
Юлія Свистунова, експерт, координатор Міжрегіонального центру наукових 
досліджень та експертиз, 
для семінару-тренінгу «Ми дружні до довкілля» за участі дітей та молоді з 
питань роздільного збору сміття та поводження з відходами для 
Біловодської,  Добропльської , Рубіжанської, Щастинської територіальних  
громад (Донецька та Луганська області) 
у рамках проекту «Громадська інвентаризація несанкціонованих 
сміттєзвалищ» 

Перспективи впровадження 
концепції «зеленого офісу»  

в освітніх закладах України 



 

Що таке зелений офіс? 

 
 

Зелений офіс – це концепція управління 
організацією,  яка  має  на меті: 

- зменшити негативний вплив діяльності людей, установ, 
компаній на довкілля; 

- сприяти збалансованому використанню ресурсів .  



 
«Зелений офіс» – це екологічно відповідальний 
офіс, який максимально ефективно 
використовує необхідні для своєї роботи 
природні ресурси, постійно дбаючи про 
зменшення  власного негативного впливу на 
довкілля. 
 



Принципи  
«Зеленого офісу» 

 

• Екологічні зобов'язання і план дій 
• Підвищення енергоефективності 
• Зменшення споживання природних ресурсів і 

офісних матеріалів 
• Зменшення відходів і їхня утилізація 
• Сталий транспорт і мобільність 
• Зелені закупівлі 
• Інформування персоналу 
• Створення здорового офісного середовища 



Офісна техніка 
Виходячи з офісу після закінчення робочого дня, вимкніть все 
обладнання: комп’ютери, принтери, фотокопіювальні 
пристрої, сканери тощо. Вмикайте їх лише в разі потреби. 

Щоб позбутись «фантомного» споживання електроенергії 
вимкнутими пристроями, під’єднуйте їх до мережі через мережеві 
фільтри-продовжувачі з кількома розетками. Тоді щоб від’єднати 
пристрої від живлення, досить натиснути один вимикач. 

На випадок відлучення з робочого місця виставте в налаштуваннях 
перехід комп’ютера і монітора в сплячий режим через 10-15 хв після 
припинення роботи. Не вживайте заставок для монітора. 

Купуючи в офіс нову техніку, вибирайте більш 
енергоефективні моделі. 



Освітлення 

Максимально використовуйте денне світло. Фарбуйте 
стіни у світлі кольори, вони краще відбивають світло. 

Уникайте надлишкового штучного 
освітлення. 

Виходячи з кімнати на довше, ніж 5 хв, гасіть світло. 

Замініть лампи розжарювання на компактні люмінесцентні 
або світлодіодні лампи. 

Встановіть у кімнатах фіксатори руху для автоматичного 
вимикання верхнього освітлення, якщо там ніхто не працює. 



Уникайте друкування без особливої потреби. Читайте, 
зберігайте і пересилайте документи в електронній формі. 

Друкування документів 

Друкуйте і копіюйте по змозі на обох сторонах аркуша (виставте 
у принтері двосторонній друк за замовчуванням).  

Друкуйте в економному режимі принтера по дві 
екранні сторінки на одній паперовій або 
зменшуючи розмір кегля, де можна. 



Вода 

Замініть вентильні  змішувачі в умивальнику і мийці 
кульовими (важільними.) Встановіть на змішувачі 
аератори, в душі – насадки з низьким витрачанням 
води. Скоротіть час приймання душу до 5 хвилин. 

Встановіть у туалеті зливний бачок з кнопкою 
економного зливу, у старий бачок покладіть 
пару великих пластикових пляшок, наповнених 
водою. 

не купуйте бутильовану воду, краще встановити на 
якісний фільтр та систему подачі питної води; 
наливайте до електрочайника стільки води, скільки 
необхідно для споживання; 

Негайно усуньте протікання крану або зливного бачка. 



Використовуйте старі непотрібні документи з 
одностороннім друком для чернеток, перш ніж їх викинути. 

Повторне використання 

Повторно використовуйте картонні коробки та 
пакувальні матеріали для потреб зберігання. 

Повторно заряджайте чорнильні і тонер-касети до принтера. 

Не викидайте старе обладнання в робочому стані, 
натомість подаруйте його тому, хто його потребує. 



Переробка  
(для повторного використання) 

Встановіть у офісі окремі контейнери для відпрацьованого 
паперу, картону, пластику, металу (алюмінію), скла, 
батарейок, електроніки, що не підлягає ремонту. 

З’ясуйте, де є відповідні пункти прийому та, замість 
викидати на смітник, здавайте офісний непотріб 
туди.  



• позитивно впливає на якість повітря;  
• підвищує продуктивність праці (на 15%), 
•  поліпшує настрій і рівень концентрації працівників.  
 

Озеленення приміщення  





Інформування населення: 
• переконати співробітників у важливості виконання 

простих правил, які допоможуть забезпечити ефективне 
використання природних ресурсів; 

• створити креативну групу, яка буде займатися яскравим 
оформленням та поширенням листівок та наклейок, 
написанням слоганів для того, щоб зацікавити 
працівників та показати їм важливість впровадження 
ідей «зеленого офісу»;  

• чітко розподілити обов’язки серед персоналу та 
налагодити ефективну  роботу серед усіх підрозділів 
компанії, що допоможе ефективно влаштувати процес; 

• організувати ведення обліку, щоб вимірювати 
економічну користь від впровадження проекту «Зелений 
офіс». 
 



Ми можемо змінити 
світ на краще! 
    


