ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО
ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ –

2015-2016

Галузь виробництва будівельних матеріалів

U N I T E D N AT I O N S I N D U S T R I A L D E V E LO P M E N T O R G A N I Z AT I O N

ПРОГРАМА
«ЕКОЛОГІЗАЦІЯ
ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ СХІДНОГО
АГРОМАШ
ПАРТНЕРСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» (EAP GREEN)
Програма «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського
Союзу» (EaP GREEN) покликана підтримати перехід шести країн Східного партнерства
ЄС (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України) на «зелену» модель
розвитку економіки.
Фінансування програми EaP GREEN здійснює Європейська Комісія за спільної
участі чотирьох міжнародних організацій: Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК
ООН), Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Програми ООН з
навколишнього середовища (ЮНЕП) та Організації Об’єднаних Націй з промислового
розвитку (ЮНІДО). Додаткова фінансова підтримка здійснюється Австрійським банком
розвитку й Урядом Республіки Словенія.

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
«РЕСУРСОЕФЕКТИВНЕ ТА ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО» (РЕЧВ)
Демонстраційний проект «Ресурсофективне та чисте виробництво» має на меті
прискорити і розширити застосування РЕЧВ на національному та регіональному рівнях,
особливо в таких секторах, як сільське господарство, харчова, хімічна промисловість і
виробництво будівельних матеріалів. Завданнями проекту є:
• відбір та навчання експертів методології ресурсоефективного та чистого
виробництва та пов’язаних з нею інструментів менеджменту й підприємництва;
• підвищення обізнаності та покращення розуміння можливостей і переваг
РЕЧВ на національному та регіональному рівнях серед підприємств, уряду та
громадянського суспільства;
• підтримка в поширенні та впровадженні в цільових секторах важливих для РЕЧВ
технологій і обладнання.
Підприємства, що впровадили РЕЧВ, збільшили ефективність використання
матеріалів та енергії; підвищили свою продуктивність та, як наслідок,
конкурентоспроможність; знизили обсяги утворених викидів та відходів.
У даному буклеті зібрані успішні практики українських підприємств, які брали
участь у проекті в 2015-2016 рр., застосовуючи методику ЮНІДО «Ресурсоефективне
та чисте виробництво», та продемонстрували ефективність даного підходу та його
економічні переваги.

Ця публікація випускається без офіційного редагування Організації Об’єднаних Націй. Використані
визначення та виклад матеріалу в цьому документі не виражають жодну думку з боку Секретаріату
Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) щодо правового статусу тієї чи іншої країни,
території, міста чи району або їх влади, або щодо делімітації їх кордонів, або економічної системи, або рівня
розвитку. Такі визначення, як “розвинені”, “промислово розвинені” і “ті, що розвиваються”, призначені для
статистичних цілей та не обов’язково виражають судження про стадію розвитку, яка досягнута конкретною
країною чи регіоном. Згадування назв фірм або комерційних продуктів не означає їх схвалення з боку ЮНІДО.
Вибір проектів для відображення участі ЮНІДО спрямований на демонстрацію їх розмаху та географічного й
тематичного різноманіття. Цей вибір не є затвердженим ЮНІДО.

Організація-виконавець проекту в Україні:
КМІГОР «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва»

СЛОБОЖАНСЬКА
БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА
ПрАТ з іноземними інвестиціями «Слобожанська
Будівельна Кераміка» є найбільшим в Україні виробником
облицювальної цегли і поризованих керамічних блоків
з повним циклом виробництва – від видобутку глини до
відвантаження готової продукції.
У 2009 році в с. Озера компанія запустила перший
в Україні завод з виробництва поризованих керамічних
блоків. Зважаючи на постійну роботу підприємства над
удосконаленням виробництва, саме цей завод було
обрано для апробації РЕЧВ-підходу. Спільними зусиллями
команди, що складалась зі спеціалістів підприємства та
РЕЧВ-консультантів, було проведено оцінку використання
матеріалів, енергії та води і розроблено ряд технічних

