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Моніторинг впровадження опцій з ресурсозбереження та енергоефективності на підприємствах
України протягом 2013-2017 рр.
(До моніторингу ввійшли підприємства, які були клієнтами Центру РЕЧВ в Україні)

Даний посібник містить інформацію про заходи з енергоефективності, ресурсозбереження, а
також про вплив промисловості України на довкілля. Впроваджені технічні опції виправдали прикладені зусилля, аби підприємства змогли отримувати грошові заощадження за рахунок ресурсота енергозберігаючих заходів. Надана інформація є дійсною та демонструє позитивні результати. У
посібнику ми спромоглися проілюструвати, наскільки важливими та вкрай необхідними є питання
енергозбереження та використання технологій екологічно чистого виробництва на заводах, фабриках, підприємствах, у комунальних і приватних господарствах України тощо.

© ТОВ «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва», 2017

Monitoring over resource saving and energy efficient options implemented at Ukrainian enterprises
in 2013-2017
(The monitoring guide includes all enterprises used to be the RECP Centre’s clients in Ukraine)

The Benchmarking Tool contains information pertaining energy efficiency, resource saving,
environment footprints of the Ukrainian industry. Efforts have been made to implement technical
options ensuring the enterprises get monetary savings due to resource and energy efficient measures.
The information presented in this guide is real and demonstrates good positive results. This handbook
is intended to illustrate how important and crucial are energy conservation and cleaner production
matters in running national plants, factories, enterprises, utilities, households, etc.

