернізації українських 
підприємств зі скороченням 
викидів парникових газів

СТАТИСТИКА: 

14 підприємств, 
де виконувалися 
енергоаудити

102 розроблені технічні 
опції

22 тренінги для 
працівників підприємств 
за узгодженими темами 

Роки  
виконання 2018-2019

Донори

Федеральне 
міністерство 
економічного 

співробітництва 
та розвитку 
Німеччини

Координатор 
проєкту GIZ GmbH

Роль  
Центру

Надавач  
послуг

Бюджет 55 000  
євро

РЕГІОНАЛЬНІ ОФІСИ
Центр РЕЧВ створено у  
2013 році за сприяння урядів 
Швейцарії та Австрії. 
Ми працюємо на всій території 
України. Головний офіс 
знаходиться у Києві, західний –  
у Львові, східний – у Харкові, 
південний – у Запоріжжі.
 

НАША КОМАНДА 
Команда Центру РЕЧВ об’єднує 
висококваліфікованих та 
досвідчених фахівців:
• технічних експертів з РЕЧВ 

(сертифікованих UNIDO);
• енергоаудиторів та 

енергоменеджерів 
(сертифікованих за 
національними стандартами);

• менеджерів з комунікацій;
• координаторів проєктів;
• менеджерів з організації 

інформаційних заходів;
• фінансових експертів;
• експерток з гендерної 

політики. 

Центр сертифіковано відповідно 
до ISO 9001:2015.

Сприяння адаптації і впровадженню
ресурсоефективного та більш чистого 
виробництва шляхом створення 
і роботи Центру більш чистого 
виробництва в Україні, UNIDO

Консультування підприємств щодо 
енергоефективності, GIZ GmbH

Популяризація технічної та екологічної 
вищої освіти (PROMETHE-U.S.), 
Посольство США в Україні

EMBASSY OF THE UNITED STATES
KYIV, UKRAINE

Перепідготовка та соціальна адаптація 
військовослужбовців та членів їхніх 
сімей в Україні в рамках проєкту 
«Україна-Норвегія», Міністерство 
закордонних справ королівства Норвегії

Демонстраційний проєкт 
«Ресурсоефективне та чисте 
виробництво» програми Eap GREEN 
«Екологізація економік країн Східного 
партнерства Європейського Союзу», 
UNIDO

ПОРТФЕЛЬ ПРОЄКТІВ ЦЕНТРУ РЕЧВ
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Роки  
виконання 2013-2020

Донори Уряди Австрії  
та Швейцарії 

Координатор 
проєкту UNIDO

Роль  
Центру

Виконавець  
проєкту

Бюджет 1 500 000  
євро

СПРИЯННЯ АДАПТАЦІЇ І ВПРОВАДЖЕННЮ
РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА БІЛЬШ ЧИСТОГО

ВИРОБНИЦТВА ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ І РОБОТИ ЦЕНТРУ 
БІЛЬШ ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

МЕТА: 

Підвищення 
ресурсоефективності, 
посилення 
конкурентоздатності 
та покращення 
екологічних показників 
промисловості України
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Виконання 
РЕЧВ-обстежень на 
підприємствах, надання 
технічної підтримки 
промисловим  
компаніям

Консультування
урядових структур
та інституцій щодо
інтегрування методології
РЕЧВ до національних
стратегічних 
програм та 
планів дій Трансфер

РЕЧВ-
технологій,

допомога у створенні
фінансових механізмів 

для ефективного 
впровадження

концепції РЕЧВ на
національних

підприємствах

Сприяння 
впровадженню 
концепції 
РЕЧВ шляхом 
розповсюдження 
інформаційних матеріалів 
та проведення 
просвітницьких 
заходів на всій 
території 
України

Нарощування 
кадрового потенціалу 

завдяки РЕЧВ-тренінгам 
для  цільових груп 

ЗАВДАННЯ:

5 940 

33%

67%

Мінекономіки

   Мінрегіон

Мінекоенерго

• Після співпраці з Центром 
РЕЧВ 66% компаній впровадили 

ресурсоефективне обладнання чи технології, 
тоді як середній показник в Україні – 10%;
• Центр РЕЧВ регулярно розробляє та друкує галузеві 
посібники (молочна, м’ясна, хлібопекарська, 

машинобудівна та деревообробна 
промисловості тощо)

• 19 публікацій;
• 300 семінарів з  

    популяризації  
   РЕЧВ-методики  

(5 940 учасників)

 
Обстежено 

165 підприємств, 
впроваджено 570 опцій.