РЕЧВ-ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ
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заходів, спрямованих на підвищення ресурсоефективності
підприємства. Частина з них не потребують значних витрат та
вже почали впроваджуватися. Окремо слід відмітити заходи
по заміні газу твердим паливом. Перехід на використання
такого палива потребує значних інвестицій і пов’язаний з
рядом ризиків, але термін окупності такої модернізації може
складати менше 2-3 років.
Підприємство в своїй діяльності вже застосовує подібні
до РЕЧВ методики стосовно моніторингу технологічних
показників виробництва. Участь у демонстраційному
проекті РЕЧВ дозволила компанії з іншого боку поглянути на
стан виробництва й усталитись у підвищенні ефективності
використання своїх ресурсів.
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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
ОСНОВНІ ОПЦІЇ

1. Енергоменеджмент
• Рекуперація тепла на сушилі
• Додаткова теплоізоляція сушила
• Виведення незавантажених трансформаторів
• Модернізація системи освітлення
2. Водний менеджмент
• Модернізація сантехнічного обладнання цеху
3. Управління матеріалами
• Переробка відходів цегли та їх реалізація
• Заміна вигоряючих добавок

Всього по ВСІМ опціям

ПЕРЕВАГИ
Використання
Скорочення
Економічні
ресурсів
забруднень
Зменшення
Зменшення
Інвестиції Збереження використання енергії,
утворення стоків,
води і/чи матеріалів викидів і/чи відходів
[євро]
[євро/рік]
(за рік)
(за рік)
116 090

202 410

4 553 150 кВт•год
енергії
4 000 м3 води

966 т CO2-екв.
викидів в атмосферу

50

40

804 м3 води

804 м3 стоків

7 170

5 140

-

2 447 т відходів

123 310

207 590

3

АГРОМАШ
ПрАТ «Рахнянське СП «АГРОМАШ» виробляє високоякісну
гіперпресовану цеглу різної форми та кольорів обсягом
близько 3 000 тон на рік. Виробничі потужності компанії
розташовані у с. Рахни-Лісові Вінницької області. Підприємство
порівняно молоде, і питання його розвитку є дуже актуальним,
а ефективність використання ресурсів – ключовий чинник
успішного зростання.
Під час оцінки за методикою ресурсоефективного та
чистого виробництва на підприємстві було виявлено можливості
скорочення споживання енергії та використання матеріалів.
Наприклад, значний обсяг реактивної потужності генерується
за рахунок роботи електричних приводів. Її компенсація
забезпечить не тільки збереження електроенергії, але і
збільшення пропускної здатності мережі. Останнє надає змогу
використання більш широкого кола виробничого обладнання, а

РЕЧВ-ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ
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отже, сприятиме зростанню обсягів випуску продукції.
Підприємство вже має успішний досвід щодо поводження
з відходами. Так, дрібна фракція, що утворюється при
виробництві «рваної» цегли, реалізується як корисна побічна
продукція і є джерелом додаткового доходу. В ході РЕЧВоцінки було розроблено ряд додаткових заходів щодо
енергоспоживання та поводження з матеріалами. Загальна
економія від впровадження всіх запропонованих заходів
сягатиме 2 800 євро щорічно, що є суттєвим заощадженням для
невеликої компанії.
Впровадження методики РЕЧВ допомогло керівництву
підприємства реалізувати прагнення до підвищення
екологічності та економічності виробництва, а також
надало можливість знайти ефективні рішення для найбільш
ресурсоємних ділянок технологічного процесу.

ЗМІНА ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАБРУДНЕНЬ (%)
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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 ЗАХОДИ
ОСНОВНІ ОПЦІЇ

1. Енергоменеджмент
• Встановлення
компенсаторів
реактивної
потужності
• Термоізоляція парогенератора та паропроводів
• Позиціонування електродів у парогенераторі
2. Управління матеріалами
• Подрібнення та повторне використання відходів
• Встановлення теплообмінника в гідравлічній
системі пресів для охолодження робочої рідини

Всього по ВСІМ опціям
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ПЕРЕВАГИ
Використання
Скорочення
Економічні
ресурсів
забруднень
Зменшення
Зменшення
Інвестиції Збереження використання енергії,
утворення стоків,
води і/чи матеріалів викидів і/чи відходів
[євро]
[євро/рік]
(за рік)
(за рік)
580