© LLC «Resource Efficient and Cleaner Production Centre», 2017
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Про ТОВ «ЦРEЧВ»
ТОВ «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва» (надалі – ТОВ «ЦРЕЧВ») створено на
базі Київської міської інноваційної галузевої організації роботодавців «Центр ресурсоефективного
та чистого виробництва» (надалі – Центр). Всі співробітники ТОВ «ЦРЕЧВ» є співробітниками Центру.
Центр створено в рамках проекту ЮНІДО «Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні» в 2013 році на базі Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та за підтримки Українського союзу промисловців і
підприємців, Корпорації «Науковий парк «Київська політехніка», Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Урядів Швейцарії та Австрії, які виступили донорами Центру.
Центр є виконавцем низки проектів в Україні, серед яких: проект Організації Об’єднаних Націй
з промислового розвитку (ЮНІДО) з впровадження ресурсоефективного та більш чистого виробництва на підприємствах України; регіональний проект щодо координації та впровадження
тренінгової й демонстраційної діяльності щодо ресурсоефективного та чистого виробництва як
компонента EaP Green Programme (EU Project); проект «Україна-Норвегія» із соціальної адаптації
звільнених у запас військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей; демонстраційний компонент проекту «Програма сприяння зеленій модернізації української економіки», що реалізується
Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.
Також Центр пропонує послуги підприємствам, які прагнуть забезпечити відповідність виробничих процесів вимогам національних і міжнародних стандартів якості та екологічної безпеки.
Консультативна та інжинірингова підтримка з боку Центру дозволяє підвищити ефективність
використання ресурсів, зменшити вплив на навколишнє середовище, посилити привабливість
українських підприємств для інвесторів та, тим самим, підняти їх конкурентоспроможність.
Основні напрями роботи Центру та ТОВ «ЦРЕЧВ»:
• комплексний аудит підприємства, що включає обстеження обладнання та оцінку використання
сировинних, енергетичних та водних ресурсів;
• технічний консалтинг;
• проведення енергетичних обстежень будівель і споруд;
• розробка технічних рішень, спрямованих на підвищення енергоефективності технологічних
процесів;
• підбір оптимального обладнання відповідно до вимог Замовника та чинного законодавства;
• екологічне картографування підприємства;
• проведення навчальних семінарів та тренінгів;
• технічні вимірювання.
Команда Центру об’єднує 40 висококваліфікованих технічних фахівців зі всієї України, дев’ять з
яких є сертифікованими енергоаудиторами. Для виконання вищезгаданих робіт ТОВ «ЦРЕЧВ» має
відповідне обладнання.
Центр сертифіковано згідно ISO 9001:2015.
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«Resource Efficient and Cleaner Production Centre LLC»
The Resource Efficient and Cleaner Production Center LLC (hereinafter referred to as the «RECPC
LLC.») was established on the basis of Kyiv City Industrial Sectoral Organization of Employers «Resource
Efficient and Cleaner Production Center» (hereinafter referred to as the Center). All employees working
for the Center became the RECPC LLC staff.
The Center was established in 2013 within the framework of UNIDO project «Promoting the
Adaptation and Adoption of Resource Efficient and Cleaner Production through the Establishment and
Operation of a Cleaner Production Centre in Ukraine» on the basis of the National Technical University
of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» and within support provided by the Ukrainian
Union of Industrialists and Entrepreneurs, Corporation «Science Park «Kyiv Polytechnic», the Ministry
of Economic Development and Trade of Ukraine, the Governments of Switzerland and Austria, who
became the donors of the Center.
The Center has been executing a number of projects in Ukraine, namely: the United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO) project on resource efficient and cleaner production implementation
at Ukrainian enterprises; the regional coordination and implementation project to provide trainings and
demonstration activities in resource efficiency and cleaner production as being an EaP Green Program
component (EU Project); the «Ukraine–Norway» project on social adaptation of the retired military
personnel, ATZ participants and their families; the demonstration project component «Program to
support the green modernisation of the Ukrainian economy», implemented by the German Society for
International Cooperation (GIZ) GmbH.
The Center offers service provision to those enterprises seeking the ways to ensure their production
processes meet the requirements of national and international standards of quality and environmental
safety. The Centre’s advisory and engineering support helps Ukrainian enterprises to increase their
resource efficiency, reduce environmental impact, improve their chances and attractiveness being so
important for investors, and, finally, become more competitive.
The Centre and the RECPC LLC key activities are:
• Comprehensive energy audit (assessment) of the enterprises which comprises equipment inspection
and the assessment of raw materials, energy and water resources use;
• Technical consulting;
• Conducting energy inspection of various buildings;
• Working out technical options aiming at increasing energy efficiency of the technological processes;
• Selecting optimal equipment in accordance with the Customer’s and current legislation requirements;
• Ecological mapping of the enterprise;
• Conducting training seminars and workshops;
• Conducting technical measurements.
The team of the Center brings together 40 highly skilled technicians throughout Ukraine, nine of
which are certified energy auditors. To carry out the above-mentioned works, the RECPC LLC has got
the appropriate equipment at its disposal.
The Centre was certified according to ISO 9001: 2015.
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Досвід спеціалістів Центру та ТОВ «ЦРЕЧВ»
з проведення комплексних технічних
та енергетичних обстежень,
надання послуг з технічного консалтингу
За 2013-2017 роки експертами центру виконано понад 50 замовлень промислових об’єктів.
Крім того, експерти Центру приймали участь у проектах з розробки та удосконалення процесів
переробки нафтопродуктів (розробка схем рекуперації та технології переробки, розрахунок режимів експлуатації колонного обладнання) на Херсонському, Лисичанському, Кременчуцькому,
Дрогобицькому і Надвірнянському нафтопереробних заводах.
Виконано понад 30 обстежень адміністративних, лікувальних, житлових та учбових будівель.
В тому числі проводились обстеження для об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
Обстеження будівель включають в себе опис об’єктів, розрахунок опору теплопередачі, теплостійкості, розрахунок тепловтрат будинку на опалення, аналіз роботи за допомогою вимірювального обладнання (в окремих випадках), складання енергетичного паспорту будівлі згідно ДБН
В.2.6-31:2016. Розрахунок енергетичної ефективності інженерних систем та обладнання будівлі
здійснюється згідно вимог ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання» та надання рекомендацій щодо зниження споживання ПЕР.
Аналіз роботи електроенергетичного устаткування здійснено згідно «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 2012», і включає в себе опис обладнання, аналіз роботи за
допомогою вимірювального обладнання, надання рекомендацій щодо зниження споживання ПЕР.
Проведення електричних вимірювань з визначення параметрів якості електроенергії та впливу їх
на електричне обладнання, встановлення фактичного ККД електричного обладнання та порівняння його із паспортними характеристиками, визначення рівномірності завантаження мережі, відповідності електричної мережі вимогам щодо фактичного рівня сили струму, режимів завантаженості
трансформаторного обладнання, рівнів генерації та споживання реактивної електроенергії, рівнів
освітленості здійснено у відповідно до галузевих керівних документів ГКД 34.20.302-2002 «Норми
випробовування електрообладнання».
Даний практичний довідник містить перелік та результати реалізації низки інженерно-технічних
та організаційних опцій на підприємствах України, які були розроблені та запропоновані до впровадження експертами Центру РЕЧВ.
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The experience of the Center
and RECPC LLC specialists
on conducting comprehensive technical and energy
inspections, service provision of technical consulting
Over the period 2013-2017 the Center’s experts completed over 50 orders submitted by the
industrial facilities.
Moreover, the Center’s experts participated in the projects on developing and upgrading the
processes for petroleum products processing (working out charts for recovery processes and processing
technologies, calculating operation modes for column equipment) at oil refineries located in Kherson,
Lysychansk, Kremenchug, Drohobych and Nadvirna.
Over 30 inspections of administrative, medical, residential and educational buildings have been
already completed. Among those is the famous UNESCO World Heritage Site (Yuri Fedkovych National
University in Chernivtsi).
The inspection of buildings incorporates a range of tasks and these are: objects description; calculation
of heat transfer resistance and heat resistance as it is; calculation of heat losses in heating systems;
work analysis made by measuring equipment (in some cases); making up the energy certificate of
the building according to DBN В.2.6-31: 2016. Calculating energy efficiency of engineering systems
and building facilities is carried out in accordance with DBN V.2.5-67: 2013 requirements «Heating,
ventilation and air conditioning» and as a result providing recommendations and technical advice to
reduce the consumption of fuel.
The analysis of electric power equipment operation was carried out in accordance with «Technical
operation rules. Power installations 2012» and includes equipment description, analysis of work done
with the help of measuring equipment and recommendations on reducing power consumption.
Measuring electricity to determine its quality and influence over power equipment, to establish actual
efficiency of power equipment and compare it with equipment certificate parameters, to determine the
uniformity of network load, the compliance of power network with actual level of current intensity
requirements, the transformer equipment loading modes, the reactive power generation capacities
consumption and the illumination levels – all the above listed were carried out in accordance with
industrial guidance documents GKD 34.20.302-2002 «Test standards for power equipment».
This practical guide contains the list and results of a series of implemented engineering, technical and
organizational options at Ukrainian enterprises that were developed and proposed for implementation
by the RECP Centre experts.
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Кращі практики з підвищення ресурсоефективності
Що було покращено (ділянка)

