ЩО ТАКЕ РЕЧВ
Більш чисте виробництво вперше було
запущене на початку 1990-х років, щоб
сприяти превентивному підходу в екологічному
управлінні задля зниження та запобігання
утворенню відходів та викидів на підприємствах.
Такий підхід був узгоджений з екологічним
законодавством і нормами, зокрема в
Директиві ЄС про Комплексне запобігання та
контроль забруднень. Утім, більш чисті методи
та прийоми виробництва, як правило, виходять
за межі простого дотримання норм і стосуються
збереження матеріальних, енергетичних і
водних ресурсів. Відтак у 2008 році Організація
Об’єднаних Націй з промислового розвитку
(ЮНІДО) запропонувала розширений підхід до
ресурсоефективного та чистого виробництва
(РЕЧВ). У ньому застосовуються запобіжні
екологічні механізми та методи повного
управління виробництвом, що дозволяє
досягти:
• Продуктивного використання природних
ресурсів шляхом скорочення споживання
сировини, води та енергії;
• Мінімізації впливу на навколишнє
середовище шляхом зниження обсягів
утворення парникових газів, а також
інших викидів та відходів;
• Збереження людського здоров’я шляхом
покращення виробничої гігієни та безпеки
праці.
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Програма «Екологізація економік країн
Східного партнерства Європейського Союзу»
(EaP GREEN) дає можливість прискорити перехід
країн Східного партнерства ЄС на «зелену»
модель розвитку економіки шляхом відмежування
економічного зростання від деградації довкілля
та виснаження ресурсів. Термін дії програми
розрахований на чотири роки (2013-2016 рр.).
Програма EaP GREEN охоплює шість країн
Східного партнерства ЄС: Вірменію, Азербайджан,
Білорусь, Молдову, Грузію та Україну.
Програма побудована на трьох компонентах:
1. Інструменти управління та фінансування для
заохочення сталого виробництва та
споживання і переходу на «зелену»
економіку.
2. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) та
оцінка впливу на навколишнє середовище
(ОВНС) як частина реалізації політики
сталого виробництва та споживання.
3. Демонстраційні проекти з реалізації,
впровадження
та
поширення
ресурсоефективного та чистого
виробництва (РЕЧВ).
Фінансування програми EaP GREEN здійснює
Європейська Комісія за спільною участю
чотирьох міжнародних організацій: Європейської
економічної комісії ООН (ЄЕК ООН), Організації
з економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР), Програми ООН по навколишньому
середовищу (ЮНЕП) та Організації Об’єднаних
Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).
Додаткова фінансова підтримка здійснюється
іншими країнами, зокрема Австрією, Норвегією,
Швейцарією та Нідерландами.
П р о г р а м а E a P G R E E N в и ко н у є т ь с я
багатонаціональною командою, що складається
зі співробітників усіх чотирьох міжнародних
організацій, що беруть участь у програмі, у
складі якої є економісти, політичні аналітики,
фахівці зі статистики та інші спеціалісти.

Регіональний демонстраційний проект ЮНІДО
з ресурсоефективного та чистого виробництва
(РЕЧВ) є компонентом програми EaP GREEN,
що спрямований на підтримку «зеленої
економіки» у країнах Східного партнерства.
Демонстраційні проекти ЮНІДО втілюються в
кожній із шести країн Східного партнерства ЄС
як на національному, так і на регіональному
рівнях шляхом:

Щоб використати потенціал економічних,
екологічних та соціальних переваг від
впровадження РЕЧВ, поширити його у країнах
Східного партнерства та підвищити загальний
рівень обізнаності, здійснюються такі види
діяльності:

Чи відомо Вам
… з 1994 року ЮНІДО та ЮНЕП підтримали
понад 50 країн, що розвиваються, та країн
з перехідною економікою на їхньому
шляху до більш чистого виробництва та
ресурсоефективності.

Чи відомо Вам
…що основними галузями, малі та середні
підприємства яких мають особливо значний
вплив на навколишнє середовище, є
тваринництво, будівництво, обробка металів,
утилізація відходів, харчова промисловість і
текстильне виробництво.

• Створення кадрового та інституційного
потенціалу РЕЧВ;
• Д е м о н с т р а ц і ї , р о з п о в с ю д же н н я т а
тиражування РЕЧВ у цільових галузях
промисловості (хімічній, харчовій,
будівельній тощо);
• Трансферу та інвестування технологій
РЕЧВ.
Незважаючи на загалом сприятливі економічні
обґрунтування, підприємства, особливо малого
та середнього бізнесу, стикаються з низкою
перешкод на шляху реалізації РЕЧВ, таких
я к недос т упніс ть надійної інформації,
консультаційних послуг, технологій і фінансів.
Регіональний Демонстраційний проект ЮНІДО
з РЕЧВ здатен надати підприємствам підтримку
з ідентифікації, оцінки та втілення відповідних
ресурсоефективних рішень задля підвищення
продуктивності та екологічної ефективності
виробництва на національному та місцевому
рівнях.

• Навчання команди національних експертів
з методики та практики РЕЧВ, а також
розробка механізму надання їхніх послуг
підприємствам та організаціям;
• Підтримка підприємств і організацій
цільових галузей промисловості у
впровадженні методики РЕЧВ для
отримання екологічних та економічних
переваг;
• Сприяння впровадженню та поширенню
к л ю ч о в и х д о с т у п н и х т ех н ол о г і й /
обладнання для цільових галузей
промисловості.

ПРОЕКТ В УКРАЇНІ
В Україні Демонстраційний проект ЮНІДО з
РЕЧВ зосереджений на галузі виробництва
будівельних матеріалів, оскільки вона має
значний потенціал для розвитку. Крім того,
будівельні матеріали загалом є основою для
«зеленого» будівництва та сталого розвитку
міської інфраструктури.
Протягом терміну дії програми EaP GREEN
очікується проведення оцінки РЕЧВ на близько
15 малих та середніх підприємствах з
виробництва будівельних мат еріалів.
Результати впровадження з відповідними
екологічними та економічними вигодами,
визначеними на основі стандартного набору
індикаторів для підприємс тв, буду ть
задокументовані та поширені. Спираючись на
висновки проведених оцінок підприємств,
будуть надані відповідні технологічні рішення,
включаючи розробку і просування бізнесових
та інвестиційних планів.
В Україні програма EaP GREEN має
підтримку двох Національних координаторів
– від Міністерства екології та природних
р е с у р с і в і М і н і с т е р с т в а е ко н о м і ч н о г о
розвитку і торгівлі.

