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РАЗОМ
ПРОТИ COVID19!

МОДЕРНІЗАЦІЯ 
СИСТЕМИ 
ОСВІТЛЕННЯ
ВТРАТИ У           
10 МІЛЬЙОНІВ
ГРИВЕНЬ 
БОРОТЬБА 
ПІДПРИЄМСТВ
З ПАНДЕМІЄЮ
ЯК ЕФЕКТИВНО 
ПРАЦЮВАТИ НА 
КАРАНТИНІ
ОПИТУВАННЯ 
ВИРОБНИЧИХ 
ПІДПРИЄМСТВ
ОНЛАЙН 
КОНСУЛЬТАЦІЯ  
ВІД ЕКСПЕРТІВ



Заради безпеки Ваших родин, працівників 
і місцевої громади Центр РЕЧВ пропонує 

підприємствам  ( та   іншим  бажаючим)
скористатися  інструкцією  для  локального 
виготовлення антисептичного засобу для рук 
від Всесвітньої організації охорони здоров`я.
Радимо  переглянути   поради  ВООЗ на 
нашому сайті  recpc.org  у  вкладці  ЦЕНТР 
ЗНАНЬ:   КОВІД-19  та, якщо  є   потреба   і 
можливості,     виготовити   антисептичний 
розчин  в  умовах  місцевого  виробництва  
на підприємстві.
Просимо  уважно  виконувати  всі  кроки  та 
застереження  інструкції,  адже  це  хімічні 
речовини. Вони не пробачають необачності
і  вимагають  дотримання  правил  техніки 
безпеки.
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РАЗОМ ПРОТИ COVID-19!

В умовах карантину в Україні, 
спричиненого поширенням COVID-19, 
ми продовжуємо працювати, але 
віддалено.

Че р е з   ш в и д к е   р о з п о в с ю д ж е н н я 
коронавірусу COVID-19  та другий місяць

карантину багатьом доводиться працювати 
вдома серед своїх дітей та рідних.
Де знайти межу між сім’єю та роботою і не 
втратити обох?
Центр РЕЧВ підібрав для Вас ТОП-5 простих 
правил, які допоможуть віднайти рівновагу та 
гармонію вдома під час роботи.

ТОП-1 ПЛАНУВАННЯ
Плануйте звечора свій наступний день. 
Окремо  виділіть  маркером  онлайн-наради, 
телефонні переговори чи віртуальні зустрічі.
І не забудьте про спільну вечерю за столом 
за розкладом, щоб поділитись позитивними 
новинами.

ТОП-2 РОБОЧЕ МІСЦЕ
Облаштуйте вдома своє робоче місце 
Знайдіть  Ваш  куток  в  кімнаті  де  Вам  буде 
комфортно і зручно зосередитись.
Головні  умови:  гарний  wifi і  чашка  кави. 

ТОП-3 ГРАФІК «ЧЕРГУВАННЯ»
Розподіліть з партнером, хто працює в першу 
половину дня, а хто після обіду. І проговоріть 
графік онлайн нарад та важливих дзвінків. 

ТОП-4 SMILE
Налаштуйте себе і своїх близьких на позитив. 
Дістаньте  та  витріть  пил  з  настільних  ігор 
та об`єднайте всю сім`ю у справжню  супер 
команду.

ТОП-5 «РІВНОВАГА»
Комусь  допомагає  йога,  спорт,  а  комусь 
лузгання насіння.
Головне – тримати рівновагу, не піддаватись 
паніці і менше дивитись погані новини. 
Пам`ятайте,  що   карантин   -  це  явище 
тимчасове,  а  от  сім`я  і  робота  містить 
постійний характер.

ЯК ЕФЕКТИВНО 
ПРАЦЮВАТИ НА 
КАРАНТИНІ

Центр РЕЧВ дає корисні поради
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Методика ресурсоефективності UNIDO 
базується на постійному аналізі даних щодо 

використання ресурсів у виробничих процесах 
на підприємстві . Суворе ведення обліку без 
оцінки ключових показників результативності
(англ. Key Performance Indicators , KPI) не дає 
найкращого можливого результату.
Успішне  підприємство  для  виготовлення 
тари  з  гофрокартону  отримувало  папір, 
картон  з  обрахунком  у  м.кв.  В  той  же  час, 
відходи виробництва вимірювались в тонах. 
Облік  вівся  дуже  ретельно,  так  як  відходи
(макулатуру) здавали для отримання взамін 
папір  та  картон  для  виробництва,  але  без 
аналізу ефективності.
Після проведеного такого аналізу: вартість 
реальних  втрат  становила  10  млн . грн.  на  
підприємстві  почалася справжня  боротьба 
за зменшення  відходів і в  короткий  термін,  
практично без інвестицій, повністю вдалось  
скоротити відходи на чверть.
Щоб  дізнатись  вартість  втрат   Вашого 
підприємства, заповнюйте анкету на головній 
сторінці сайту recpc.org і ми Вам допоможемо.

