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Про Програму EaP GREEN
Ïðîгðàмà «Åêîлîгізàöія åêîíîміêè â êðà¿íàх Ñхідíîгî пàðòíåðñòâà ªâðîпåйñьêîгî Ñîюзó»
(EaP GREEN) пîêлèêàíà підòðèмàòè пåðåхід шåñòè êðà¿í Ñхідíîгî пàðòíåðñòâà ªÑ (Âіðмåíію,
Àзåðáàйджàí, Áілîðóñь, Ìîлдîâó, Ãðóзію òà Óêðà¿íó) íà «зåлåíó» мîдåль ðîзâèòêó åêîíîміêè.
Ïðîгðàмà ðîзðàхîâàíà íà ÷îòèðè ðîêè (2013-2016 ðð.) і пîáóдîâàíà íà òðьîх êîмпîíåíòàх:
 ²íñòðóмåíòè óпðàâліííя òà ôіíàíñóâàííя для зàîхî÷åííя ñòàлîгî âèðîáíèöòâà òà ñпîжèâàííя.
 Ñòðàòåгі÷íà åêîлîгі÷íà îöіíêà òà îöіíêà âплèâó íà íàâêîлèшíє ñåðåдîâèщå яê ÷àñòèíà
ðåàлізàöі¿ пîліòèêè ñòàлîгî âèðîáíèöòâà òà ñпîжèâàííя.
 Äåмîíñòðàöійíі пðîåêòè з ðåàлізàöі¿, âпðîâàджåííя òà пîшèðåííя ðåñóðñîåôåêòèâíîгî òà
÷èñòîгî âèðîáíèöòâà (ÐÅЧÂ).
Фіíàíñóâàííя пðîгðàмè EaP GREEN здійñíює ªâðîпåйñьêà Êîміñія зà ñпільíî¿ ó÷àñòі ÷îòèðьîх
міжíàðîдíèх îðгàíізàöій: ªâðîпåйñьêî¿ åêîíîмі÷íî¿ êîміñі¿ ÎÎÍ (ªÅÊ ÎÎÍ), Îðгàíізàöі¿ з
åêîíîмі÷íîгî ñпіâðîáіòíèöòâà òà ðîзâèòêó (ÎÅÑÐ), Ïðîгðàмè ÎÎÍ з íàâêîлèшíьîгî ñåðåдîâèщà
(ÞÍÅÏ) òà Îðгàíізàöі¿ Îá’єдíàíèх Íàöій з пðîмèñлîâîгî ðîзâèòêó (ÞÍ²ÄÎ). Äîдàòêîâà ôіíàíñîâà
підòðèмêà здійñíюєòьñя êðà¿íàмè ªÑ.

Про демонстраційний Проект в україні
Äåмîíñòðàöійíèй пðîåêò ÞÍ²ÄÎ є êîмпîíåíòîм пðîгðàмè EaP GREEN і âòілюєòьñя шляхîм:
 ñòâîðåííя êàдðîâîгî òà іíñòèòóöійíîгî пîòåíöіàлó ÐÅЧÂ;
 дåмîíñòðàöі¿, ðîзпîâñюджåííя òà òèðàжóâàííя ÐÅЧÂ ó öільîâèх гàлóзях пðîмèñлîâîñòі;
 òðàíñôåðó òà іíâåñòóâàííя òåхíîлîгій ÐÅЧÂ.
Â Óêðà¿íі пðîåêò зîñåðåджåíèй íà гàлóзі âèðîáíèöòâà áóдіâåльíèх мàòåðіàліâ, îñêільêè âîíà
мàє зíà÷íèй пîòåíöіàл для ðîзâèòêó. Êðім òîгî, áóдіâåльíі мàòåðіàлè є êлю÷îâèм åлåмåíòîм для
«зåлåíîгî» áóдіâíèöòâà òà ñòàлîгî ðîзâèòêó міñьêî¿ іíôðàñòðóêòóðè.
Ïðîòягîм 2014 ðîêó â дåмîíñòðàöійíîмó пðîåêòі ÐÅЧÂ пðèймàлè ó÷àñòь 5 підпðèємñòâ Óêðà¿íè,
щî ñпåöіàлізóюòьñя íà âèðîáíèöòâі зàлізîáåòîíó òà ізîляöійíèх мàòåðіàліâ. Ðåзóльòàòàмè пðîâåдåíî¿
ÐÅЧÂ-îöіíêè ñòàлè ðîзðîáêà òà îáґðóíòóâàííя òåхíі÷íèх òà îðгàíізàöійíèх ðішåíь (îпöій), яêі
дîзâîляюòь підпðèємñòâàм зáільшèòè åôåêòèâíіñòь âèêîðèñòàííя мàòåðіàліâ, ñêîðîòèòè óòâîðåííя
âідхîдіâ, âèêèдè â àòмîñôåðó й îáñягè ñòі÷íèх âîд.
Ó дàíîмó áóêлåòі пðåдñòàâлåíі áізíåñ-êåйñè підпðèємñòâ, щî âпðîâàдèлè мåòîдèêó ÞÍ²ÄÎ
«Ðåñóðñîåôåêòèâíå òà ÷èñòå âèðîáíèöòâî», яêі дåмîíñòðóюòь åôåêòèâíіñòь дàíîгî підхîдó òà йîгî
åêîíîмі÷íі пåðåâàгè.