Як це було покращено (метод)

№

Назва компанії

Економічна
ефективність

Ресурсозбереження

1

ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій
ім. Світлани
Ковальської»

134,3 тис. грн/рік

22 390 м3/рік
(природний газ)

Реорганізація
нагрівання
щілинних камер
для пропарювання

Замість великого котла
встановлено локальні
парогенератори

31,5 тис. грн/рік

3600 м3/рік

Теплоізоляція
ямних камер
термічного
оброблення
бетонних плит

Здійснено теплоізоляцію
камер дерев’яними
щитами, в результаті чого
тепловий потік було зменшено. Опція інвестицій не
потребувала

4365,7 тис. грн/рік

5457 Гкал/рік (пари)

Модернізація
конденсатних
вузлів у цеху
виробництва
№2/2

Згідно з рекомендаціями
експертів РЕЧВ для
зменшення споживання
пари обладнанням у
цеху 2/2 було обрано
конденсатовідвідники
поплавкового типу.
У цеху було замінено
14 конденсатних вузлів
на всіх змішувальних
машинах.
У результаті споживання
пари знижено
до 65-90 кг/год однією
змішувальною машиною.
Встановлення нових
конденсатовідвідників
окупилося менш ніж
за 10 днів

Скорочення
витрат
електроенергії
на нагрів
фільтрів у печі
полімеризації
на 2 кВт

Очищення
поверхонь
камери

Нанесено фарбу зі вмістом
алюмінію на внутрішні
стіни кришок камери
полімеризації. Простий
термін окупності – 14 днів

Скорочення
витрат
електроенергії
на нагрів
фільтрів у печі
полімеризації
на 2,48 кВт

Теплоізоляція
днища камери

Виконано теплову ізоляцію
(50 мм мінеральної вати)
на днищі камери. Простий
термін окупності – 46 днів

Скорочення
витрат
електроенергії
на нагрів
фільтрів у печі
полімеризації
на 24,1 кВт

Комплексне
ущільнення
камери для
зменшення
припливу холодного повітря
та утеплення
циркуляційного
вентилятора,
утеплення
непрацюючої
газової топки
(повна ізоляція
підсмоктування
повітря крізь
щілини топки)

Перекрито підсмоктування повітря від газової
камери, перекрито підсмоктування повітря від
забору повітря з камери
полімеризації, зменшено
переріз вхідного отвора
конвеєра, оновлено
ущільнення кришок камери полімеризації.
Простий термін
окупності – 10 днів

2

ПрАТ «Укрграфіт»

3

ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ УКРАЇНА»
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Енергозбереження

Диверсифікація

Удосконалення
технології

Нововведення

Короткий опис

Resource Efficiency Improvement: Best Practice
Improvements (areas of improvement)

Improvement methods

№

Company’s name

Productivity

Resource saving

1

Svitlana Kovalska
Reinforced-Concrete
Constructions Plant
PJSC

134.300 UAH per year

22.390 m3 per year
(natural gas)

Reconstruction
of heating slit
box for steamcuring

Replacing a large boiler.
Installing local steam
generators instead

31.500 UAH per year

3.600 m3 per year

Heat insulation
of concrete
slabs streamcuring

Heat insulation of slits
with wooden shields, which
resulted in reduced heat
flow. The option required
zero investments

4.365.700 UAH per
year

5.457 Gcal per year
(steam)

Modernizing
condensate
units in the
manufacturing
shop No. 2/2

According to the
recommendations of
RECP experts on reducing
steam consumption by
the equipment of the
manufacturing shop No.
2/2, float type condensate
drains were proposed.
In the manufacturing
shop, 14 condensate
units were replaced on
all mixing machines. As a
result, steam consumption
is reduced to 65-90 kg
per hour by one mixing
machine. Installation of
new condensate drains
was paid off in less than
10 days

Reducing
electricity
consumption
for heating
filters in curing
oven by 2 kW

Cleaning the
surfaces of the
chamber

The inner side of the
polymerization chamber’s
top was painted with
aluminum content paint.
Payback period – 14 days

Reducing
electricity
consumption
for heating
filters
in curing oven
by 2.48 kW

Thermal
insulating the
bottom of the
chamber.

Thermal insulation (50 mm
mineral wool) is installed on
the bottom of the chamber.
Payback period – 46 days.

Reducing
electricity
consumption
for heating
filters
in curing oven
by 24.1 kW

Comprehensive
sealing of the
chamber to
reduce the
inflow of cold
air and heat
insulating the
circulation fan,
insulation of
the inoperative
gas furnace
(complete
isolation of
suction air
through the
crack of the
furnace)

The air suctions are
blocked from the gas
chamber, the air suctions
are blocked from the air
intake from polymerization
chamber,
The conveyor’s intake port
was reduced, the sealing
of the polymerization
chambers tops were
updated. Payback period –
10 days

2

PRJSC «Ukrgrafit»

3

MANN+HUMMEL
Filtration Technology
Ukraine Ltd.

Energy
efficiency

Diversification

Technological
upgrading

Innovation

9

Brief description

Що було покращено (ділянка)
№

Назва компанії

Економічна
ефективність

Ресурсозбереження

4

ВАТ «Трипільска
пакувальна
фабрика»

3600 тис. грн/рік

до 1500 тонн
картону

5

ПАТ «Маяк»

60 тис. грн/рік

7

ВАТ «Вінницька
харчосмакова
фабрика»

14, 5 тис. грн/рік
(станом на 2013 р.)