620

2 910 кВт•год енергії

4 т CO2-екв.
викидів в атмосферу

2 080

2 220

75 т
матеріалів

75 т
відходів

2 660

2 840

ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
ТОВ «Житомирський завод металевих конструкцій»
є одним з провідних виробників високоякісних збірних
конструкцій, зокрема зі стометровими прогонами, та інших
будівельних конструкцій для промислових об’єктів. Завод
було започатковано ще у 1972 році, на сьогоднішній день він є
частиною холдингу ПАТ «Укрстальконструкція».
За період роботи заводу відбувалися поступові
зміна та модернізація обладнання з метою підвищення
ефективності виробництва та якості продукції. На підприємстві
застосовується підхід ощадного використання ресурсів. У
першу чергу це стосується використання металопрокату, який
є найвартіснішим матеріалом при виробництві конструкцій.
Наприклад, впроваджене сортування залишків металопрокату

РЕЧВ-ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ
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з подальшим їх використанням у виробництві.
Під час РЕЧВ-оцінки на підприємстві було проведено
комплексний аналіз ефективності роботи обладнання та
ресурсоспоживання. За результатами оцінки запропоновано
та обґрунтовано 10 технічних та організаційних заходів, які
дозволяють скоротити використання енергії на 10 %, що,
в свою чергу, призведе до зниження обсягу викидів на 6 %.
Більшість розроблених заходів є низьковитратними, а їх період
окупності становить близько 1 року. Заходи, що потребують
більших інвестицій, окупляться за 3-4 роки.
Потенційні
заощадження
від
впровадження
запропонованих заходів сягають 9 700 євро на рік.
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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
ОСНОВНІ ОПЦІЇ

1. Енергоменеджмент
• Встановлення фазних стабілізаторів в
електромережі
• Керована компенсація реактивної енергії
• Виведення ненавантажених трансформаторів
• Заміна ламп освітлення
• Хімічне очищення котлів
• Усунення витоків стисненого повітря
• Термоізоляція адміністративної будівлі
2. Водний менеджмент
• Встановлення аераторів

Всього по ВСІМ опціям

ПЕРЕВАГИ
Використання
Скорочення
Економічні
ресурсів
забруднень
Зменшення
Зменшення
Інвестиції Збереження використання енергії,
утворення стоків,
води і/чи матеріалів викидів і/чи відходів
[євро]
[євро/рік]
(за рік)
(за рік)

29 010

9 650

260 700 кВт•год
енергії

136 т CO2-екв.
викидів в атмосферу

50

40

115 м3 води

115 м3 стоків

29 060

9 690

5

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД “СОНЕТ”
ТОВ “Механічний завод “Сонет” – це підприємство з
м. Бровари, основними видами продукції якого є навісні
вентильовані фасадні системи та підйомно-транспортне
устаткування (ліфти). Підприємство прийняло участь у
проекті РЕЧВ, маючи на меті проаналізувати ефективність
використання обладнання, а також розробити заходи для
збереження ресурсів і, як результат, зниження експлуатаційних
витрат та збільшення випуску продукції.
Під час аналізу споживання сировини та енергії у
виробничих процесах було встановлено можливості більш
ощадливого використання ресурсів. Потенційні економічні
та екологічні вигоди від запропонованих експертами РЕЧВопцій полягають у скороченні річного споживання енергії на
3 %, утворення відходів – на 6 %, утворення викидів – на 6 %.
Сукупний економічний ефект від реалізації заходів оцінюється

РЕЧВ-ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ

ЗМІНА ПРОДУКТИВНОСТІ РЕСУРСІВ (%)

ЗМІНА ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАБРУДНЕНЬ (%)
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в 7 740 євро на рік. Варто відмітити, що запропоновані
заходи мають не лише пряму, а й опосередковану дію.
Наприклад, зміна процесів нанесення порошкової фарби та
гідрофобізатора (найдорожчих видів сировини) дозволить
не тільки зменшити витрати цих матеріалів, але й уникнути
забруднення навколишнього середовища дисперсними
речовинами та покращити робочі умови на виробничій
ділянці.
Впровадження методології РЕЧВ дозволяє підприємству
підвищити свою ефективність навіть у складних економічних
умовах, знизити шкідливий вплив виробничих процесів
на навколишнє середовище та підняти рівень соціальної
відповідальності. Таким чином, компанія має додаткові
переваги для залучення коштів на модернізацію та реалізацію
інноваційних проектів.
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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 ЗАХОДИ
ОСНОВНІ ОПЦІЇ