Îðгàíізàöія-âèêîíàâåöь â Óêðà¿íі:
ÊÌ²ÃÎÐ «Öåíòð ðåñóðñîåôåêòèâíîгî òà ÷èñòîгî âèðîáíèöòâà»

комБінат Будіндустрії

Êè¿âñьêå підпðèємñòâî ÏÀÒ «Êîмáіíàò áóдіíдóñòðі¿» є
íàйáільшèм íàöіîíàльíèм âèðîáíèêîм зàлізîáåòîííèх
òðóá і êілåöь âåðòèêàльíîгî ôîðмóâàííя для êàíàлізàöійíèх
êîлåêòîðіâ, à òàêîж âèðîáляє òîâàðíèй áåòîí, öåмåíòíі
ðîз÷èíè, ôóíдàмåíòíі áлîêè òà іíші зàлізîáåòîííі
êîíñòðóêöі¿.
«Êîмáіíàò áóдіíдóñòðі¿» áóлî зàñíîâàíî â 1949 ðîöі, òîмó
áільшіñòь йîгî пîòóжíîñòåй є зàñòàðілèмè, à òðàдèöійíà
òåхíîлîгія âèðîáíèöòâà áåòîíó – дîñèòь ðåñóðñîємíîю.
Ìåíåджмåíò êîмпàíі¿ ÷іòêî óñâідîмлює öю пðîáлåмó. Ñпільíі
зóñèлля êîмàíдè, щî ñêлàдàєòьñя з ÐÅЧÂ-êîíñóльòàíòіâ і
ПродуктивністÜ ресурсів (çì³íà â %)

ñпåöіàліñòіâ підпðèємñòâà, дàлè мîжлèâіñòь зáільшèòè
пðîдóêòèâíіñòь мàòåðіàльíèх òà åíåðгåòè÷íèх ðåñóðñіâ,
îòðèмàòè åêîíîмі÷íі âèгîдè зà ðàхóíîê зíèжåííя âèòðàò,
змåíшèòè âплèâ âèðîáíè÷îгî пðîöåñó íà íàâêîлèшíє
ñåðåдîâèщå. Ïіñля пîглèáлåíî¿ ÐÅЧÂ-îöіíêè òà дîдàòêîâèх
òåхíі÷íèх âèміðюâàíь пàðàмåòðіâ âèðîáíè÷èх пðîöåñіâ
áóлî зàпðîпîíîâàíî пåðåліê ÐÅЧÂ-îпöій з пîòåíöіàлîм
åêîíîмі¿ 38 200 єâðî щîðі÷íî. Áільшіñòь îðгàíізàöійíèх
ðішåíь òà îпöі¿, щî íå пîòðåáóюòьñя зíà÷íèх іíâåñòèöій,
âжå ðåàлізîâàíі.
інтенсивністÜ ЗаБрудненÜ (çì³íà â %)
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Примітка: РЕЧВ-профіль забезпечує візуальне відображення продуктивності ресурсів та інтенсивності забруднення, показаної у вигляді зміни в % у
порівнянні з вихідними значеннями. Екологічні характеристики покращуються, якщо зростає продуктивність ресурсів, а інтенсивність забруднення знижується.