8

ТОВ «Вінницький
аграрний завод»

30 тис. грн/рік

5 тис. грн/рік

9

ТОВ «Іллінецький
цукровий завод»

10

Диверсифікація

Удосконалення
технології

Нововведення

Короткий опис

Започатковано ведення
обліку витрат паперу/картону в кг; як наслідок –
зменшення кількості
відходів

Удосконалення
процесу
нагрівання
гофрувальних
валів

Дотримання оптимальних
параметрів пару, який іде
на нагрівання зубчатих
гофрувальних валів

Удосконалення
технології
фарбування

Використання додаткових
анілоксів; застосування
станції підбору фарби

4359,55 Гкал

Зменшення
споживання
теплової енергії

Запроваджено низку
заходів та змінено режими
роботи корпусу та басейну:
контроль за відключенням
одного з теплообмінників
ГВП у душових кабінах
басейну протягом канікул,
сесії, контроль за роботою
повітряно-теплової
завіси тамбуру корпусу,
встановлення автоматики
погодного регулювання
витрати теплоносія,
термомодернізація
огороджувальних
конструкцій тощо

167 903
кВт·год

Модернізація
системи
освітлення

Максимальне використання природного освітлення.
Заміна джерел освітлення

50100 кВт·год

Модернізація
системи
освітлення

Заміна люмінесцентних
ламп (18 Вт) на LED
лампи

Зменшення
використання
води для миття
обладнання

Установка водозберігаючого (миючого)
обладнання Еко CIP (СІП).
Як результат –ліквідація
стоків, дотримання норм
витрат води

Заощадження
мастила

Раціональне розташування
насосів, двигунів та
гідравлічних циліндрів для
зливу залишків мастила
після їх відключення від
випробувального обладнання. Удосконалення
стендів для випробування
насосів з метою видалення
з них залишків мастила

Економія 1/2
матеріалу

Зміна технології
розпилення
фарби

Дотримання технології
використання високошвидкісного дискового
розпилення фарб

35000 м3

Ізоляція
трубопроводів
конденсату

Ізоляція трубопроводів
конденсату після 1-го та
2-го корпусів випарної
установки циліндрами з
базальтового волокна

657000 м3

Повернення
жомопресової
води

Повернення жомопресової
води з метою зменшення
відкачки соку при збереженні нормативних втрат
цукру на дифузійному
апараті та для зменшення
витрат живильної води
на дифузію. Зниження
відкачки соку дозволяє
скоротити витрати пари
на випаровування соку

670
МВт·год/рік

20 тонн фарби

24 корпус НТУУ
«КПІ» (спорткомплекс)

6

Енергозбереження

Оптимізація
процесу висічки

260 тис. грн/рік

902,2 тис. грн/рік

Як це було покращено (метод)

8 694 т (за три роки)

Improvements (areas of improvement)
№

Company’s name

Productivity

Resource saving

4

OJSC «Trypilska
Packing Plant»

3.600 UAH per year

Up to 1.500 tons of
cardboard

5

PJSC «Mayak»

60.000 UAH per year

7

OJSC «Vinnytsia Food
Processing Factory»

14.500 UAH per year
(as of 2013)

8

Vinnytsa Agroplant
LLC

30.000 UAH per year

5.000 UAH per year

9

LLC «Illinetsky Sugar
Plant»

Diversification

Technological
upgrading

Innovation

Brief description

Record keeping of paper /
cardboard consumption
by kg, as a result waste is
reduced

Improving the
process of
heating for
corrugating rolls

Maintaining optimum
performance of steam
from heating for gear
corrugating rolls

Improving
painting
technology

Using additional aniloxes;
using the station of paint’s
selection

4.359,55 Gcal

Reducing
heat energy
consumption

A number of options has
been implemented and
regime of the building
and the pool have been
changed (control over
disconnecting one of the
heat exchangers of the
DHW shower basins during
the holidays, sessions,
control over the operation
of the air and thermal
curtain of the building’s
vestibule, installation of
the weather flow control
of the heat carrier, the
thermo-modernization of
the enclosures, etc.)

167.903 KWh

Modernization
of the lighting
system

Maximum use of daylighting.
Replacement of lighting
source

50.100 KWh

Modernization
of the lighting
system

Replacing fluorescent lamps
(18 W) with LEDs

Reducing the
use of water
for washing
equipment

Installation of water-saving
(washing) equipment
Eco CIP. As a result, the
elimination of runoff,
compliance with water
consumption standards

Lubrication
savings

Rational arrangement
of pumps, motors and
hydraulic cylinders for oil
residues discharge after
disconnection from test
equipment. Improving
stands for testing pumps
for the possibility of
removing oil residues from
pumps

1/2 material saving

Changing the
technology of
paint spraying

Maintaining the technology
of using high-speed disc
spray paints

35.000 m3

Pipeline
sheathing of
condensate

Pipelines sheathing of
condensate after the first
and second evaporators
with basalt fiber cylinders

657.000 m3

Returning
pressed pulps
water

Return of pressed pulps
water to reduce pumping
of liquid while maintaining
normative sugar losses on
the diffusion apparatus
and to reduce the flow of
nutrient water to diffusion.
Reducing the pumping of
liquid leads to a reduction
in steam consumption for
evaporation of liquid

670 MWh per
year

20 tones of paint

24 building of
NTUU «KPI» (sports
complex)

