
КИЇВСЬКИЙ 

КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ

ПрАТ “Київський картонно-паперовий комбінат” – одне з найбільших підприємств 

Європи з випуску картонно-паперової продукції, є частиною австрійської компанії 

Pulp Mill Holding. У загальному випуску целюлозно-паперової продукції в Україні 

частка комбінату складає близько 30%. Основною сировиною для виробництва є 

макулатура. Потужність з переробки вторинної сировини становить понад 1500 т. 

на добу.

Близько 700 компаній України і низки країн СНД і далекого зарубіжжя щорічно 

купують продукцію Київського картонно-паперового комбінату. У тару з 

гофрованого картону Київського КПК упаковується продукція провідних брендів 

України і транснаціональних компаній. 



На етапі впровадження

• система енергетичного менеджменту, відповідає вимогам міжнародного 

стандарту ISO 50001:2018 та національного стандарту ДСТУ ISO 

50001:2020 (сертифікація запланована у січні 2021 року);

• система управління безпекою праці і здоров′я працівників, відповідає 

вимогам міжнародного стандарту ISO 45001:2018 (сертифікація 

запланована у січні 2021 року);

ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Впроваджені та сертифіковані

• система менеджменту якості, відповідає вимогам міжнародного стандарту 

ISO 9001 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001;

• система екологічного менеджменту, відповідає вимогам міжнародного 

стандарту ISO 14001 та національного стандарту ДСТУ ISO 14001.

• система менеджменту безпеки продукції, відповідає вимогам міжнародного 

стандарту FSSC 22000 2013 Packaging.

• система простежуваності ланцюжка постачання, що відповідає вимогам 

міжнародного стандарту FSC - STD-40-004.



ЕНЕРГЕТИЧНІ БАЗОВІ ЛІНІЇ, ЯК ІНСТРУМЕНТ 

МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ.

Суховій Дмитро

Пройшов тренінг UNIDO Експертного рівня (10.04.2017- 30.08.2018)

Отримав сертифікат UNIDO та Держенергоефективності



ОСНОВНІ ПИТАННЯ

1. Енергетична базова лінія у відповідності до вимог ДСТУ ISO 

50001-2020;

2. Найбільш якісний метод розрахунку базової енергетичної лінії;

3. Які дані необхідні для розрахунку базової енергетичної лінії (на 

прикладі виробничого процесу ПрАТ "Київський КПК");

4. Як за допомогою базової енергетичної лінії виконувати 

моніторинг енергоефективності процесу;

5. Як обчислити сумарну економію або перевитрату 

енергетичного ресурсу по процесу за визначений період 

використовуючи базову енергетичну лінію.



СПРОЩЕНА СХЕМА ПРОЦЕСУ

Необхідно враховувати фактори впливу

Лічильник 

ресурсів

Ресурс

Процес Продукція

Лічильник 

продукції

• Оцінка 

• Аналіз

• Дія



Енергетична базова лінія у відповідності 

до вимог ДСТУ ISO 50001-2020



Енергетична базова лінія і

питоме енергоспоживання



Порівняння та оцінювання
Базова енергетична лінія і питоме енергоспоживання



Збір і оцінка даних для моніторингу 

стану енергоефективності процесу



Моніторинг енергоефективності процесу



Моніторинг енергоефективності процесу

Сумарна економія за період з 01.07.2019 по 15.11.2020 становить 3 784 373 кВтг

Економія електр. ен. за період з 01.07.2019 по 15.11.2020 становить 2 087 451 кВтг

Економія тепл. ен. за період з 01.07.2019 по 15.11.2020 становить 1 696 921 кВтг



Базова лінія до і після модернізації процесу



Висновки

При впровадженні СЕнМ на ПрАТ «ККПК», за допомогою методів верифікації

енергоефективності, які визначені в стандарті ISO 50001 (базова енергетична

лінія), було виявлено різницю між встановленими питомими нормами на

виробництві і розрахованими показниками енергоефективності. Різниця

становила до 40% на марки продукції, які виробляли невеликими обсягами і

тому було складно визначити питомі витрати.

Регресійний аналіз споживання ресурсів (математична модель на базі

багатофакторної лінійної регресії) – це дуже зручний інструмент для моніторингу

поліпшення/погіршення енергоефективності процесу і відповідно контролю за

споживанням енергетичних ресурсів.

Для розрахунку базової лінії важливо збирати статистичні дані синхронізовано у

часі.

Розгляд процесів використання та споживання енергії на підприємстві

необхідно починати з визначення суттєвих споживачів енергії. Для цього

необхідно всі енергетичні ресурси привести до єдиних фізичних величин.


