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Демонстраційний проект «Ресурсоефективне та 
чисте виробництво»

Завданнями демонстраційного проекту
«Ресурсоефективне та чисте виробництво»
(РЕЧВ) є:

-створення кадрового та інституційного
потенціалу РЕЧВ

-демонстрація та тиражування РЕЧВ у
цільових галузях промисловості

-підвищення обізнаності та покращення
розуміння РЕЧВ



Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ) - -

Це методика комплексного та постійного

застосування превентивних заходів щодо впливу

виробничих процесів на довкілля з метою

покращення продуктивності та ефективності

виробництва та зниження ризиків для людей,

скорочення обсягів утворення відходів,

підвищення якості та безпеки продукції та

послуг, запропонована Організацією Об'єднаних

Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та

Програмою ООН з навколишнього середовища

(ЮНЕП).



Чому це важливо?

ЕКОНОМІКА
ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВИРОБНИЦТВА

ДОВКІЛЛЯ
ЕКОЛОГІЧНЕ 
УПРАВЛІННЯ

СУСПІЛЬСТВО
ЛЮДСЬКИЙ 
РОЗВИТОК

РЕСУРСОЕФЕКТИВНЕ 
ТА ЧИСТЕ 

ВИРОБНИЦТВО



Чому це потрібно?

- Розмежування 
економічного росту 

та споживання 
ресурсів та енергії

- Роби більше, 
витрачай менше: 

принцип 
отримання більшої 

вартості при 
меншому впливі на 
довкілля та вищій 

економічній та 
екологічній 

ефективності 

Сталий 
промисловий 

розвиток

Здоров’я, 
добробут, 

якість життя

Споживання 
ресурсів, 

утворення 
відходів, вплив 

на довкілля



Як це працює?



Що далі?

сировина дизайн

Вироб
ництво

збут

Споживання
ремонтзбір

рециклінг

Залишкові 
відходи

Економіка
замкненого 

циклу



Які переваги?

Дозволяє уникнути:
- втраченої вартості матеріалів та продукції,
- браку ресурсів,
- різкого зростання цін,
- накопичення відходів,
- деградації довкілля та змін клімату.

Cприятиме:
- розвитку інновацій,
- зростанню робочих місць
- та конкурентоспроможності.



Принципи економіки замкненого циклу

Визначені у ПЛАНІ ДІЙ ЄС з економіки замкненого циклу
(Грудень 2015) http://eur-lex.europa.eu

1. Дизайн продукції
Кращий дизайн продукції може надати її більш тривалого 
використання, зробити легким ремонт, вдосконалення чи
процес  перевиготовлення.
2. Виробничі процеси
Неефективне використання ресурсів у виробничих процесах
призводить до втрати можливостей бізнесу та значного обсягу
утворення відходів.
3. Споживання
Маркування продукції  з інформацією про вплив на довкілля,
включаючи тривалість використання та енерговитратність
допоможе споживачу у відповідальному 
виборі.



Принципи економіки замкненого циклу

4. Управління відходами
Пріоритети поводження з відходами:
Запобігання
 Підготовка до повторного використання
 Рециклінг та відновлення енергії
 Видалення (полігони)

5. Від відходів до ресурсів
Розширення ринку вторинної сировини та повторного
використання води



Місце РЕЧВ у економіці замкненого циклу



Очікувані результати

• Зростання зайнятості населення / до +7% ВВП
• до 600 мільярдів заощаджень/ 8% щорічного бізнес 

обороту в ЄС
• Приблизно 170 000 робочих місць у галузі управління 

відходами до 2035 року
• Зростання конкурентоспроможності та безпеки 

постачання
• Побудова економічної та екологічної стійкості
• Заохочення та сприяння інноваціям
• Скорочення викидів парникових газів щорічно на 2-4%

(ec.europa.eu/environment/circular-economy)



Джерела інформації

Circular economy in Europe
Developing the knowledge base

https://www.eea.europa.eu/publications



Джерела інформації

Circular by design
Products in the circular economy

https://www.eea.europa.eu/publications



Джерела інформації

More from less — material 
resource efficiency in Europe

https://www.eea.europa.eu/publications



Джерела інформації

Resource efficiency in Europe

https://www.eea.europa.eu/publications



Дякую за увагу!

recpc.org
green-economies-eap.org
unido.org/eapgreen