6

Energy
efficiency

Optimizing
the die cutting
process

260.000 UAH per year

902.200 UAH per year

Improvement methods

8.694 t (during three
years)

11

Що було покращено (ділянка)

Як це було покращено (метод)

№

Назва компанії

Економічна
ефективність

10

Компанія «Фенікс»

26 тис. грн/рік

26000 кВт·год

Заміна
обладнання

Встановлення ефективного
газового парогенератора

11

ПАТ «Завод
будматеріалів»

110 тис. грн/рік

2613 362 кВАр

Компенсація
реактивної
потужності

Реконструкція трансформаторних підстанцій і
системи енергопостачання

373 тис. грн/рік

247 153 кВАр

Реконструкція
підігріву 3-х
формувальних
столів

Використання
теплоізолюючого настилу
на поверхні стола та
накривання виробів
брезентом у теплий
період року

1 147 тис. грн/рік

82 206 кВт

Теплоізоляція
підлоги під
термостатом

30 тис. грн/рік

20 тонн
матеріалу

Встановлення
ущільнюючої
системи
(фартуха) для
розвантаження
вагону

17,4 тис. грн/рік

11 351 м3 води

Встановлення
приладів обліку
стічних вод у
КНС

55 200
кВт·год/рік
(заощаджено
110 кВт·год)

Впровадження
енергоефективних джерел
освітлення

Ресурсозбереження

Енергозбереження

Диверсифікація

Удосконалення
технології

12

ПП «Авто-Актив»

17,75 тис. грн/
рік (35, 5 тис. грн
заощаджено)

13

Немирівський
завод коопераційної
промисловості

22 тис. грн/рік

Заміна ламп
розжарювання і
люмінесцентних
на світлодіодні
світильники

200 тис. грн/рік

Замінено
енергоносій у
2-х ротаційних
печах БОКС600 – замість
природного
газу спалюються дерев’яні
пелети з
автоматичною
системою
подачі

28 тис. грн/рік

Встановлення
твердопаливного котла із
системою парового опалення
для обігрівання
виробничого
комплексу

14

2 тис. грн/рік

Калинівський
машинобудівний
завод

2 610 кВт·год

10 тис. грн/рік

20,6 тис. грн/рік

20 Гкал

Короткий опис

У приміщеннях автосалону використовувалися
люмінесцентні та галогенні
джерела освітлення,
які було замінено на
світлодіодні

Модернізація
системи
освітлення

Заміна люмінесцентного
освітлення на лампи LED

Утеплення даху
адміністративної
будівлі.

Теплоізоляція даху
адміністративної будівлі

Утеплення
будівлі

Встановлення
енергозберігаючих вікон

Встановлення
додаткових
лічильників
електроенергії
12

Нововведення

Improvements (areas of improvement)
Resource saving

Improvement methods

№

Company’s name

Productivity

Energy
efficiency

Diversification

Technological
upgrading

10

Company «Phoenix»

26.000 UAH per year

26.000 KWh

Replacement of
equipment

Installing an efficient gas
steam generator

11

PJSC «Building
Materials Plant»

110.000 UAH per
year

2.613.362 kVAr
of electricity

Compensation of
reactive power

Reconstruction of
transformer substations
and energy supply system

373.000 UAH per
year

247.153 kVAr
of electricity

Reconstructing
the heating of
three molding
tables

Thermal insulating decking
on the surface of thermal
table and covering the
products with the tarpaulin
in warm season

1,147,000 UAH per
year

82.206 kWh
of electricity

Thermal
insulation of
floor under the
thermostat

30.000 UAH per
year

20 t of
materials

Installation of a
sealing system
(an apron) to
unload the
wagons

17.400 UAH per
year

11.351 m3 of
water

Installation of
waste water
meters in a
pumping statio

55.200 KWh
(110 KWh is
saved)

Implementation
of energy
efficient lighting
sources

12

Private enterprise
«Avto-Aktiv Kyiv»

17.750 UAH per year
(35. 500 UAH already
saved)

13

Nemirovsky factory
of cooperative
industry

22.000 UAH per
year

Replacement of
incandescent
lamps and
fluorescent
lamps with
LEDs

200.000 UAH per
year

Energy
sources in two
rotary kilns
BOX-600 were
replaced, thus
automatically
fed wood
pellets are
burnt instead of
natural gas

28.000 UAH per
year

Installation
of a solid fuel
boiler with a
steam heating
system to heat
the industrial
complex

14

PJSC «Kalynovsky
machine building
plant»

2.000 UAH per year

2.610 KWh

10.000 UAH per year

20.600 UAH per year

20 Gcal

Innovation

Brief description

Luminescent and halogen
lightning was replaced with
LEDs at the car dealership

Modernization
of the lighting
system

Replacing fluorescent lamps
with LED ones

Insulating roof of
an administrative
building

Roof heat insulating of an
administrative building

Insulation of the
building

Installing energy savings
windows

Installation
of additional
electricity
meters
13

Що було покращено (ділянка)

Як це було покращено (метод)

№

Назва компанії

Економічна
ефективність

Ресурсозбереження

15

Фермерське господарство «Лаптєва»

142 тис. грн/рік

70 тонн/рік (добрив)

Заміна
мінеральних
азотних і калійних добрив на
мікробіологічний препарат
«Меганіт»

