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Бенчмаркінг  спрямований на  покращення  

   
    
 

   

     
 

      
     

     

 
 

показників   діяльності   Вашої    компанії
шляхом   їх порівняння    з    подібними   та 
провідними в Європейську Союзі.
В публікації  по  бенчмаркінгу  для  молочної 
галузі Ви знайдете  дані про питомі  витрати 
енергії і води при виробництві та переробці: 
–  молока;        
–  кисломолочних продуктів;
–  вершкового масла; 
–  сиру;  
–  сухого молока;
–  морозива.
Заходьте на наш сайт www.recpc.org в розділ 
Центр  знань  -  Галузеві посібники і  читайте 
все про бенчмаркінг  і  порівняйте показники 
Вашого підприємства з провіднии в ЄС.
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ІНСТРУМЕНТ 
ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕСУ

 
 
 

Зростаюча конкуренція спонукає 
підприємства  шукати можливості та 
методи для зниження собівартості 
продукції.

З
                        

араз у світі існує понад 400 знаків еколо- 
гічного маркування, що відрізняються

 

 

 
 

типами, інформативністю, придатністю на 
ринках окремих країн та світу програмами та 
методами верифікації.

Компанії, які позиціюють свою продукцію як 
екологічну, стикаються зі складнощами щодо 
інформування споживача, оскільки часто 
необхідні різні маркування для різних ринків, 
що тягне за собою додаткові витрати.

 
    

 
 

 
        

      

 
 
 

 
       
 

      

 
 
      
       

 
        

     

 
 

 
       
 

      

 
 
      
       

Водночас, попит на продукцію, що відповідає 
екологічним вимогам, зростає як у всьому 
світі, так і в Україні. Тому, підприємцям 
доцільно заздалегідь планувати бізнес- 
процеси відповідно до визначеної стратегії 
розвитку компанії з урахуванням особли- 
востей ринків різних країн.

Проте Європейський Союз вже розробив 
рішення, що усуне перепони для транс- 
кордонної торгівлі екологічними продуктами 
та запобігатиме непевності споживачів та 
виробників серед розмаїття знаків -  Єдиний 
ринок зеленої продукції (Single Market for 
Green Products (SMGP)).

SMGP пропонує оцінку екологічного сліду 
(Environmental Footprint) як уніфікований 
метод для визначення екологічних впливів 
продуктів та організацій.

Екологічний слід продукту (Product 
Environmental Footprint (PEF)) – це 
багатокритеріальний показник екологічних 
характеристик товару чи послуг, що 
визначається на основі оцінки життєвого 
циклу (від видобутку сировини до 
остаточного поводження з відходами).

ЕКО-МАРКУВАННЯ І 
ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ
ДО ЗЕЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ



 ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО  ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА             

НОВИНИ
DIGEST ВИПУСК № 2

вул. Старокиївська, 10-Г, БЦ «Вектор», корп. В, Київ, Україна, 04116
пр. Перемоги, 37, корп. 6, Київ, Україна, 03056

E-mail: info@recpc.org
www.recpc.org

+38 (044) 227-83-78;  +38 (044) 204-80-62

ЦЕНТР
РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО
ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА  

П овноцінне дотримання прав жінок має 
вирішальне значення для розвитку 

 
 

 

    
     
         
 
      
 
       

 
        
   
  
  

     
 

процвітаючого суспільства. Прискорення 
забезпечення ґендерної рівності з метою 
сталого розвитку є сьогодні однією з 
першочергових задач у багатьох 
національних порядках денних, а в 
перспективі це питання буде займати 
лідируючу позицію.

Якщо ми будемо чекати, поки чоловіки 
будуть готові наймати жінок не лише на 
основі тих самих критеріїв відбору, що й для 
чоловіків, але також на той самий рівень 
зарплат,що мають чоловіки, то доведеться 
чекати занадто довго. За даними Організації 
«ООН Жінки» (UN WOMEN), нам доведеться 
чекати 80 років.