ЦЕНТР РЕЧВ ПОКАЗАВ 
ПІДПРИЄМСТВУ РЕАЛЬНІ 
ВТРАТИ У 10 МЛН UAH

У зв’язку з великим попитом і відсутністю 
у вільному доступі превентивних заходів 

 

 

безпеки, які допомагають запобігти поширенню 
COVID-19, вітчизняні підприємства стали на 
шлях  боротьби  з  пандемією  і  є  яскравими 
прикладами для наслідувань.
1. Швейне  виробництво  RGC  PRODUCTION 
тимчасово  перепрофілюється  на  пошив 
медичних  масок.  Виробничі  потужності 
забезпечують випуск 7 тисяч масок в день.
2. Запорізький  титано-магнієвий  комбінат
(ЗТМК)  запустив  власне  виробництво 
б а га т о р а з о в и х   з а х и с н и х   м а с о к   та 
дезинфікуючих засобів.

 

 

 

 

 

 

3. У Львові п’ять підприємств приєднались до 
пошиття захисних масок і костюмів. Обласний 
координаційний штаб представив їм лекала 
для масового виробництва захисної одягу.
4. «Авіація  Галичини»  також  запустила 
виробництво одноразових масок.
5. Львівська  швейна  фабрика  «Троттола» 
н а г о л о с и л а ,   щ о   п і д   ч а с   п а н д е м і ї 
коронавірусної  інфекції  буде  шити  захисні 
костюми для медиків.
6. Оборонний  завод  «Новатор»  починає 
в и г о т о в л я т и   м а с к и ,   р е с п і р а т о р и   і 
знезаражувальні апарати.
7. Д П   « У к р о б о р о н п р о м »   в і д н о в л ю є 
виробництво  апаратів  штучної  вентиляції 
легенів  (ШВЛ)  на  Київському  державному 
заводі «Буревісник».
8. Кременчуцька  компанія  ТОВ  «Креатив- 
Агромаш»  виготовила  мобільну  капсулу 
для транспортування хворих з підозрою на 
COVID-19 .
Ці  приклади  для  наслідувань  всиляють 
впевненість в нашій єдності проти пандемії 
2020 року.

ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ У БОРОТЬБІ З COVID-19!
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LED лампи стрімко увірвались в наше 
життя і зайняли ключову роль у системах 

освітлення майже в усіх сферах - виробництві, 
побуті, транспорті та вуличному освітленні.
Як  зробити  правильно,  щоб  отримати  як 
економічний ефект так і підвищення якості 
освітлення,  а  останнє  не  завжди  вдається 
легко.
У цій статті змодельовано реальний приклад 
освітленості  окремої  ділянки  виробничого 
цеху  площею  648  м.кв  при  різних   підходах 
модернізації системи освітлення.
1-а картинка: початкова система освітлення 
з лампами ДРЛ 250 (ртутні лампи високого 
тиску).  Електрична  потужність  750  Вт, 
світловий потік 40 500 Лк.
2-а картинка: модернізація без розрахунків
(проста заміна в світильниках ламп ДРЛ на 
лампи  LED.  Така  ситуація  спостерігалась 
при  обстеженні  підприємства).  Електрична 
потужність 150 Вт, світловий потік 15 000 Лк. 
Що тепер можна сказати, поглянувши на ці 
картинки (1 та 2)?
До чого призвела модернізація? Правильно
-  стало  темно.  До  того  ж  стало  не  просто 
темно,  а  дуже  темно,  оскільки  освітлення 
стало точковим в силу особливості конструкції 
LED  ламп,  у  яких  кут  розсіювання  значно 
менший ніж у ДРЛ. Локальне освітлення зон 
під  світильниками  призвело  до  сильного 
затінення периферійних зон, через що очам 
необхідний певний час для адаптації до різної 
освітленості.
Виправити  дану  ситуацію  можна  різними 
шляхами: наприклад замінити LED лампи на 
більш потужні, або виконати модернізацію з 
виконанням розрахунків (спроектувати нову 
систему  освітлення).  Зупинимося  на  2-му 
варіанті, тому що перший варіант не гарантує 
досягнення необхідного результату.
3-я  картинка:  модернізація  з  виконанням 
оптимізації. Електрична потужність 400 Вт, 
світловий потік 40 000 Лк.
Я к   б а ч и т е ,   м и   н е   т і л ь к и   з м е н ш и л и 
електроспоживання,  а  й  залишили  той 
самий світловий потік і вирівняли розподіл 
освітленості, який став навіть кращим, ніж при 
ДРЛ лампах. Тут наштовхуємося на висновок, 
що  не  варто  виконувати  модернізацію

