












Бережное отношение к ресурсам уже давно стало 
правилом хорошего тона для компаний за рубежом. 

 
Выполнение рекомендаций для Зеленого офиса 

повысит имидж компании в глазах клиентов и 
партнеров. 

 
 



“Жива планета”: 
• Сертифікація передбачає проведення оцінки 

відповідності організацій офісного типу на 
відповідність стандарту СОУ ОЕМ.08.036.067 
«Адміністративні послуги (офіси). Екологічні 
критерії» і охоплює такі аспекти як ефективне 
управління матеріальними та природними 
ресурсами, енергозбереження, якість оточуючого 
середовища робочої зони, поводження з відходами, 
закупівлі товарів і послуг.  



Маркування ЗО 
Строки та вартість 
• Екологічна сертифікація за програмою «Зелений офіс» 

передбачає проведення екологічного аудиту 
організації. 

• Термін проведення сертифікації залежить від якості 
наданої заявки та належного обсягу підтверджуючої 
документації до неї. 

• За умов дотримання повноти даних, термін проведення 
сертифікаційних робіт становитиме до 1 місяця. 

• Вартість екологічного аудиту залежить від масштабів 
організації. 
 

Результати екологічної сертифікації 
• Організація, яка пройшла екологічну сертифікацію, 

отримує сертифікат відповідності та право 
застосування знаку екологічного маркування «Зелений 
журавлик». 



 



 



 



Первоочередные мероприятия 1/2 
• Закупка экологически дружественных канцелярских товаров, в 

т.ч. бумаги и материалов для конференции в магазине 



Первоочередные мероприятия 2/2 
• Создание папки Зеленый офис на сервере, в которой будет 

размещена вся информация для ознакомления, а также макеты 
экологических плакатов. 

• Размещение в каждой комнате специального лотка для 
оборотной бумаги. Печать всей внутренней документации – 
только на оборотной бумаге. 

• Утилизация устаревшей/вышедшей из строя техники 
• Раздельный сбор отходов, которые можно повторно. 

перерабатывать/использовать - пластик, стекло, дерево 
• Размещение плакатов, призывающих бережно использовать 

воду и э/э. 
• Установка зарадиаторных экранов (500-600 грн./комната). 
• Генеральная уборка помещений – 2 раза в год (пылесос). 

 



Спасибо за внимание! 
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