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Проект фінансується GIZ спільно з ДТПП і реалізується під 
брендом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Дніпропетровська  
торгово-промислова 
палата  
є ключовим партнером 
Програми сприяння 
зеленій  модернізації 
української економіки, 
яку втілює в регіоні GIZ 
за дорученням 
Федерального уряду 
Німеччини 
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https://www.giz.de/en/worldwide/32546.html 
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ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ 

1. Сприяти просуванню ідей зеленої економіки та формуванню регіонального ринку 
зелених послуг: 
 

а) підвищити обізнаність місцевого бізнес- 
середовища про можливості зеленої економіки; 
 
б) ініціювати конструктивний діалог між провайдерами  
зелених послуг та підприємствами-споживачами та 
 створити дієву кооперативну платформу на базі ДТПП; 
 
в) сприяти формуванню ринку екологічних  
консалтингових послуг через популяризацію  
ідеології зеленої економіки,  
просування їх серед бізнес провайдерів. 
 
 
2.    Посилити потенціал ДТПП як платформи для побудови ефективного діалогу 
гравців ринку зелених послуг: провайдерів, підприємств-клієнтів-споживачів, влади, 
суспільства, а також розширити спектр профільних сервісів самої палати. 
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Тренд змін в економіці 

Енергоефективність та екологізація для бізнесу -  стають прибутковими 
сферами діяльності та генерують додатковий прибуток… 
 

Енергоефективність  – основа для впровадження сучасних концепцій 
проектів у різних галузях, фундамент конкурентоспроможності та 
розвитку… 
 

Ринки стають “зеленими”, підприємства повинні своєчасно підготуватися  
щоб вижити… 

 
Держава, ТПП, асоціації повинні підтримати підприємства через 

надання якісної інформації, навчання та фахових послуг 
 

провідні економіки світу становляться  
«зеленими» та «низьковуглецевими» 



    
 ДТПП – дієва платформа представництва інтересів регіонального бізнесу 

   

 
Справжній успіх у бізнесі і сталий розвиток йдуть пліч-о-пліч. 
 
Вартість Вашої компанії і її сприйняття клієнтами,  
партнерами, інвесторами, громадою,  
суспільством співіснують поруч. 
 
 Довгостроковий системний розвиток бізнесу, 
 лідерська позиція у своєму сегменті ринку і  
турбота про навколишнє середовище  
невід'ємні один від  одного. 
 
  
 
 
 
  
 
 

Розуміння глобальних лідерів бізнесу 



 

В РЕГІОНІ Є: 
– успішний досвід підприємств в сфері ефективного використання  

ресурсів   

– потенціал професійних інженерно-консалтингових компаній,  

які мають допомогти підприємствам мінімізувати витрати 

НЕОБХІДНО  ці можливості донести до основної маси користувачів,  

які не усвідомлюють ефективність зелених впроваджень для оздоровлення 

економічного стану та успішного розвитку своїх компаній  
 

ТПП мобілізує  зусилля всіх зацікавлених сторін,  
“зелену ідеологію”- в життя регіону 



Створено на базі Дніпропетровської ТПП за підтримки GIZ в березні 2016р. 
 
ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:  
Провідні експерти в сфері екології та енергоменеджменту,  
Технічні  навчальні заклади,  
Інсталятори та проектанти ресурсоефективного  
обладнання/рішень, 
Громадські організації в сфері екології та 
 інновацій 

 
 

 
 
 
 

Обєднавши зусилля, дати поштовх активному 
 «озелененню» підприємств регіону через доступні 
 інструменти… 

 

 
Комітет провайдерів зелених послуг 

 



Знання регіональних провайдерів – 
 якість, ефективність, результат  
 
    ТПП –  НАЙБІЛЬШИЙ СПЕКТР 

ЗЕЛЕНИХ ПОСЛУГ, МІЖНАРОДНИЙ 
РІВЕНЬ, АВТОРИТЕТНІСТЬ, 
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДІАЛОГУ 
 



МАПА ІНСТРУМЕНТІВ ПРОЕКТУ 



•   ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЇ ДТПП отримав від GIZ 
найсучаснішу лабораторію для проведення енергоаудитів (тепловізор, аналізатор 
якості електроенергії, люксометр, пірометр, лазерний далекомір, термоанемометр)  
промислових та інфраструктурних об`єктів, споруд та будівель. 

• Сьогодні зацікавлені особи, підприємства, органи місцевого самоврядування  
 можуть на доступних умовах скористатися послугами цієї лабораторії  
 та кращих енергоаудторів в регіоні. 