ЗаПроПоновані оПції
Вèãîäè
Åêîíîì³чí³
Оñíîâí³ îïö³¿
Зáåðåжåííÿ
[єâðî/ð³ê]

510

27 215

329 358 кВт•год
åíåðã³¿

35,8 ò CO2-åêâ. âèêèä³â
â àòìîñфåðó

4 220 ì3 âîäè

4 220 ì3 ñòîê³â

960

2 215

1 166,5 кВт•год енергії

1,5 ò CO2-åêâ. âèêèä³â â àòìîñфåðó

23 ì3 âîäè

237,4 ò â³äõîä³â

Оïö³ÿ 2: Вîäíèé ìåíåäжìåíò

• Контроль водоспоживання
• Утримання належного стану сантехнічного обладнання

Уòâîðåííÿ çàáðóäíåíü
Зìåíшåííÿ óòâîðåííÿ ñòîê³â,
âèêèä³â ³/чè â³äõîä³â
(çà ð³ê)

Іíâåñòèö³¿
[єâðî]
Оïö³ÿ 1: Åíåðãîìåíåäжìåíò

• Запобігання втратам тепла під час обробки бетону за
äîïîìîãîþ äîäàòêîâî¿ òåïëî³çîëÿö³¿
• Оптимізація тривалості тепловологісної обробки

Вèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â
Зìåíшåííÿ âèêîðèñòàííÿ
åíåðã³¿, âîäè ³/чè ìàòåð³àë³â
(çà ð³ê)

Оïö³ÿ 3: Уïðàâë³ííÿ ìàòåð³àëàìè

• Запобігання утворенню відходів бетону
• Повторне використання залишків бетону
• Використання відходів арматурної сталі

Всього по ВсІМ опцІяМ

7 450

8 787

8 920

38 217

Ìåòîдèêà ÐÅЧÂ дîпîмàгàє êîмпàíі¿ âèяâляòè òåíдåíöі¿
òà âідñлідêîâóâàòè щîðі÷íèй пðîгðåñ щîдî åôåêòèâíîñòі
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âèêîðèñòàííя ðåñóðñіâ òà зíèжåííя іíòåíñèâíîñòі óòâîðåííя
зàáðóдíåíь.
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домоБудівний комБінат №3

Ðåзóльòàòîм пðîâåдåíî¿ ðîáîòè є íàáіð зàпðîпîíîâàíèх
дî âпðîâàджåííя ðішåíь (ÐÅЧÂ-îпöій) для підâèщåííя
ðåñóðñîåôåêòèâíîñòі підпðèємñòâà, ðі÷íèй åêîíîмі÷íèй
åôåêò âід ðåàлізàöі¿ яêèх мîжå ñягàòè 438 670 єâðî. Äåяêі
з пðîпîíîâàíèх îпöій íå пîòðåáóюòь іíâåñòèöій àáî є
íèзьêîзàòðàòíèмè.
Äіяльíіñòь підпðèємñòâà ó íàпðямêó ñòàлîгî
âèðîáíèöòâà òà ñпîжèâàííя пîêðàщóє йîгî імідж òà
êîíêóðåíòîñпðîмîжíіñòь íà ðèíêó.

«Äîмîáóдіâíèй êîмáіíàò №3» âèðîáляє і ðåàлізóє
шèðîêèй àñîðòèмåíò зàлізîáåòîííèх âèðîáіâ, òîâàðíîгî
áåòîíó і ðîз÷èíіâ для пðîмèñлîâîгî òà іíдèâідóàльíîгî
áóдіâíèöòâà.
Êîмплåêñíà ÐÅЧÂ-îöіíêà íà підпðèємñòâі пðîâîдèлàñя з
мåòîю âèяâлåííя мîжлèâîñòåй підâèщåííя åôåêòèâíîñòі
âèêîðèñòàííя âèðîáíè÷èх ðåñóðñіâ òà ðîзðîáêè âідпîâідíèх
ðåêîмåíдàöій. Ç áîêó êåðіâíèöòâà îñîáлèâà óâàгà пðèділялàñя
ñпîжèâàííю åíåðгі¿, îñêільêè підпðèємñòâî âжå пåâíèй ÷àñ
ðîзðîáляє òà âпðîâàджóє åíåðгîåôåêòèâíі зàхîдè.
ПродуктивністÜ ресурсів (çì³íà â %)
70