системи  освітлення  довільно  вибравши 
джерела освітлення, адже є ризик значного 
погіршення  умов  роботи,  що  в  свою  чергу 
позначиться і на якості продукції і на здоров’ї 
працівників.
Наостанок наводжу варіанти не дуже вдалої 
модернізації (картинка 4), коли ламп більше 
ніж  при  варіанті  3,  але  результат  значно 
гірший.
Тому,  першою  порадою  при  модернізації 
системи освітлення є виконання розрахунків 
та  проектування  оптимальної  системи 
з  найкращими  показниками  ефективності, 
с в і тл о в о го   к о м ф о р т у   та   е к о н о м і ч н о ї 
доцільності.
Для  досягнення  поставлених  задач  Вам 
завжди раді допомогти експерти ЦРЕЧВ.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЦЕНТРУ РЕЧВ ЩОДО 
МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ
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Коронавірус   COVID-19  змінив  нашу 
реальність.  Правильна  оцінка  ситуації

допоможе розробити інструменти підтримки, 
які потребує наша промисловість.
З цією метою з  20 квітня  по  8  травня 2020 
року   Центром   РЕЧВ   у     рамках     проєкту 
Організації Об'єднаних Націй з промислового 
розвитку          «Сприяння         адаптації      і 
впровадженню ресурсоефективного та більш 
чистого   виробництва   шляхом   створення і 
роботи Центру більш чистого виробництва  в 
Україні»   за  підтримки  Швейцарії та Австрії 
було   проведено   опитування    виробничих 
підприємств щодо впливу  COVID-19  на їхню 
роботу та нові потреби.
Опитування містило наступні блоки питань:
  – профіль компанії; 
  – впливу COVID-19 на роботу підприємства; 
  – внесок      українських      підприємств    у  
     протидію COVID-19; 
  – обізнаність із  програмами підтримки; 
  – допомога,   яка    потрібна      українським 
     підприємствам         для         відновлення 
     нормальної роботи; 
  – напрямки подальшого розвитку. 
82  українських  виробничих  підприємства  з 
понад    8   галузей   дали    відповідь  на 16 
запитань.

  

     
     
 

  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великі      підприємства      становили 35 %
опитаних,  середні  – 33 %,  малі – 32 %. 
Учасники  опитування  представляли наступні 
сектори:
  – машинобудування і металообробка (28 %),
  – виробництво будівельних матеріалів (13%),
  – хімічна  промисловість (11 %),
  – легка  промисловість (11 %) і
  – харчова промисловість (10 %)  та інші.
І хоча  така кількість респондентів, мабуть, не 
може   відобразити  детальну картину на всіх 
українських   підприємствах,    але   все  ж  це 
надає чудову можливість для аналізу ситуації 
та розробки подальших кроків.
Слідкуйте за нашими новинами і дізнавайтесь  
результати        опитування           вітчизняних 
підприємств.

ОПИТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Враховуючи запровадження 
карантинних заходів в Україні, 
ми створили послугу віддаленої 
підтримки підприємств з технічних 
питань.

Отримати консультацію можна за такими 
напрямками:

– ресурсоефективність;
– водопостачання та водоспоживання;
– процеси нагрівання та охолодження;
– електроспоживання;
– стиснуте повітря;
– освітлення;
– системи опалення будівель та споруд;
– вентиляція;
– кондиціонування;
– шкідливі викиди;
– системи очищення;
– поводження з хімічними речовинами.

Заповніть  форму  «Безкоштовна  онлайн 
підтримка підприємств» на головній сторінці 
сайту http://www.recpc.org і ми обов’язково з 
Вами зв’яжемось.

ТЕПЕР КОНСУЛЬТУЄМО ПІДПРИЄМСТВА І ВІДДАЛЕНО!
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вул. Старокиївська, 10-Г, БЦ «Вектор», корп. В, Київ, Україна, 04116
пр. Перемоги, 37, корп. 6, Київ, Україна, 03056

E-mail: info@recpc.org
www.recpc.org

+38 (044) 227-83-78;  +38 (044) 204-80-62

ЦЕНТР
РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО
ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА  

Центр готовий бути Вашим 
надійним партнером та помічником!

Відгуки, новини, події та 
інша корисна інформація 
про Центр доступна  
за наступними  
посиланнями:

recpc.org   

 

recpc.ua

RECP Centre Ukraine

(044) 227-83-78

recpcentre

           




