
ТОВ «Новооржицький цукровий завод» було введено в 
експлуатацію 1978 році. У 2013 р. став виробничим підрозді-
лом ТОВ фірма «Астарта-Київ». Виробничі потужності 
дозволяють переробляти більше ніж 8 000 тон цукрового 
буряку за добу. Виробництво базується на виготовлені цукру 
з цукрового буряку. 

Технологічний процес цукрового виробництва включає в 
себе по стадійний процес переробки сировини (цукрового 
буряку) з отриманням головної продукції (цукру - піску) і 
супутніх продуктів переробки (жом і меляса). Підприємство 
реалізує продукцію як на вітчизняному, так і на закордонних 
ринках. 

Система енергетичного менеджменту на Підприємстві була 
впроваджена та сертифікована в 2016 р.  

І інтегрована в корпоративну систему менеджменту  (КІСМ) 
з існуючими на підприємстві системами менеджменту  
якості, екології, охорони праці та промислової безпеки та 
харчової безпеки.

В період 01.09.2018 по 15.10.2018 була проведена серія (2) 
внутрішніх аудитів КІСМ, в результаті аудиту була отримана 
інформація про підтвердження відповідністі КІСМ ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, FSSC 22000, 
ISO 50001:2011. Разом з тим було зареєстровано:
- 6 найкращих практик;
- 17 невідповідностей;
- 32 рекомендацій з удосконалення .

У період 15 по 22 січня 2019 року проведена верифікація 
КІСМ за 2018 рік. Згідно Програми та результатам верифіка-
ції КІСМ, існуючі заходи управління здатні знизити значи-
мість небезпечних факторів і ризиків харчовій безпечності.
У договори з постачальниками додано вимоги про надання 
інформації за показниками безпеки продукції.

Область розповсюждення СЕнМ - все підприємство. Енерго-
ресурси що споживаються на підприємстві: електроенергія, 
природний газ, вода.

До участі в проекті ЮНІДО-ГЕФ «Впровадження стандарту 
систем енергоменеджменту в промисловості України», на 
підприємстві на підприємстві існувало розуміння про необ-
хідність побудови системи енергетичного менеджменту, та 
управління енергоспоживанням на систематичній основі.

Оцінку енергоефективності до участі в проекті проводилася на 
основі:
‣ тенденцій споживання енергоресурсів;
‣ порівнянь до минулих років;
‣ розрахунком питомих витрат на одиницю продукції.

Не проводилось (я):
‣ навчання в сфері енергозбереження та підвищення енер-
гоефективності;
‣ енергетичний аналіз і нормалізація споживання енергоре-
сурсів;
‣ оцінка відповідності законодавчим та іншим вимогам.

Практично була відсутня процедура з врахування енргое-
фективності в закупівлях та проектуванні. 

Приведена на рисунку діаграма показує рівень відповідно-
сті вимогам ISO 50001 на ТОВ «Новооржицький цукровий 
завод»  до та після впровадження системи енергетичного 
менеджменту.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПІДПРИЄМСТВА
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В рамках проекту ЮНІДО-ГЕФ «Впровадження стандарту 
систем енергоменеджменту в промисловості України», 
Підприємство отримало теоретичні та практичні знання 
щодо особливостей функціонування системи енергетичного 
менеджменту. В рамках навчання було прослухано інформа-
цію яка складалася з 4 модулів, що повністю охоплювали 
вимоги  міжнародного стандарту ISO 50001 і надали можли-
вість прицівникам підприємства оцінити фактичне енер-
госпоживання щодо випуски продукції. Продукція  підпри-
ємства предствлена на рисунку.