інтенсивністÜ ЗаБрудненÜ (çì³íà â %)
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Примітка: РЕЧВ-профіль забезпечує візуальне відображення продуктивності ресурсів та інтенсивності забруднення, показаної у вигляді зміни в % у
порівнянні з вихідними значеннями. Екологічні характеристики покращуються, якщо зростає продуктивність ресурсів, а інтенсивність забруднення знижується.

ЗаПроПоновані оПції
Вèãîäè
Åêîíîì³чí³
Оñíîâí³ îïö³¿

Уòâîðåííÿ çàáðóäíåíü
Зìåíшåííÿ óòâîðåííÿ ñòîê³â,
âèêèä³â ³/чè â³äõîä³â
(çà ð³ê)

Іíâåñòèö³¿
[єâðî]

Зáåðåжåííÿ
[єâðî/ð³ê]

â³ä 250 000

230 000

7 255 580 кВт•год
åíåðã³¿

2 032 ò CO2-åêâ.
âèêèä³â â àòìîñфåðó

Нå ïîòðåáóє

670

2 600 ì3 âîäè

780 ì3 ñòîê³â

290 000

195 000

11 265 ò ìàòåð³àë³â

290 ò â³äõîä³â

540 000

438 670

Оïö³ÿ 1: Åíåðãîìåíåäжìåíò

• Використання добавок до бетону
• Оптимізація режимів тепловологісної обробки

Вèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â
Зìåíшåííÿ âèêîðèñòàííÿ
åíåðã³¿, âîäè ³/чè ìàòåð³àë³â
(çà ð³ê)

Оïö³ÿ 2: Вîäíèé ìåíåäжìåíò

• Зниження споживання пари
• Скорочення водоспоживання

Оïö³ÿ 3: Уïðàâë³ííÿ ìàòåð³àëàìè

• Модернізація бетонозмішувальної лінії
• Переробка відходів бетону
• Використання відходів арматурної сталі

Всього по ВсІМ опцІяМ

Âпðîâàджåíà мåòîдèêà з áільш ÷èñòîгî âèðîáíèöòâà
âèяâèлàñя для підпðèємñòâà іíôîðмàòèâíîю, àêòóàльíîю
òà дîñòóпíîю. Ðåзóльòàòè пðîåêòó òà îòðèмàíèй дîñâід
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íàðàзі âðàхîâóюòьñя пðè плàíóâàííі пîдàльшîгî ðîзâèòêó
òà мîдåðíізàöі¿ підпðèємñòâà.
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комБінат Будіндустрії
ПромімПекс

зàміíó пàльíèêà â ñèñòåмі дîпàлюâàííя ÑÎ íà áільш
åíåðгåòè÷íî åôåêòèâíèй, щî дàє мîжлèâіñòь ñêîðîòèòè
ñпîжèâàííя пðèðîдíîгî гàзó з 200 дî 120 м3 зà гîдèíó.
Óòâîðåííя âідхîдіâ òàêîж áóлî àêòóàльíèм пèòàííям ÷åðåз
âåлèêèй îáñяг зàлèшêіâ міíåðàльíî¿ âàòè, яêèй âíàñлідîê
îпòèмізàöі¿ пðîöåñó ðізàííя мîжå áóòè змåíшåíèй íà 39 %.
Íà îñíîâі àíàлізó òà ðîзðàхóíêіâ áóлè ðîзðîáлåíі
âіñім òåхíі÷íèх і îðгàíізàöійíèх зàхîдіâ для підâèщåííя
ðåñóðñîåôåêòèâíîñòі. Ïîòåíöійíèй åêîíîмі÷íèй åôåêò âід
ðåàлізàöі¿ зàпðîпîíîâàíèх âàðіàíòіâ ñягàє 1 377 000 єâðî.