1. Енергоменеджмент
• Теплоізоляція камери запікання
• Заміна компресорного обладнання
2. Управління матеріалами
• Заміна камери нанесення порошкової фарби
• Організація процесу нанесення гідрофобізатору
• Реалізація золи від спалювання торфу

Всього по ВСІМ опціям
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ПЕРЕВАГИ
Використання
Скорочення
Економічні
ресурсів
забруднень
Зменшення
Зменшення
Інвестиції Збереження використання енергії,
утворення стоків,
води і/чи матеріалів викидів і/чи відходів
[євро]
[євро/рік]
(за рік)
(за рік)
3 700

3 570

35 450 кВт•год енергії

47 т CO2-екв.
викидів в атмосферу

4 180

4 170

2т
матеріалів

17 т
відходів

7 880

7 740

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА
ПАТ “Дніпропетровський завод металоконструкцій
ім. І.В. Бабушкіна” належить до холдингу “Укрстальконструкція”
та виробляє високоякісні зварні сталеві конструкції для
металургійного, енергетичного і будівельного секторів.
Металообробка є однією з найбільш енергоємних
галузей, тому підприємство вкрай зацікавлене у пошуку
способів підвищення енергоефективності виробництва. Участь
у демонстраційному проекті дала можливість випробувати
на практиці методологію РЕЧВ. Результати оцінки стали
підґрунтям для ряду управлінських рішень в напрямку
економії ресурсів.
Результатами спільної роботи РЕЧВ-експертів та
команди підприємства стали 18 заходів, що мають на меті

скоротити споживання енергії, води, матеріалів і знизити
обсяги утворення шкідливих викидів та відходів. Загальний
економічний ефект від реалізації цих заходів сягає 94 000
євро на рік. При цьому впровадження більшості опцій не
потребує значних інвестицій, а термін їх окупності становить
близько 1 року. Серед високовартісних опцій розглянуто
термомодернізацію будівель з окупністю близько 5 років.
ПАТ “Дніпропетровський завод металоконструкцій
ім. І.В. Бабушкіна” має давню та успішну історію. Поряд з цим,
ефективна оцінка його виробництва за сучасною методикою
є цінною основою для розуміння рівня його ефективності,
продуктивності й екологічності, а також визначення цілей для
подальшого розвитку.

РЕЧВ-ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ

ЗМІНА ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАБРУДНЕНЬ (%)

ЗМІНА ПРОДУКТИВНОСТІ РЕСУРСІВ (%)
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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
ОСНОВНІ ОПЦІЇ

1. Енергоменеджмент
• Компенсація реактивної потужності
• Виведення ненавантажених трансформаторів
• Заміна пневмоінструменту електричним
• Заміна ламп в системі освітлення
• Утеплення адміністративної будівлі
2. Водний менеджмент
• Збір дощової води для поливу території та зелених
насаджень
3. Управління матеріалами
• Використання фарб, які не потребують попередньої
дробоструменевої обробки поверхонь
• Запобігання утворенню відходів металу

Всього по ВСІМ опціям

ПЕРЕВАГИ
Використання
Скорочення
Економічні
ресурсів
забруднень
Зменшення
Зменшення
Інвестиції Збереження використання енергії, утворення стоків,
[євро]
[євро/рік] води і/чи матеріалів викидів і/чи відходів
(за рік)
(за рік)

112 240

53 480

1 295 020 кВт•год
енергії

1 030 т CO2-екв.
викидів в атмосферу

210

460

2 000 м3 води

-

14 130

39 730

175 т
матеріалів
158 400 кВт•год
енергії

158 т
відходів
209 т CO2-екв.
викидів в атмосферу

126 580

93 670

7

ЯГУАР
Будівельна компанія ТОВ «Ягуар» з м. Києва виконує
всі види загальнобудівельних робіт. Підприємство
націлене на динамічний розвиток, і його керівництво
розуміє важливість ощадливого ресурсоспоживання для
успішного ведення бізнесу. Для проведення РЕЧВ-оцінки за
методикою Організації Об’єднаних Націй з промислового
розвитку з метою визначення потенціалу ресурсо- та
енергозбереження ТОВ «Ягуар» обрало цех з виробництва
металопластикових огороджувальних конструкцій.
РЕЧВ-експерти та спеціалісти підприємства зібрали
та проаналізували дані щодо виготовлення продукції та
споживання основних видів ресурсів за перший рік роботи
віконного цеху. Розраховані питомі показники відобразили
досить високий рівень ефективності виробництва.
Разом з тим, споживання енергії може бути скорочене

