
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про програму EU4ENVIRONMENT 

Програма «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment), 

фінансована Європейським Союзом, націлена на збереження та 

раціональне використання природного капіталу, підвищення 

екологічного добробуту людей та стимулювання економічного 

зростання у шести країнах Східного партнерства: Азербайджан, 

Білорусь, Вірменія, Грузія, Республіка Молдова та Україна. 

Об’єднуючи зусилля екологічних і економічних суб’єктів, вона 

допомагає вносити зміни до політики та законодавства, робити 

планування та інвестиції більш «зеленими», стимулюючи 

впровадження інноваційних технологій через застосування нових 

бізнес-моделей і створення «зелених» робочих місць. Програма 

також сприяє більш ефективному екологічному управлінню, 

більш раціональному використанню заповідних зон та лісів, а 

також розвитку сталої торгівлі. Тривалість програми – 

2019- 2022 рр. Програма реалізується консорціумом партнерів, 

включаючи ОЕСР, ЄЕК ООН, ООН з навколишнього середовища, 

ЮНІДО та Світовий банк, які зосереджуються на досягненні 

вагомих та досяжних результатів відповідно до цілей, пріоритетів 

та спільних завдань співробітництва, визначеними країнами-

партнерами. 

 

Враховуючи важливі досягнення програми EaP GREEN 

(2013- 2017 рр.) в Україні, в рамках якої МСП продемонстрували 

ефективність підходу РЕЧВ, розробленого ЮНІДО, внаслідок 

чого знизились споживання ресурсів, енергії та води, ЮНІДО 

буде продовжувати сприяти розвитку та розбудові національного 

потенціалу МСП у переході до підходу ресурсоефективного та 

чистого виробництва. Крім того, ЮНІДО буде визначати 

можливості, які сприятимуть створенню циркулярних ланцюгів 

доданої вартості для підвищення поінформованості підприємств, 

уряду та громадянського суспільства про можливості та переваги 

циркулярної економіки (ЦЕ). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU4Environment об’єднує п’ять пріоритетних компонентів: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
У рамках компоненту 2 «Циркулярна економіка та нові можливості 
зростання» ЮНІДО розширює діяльність у напрямку 
ресурсоефективного та чистого виробництво на підприємствах 
(МСП) України та інших країн Східного партнерства і буде й 
надалі  працювати над нарощуванням спроможності МСП 
використовувати РЕЧВ та еко-інноваційні підходи у своїй 
діяльності. Близько 16 українських підприємств-учасників 
РЕЧВ Клубів матимуть змогу переглянути свої бізнес-моделі. 
Також експерти, які пройшли навчання з РЕЧВ методології та 
підходу, проведуть обстеження на відібраних підприємствах. 
Впровадження РЕЧВ методології сприятиме підвищенню 
продуктивності, якості продукції та конкурентоспроможності МСП. 
Проєкт дозволить забезпечити довготривале використання 
набутих знань в Україні. 
 
 

 

Ресурсоефективне та чисте виробництво 
на українських підприємствах (МСП) 

Циркулярна економіка та нові можливості зростання

Please add a country-photo (landscape, 

panorama over the capital city, notable 

industries, national heritage, etc.) 



  

 
 
 
 
 
 

 

Підтримка РЕЧВ Клубів 

У Хмельницькій та Полтавській областях будуть створені 
РЕЧВ Клуби для популяризації методів навчання експертів та 
підвищення продуктивності промислових підприємств. Для 
впровадження принципів ЦЕ, проєкт має на меті оцінити джерела 
утворення відходів від промислової діяльності та визначити 
варіанти їх переробки (від сировини до утворення відходів). 
Моделі ЦЕ можуть бути впроваджені в якості інструментів, як 
наприклад «мапа відходів» у рамках пілотного проєкту. 
Національний потенціал для впровадження РЕЧВ буде 
розвиватися шляхом зміцнення інститутів підтримки, підвищення 
поінформованості про переваги РЕЧВ та обміну знаннями про 
можливості впровадження РЕЧВ по всій країні. 
 Підтримка МСП у створенні внутрішнього потенціалу щодо 

інтеграції принципів РЕЧВ у їхній бізнес, що дозволить 
визначити ефективні економічні та екологічні рішення, які 
направлені на підвищення продуктивності та покращення 
екологічних показників 

 Масштабування демонстрації РЕЧВ методології у країні за 
допомогою РЕЧВ Клубів – створено методи навчання 
експертів у 6 муніципалітетах 

 
Циркулярна економіка 

 Підвищення обізнаності щодо концепцій та підходів ЦЕ 
 Визначення та оцінка джерел утворення відходів від 

виробничої діяльності 
 Визначення варіантів переробки у наявних джерелах 

утворення відходів 
 Підготовка мапи відходів у пілотних муніципалітетах 

 

 

За додатковою інформацією звертайтесь до: 

 

 

 

 

 

Підготовка національних експертів 

 Набуття практичного досвіду та підвищення кваліфікації 
демонстраційних команд підприємств та інших спеціалістів 
з РЕЧВ, метою яких є розвиток безперервного процесу 
навчання з РЕЧВ серед галузевих спеціалістів та 
розширення місцевого ринку постачальників послуг 

 

Проведення РЕЧВ оцінок 

 Збільшення кількості підприємств, які застосовують 
економічно ефективні заходи для зниження споживання 
енергії, води та матеріалів, а також утворення відходів і 
викидів за допомогою системної та комплексної методології 
проведення оцінки 

 Розробка бізнес-кейсів, планів дій з РЕЧВ та планів 
моніторингу для кожного підприємства 

 Сприяння підприємствам у створенні початкового 
потенціалу щодо впровадження РЕЧВ як необхідної 
стратегії для зростання бізнесу 

 
Підвищення обізнаності та обмін знаннями 

 Підтримка і популяризація концепцій, методологій, 
інструментів циркулярної економіки та РЕЧВ, а також 
результатів впровадження проєкту серед зацікавлених 
сторін програми та відповідних цільових груп за допомогою 
ефективних засобів і каналів комунікації 

 Підвищення обізнаності та поінформованості про конкретні 
можливості і переваги РЕЧВ у країні для подальшого 
розвитку ринкового попиту на РЕЧВ послуги 

 Розвиток національного потенціалу та співпраці щодо 
ЦЕ/РЕЧВ в Україні через національні професійні мережі з 
метою обміну знаннями між експертами, власниками 
бізнесу та персоналом демонстраційних підприємств. Це 
забезпечить постійний обмін технічним досвідом, належне 
управління знаннями та регулярне спілкування між 
спеціалістами 

Масштабування ресурсоефективного та чистого 
виробництва на українських підприємствах (МСП)

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва 
Андрій Ворфоломеєв 
Тел: +380 44 227 83 78 
E-mail: info@recpc.org  
Сайт: www.recpc.org  
Адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г, Бізнес центр 
«Вектор», 04116, Україна 

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) 

Департамент з питань екології, координаторка програми EU4Environment 

Тетяна Чернявська 

Тел: +43 699 116 09 270, Факс: +43 1 26 0 26 5520 

E-mail: t.chernyavskaya@unido.org Сайт: www.unido.org 

ПІДТРИМКА РЕЧВ КЛУБІВ 

ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА – МАПУВАННЯ ВІДХОДІВ 

ПРОВЕДЕННЯ РЕЧВ ОЦІНОК 

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА ОБМІН ЗНАННЯМИ 

ПІДГОТОВКА НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКСПЕРТІВ 
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