Êîмпàíія «ÏÐÎÌ²ÌÏÅÊÑ» зàñíîâàíà â гðóдíі 2012 ðîêó
â міñòі Õàðêîâі. ¯¿ îñíîâíîю діяльíіñòю є âèðîáíèöòâî
пðîдóêöі¿ з міíåðàльíî¿ âàòè: òåплî-, зâóêîізîляöі¿ жèòлîâèх
і пðîмèñлîâèх пðèміщåíь òà îáлàдíàííя.
Âèðîáíèöòâî міíåðàльíî¿ âàòè є дóжå åíåðгîємíèм
пðîöåñîм. Êîмпàíія «ÏÐÎÌ²ÌÏÅÊÑ» ðîзділяє «зåлåíèй»
підхід, òîмó îñíîâíèм íàпðямîм ðîзâèòêó îáðàíî
íàáлèжåííя дî єâðîпåйñьêèх åêîлîгі÷íèх ñòàíдàðòіâ.
Â яêîñòі пðіîðèòåòíèх зàдà÷ ÐÅЧÂ-îöіíêè підпðèємñòâà
ðîзгляíóòî зàхîдè пî ñêîðî÷åííю åíåðгîñпîжèâàííя òà
âèêèдіâ пàðíèêîâèх гàзіâ. Çîêðåмà áóлî îáґðóíòîâàíî
ПродуктивністÜ ресурсів (çì³íà â %)
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Примітка: РЕЧВ-профіль забезпечує візуальне відображення продуктивності ресурсів та інтенсивності забруднення, показаної у вигляді зміни в % у
порівнянні з вихідними значеннями. Екологічні характеристики покращуються, якщо зростає продуктивність ресурсів, а інтенсивність забруднення знижується.

ЗаПроПоновані оПції
Вèãîäè
Åêîíîì³чí³
Оñíîâí³ îïö³¿

Вèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â

Уòâîðåííÿ çàáðóäíåíü

Іíâåñòèö³¿
[єâðî]

Зáåðåжåííÿ
[єâðî/ð³ê]

Зìåíшåííÿ âèêîðèñòàííÿ
åíåðã³¿, âîäè ³/чè ìàòåð³àë³â
(çà ð³ê)

Зìåíшåííÿ óòâîðåííÿ ñòîê³â,
âèêèä³â ³/чè â³äõîä³â
(çà ð³ê)

1 704 398

933 074

21 380 145 кВт•год
åíåðã³¿

7 295,21 ò CO2-åêâ.
âèêèä³â â àòìîñфåðó

Нå ïîòðåáóє

2106,60

4 124 ì3 âîäè

• Регулювання положення ножів розрізу мінераловатної ковдри
Нå ïîòðåáóє
• Зміна пакувального матеріалу
• Управління відходами

304 117

18 ò ìàòåð³àë³â

Оïö³ÿ 1: Åíåðãîìåíåäжìåíò

• Модернізація камери полімеризації
• Оптимізація процесів нагріву
• Рекуперація теплоти

Оïö³ÿ 2: Вîäíèé ìåíåäжìåíò

• Запобігання витокам
• Конденсування пари

Оïö³ÿ 3: Уïðàâë³ííÿ ìàòåð³àëàìè

Всього по ВсІМ опцІяМ

1 704 398

Ó÷àñòь êîмпàíі¿ «ÏÐÎÌ²ÌÏÅÊÑ» â öьîмó пðîåêòі ñпðèяє
ôîðмóâàííю ¿¿ пîзèòèâíîгî іміджó òà підіймàє ðіâåíь дîâіðè
гðîмàдñьêîñòі. Ñьîгîдíі пîліòèêà êîмпàíі¿ ñпðямîâàíà íà

Партнерство заради довкілля та зростання

Програма проводиться за
фінансової підтримки Європейського Союзу

828 ò â³äõîä³â

1 376 591
âèêîðèñòàííя íàйêðàщèх òåхíі÷íèх òà òåхíîлîгі÷íèх ðішåíь
шляхîм іíòåгðàöі¿ міжíàðîдíèх êðèòåðі¿â яêîñòі ó пðîöåñ
âèðîáíèöòâà.
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Завод ЗаЛіЗоБетонниХ конструкцій №1