Загальний потенціал за 
період 2013-2019 рр.: 

• тепло та електроенергія –  
  180 000 МВт·год; 
• матеріали 12 100 т; 
• вода 2 000 000 м3; 
• викиди 41 500 т CO2-екв.;
• хімічні речовини 1 300 кг.
   Загальний  

потенціал економії –  
10 370 000  

євро/рік  
 

Загальна кількість 
учасників у цільових 

групах – 865:
• 267 тренінгів для стажерів  
    (540 учасників);

• 5 вебінарів (115 учасників);
• 27 галузевих тренінгів  

(210 учасників)

865

43%

57%



поновили знання з основ 
електропостачання, 
електроприводів, гідравліки, 
теплотехніки тощо

освоїли новий 
продукт - методику 
і технології РЕЧВ 

оволоділи практичними 
навичками роботи 
з вимірювальними 
приладами

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ 

Військовослужбовці 
та члени їхніх 
сімей

Роки  
виконання 2018-2019

Донори Посольство 
США в Україні

Координатор 
проєкту

Посольство 
США в Україні

Роль  
Центру

Виконавець  
проєкту

Бюджет 28 000  
дол. США

Роки  
виконання 2015-2016

Донори

Міністерство 
закордонних 

справ 
королівства 

Норвегії

Координатор 
проєкту

Міжнародний 
благодійний 

фонд 
«Міжнародний 

фонд соціальної 
адаптації»

Роль  
Центру

Надавач  
послуг

Бюджет 26 000  
євро

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ (PROMETHE-U.S.) 

МЕТА: 

Сприяти покращенню 
енергетичних та 
екологічних показників в 
Україні шляхом розвитку 
людського потенціалу, 
підвищення обізнаності 
про переваги екологічної 
та технічної освіти серед 
школярів 
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ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

Школярі 9-11 
класів, які планують 
здобувати вищу 
освіту і через 5-8 
років зможуть стати 
рушіями економічного 
розвитку та 
захисниками довкілля 

ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ 
В РАМКАХ ПРОЄКТУ «УКРАЇНА-НОРВЕГІЯ»

9

МЕТА: 

Сприяння соціальній адаптації 
військовослужбовців та членів їхніх сімей в 
Україні шляхом професійної перепідготовки  
на цивільні спеціальності

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ

Після тренінгів та опитувань виявилося, що частка учнів, 
які обрали технічну освіту, подвоїлася

76 СТАЖЕРІВ, НАВЧАЮЧИСЬ ЩОВЕЧОРА ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ: 



Роки  
виконання 2014-2017

Донори

ЄС за 
додаткової 
підтримки 

Австрійського 
банку розвитку 
(ОеЕВ) та уряду 

Республіки 
Словенія

Координатор 
проєкту UNIDO

Роль  
Центру

Виконавець 
проєкту в 

Україні

Бюджет 200 000  
євро
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Харків

Суми

Миколаїв

Запоріжжя

Дніпро

Полтава

Чернігів

KИЇВЖитомир

Вінниця

Львів

Донецьк

Луганськ

Сімферополь

Одеса Херсон

Кропивницький

ЧеркасиХмельницький

Тернопіль

Рівне

Луцьк

Чернівці

Івано-
ФранківськУжгород

Інформаційні заходи

Демонстраційні 
підприємства

Клуби РЕЧВ

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ «РЕСУРСОЕФЕКТИВНЕ ТА  
ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО» ПРОГРАМИ «ЕКОЛОГІЗАЦІЯ 

ЕКОНОМІК КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»  

МЕТА: 

Прискорити перехід країн Східного 
партнерства ЄС на «зелену» 
модель розвитку економіки шляхом 
відмежування економічного 
зростання від деградації довкілля 
та виснаження ресурсів
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• 18 експертів 
отримали сертифікати 

UNIDO; 
• проведено 27 заходів для 

підвищення поінформованості 
та популяризації РЕЧВ-концепції; 
• надруковано 16 публікацій та 12 
статей у періодичних виданнях;
• 48 компаній долучилися до 
участі в проєкті;
• створено та запущено «Клуби 
РЕЧВ» у Чернігівському та 

Харківському регіонах

 
• навчання 

національних експертів 
методам та практикам 

РЕЧВ, а також пов’язаним з 
ними інструментам менеджменту й 

підприємництва;
• підвищення обізнаності та покращення 

розуміння можливостей і переваг РЕЧВ 
серед підприємств, уряду та суспільства;
• підвищення продуктивності використання 
ресурсів та екологічних показників шляхом 
демонстрації РЕЧВ серед малих та середніх 
підприємств (МСП) та організацій;
• посилення людської та інституційної 
спроможності РЕЧВ;
• демонстрація, поширення та відтворення 
РЕЧВ у пріоритетних галузях (хімічна, 

харчова, виробництво будівельних 
матеріалів);

• трансфер РЕЧВ-технологій 
та збільшення  інвестицій

ПОТЕНЦІАЛ ЗАОЩАДЖЕННЯ 
(РІЧНИЙ ЕФЕКТ)

За проєктом розроблено  
254  

технічні опції для 
демонстраційних компаній та 
членів РЕЧВ-клубів з річним 
потенціалом заощаджень

90 000  
МВт·год

13 000   
т

37 000  
т CO2-
екв. 

315 000  
м3

15 000  
т

230 000  
м3

2 800 000  
євро



Головний офіс: вул. Старокиївська, 10-Г, м. Київ, Україна, 04116, 
 +38 044 227 83 78, info@recpc.org
Західний офіс:  вул. У. Кравченко, 10, м. Львів, Україна, 79041, 
 west@recpc.org
Східний офіс:  пр. Науки, 40, м. Харків, Україна, 61166, 
 east@recpc.org
Південний офіс: бул. Центральний, 4, м. Запоріжжя, Україна, 69005, 
 south@recpc.org

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

recpc.org

facebook.com/recpc.ua

RECP Centre Ukraine

instagram.com/recpcentre