 
  

 
ЕНЕРГОАУДИТ 

 



МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ISO 50001 - основа політики в області енергетики. 
 

ВАШІ ПЕРЕВАГИ ВІД СПІВПРАЦІ З НАМИ: 
  ЕКОНОМІЯ ВИТРАТ.   
 

  ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
 

  ОПТИМІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

  ЛОЯЛЬНІСТЬ  
 

  РОЗШИРЕННЯ РИНКІВ ЗБУТУ  
 

  ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ПОЛОЖЕНЬ 
 

  СИСТЕМНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 
      ПОБУДОВА СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ    

 



ЕКОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПІДПРИЄМСТВА ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ: 
 

  ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ТЕРИТОРІЙ 
   

  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ 
 

  ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ 
 

  РЕГУЛЯРНІ ЗАМІРИ  
 

  РОЗРОБКА ДОКУМЕНТІВ 
 

  КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА СКЛАДАННЯ ПОКВАРТАЛЬНИХ 
 РОЗРАХУНКІВ 

 

  ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЕКОЛОГЧНИХ ПЕРЕВАГ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 

 
ЕКОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД  

 



 
 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТПП понад сім років реалізує системні проекти з навчання 

фахівців підприємств із впровадження принципів ресурсоефективого та чистого 
виробництва, в тому числі за підтримки Урядів Hopвегії та Німеччини. 

 
 РІВЕНЬ НАШИХ ЕКСПЕРТІВ в рамках імплементації проекту «Програма сприяння 

зеленій модернізації економіки України» GIZ , який виконується в Україні за підтримки 
Федерального Уряду Німеччини був підтверджений сертифікацією та проходженням 
стажувань, згідно кращих міжнародних стандартів. 

 

 
ЧОМУ САМЕ МИ? 

 



 

  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА з 01.07.2016 р. на базі 
    головного офісу відкрила  

 
  
 
 ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЇ – ЭКСПЕРТНИЙ, ЛОГІСТИЧНИЙ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТПП ДЛЯ  НАДАННЯ ЗЕЛЕНИХ ПОСЛУГ  
ПІДПРИЄМСТВАМ ТА УСТАНОВАМ РЕГІОНУ 

 

   

 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 



 

 мають сертифікати інсталяторів широкого спектру енергоефективного обладнання; 
 мають сучасні засоби вимірювальної техніки промислового призначення: 
 «Fluke», «FLIRE», «TESTO», «BOSH», «АКТАКОМ», «Енергоприлад», «Дельта-ВХ»; 
 є кращими тренерами на пострадянському просторі з впровадження норвезької моделі 

ресурсоефективного та чистого виробництва; 
 є партнерами в Дніпропетровській області сертифікаційного органу TMS, офіційного 

представництва концерну TUV SUD, світового лідера інспекційних, експертних та 
сертифікаційних послуг на території України; 

 є партнерами в Дніпропетровській області органу екологічної сертифікації та 
маркування продукції, з міжнародним рівнем акредитації в Global Ecolabelling Network 
(GEN), результати оцінювання якого визнаються в 60 країнах світу; 

  системно надають якісні послуги первинних консультацій з енергоефективності та 
екології для підприємств Дніпропетрощини; 

 працюють із міжнародними фінансовими установами щодо залучення фінансування  
 в економіку регіону. 
 

 
НАШІ ФАХІВЦІ:  

 



 

ШМАТКОВ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
БЕРЗІНА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА 

БАХАРЄВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 
ГАЛУШКО ОЛЕНА ІГОРІВНА 

ЗУДІКОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 
МУХА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

НАУМОВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА 
ПЕТРИК ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ 

ШИШКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА 
та інші 

 

 
ЕКСПЕРТИ - ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ ПРОВАЙДЕРІВ 
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ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 
 
 
 
 

З планом найближчих заходів і можливостей можна ознайомитися на 
сайті  

Дніпропетровської ТПП 
www.cci.dp.ua 

Координати робочої групи проекту: 
  

Сергій Кучерявенко – тел. (056) 374-94-13 
Ольга Мамай – тел. (056) 374-94-00 

  
Е-mail: greenchamber@dcci.org.ua  

  
  
 
  

РОЗВИВАЄМО БІЗНЕС – ЗБЕРІГАЮЧИ ДОВКІЛЛЯ,  
БО МИ ЛЮБИМО СВОЮ ЗЕМЛЮ ТА ДБАЄМО  

ПРО МАЙБУТНЄ СВОЇХ ДІТЕЙ 
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