òà âîдè. Â ðåзóльòàòі ðîáîòè ñòâîðåíî¿ íà підпðèємñòâі
êîмàíдè з ÐÅЧÂ áóлî зàпðîпîíîâàíî 12 òåхíі÷íèх òà
îðгàíізàöійíèх ðішåíь дî пîдàльшîгî âпðîâàджåííя.
Ñåðåд íèх: îпöі¿ мîдåðíізàöі¿ îáлàдíàííя, òåплîâî¿ ізîляöі¿,
зàпîáігàííя óòâîðåííю âідхîдіâ òà пîñòійíå підòðèмàííя
íàлåжíîгî ñòàíó âèðîáíè÷èх ñèñòåм òà ¿х ðåмîíò.
Щîðі÷íà åêîíîмія âід óñіх ðîзðîáлåíèх îпöій мîжå ñягàòè
41 500 єâðî.

ÏÀÒ «Çàâîд зàлізîáåòîííèх êîíñòðóêöій №1» зíàхîдèòьñя
â Êèєâі. Ïідпðèємñòâî âèпóñêàє шèðîêèй ñпåêòð âèðîáіâ із
зàлізîáåòîíó для öèâільíîгî áóдіâíèöòâà, à òàêîж âñі âèдè
áóдіâåльíèх ðîз÷èíіâ.
Î÷іêóâàííямè êîмпàíі¿ âід ó÷àñòі ó пðîåêòі
«Ðåñóðñîåôåêòèâíå òà ÷èñòå âèðîáíèöòâî» áóлî
âèяâлåííя мîжлèâîñòåй ñêîðî÷åííя ñпîжèâàííя åíåðгі¿,
яê íàйдîðîж÷îгî ðåñóðñó, à òàêîж ñèðîâèííèх мàòåðіàліâ
ПродуктивністÜ ресурсів (çì³íà â %)

інтенсивністÜ ЗаБрудненÜ (çì³íà â %)
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Примітка: РЕЧВ-профіль забезпечує візуальне відображення продуктивності ресурсів та інтенсивності забруднення, показаної у вигляді зміни в % у
порівнянні з вихідними значеннями. Екологічні характеристики покращуються, якщо зростає продуктивність ресурсів, а інтенсивність забруднення знижується.

ЗаПроПоновані оПції
Вèãîäè
Åêîíîì³чí³
Оñíîâí³ îïö³¿
Іíâåñòèö³¿
[єâðî]

Зáåðåжåííÿ
[єâðî/ð³ê]

Оïö³ÿ 1: Åíåðãîìåíåäжìåíò

• Оптимізація роботи компресорів
• Модернізація машини дробоструминної обробки
• Використання теплоізоляції в виробничому обладнанні

34 575

25 410

Уòâîðåííÿ çàáðóäíåíü
Зìåíшåííÿ óòâîðåííÿ ñòîê³â,
âèêèä³â ³/чè â³äõîä³â
(çà ð³ê)

173 000 кВт•год
åíåðã³¿

238 ò CO2-åêâ.
âèêèä³â â àòìîñфåðó

45 870 ì3 ãàçó
64 700 ì3 âîäè

Оïö³ÿ 2: Вîäíèé ìåíåäжìåíò

• Запобігання поривам труб
• Встановлення водоощадливого обладнання
• Використання дощової води

Вèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â
Зìåíшåííÿ âèêîðèñòàííÿ
åíåðã³¿, âîäè ³/чè ìàòåð³àë³â
(çà ð³ê)

1 520

2 215

44 400 кВт•год
åíåðã³¿

59 ò CO2-åêâ.
âèêèä³â â àòìîñфåðó
13 100 ì3 ñòîê³â

Оïö³ÿ 3: Уïðàâë³ííÿ ìàòåð³àëàìè

• Зменшення втрат цементу при транспортуванні
• Повторне використання відходів бетону та арматурної сталі

Всього по ВсІМ опцІяМ

265

12 120

36 360

41 530

Ðåзóльòàòè пðîåêòó áóлè ñхâàльíî пðèйíяòі â êîмпàíі¿.
Âèêîðèñòîâóю÷è мåòîдèêè ðîзðàхóíêó îêðåмèх
пîêàзíèêіâ åôåêòèâíîñòі ñпîжèâàííя ðåñóðñіâ, ñпåöіàліñòè
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432 ò ìàòåð³àë³â

377,9 ò â³äõîä³â

підпðèємñòâà пðîдîâжóюòь зíàхîдèòè íîâі мîжлèâîñòі
підâèщåííя ðåñóðñîåôåêòèâíîñòі.