Пропонуємо Вам ознайомитись з брошурою з 
питань ґендерної рвності і почати діяти вже 
сьогодні.
http://www.recpc.org

 
 

ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ  
СПРИЯЄ ЕКОНОМІЧНОМУ 
ЗРОСТАННЮ КРАЇНИ

Врамках 22-го Саміту Україна – 
Європейський Союз  у Брюселі було 

 

 

 
 
       

     
    
    

   
    
                          

підписано низку двосторонніх угод, які 
стосувались і ресурсоефективного та 
чистого виробництва.

 

 

 

 

 

 

  
 
 

     

     
                           
     

      
                             

                            
    
     

     
     

 

     
 

Так, Угода між урядом України та 
Європейською комісією про фінансування 
заходу “Кліматичний пакет для стабільної 
економіки: (CASE) в Україні” з загальним 
внеском ЄС у 10 мільйонів євро має на меті:

- розробку та реалізацію політики й заходів
  з переходу на кліматично нейтральне, 
  чисте,  ресурсоефективне та безпечне 
  енергопостачання  й споживання;
- протидію кліматичним змінам шляхом 
  скорочення викидів пврникових газів та 
  речовин, що руйнують озоновий шар;
- стимулювання переходу до циркулярної 
  економіки з активним використанням 
  вторинних ресурсів.

Підписання документа має забезпечити 
розвиток дрібномасштабних проектів у сфері 
відновлюваної енергії, надання консультацій 
щодо оптимальних рішень для економічно 
ефективного  постачання тепла та гарячої 
води в муніципалітетах, розробку планів 
міської мобільності. 

УКРАЇНА І ЄС ПІДПИСАЛИ 
УГОДИ ПРО РЕЧВ І 
ЦИРКУЛЯРНУ ЕКОНОМІКУ
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Зблизько 7 мільйонів відомих хімічних 
речовин понад 150 тис. Використовуються 

 

      
 
      

 
    
        

 
 
     

 
     
    
 
 

         
      
 
       
 
     
 
 

     
 
 
 
     
 

     
 

                           
     
 
 
 
    

компаніями у своїх виробничих процесах та 
операціях. 
Сьогодні майже кожна компанія використо- 
вує хімічні речовини певного типу у своєму 
виробництві. Окрім використання хімікатів 
безпосередньо у технологічному процесі, що 
очевидно для усіх підприємств, значна частка 
хімічних речовин споживається під- 
приємствами у інших допоміжних процесах 
(миття, знезараження приміщень, 
обладнання, змащування конвеєрів, інших 
механізмів, наклеювання етикеток на 
упаковки з готовою продукцією тощо), і вони 
часто залишаються поза увагою. Ті 
підприємства, які ефективно управляють 
хімічними речовинами, можуть отримати 
значні фінансові та екологічні переваги:
✅зниження виробничих витрат.
Хімічні речовини можуть становити основну 
частину виробничих витрат та витрат для 
компаній. Впровадження будь-яких заходів, 
що дозволяють зменшити витрати, кількість 
відходів, забруднення або втрату цих 
речовин, принесуть економію витрат 
компаніям і, в той же час, зменшать їх вплив 
на довкілля;

✅ зростання конкурентоспроможності.
Хоча хімічні речовини часто необхідні для 
досягнення певних характеристик та якості 
продукції, споживачі все більше стурбовані 
присутністю шкідливих хімічних речовин у 
продуктах, які вони купують, або їх впливом 
на навколишнє середовище. Продукція 
компанії, яка уникає споживання заборонених 
та обмежених до використання речовин, більш 
вірогідно відповідатиме законодавчим 
вимогам та буде позитивно сприйнята ринком, 
а, отже, є більш конкурентоспроможною;

    
 
       
 

 
 
       

     
 
    
    
                            

     

РАЦІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ХІМІЧНИМИ 
РЕЧОВИНАМИ І ВИГОДИ 
ДЛЯ КОМПАНІЇ

✅ зменшення впливу на довкілля та 
поліпшення здоров'я і безпеки працівників.
Хімічні речовини в індивідуальному стані або 
сумішах становлять певну небезпеку, яка 
можуть завдати шкоди навколишньому 
середовищу або здоров’ю та безпеці людини. 
Нещасні випадки, пов’язані з хімікатами, 
створюють додаткові витрати для 

'підприємств у зв язку з втраченими 
матеріалами, пошкодженим обладнанням та 
спорудами, втратою іміджу та компенсаціями 
або штрафами. Раціональне управління 
хімічними речовинами зменшує не лише 

'екологічні ризики, ризики для здоров я та 
безпеки, але й загальний ризик для бізнесу;

✅ дотримання стандартів.
Управління хімічними речовинами вимагає 
системного та всебічного підходу. Такий 
підхід дозволяє створити фундамент для 
впровадження системи управління, яка 
також може вирішувати інші аспекти впливу 
на довкілля, охорони здоров'я та безпеки. 
Багато елементів хімічного менеджменту є 
типовими елементами системи управління 
якістю (ISO 9000), навколишнім середовищем 
(ISO 14000), безпекою та гігієною праці 
(OHSAS 18000) та корпоративною 
соціальною відповідальністю (ISO 26000).

‼Звертайтесь до наших експертів з хімічного менеджменту і ми навчимо Вас ефективному 
управлінню хімічних речовин Вашого підприємства.
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Н

    
   

агадуємо, що вітчизняні виробничі 
підприємства можуть долучитися до

 

 

фінансованої ЄС програми "Європейський 
Союз для довкілля" (EU4Environment) як 
демонстраційні. 
При цьому підприємство отримає:
– детальну оцінку виробництва за методикою 
   ЮНІДО та ЮНЕП; 
– обґрунтовані рішеннями для підвищення 
   ефективності використання енергії, 
   матеріалів і води, а також зниження
   навантаження на довкілля;
– тренінг для персоналу за обраними 
   РЕЧВ-темами;
– підтримку до 2022 року у впровадженні 
   розроблених заходів;
– допомогу в залученні фінансування заходів
   (розробку інвестиційної пропозиції чи 
   консультування);
– промоматеріал щодо успіхів Вашого 
   підприємства українською та англійською 
   мовами;
– міжнародний сертифікат учасника 
   програми.

  

     
     
 

  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Всього найближчим часом буде обрано 12 
демонстраційних  підприємств на всю Україну.

Співфінансування з боку підприємства 
складає 30 тис. грн.

Щоб подати заявку, скористайтеся, будь- 
ласка, формою
https://forms.gle/JiGG61ANJe5UXkby5 

Слідкуйте за нашими новинами і дізнавайтесь 
результати відбору підприємств для участі у 
міжнародній програмі.

ШУКАЄМО ПІДПРИЄМСТВА 
ДЛЯ УЧАСТІ В 
МІЖНАРОДНІЙ ПРОГРАМІ

Враховуючи запровадження 
карантинних заходів в Україні, 
ми створили послугу віддаленої 
підтримки підприємств з технічних 
питань.

Отримати консультацію можна за такими 
напрямками:

– ресурсоефективність;
– водопостачання та водоспоживання;
– процеси нагрівання та охолодження;
– електроспоживання;
– стиснуте повітря;
– освітлення;
– системи опалення будівель та споруд;
– вентиляція;
– кондиціонування;
– шкідливі викиди;
– системи очищення;
– поводження з хімічними речовинами.

Заповніть  форму  «Безкоштовна  онлайн 
підтримка підприємств» на головній сторінці 
сайту http://www.recpc.org і ми обов’язково з 
Вами зв’яжемось.

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ
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Центр готовий бути Вашим 
надійним партнером та помічником!

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

recpc.org   

 

recpc.ua

RECP Centre Ukraine

(044) 227-83-78

recpcentre

           