РЕЧВ-ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ

ЗМІНА ПРОДУКТИВНОСТІ РЕСУРСІВ (%)
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без зменшення об’ємів виробництва. РЕЧВ-командою
розроблено та запропоновано до впровадження 6 заходів,
серед яких ремонт обладнання, модернізація системи
освітлення, оптимізація системи електропостачання. В
результаті реалізації цих заходів планується знизити,
наприклад,
споживання
енергії
на
виробництві
металопластикових конструкцій на 25 %. Всі запропоновані
заходи є маловитратними, а економічний ефект від них
сягатиме 330 євро щорічно.
Методика РЕЧВ викликала інтерес у працівників
ТОВ «Ягуар» та була схвально сприйнята компанією, що
сприяло подальшому вдосконаленню виробництва та
пошуку нових можливостей для підвищення ефективності
ресурсоспоживання.

ЗМІНА ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАБРУДНЕНЬ (%)
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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 ЗАХОДИ
ОСНОВНІ ОПЦІЇ

1. Енергоменеджмент
• Усунення витоків у пневмопроводах
• Модернізація системи освітлення
• Виведення ненавантаженого трансформатора
в резерв
2. Водний менеджмент
• Модернізація сантехнічного обладнання

Всього по ВСІМ опціям
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ПЕРЕВАГИ
Використання
Скорочення
Економічні
ресурсів
забруднень
Зменшення
Зменшення
Інвестиції Збереження використання енергії,
утворення стоків,
води і/чи матеріалів викидів і/чи відходів
[євро]
[євро/рік]
(за рік)
(за рік)
530

310

4 410 кВт•год енергії

6 т CO2-екв.
викидів в атмосферу

40

20

56 м3
води

56 м3
стоків

570

330

КУРЯЗЬКИЙ ЗАВОД
СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ
ТОВ «Курязький завод силікатних виробів», що
розташоване у Харківській області, має довгу історію
та значний досвід на українському ринку будівельних
матеріалів. Основною діяльністю підприємства є
виготовлення силікатної цегли, сухих будівельних сумішей,
ґрунтовки та вапна.
Спираючись на проведений аналіз виробничих
процесів, оцінку ефективності роботи обладнання та
показники споживання сировини та матеріалів, робоча
група з експертів і представників компанії, створена для
впровадження методики РЕЧВ на підприємстві, розробила
та представила керівництву підприємства ряд технічних
та організаційних рішень. Вони націлені на скорочення

РЕЧВ-ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ

ЗМІНА ПРОДУКТИВНОСТІ РЕСУРСІВ (%)
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ресурсоспоживання, наприклад, на запобігання втратам
тепла, що, в свою чергу, призводить до зменшення обсягів
споживання природного газу; раціональне споживання
стиснутого повітря - одного з найдорожчих енергоресурсів.
Розглядалися також використання альтернативних видів
палива, таких як вугілля або відходи деревини з сусідніх
підприємств, та нові методи ефективного поводження з
відходами. Результатом впровадження розроблених РЕЧВопцій може бути економія близько 4 000 євро на рік.
Отримані в ході РЕЧВ-оцінки результати стали
хорошим підґрунтям для визначення подальших цілей
розвитку підприємства та підвищення продуктивності його
виробничих процесів.
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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
ОСНОВНІ ОПЦІЇ

1. Енергоменеджмент
• Заміна теплоізоляційного покриття автоклавів
• Усунення витоків стисненого повітря
2. Водний менеджмент
• Встановлення пістолету-розпилювача на ділянці
помивки
3. Управління матеріалами
• Організація збору та сортування металобрухту