Зарезультатами діяльності системи енергетичного менедж-
менту в 2018 році було:
‣ зменшено витрати газу на тону ц/б на 6,5 % від факту 2017 
року;
‣ зменшено витрати газу на 1 тону гранульованого жому на 
5,2 % від факту 2017 року;
‣ зменшено споживання електроенергії на 13,75 % від факту 
2017 року;
‣ збільшено середньодобову переробку сировини на 6,8 % 
від факту 2017 року;
‣ частково введено в дію систему внутрішнього контролю, 
якості, обліку електричної енергії; 
‣ впроваджено систему контролю споживання енергоресур-
сів; 
‣ виконано часткову оптимізацію системи стисненого 
повітря.

При закупілях  10 частотних перетворювачів отримано 
знижки у 20 - 25 %.

Підготовка персоналу здійснюється згідно План-графіку 
підготовки персоналу [процедура НОЦ-СТ-Р01-Д], яка вклю-
чає теми для самостійної пілготовки, внутрішнє та зовнішнє 
навчання з енергозбереження та енергоефективності. 
Протягом року проведено серію навчань та тренінгів.

Також в 2018 р., було закуплено . Підтверджено дію міжна-
родних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007, ISO 50001:2011.

Перелік реалізованих в 2017 - 2018 рр.,  заходів наведений в 
таблицях.

ПЕРЕВАГИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СЕнМ
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3 РЕАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ4

2

ЦІЛІ В 2017 РОЦІ

Зниження споживання 
природнього газу на 11,6 % у 
порівнянні з минулим роком

1 15.09.2017

Термін виконання/ 
Фактична дата 
виконання

Зниження споживання 
електроенергії на виробництво 
цукру на 5,65 % у порівнянні 
з минулим роком

2 15.09.2017

Зниження споживання 
природнього газу на сушіння 
жому на 15,13 % у порівнянні 
з минулим роком

3 01.09.2017

Зменшення витрат технічної 
води на 3%

4 15.07.2017

ЦІЛІ В 2018 РОЦІ

Скоротити споживання 
природнього газу на сушіння 
жому до 3 361м³/рік

1 01.10.2018

Термін виконання/ 
Фактична дата 
виконання

Скоротити споживання 
електроенергії на 110 кВт/год у 
порівнянні з попереднім роком

2 15.09.2018

Зменшення витрат технічної 
води на 0,05 м³/т буряків

3 15.09.2018

Впровадити систему контро-
лю споживання газу, 
використання пари та 
електроенергії

4 15.09.2018

Оптимізувати систему 
стисненого повітря 
на підприємстві

5 17.08.2018
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Для оцінка результатів впровадження було проведено 
оцінку ефективності роботи підприємства відповідно до 
основних показників та вимог стандарту ISO 50001.  

На підприємстві впроваджена та функціонує система енер-
гетичного менеджменту, яка діє в рамках Корпоративної 
інтегрованої системи менеджменту. На підприємстві в 
якості визначення ефективності роботи розроблені проце-
дури енергетичного аналізу з використанням інструменту 
ЮНІДО наданого в рамках участі у проекті ЮНІДО-ГЕФ 
«Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в 
промисловості України».

Відповідно до інструменту ЮНІДО на підприємстві було 
визначено наступні базові лінії для:
‣ споживання  природнього газу  без жомосушки м3;
‣ споживання природнього газу  на жомосушку, м3;
‣ споживання електроенергії (всього), кВт∙год;
‣ споживання електроенергії (на виробництво), кВт∙год.

Для визначення базових ліній вказаних вище. На підприєм-
стві проводився регресійний аналіз, який базувався на наяв-
ній системі технічного обліку енергетичних та не енергетич-
них факторів впливу.

Період побудови «базовий період» був обраний на базі даних 
отриманих за 2017 р.

Графік економії природнього газу без жомосушки визначе-
ного за допомогою (КУСУМ) в м³, представлено на рисунку.

Економія споживання  природнього газу без жомо-
сушки м³  в 2018 р. 

Відповідно до даних рисунку економія склала 8,86 % від 
загального споживання природного газу без жомосушки.

РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
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Значення нормалізованого R²

Базова лінія 
споживання

Споживання  
природнього 
газу без 
жомосушки, м³

29,24711179+ 0,049838∙(Виробле-
но цукру, т)+ 0,008835∙(Цукроза 
на верстаті, тн.) – 29,2288∙ (Вміст 
гнилої маси до маси буряків)+ 
0,452228∙( Відкачка, у % до маси 
буряків)+ 0,010286 (Перероблено 
буряків, тн.)

Рівняння 
нормалізації

0,95

Споживання 
природнього 
газу на жомо-
сушку, м³

60,91966 – 0,02775 (Отримано 
меляси, тн)+ 0,287881 (Вироблено 
жому, тн сухого)+ 0,236383 
(Вироблено жому, тн, гранульова-
ного) – 2,47066 (Дигестія, %) – 
0,75224727 (Вміст сухої речовини 
в прессованому жомі)

0,88

Споживання 
електроенер-
гії (всього), 
кВт∙год

56829,139+ 59,69 (Вироблено 
цукру, т) + 9,217 (Цукроза на 
верстаті, тн.) + 33,385 (Отримано 
меляси, тн) + 122,193 (Вироблено 
жому, тн, Гранульованого) + 
57,767 Витрати вапняку, тн. +  
3350,813 (Співвідношення 
вугілля/камінь %)

0,91

Споживання 
електроенергії 
(на виробни-
цтво), кВт∙год

41075,893+ 57,244 (Вироблено 
цукру, т) + 12,405 (Цукроза на 
верстаті, тн.)+ 46,62 (Отримано 
меляси, тн) + 54,834 (Витрати 
вапняку, т)+ 2833,946 (Співвідно-
шення вугілля/камінь)

0,89
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Графік економії природнього газу на жомосушку визначено-
го за допомогою (КУСУМ) в м³, представлено на рисунку.

Економія споживання  природнього газу на жомосуш-
ку м³  в 2018 р. 
м³ 

дні роботивиробничого періоду 

Графік економії споживання електроенергії (всього) визна-
ченого за допомогою (КУСУМ) в кВт∙год, представлено на 
рисунку.

Економія споживання  електроенергії (всього)  кВт∙год, в 
2018 р. 

0

дні роботивиробничого періоду 

Відповідно до даних рисунку економія склала 6,9 % від  
споживання природного газу на жомосушку.
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Навчання в рамках Проекту  ЮНІДО «Впровадження 
стандартів систем енергоменеджменту в промисловості 
України», надало Підприємству, теоретичних та практичних 
знань щодо побудови систем енергетичного менеджменту в 
рамках процесів енергетичного планування. Більш деталь-
ного розуміння використання статистичних методів,  а саме 
регресійного аналізу як інструменту для порівняння спожи-
вання енергоресурсів за унормованих умов.

Ключовими перевагами від впровадження були:
‣ Використання нормалізації енергоспоживання відповідно до 
факторів впливу.
‣ Визначення законодавчих та інших вимого щодо енергоспо-
живання.
‣ Покращення оперативного контролю та його аналізу.

Рекомендації до покращення:
‣ провести консультативно-інформаційну роботу з працівни-
ками підприємства щодо оновлених вимог в ISO 
50000:2018.
‣ провести консультативно-інформаційну роботу з працівни-
ками підприємства щодо нормалізації даних енергоспожи-
вання.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
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Відповідно до даних рисунку економія склала 17 % від  
споживання електроенергії (всього).
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Графік економії споживання електроенергії (на виробни-
цтво) визначеного за допомогою (КУСУМ) в кВт∙год, пред-
ставлено на рисунку.

Економія споживання  електроенергії (на виробництво)  
кВт∙год, в 2018 р. 

дні роботивиробничого періоду 

кВт∙год

Відповідно до даних рисунку економія склала 19,87 % від  
споживання електроенергії (на виробництво).
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