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7. Керівник підприємства Веклин Михайло Васильович 

8. Офіційні веб сайти Facebook: https://www.facebook.com/RElaboratory 

9. Історія створення 

соціального підприємництва 

 

   Наша діяльність розпочалась у 2019 році та об’єднує три 

напрямки : збір та переробку твердих побутових відходів; 

популяризацію свідомого споживання та просвітницьку 

діяльність; об'єднання громади, бізнесу та влади з метою 

вирішення екологічних проблем. 

   У вересні 2019 року створено лабораторію ресайклінгу 

“RE:laboratory” в Інноваційному центрі 

“PROMPRYLAD.RENOVATION” для того щоб 

продемонструвати цінність вторинної сировини та 

альтернативу поводження з відходами.  

  Влітку 2020 року було запущено пілотний проєкт 

“URBANgreenGARDEN” - міський сад на даху 

Інноваційного центру “PROMPRYLAD.RENOVATION”, 

що діє за принципом циркулярної економіки та 

популяризує вирощування та споживання локальної їжі. 

   У жовтні 2021 року створено освітній простір для 

підлітків з вирощування локальної їжі #Свіжозелень.  

  В листопаді 2020 року розпочато проєкт 

“RE:компостування” з дослідження процесів збору 

органічних відходів та в майбутньому вирощування на їх 

основі овочів у міському саду.  
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   У червні 2021 року наша команда збільшила простір 

“Urban Green Garden” до 40 м кв., створила освітній простір 

для дітей та підлітків на території міського саду. 

   Проєкт пропагує культуру вирощування локальної їжі, 

міського фермерства, збору та переробки органічних 

відходів, що зменшують негативний вплив людини на 

довкілля.  

  У липні 2021 року зареєстрували ГО “Нуль відходів 

Івано-Франківськ”. 

  У жовтні 2021 року відкрилась громадська сортувальна 

станція “RE:Space” на території Інноваційного центру 

“PROMPRYLAD.RENOVATION” (Парасольковий цех).  

  Це простір для екосвідомої громади міста для збору 

вторинної сировини від населення. За час нашої діяльності 

: сформовано дружню команду однодумців та волонтерів; 

зібрано та передано на переробку 15 т вторинної сировини 

та 250 кг органічних відходів; налагоджено співпрацю з 

партнерами та органами місцевого самоврядування; 

проведено 60 тематичних воркшопів та майстер-класів для 

студентів та учнів навчальних закладів; проведено 20 

лекцій з правил поводження з твердими побутовими 

відходами для мешканців Івано-Франківська; резалізовано 

4 екопроекти (Міський сад на даху будинку 

“UrbanGreenGarden”, громадська сортувальна станція 

“REspace”, освітній простір для підлітків з вирощування 

локальної їжі #Свіжозелень,  

  Програма Зелений офіс (що включає збір твердих 

побутових та органічних відходів з офісів та закладів 

харчування). 

10. Головна мета соціального 

підприємства 

   Основною метою діяльності підприємства є привернути 

увагу громадськості до проблеми забруднення довкілля 

твердими побутовими відходами, підвищенням цінності 

вторинної сировини та впровадження культури 

дбайливого ставлення до довкілля шляхом проведення 

лекцій та майстер-класів серед дітей та молоді.  

  Також нашою метою є створити сталу бізнес-модель 

підприємства, частина прибутку з якої перенаправляється 

на вирішення соціальних та екологічних проблем.  

  Наша візія - це життя в стилі "нуль відходів" та 

відсутність сміттєзвалищ. 



11. Діяльність підприємства 

  Ми вирішуємо проблему антропогенного забруднення 
навколишнього середовища твердими побутовими 
відходами (ТПВ) та низького рівня культури поводження з 
побутовими відходами, що впливає на зміну клімату.  
  Щороку, за офіційними даними Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів населення України 
продукує 11 млн. тонн сміття, це близько 300 кг на людину. 
В нашій країні переробляють лише 3 % відходів, а все інше 
потрапляє на сміттєзвалища. В той час, багато компаній 
переробників закуповують вторинну сировину з-за 
кордону.  
  Загалом в Україні щороку створюється 470 млн. тонн 
відходів (90% з яких - небезпечні). 
   В Івано-Франківській області діє 32 сміттєзвалища. 
Лише 8 з них паспортизовані, та більшість з цих полігонів 
вже вичерпали свій ресурс. Ситуація з відходами досягає 
критичних масштабів. Саме тому ми створюємо простір, в 
якому впроваджується комплексне рішення, яке надасть 
можливість об'єднати в одному просторі зусилля громади, 
бізнесу та влади. Наша діяльність спрямована на 
вирішення даної проблеми - створення “критичної маси 
однодумців”, яка може впливати на прийняття рішень, 
щодо міської цільової програми поводження з побутовими 
відходами та побудови інфраструктури, що в результаті 
зменшить витрати на збір та логістику вторинної сировини 
й зробить цей процес комерційно вигідним для всіх 
учасників ринку.  
  Завдяки підвищенню цінності вторинної сировини та 
просвітницької діяльності стосовно культури поводження 
з твердими побутовими відходами (ТПВ) для населення, 
впровадженню роздільного збору вторинної сировини, 
об'єднанню громадських ініціатив та громадських 
організацій, які вирішують проблеми забруднення 
середовища є реальна можливість вирішити дану проблему 
впродовж наступних п'яти років.  
  Рішення, яке ми пропонуємо, полягає у створенні 
інноваційного простору для екосвідомих людей 
“RE:space”, який буде об'єднувати такі функції, як : збір 
вторинної сировини від населення, дослідження та творчу 
переробку вторсировини в ексклюзивні вироби ручної 
роботи, подієвий майданчик для воркшопів та майстер-
класів, автоматизовану сортувальну станцію для 
резидентів Інноваційного центру 
“PROMPRYLAD.RENOVATION” та спільні робочі місця 
для громадських ініціатив та громадських організацій, які 
турбуються проблемами забруднення довкілля та 
займаються екологічними проєктами та адвокатуванням до 
місцевих органів самоврядування щодо прийняття рішень 
стосовно поліпшення інфраструктури міста та області.  
  На території “RE:space” об’єднуються наступні простори: 
1) Міська сортувальна станція.  
2) Майданчик для проведення екоподій та майстер-класів.  
3) Відкрита майстерня для дослідження та творчої 
переробки вторсировини.  
4) Спільні робочі місця длягромадських організацій, які 
займаються вирішенням екологічних проблем.  
5) Шоу-рум з продажу екотоварів.  
6) Автоматизована сортувальна станція та цех з переробки 
органічних відходів. 

12 Світлини  

 