Партнерство заради довкілля та зростання

Програма проводиться за
фінансової підтримки Європейського Союзу

комБінат
ЗаводБудіндустрії
сПецБетон

пîòåíöіàлó підâèщåííя åíåðгîåôåêòèâíîñòі òà змåíшåííя
ñпîжèâàííя âîдè.
Ñôîðмîâàíîю íà підпðèємñòâі êîмàíдîю з
ðåñóðñîåôåêòèâíîгî òà ÷èñòîгî âèðîáíèöòâà îáґðóíòîâàíî
5 îпöій пî ñêîðî÷åííю ñпîжèâàííя åлåêòðîåíåðгі¿, пàлèâà
і âîдè, ñåðåд яêèх âñòàíîâлåííя åíåðгîзáåðігàю÷èх
ñèñòåм îñâіòлåííя, зàміíà âíóòðішíьîгî òðàíñпîðòó íà
áільш åíåðгîåôåêòèâíèй, зàхîдè щîдî âîдîîщàдлèâîгî
ñпîжèâàííя.
Åêîíîмі÷íèй åôåêò, яêèй мîжå îòðèмàòè підпðèємñòâî
âід âпðîâàджåííя зàпðîпîíîâàíèх îпöій, ñòàíîâèòь
4 480 єâðî, щî є зíà÷óщèм для підпðèємñòâà íåâåлèêîгî
ðîзміðó.

Äіяльíіñòь ÏÀÒ «Çàâîд «Ñпåöáåòîí» ðîзпî÷àлàñя â
міñòі Êèєâі â 1947 ðîöі з âèðîáíèöòâà áåòîííèх ñòіíîâèх
áлîêіâ з гðàíóльîâàíèм мåòàлóðгійíèм шлàêîм. Ó
1975 ðîöі зàâîд áóâ ðåêîíñòðóйîâàíèй і íà ñьîгîдíі
îñíîâíîю пðîдóêöією зàâîдó є зàлізîáåòîííі âèðîáè,
шлàêîáлîêè і êåðàмзèòîáåòîííі áлîêè.
Ïід ÷àñ âèêîíàííя пðîåêòó пðîâîдèлàñя îöіíêà
åôåêòèâíîñòі ñпîжèâàííя ñèðîâèíè, åíåðгі¿ òà âîдè.
Âñòàíîâлåíî, щî ñпîжèâàííя мàòåðіàліâ зíàхîдèòьñя
íà дóжå хîðîшîмó ðіâíі: òðàíñпîðòóâàííя ñèпó÷èх
мàòåðіàліâ здійñíюєòьñя з міíімàльíèмè âòðàòàмè; âідхîдè
áåòîíó, зàлèшêè âід пðîмèâàííя îáлàдíàííя пîâòîðíî
âèêîðèñòîâóюòьñя ó âèðîáíèöòâі. Îòжå îñíîâíà óâàгà
â ÐÅЧÂ-îöіíöі пðèділялàñя âèзíà÷åííю âíóòðішíьîгî
ПродуктивністÜ ресурсів (çì³íà â %)

інтенсивністÜ ЗаБрудненÜ (çì³íà â %)
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Примітка: РЕЧВ-профіль забезпечує візуальне відображення продуктивності ресурсів та інтенсивності забруднення, показаної у вигляді зміни в % у
порівнянні з вихідними значеннями. Екологічні характеристики покращуються, якщо зростає продуктивність ресурсів, а інтенсивність забруднення знижується.