У 2014 році було запропоновано використання
тільки мікробіологічного
добрива «Меганіт», що
уможливило підвищення
урожайності й зменшення
обсягів використання високовартісного мінерального
добрива

16

Олександрівський
м’ясокомбінат

8990 м3

Зміна технології
миття

Використання миючих
машин СІР

2750 кВт·год

Ізоляція дверей
до камери
шокового заморожування

Заміна ущільнювача
на дверях до камери
шокового заморожування

15750 кВт·год

Ізоляції
трубопроводів у
камері шокового
заморожування
та камері
зберігання

Заміна пошкодженої ізоляції трубопроводів у камері
шокового заморожування
та камері зберігання

902,5 кВт·год
(в офісних
приміщеннях)

Модернізація
системи
освітлення

Люмінесцентні лампи, які
виходять з ладу, поступово
замінюються на LED-лампи

31025
кВт·год/рік

Заміна ТПА

62500
кВт·год/рік

Заміна нагрівальної спіралі
на встановлених
ТПА

17

18

19

ТОВ «Санпромінь»

КП «Міжнародний
аеропорт
Запоріжжя»

Енергозбереження

Удосконалення
технології

Нововведення

Короткий опис

8,66 тис. грн/рік

Ізоляції
нагрівальних
сегментів,
встановлених
на ТПА

Відновлення теплоізоляції
нагрівальних сегментів,
встановлених на ТПА

17,43 тис. грн/рік

Ізоляція ТПА

Відновлення теплоізоляції
нагрівальних сегментів,
встановлених на ТПА

413,8442 тис.
грн/рік

118580
кВт·год/рік

Утеплення
адміністративного корпусу

Заміна всіх вікон на металопластикові склопакети

1 130, 073 тис.
грн/рік

436040
кВт·год/рік

Утеплення
аеровокзалу.

Капітальна реконструкція

11 333 кВт·год
(за півтора
року)

Теплоізоляція
змішувача
СМ-400

12 000
кВт·год
(за півтора
року)

Удосконалення роботи
нагрівачів

ТДВ «Житомирський
завод покрівельних
та ізоляційних
матеріалів»

2,3 т
(за півтора року)

14

Диверсифікація

Використання
бітуму високої
марки
9 600 кВт·год
(за півтора
року)

Теплоізоляція
котла для
приготування
бітумної суміші

2 400 кВт·год
(за півтора
року)

Теплоізоляція
ванни для
бітумної суміші

Диференціація роботи
нагрівачів та встановлення
автоматичної системи
регулювання їх роботи на
змішувачі СМ-400

Improvements (areas of improvement)

Improvement methods

№

Company’s name

Productivity

Resource saving

15

Farm «Lapteva»

142.000 UAH per
year

70 tons of fertilizers

Replacement
of mineral
nitrogen and
potash fertilizers
with the
microbiological
substance
«Meganit»

In 2014, it was proposed
to use only microbiological
fertilizers «Meganit», which
led to higher productivity
and reduced consumption
of high expensive mineral
fertilizers

16

Olexandrivsky meat
processing plant

8.990 m3

Changing
washing
technology

Using CIP washing machine

2.750 KWh

Isolation of the
camera’s door of
shock freezing.

Replacing the seal on the
doors of the shock freezing
camera

15.750 KWh

Isolating
pipelines of
shock freezing
and storage
chambers

Replacing damaged
isolation of pipelines of
shock-freezing and storage
cameras

902.5 KWh (in
office premises)

Modernization
of the lighting
system

As the fluorescent lamps are
destroyed, they will get gradually replaced with LEDs

31.025 KWh
per year

Replacing the
injection-molding
machine

62.500 KWh
per year

Replacing the
heating coil on
the injectionmolding machine

17

18

19

LLC «Sunpromin»

ME «International
airport Zaporizhzhia»

Energy
efficiency

Diversification

Technological
upgrading

Innovation

Brief description

8.660 UAH per year

Isolation
of heating
segments
installed on
injection-molding
machines

Restoring thermal insulation
of heating segments
installed on the injectionmolding machine

17.430 UAH per year

Insulation of
injection-molding
machines

Restoring thermal insulation
of heating segments
installed on injectionmolding machines

413.844.2 UAH per
year

118.580 KWh
per year

Insulating the
administrative
building

Replacement of all windows
on metal-plastic doubleglazed windows

1,130,073 UAH per
year

436.040 KWh
per year

Insulation of the
air terminal

Major reconstruction

11.333 KWh
per 18 months

Thermal
insulation of the
mixer CM-400

12.000 KWh
per 18 months

Improving
operations of
heaters

ALC «Zhytomyr
Plant of Roofing and
Insulating Materials»

2,3 t per 18 months

Differentiation of the
heaters operation and
installation of an automatic
control system for their
operations on the mixer
CM-400

Using highquality bitumen
9,600 KWh per
18 months

Heat insulating
the boiler for
the preparation
of bituminous
mixture

2 400 KWh per
18 months

Heat insulating
the bath for
a bituminous
mixture
15

Що було покращено (ділянка)

Як це було покращено (метод)

№

Назва компанії

Економічна
ефективність

20

ПАТ «45-й експериментально-механічний завод»

50 тис. грн/рік

Модернізація
системи
освітлення

Заміна існуючих джерел
освітлення
на LED пристрої

4 тис. грн/рік

Ізоляції
термоелектричних печей
переплавлення
алюмінію

Встановлення додаткової
теплоізоляції термоелектричних печей переплавлення алюмінію