Всього по ВСІМ опціям

ПЕРЕВАГИ
Використання
Скорочення
Економічні
ресурсів
забруднень
Зменшення
Зменшення
Інвестиції Збереження використання енергії,
утворення стоків,
води і/чи матеріалів викидів і/чи відходів
[євро]
[євро/рік]
(за рік)
(за рік)
2 320

2 900

94 300 кВт•год
енергії

36 т CO2-екв. викидів
в атмосферу

10

10

76 м3 води

76 м3 стоків

-

1 460

-

-

2 330

4 370
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ДІКЕРГОФФ /УКРАЇНА/
ТОВ з іноземними інвестиціями «Дікергофф /Україна/» –
це виробник товарного бетону, що знаходиться в м. Києві.
Щороку група Buzzi Unicem, до якої належить підприємство,
публікує звіт щодо сталого розвитку та впливу її діяльності
на довкілля. Концепція ресурсоефективного та чистого
виробництва повністю відповідає екологічній політиці групи,
а бажання вдосконалення управлінських процесів у напрямку
більш сталого виробництва сприяло участі підприємства в
демонстраційному проекті РЕЧВ. Для оцінки ефективності
використання енергії, води та матеріалів було створено
робочу команду, результатами діяльності якої стала підготовка
заходів, спрямованих на підвищення ресурсоефективності
та отримання економічного й екологічного ефекту.
Впровадження запропонованих заходів дозволяє знизити

РЕЧВ-ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ

ЗМІНА ПРОДУКТИВНОСТІ РЕСУРСІВ (%)
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споживання ключових ресурсів та заощаджувати 8 650 євро
на рік. Обсяги утворення відходів можуть бути знижені до
50 % завдяки використанню встановленої на підприємстві
системи рециклінгу. При цьому з води, яка залишається
після промивання бетонозмішувачів, відділяються корисні
матеріали (наприклад, пісок), які можна повторно використати
у виробництві, а саму очищену воду можна повторно
використовувати для технологічних цілей.
Прагнучи зробити власне виробництво більш ефективним
і рентабельним, керівництво підприємства має змогу надалі
самостійно використовувати методику РЕЧВ. При чому
позитивний досвід може бути поширений і на інші українські
філії з метою покращення екологічних та економічних
стандартів їхньої діяльності та вдосконалення якості продукції.

ЗМІНА ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАБРУДНЕНЬ (%)
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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 ЗАХОДИ
ОСНОВНІ ОПЦІЇ

ПЕРЕВАГИ
Використання
Скорочення
Економічні
ресурсів
забруднень
Зменшення
Зменшення
Інвестиції Збереження використання енергії, утворення стоків,
води і/чи матеріалів викидів і/чи відходів
[євро]
[євро/рік]
(за рік)
(за рік)

1. Енергоменеджмент
• Ізоляція трубопроводів від котельні
185
• Заміна
трубопроводів
мережі
розподілу
стисненого повітря
не
2. Водний менеджмент
• Введення в експлуатацію системи рециклінгу води потребує
3. Управління матеріалами
не
• Повторне використання твердих відходів з потребує
бетонозмішувачів

Всього по ВСІМ опціям

10

185

320

6 320 кВт•год енергії

3 т CO2-екв.
викидів в атмосферу

330

690 м3
води

-

8 000

2 110 т
матеріалів

1 055 т
відходів

8 650

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) є спеціалізованою установою Організації Об’єднаних Націй,
яка сприяє розвитку промисловості в цілях всеохоплюючої глобалізації, екологічної стійкості та скорочення бідності. ЮНІДО було
створене 17 листопада 1966 року резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. На сьогодні членами ЮНІДО
є 170 країн.
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Публікацію підготовлено у рамках демонстраційного компоненту «Ресурсоефективне і
чисте виробництво» програми «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства
Європейського Союзу” (EaP GREEN)
www.green-economies-eap.org

Австрійський банк розвитку

Уряд Республіки Словенія

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)
Віденський міжнародний центр
а/с 300, A1400 Відень, Австрія
Тел.: (+43-1) 26026-0
unido@unido.org
www.unido.org

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні
Бізнес-центр «Вектор»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, Україна
Тел.: (+380) 44-227-83-78
info@recpc.org
www.recpc.org