ЗаПроПоновані оПції
Вèãîäè
Åêîíîì³чí³
Оñíîâí³ îïö³¿
Іíâåñòèö³¿
[єâðî]

Зáåðåжåííÿ
[єâðî/ð³ê]

Оïö³ÿ 1: Åíåðãîìåíåäжìåíò

• Контроль енергоспоживання
• Модернізація системи освітлення
• Вдосконалення процесів транспортування

5 544

4 319

Вèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â

Уòâîðåííÿ çàáðóäíåíü

Зìåíшåííÿ âèêîðèñòàííÿ
åíåðã³¿, âîäè ³/чè ìàòåð³àë³â
(çà ð³ê)

Зìåíшåííÿ óòâîðåííÿ ñòîê³â,
âèêèä³â ³/чè â³äõîä³â
(çà ð³ê)

10 836 кВт•год
åíåðã³¿

25 ò CO2-åêâ.
âèêèä³â â àòìîñфåðó

3 250 ë äèçåëüíîãî ïàëèâà

Оïö³ÿ 2: Вîäíèé ìåíåäжìåíò

• Моніторинг водоспоживання
• Підтримання належного стану сантехнічного обладнання

Всього по ВсІМ опцІяМ

75

161

5 641

4 480

Çàñòîñîâàíèй для îöіíêè òà àíàлізó діяльíîñòі
підпðèємñòâà підхід підòâåðдèâ, щî áільш îщàдлèâå
ñпîжèâàííя ðåñóðñіâ дîзâîляє дîñягòè зíà÷íèх åêîíîмі÷íèх

Партнерство заради довкілля та зростання

Програма проводиться за
фінансової підтримки Європейського Союзу

522 ì3 âîäè

287 ì3 ñòîê³â

âèгîд і пîêðàщèòè ñâî¿ åêîлîгі÷íі пîêàзíèêè. Áільшå òîгî,
íàâіòь мàлîâèòðàòíі îпöі¿ мîжóòь підâèщèòè åôåêòèâíіñòь
âèðîáíè÷èх пðîöåñіâ.
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Äåмîíñòðàöійíèй пðîåêò
із âпðîâàджåííя ðåñóðñîåôåêòèâíîгî і ÷èñòîгî âèðîáíèöòâà
íà підпðèємñòâàх Óêðà¿íè òðèâàє.
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Ó ðàзі Âàшî¿ зàöіêàâлåíîñòі â ó÷àñòі, áóдь лàñêà, зâåðòàйòåñя дî
Öåíòðó ðåñóðñîåôåêòèâíîгî òà ÷èñòîгî âèðîáíèöòâà!
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команда Проекту
оðãàí³çàö³ÿ оá’ºäíàíèõ нàö³é ç ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó (Þнідо)
Àдðåñà: Âідåíñьêèй міжíàðîдíèй öåíòð, п/ñ 300, A1400, Âідåíь, Àâñòðія
кàðîë³íà гонсаЛес-мÞЛЛер
Ìåíåджåð пðîåêòó, Âідділ ðåñóðñîåôåêòèâíîñòі â пðîмèñлîâîñòі
Òåл.: +431 26 026 38 14
E-mail: c.gonzalez-mueller@unido.org
тåòÿíà ×ернßвсÜка
Ìіжíàðîдíèй êîîðдèíàòîð пðîåêòó
Òåл.: +431 26 026 30 17
E-mail: t.chernyavskaya@unido.org
Ñòîðіíêà: www.unido.org/eapgreen
www.eap-green.org
цåíòð ðåñóðñîåôåêòèâíîãî òà ÷èñòîãî âèðîáíèöòâà (уêðà¿íà)
Àдðåñà: îôіñ №3, êîðпóñ №6, пðîñпåêò Ïåðåмîгè, 37, м. Êè¿â, 03056, Óêðà¿íà.
іãîð ØиЛови×
Äèðåêòîð Öåíòðó ÐÅЧÂ
Òåл.: +380 44 406 80 62
E-mail: ncpc@ukr.net
мàð³ÿ циБка
Íàöіîíàльíèй êîîðдèíàòîð пðîåêòó
E-mail: ncpc@ukr.net
Òåл.: +380 44 227 83 78
Ñòîðіíêà: www.recpc.kpi.ua
www.recpc.org
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