150 тис. грн/рік

Удосконалення
системи подачі
стисненого
повітря

Відмова від централізованої системи генерації
стисненого повітря та
перехід на використання
кількох автономних
компресорів для живлення
обладнання стисненим
повітрям

21

22

ПАТ «Козятин хліб»

ПАТ «Гніванський
завод спеціального
залізобетону»

Ресурсозбереження

Енергозбереження

24

ТОВ «Літинський
м’ясопереробний
завод «Лідер»

ПРАТ «Полімер»

16

Удосконалення
технології

Нововведення

Короткий опис

150 тис. грн/рік

66 000 м3 газу/рік

Удосконалення
системи
обігрівання
приміщення

Заміна використання пару
для обігрівання приміщень
на водяне опалення від
твердопаливного котла

105 тис. грн/рік

15 000 м3 газу/рік

Використання
тепла від
продуктів
згорання

Утилізація тепла від газів
згорання у пекарській
печі

25 тис. грн/рік

Теплоізоляція
камери
пропарювання

Додаткова теплоізоляція
камери пропарювання за
допомогою пінопласту
товщиною 10 см

150 тис. грн/рік

Реорганізація
процесу
пропарювання
виробів

Відмова від пропарювання
виробів протягом літніх
місяців

Реорганізація
системи
постачання пару

Встановлення місцевого
парогенератора, відмова
від централізованого
постачання пару

Модернізація
системи
освітлення

Перехід на освітлення з
використанням LED ламп

481328
кВт·год/рік

23

Диверсифікація

3 тис. грн/рік

Термоізоляція
трубопроводів
холодильного
устаткування

20 тис. грн/рік

Модернізація
системи
освітлення

Заміна застарілих світильників на LED системи

5 тис. грн/рік

Удосконалення
роботи камери
охолодження

Подача води з нижчою
температурою в камери
охолодження

100 тис. грн/рік

Реорганізація
процесу
отримання
гарячої води

Встановлення твердопаливного котла замість
газового для отримання
гарячої води в збійному
цеху

165
МВт·год/рік

Заміна ТПА на
новий більш
ефективний

452 137,5
кВАр·год/рік

Встановлення
установок
компенсації
реактивної
потужності

7, 365
МВт·год/рік

Модернізація
системи
освітлення

Заміна люмінесцентних
ламп на LED

Improvements (areas of improvement)
№

Company’s name

Productivity

20

PJSC «45th
experimental
mechanical plant».

50,000 UAH per year

Modernization
of the lighting
system

Replacement of existing
lighting sources with LED
devices

4,000 UAH per year

Isolation of
thermoelectric
furnaces of
aluminum
remelting

Installing additional thermal
insulation of thermoelectric
furnaces of aluminum
remelting

150,000 UAH
per year

Improving the
compressed air
supply system

Refusal from the
centralized compressed air
generation system and the
transition to several selfcontained compressors for
supplying equipment with
compressed air

21

22

PJSC «Kozatyn Bakery
plant»

PJSC «Gnivansky
plant of special
reinforced concrete»

Resource saving

Improvement methods
Energy
efficiency

24

«Litynsky Meat
Processing Plant
«Leader» Ltd.

PJSC «Polimer»

Technological
upgrading

Innovation

Brief description

150,000 UAH per
year

66,000 m3 of gas
per year

Improving the
heating system
of the premises

Replacing the use of steam
for heating the premises for
water heating from solid
fuel boiler

105,000 UAH per
year

15,000 m3 of gas
per year

Using heat from
combustion
products

Utilization of heat from
combustion gases of baking
oven

25,000 UAH
per year

Thermal
insulation of
steam curing
box

Additional thermal
insulation of the steam
curing box with 10 cm
thickness of foam

150,000 UAH
per year

Restructure of
steaming
process of
products

Refusal of steaming
products in the summer
months

Restructure of
steam supply
system

Installation of local steam
generator, refusal of
centralized steam supply

Modernization
of the lighting
system

Lighting replacement with
LEDs

481,328 KWh
per year

23

Diversification

3,000 UAH per year

Thermal insulation of pipelines
for refrigeration
equipment

20,000 UAH per year

Modernization
of the lighting
system

Replacement of outdated
lamps with LED systems

5,000 UAH per year

Improvement
of the cooling
chamber

Water supply with a lower
temperature to cooling
chamber

100,000 UAH
per year

Restructuring
process of
receiving hot
water

Implementation of solid
fuel boiler instead of gas
to get hot water
in slaughter shop

165 MWh
per year

Injection-molding
machine’s
replacement for
a new one that is
more efficient

452,137,5 kVAr
per year

Installation of
reactive power
compensation
unit

7,365 MWh
per year

Modernization
of the lighting
system

Replacement of lamps with
LEDs

17

Що було покращено (ділянка)
№

Назва компанії

Економічна
ефективність

25

ПРАТ «Запоріжвогнетрив»

120,4 тис. грн/рік

26

ПАТ «Запорізький
хлібозавод № 5»

Ресурсозбереження

Як це було покращено (метод)
Енергозбереження
9,2 Гкал

39240 м3 газу

174670
кВт·год/рік

Диверсифікація

Удосконалення
технології

Нововведення

Короткий опис

Виконання
модернізації
системи
під’єднання
розподіленої
подачі повітря

Усунення витоків повітря
в системі розподіленої
подачі повітря на охолодження виробів

Використання
теплоти продуктів згорання

Повторне використання
теплоти димових газів за
хлібопекарськими печами
(для однієї печі)

Модернізація
системи
освітлення

Заміна газорозрядних
ламп на світлодіодні

Встановлення
конденсаційних
економайзерів
на парових
котлах
20,1 тис. грн/рік

27

Ресторан-піцерія
«Цукіні»

29

30

ТзОВ «Інтерпет»

ПАТ «Галенергобудпром»

КП «АТП «11231»

18

Встановлення жалюзі та
повітряних теплових завісів
у цеху готової продукції
Заміна ламп
розжарювання на лампи
LED

22,19 тис. грн/рік

13 367,76
кВт·год/рік

Модернізація
системи
освітлення

7,221 тис. грн/рік

4 350
кВт·год/рік

Встановлення
локальних
вимикачів для
світильників,
розташованих
над столами

637,8
кВт·год/рік

Добудова тамбура при вході
для зменшення
теплових витрат

326,9
кВт·год/рік

Заміна гумової
ізоляції на
холодильних
камерах

0,542 тис. грн/рік

28

Утеплення цеху
готової
продукції

100 тис. грн/рік

Зміна режиму
споживання
електроенергії

9 тис. грн/рік

Ліквідація
перегрівання
електричних
контактів у
розподільчій
шафі

Перейти на однотарифний
режим споживання
електроенергії

6240
кВт·год/рік

Оптимізація
роботи
електричного
обладнання
трансформаторної підстанції

Ліквідація втрат через
протікання стисненого
повітря

594,4
кВт·год/рік

Оптимізація
роботи
компресорного
обладнання

Ліквідація перегріву
контактних з’єднань

Модернізація
системи
освітлення

Заміна ламп уточніть тип
ламп люмінесцентних
на LED

Відмова від
використання
природного
газу

Встановлення твердопаливного котла із
можливістю використання
відвідних газів для
підігрівання води у
системі ГВП

Improvements (areas of improvement)
№

Company’s name

Productivity

25

PJSC
«Zaporizhvognetryv»

120,400 UAH
per year

26

PJSC « Zaporizhzhia
bakery No. 5»

Resource saving

Improvement methods
Energy
efficiency
9,2 Gcal

39,240 m3 of gas

174,670 KWh
per year

Diversification

Technological
upgrading

Innovation

Brief description

Stopper plug or
modernization
of the distributed air supply
connection
system

Elimination of air leaks in
the distributed air supply
system to provide cooling
the products

Using
combustion
product heat

Reusing flue gases heat
from baking ovens (option is
for one oven)

Modernization
of the lighting
system

Replacing gas-discharge
lamps with LEDs

Installation of
condensation
economizers on
steam boilers

20,100 UAH per year

27

Restaurant - pizzeria
«Tsukini»

29

30

LLC «Interpet»

PJSC
«Galenergobudprom»

ME «ATP «11231»

Installing window shades
and heat air curtains in the
shop of finished products
Replacing incandescing
lamps with LED ones

22,190 UAH per year

13,367,76 KWh
per year

Modernization
of the lighting
system.

7,221 UAH per year

4,350 KWh
per year

Installation of
local switches
on lamps above
tables

637,8 KWh
per year

Building additional chamber
near the entrance for reduction
of heat losses

326,9 KWh
per year

Replacement of
rubber insulation
on refrigeration
cameras

542 UAH per year

28

Insulating shop
of finished
products

100,000 UAH
per year

Changing energy
consumption
mode

9,000 UAH
per year

Elimination
of electrical
contacts
overheat in the
switch box

Change-over to onerate mode of energy
consumption

6,240 KWh
per year

Optimizing
electrical
equipment of
the transformer
substation

Liquidation of losses
through flow
of compressed air

594,4 KWh
per year

Optimization
of compressor
equipment
operation

Eliminating overheating of
contact connections

Modernization
of the lighting
system

Replacement
of lamps with LEDs

Refusal of using
natural gas

Installing solid fuel boiler
with the possibility of using
exhaust gases for HW
heating system
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ТА РЕКВІЗИТИ
Назва організації: ТОВ «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва»
(скорочена назва -ТОВ «ЦРEЧВ»)
Юридична адреса: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г
Код ЄДРПОУ: 40872955
Банківські реквізити: п/р 26001000002093
в АТ «Укрексімбанк» м. Києва,
МФО 322313
Платник єдиного податку ІІІ групи – 5%.
Контактна особа: Шилович І.Л., директор
Тел.: +380 44 227 83 78; +380 99 409 45 81
E-mail: info@recpc.org, shil3011@ukr.net, is@recpc.org

CONTACT INFORMATION AND COMPANY DETAILS
Company name: «Resource Efficient and Cleaner Production Centre»
Limited Liability Company
(Abbreviated company name - «RECPC» LLC)
Legal address: 04116, Kyiv, 10-G, Starokyivska Str.
USREOU code: 40872955
Bank details
Current account: 26001000002093
in «Ukreximbank» JSC, Kyiv,
MFO 322313
The single tax payer of the IIIrd group – 5%.
Contact person: I. Shylovych, Director
Tel .: +380 44 227 83 78; +380 99 409 45 81
E-mail: info@recpc.org, shil3011@ukr.net, is@recpc.org

вул. Старокиївська, 10-Г,
БЦ «Вектор», корп. В
Київ, Україна, 04116
пр. Перемоги, 37, корп. 6
Київ, Україна, 03056

www.recpc.org
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