Міжнародний форум з питань технічного регулювання
«Роль стандартів та технічних регламентів для забеспечення
сталого розвитку економіки України в умовах глобалізації»

«Системний підхід до питань енергоспоживання.
Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в
промисловості України»
Інформація про ЮНІДО та Проект UKR IEE

Група Управління Проекту ЮНІДО UKR IEE
09 жовтня 2018 р.

Зміст
 Коротка Інформація про UNIDO (ЮНІДО)
 Системи енергоменеджменту – який ефект від
впровадження?
 UNIDO та системи енергоменеджменту.
 Інформація про Проект UKR IEE та проміжні результати.

Інформація про UNIDO (ЮНІДО)
Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)
• створена у 1966 році згідно з резолюцією 2152 (ХХІ) ГА ООН як
автономна організація в рамках ООН;

• З 1 січня 1986 року ЮНІДО набула статусу спеціалізованої установи
ООН;
• мета ЮНІДО: сприяння промисловому розвитку та прискореній
індустріалізації країн, що розвиваються шляхом мобілізації
національних і міжнародних ресурсів.
• Пріоритети:
 скорочення бідності шляхом продуктивної діяльності;
 розвиток торговельних можливостей;
 енергетика та довкілля.
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Інформація про UNIDO (ЮНІДО)
Головними напрямками діяльності ЮНІДО є:
 надання допомоги, у тому числі консультацій, країнам, що
розвиваються та країнам з перехідною економікою з метою
розбудови та модернізації промисловості, сприяння впровадженню
промислових технологій, спрямованих на повне використання
потенційних природних та людських ресурсів зазначених країн;

 сприяння зміцненню співробітництва між промислово розвиненими
країнами та країнами, що розвиваються і країнами з перехідною
економікою, надання технічної та консультаційної допомоги,
залучення інвестицій з метою реалізації конкретних проектів
промислового розвитку;
 координація діяльності у рамках системи ООН у питаннях сприяння
промисловому розвитку країн, що розвиваються, та країн з
перехідною економікою.
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Інформація про UNIDO (ЮНІДО)
Оперативна діяльність ЮНІДО полягає:
 в наданні технічної допомоги країнам, що розвиваються у
здійсненні конкретних проектів;
 в розробці регіональних довгострокових стратегій розвитку;

 До складу ЮНІДО входять 171 держава;
 Україна є членом цієї організації з 1985 р.
 Головний орган ЮНІДО - Генеральна конференція.
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UNIDO на карті світу
• Штаб-квартира ЮНІДО розташована у Відні
• Проектні та національні офіси в 47 країнах;
http://www.unido.org/

• Офіс в Брюсселі (ЄС);
• Офіс в Женеві (ООН);
• Офіс в Нью-Йорку (ООН);
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Карта Проектів ЮНІДО СЕнМ та ОЕС

Впровадження проектів у 19 країнах
Підготовка проектів у 10 країнах

Стадія впровадження
Південна Африка
Молдова
Росія
Турція
Еквадор
Малайзія
Тайланд
В'єтнам
Індія

Філіппіни
Єгипет
Індонезія
Іран
Україна
Колумбія
Македонія
М'янма
Китай
Грузія

Стадія
підготовки

Інші донори





Державний секретаріат Швейцарії з Економічних Питань
Департамент Великобританії з міжнародного розвитку
Уряд Південної Африки
Уряд Італії
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Глобальна Програма ЮНІДО-ГЕФ: Впровадження стандарту
систем енергоменеджменту ISO 50001

• Операційне впровадження в 19 країнах
 12 країн на кінець 2012
Кількість керівників
Кількість підприємств (тренінги)

2016

Кількість консультантів

2012

Кількість підприємствз СЕнМ

7,000 +

Пряме енергозбереження (GWh)

6,000 +

2008
2,000 +
600 +
600 +
200 +

250 +
30 +

350 +

35
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Скільки ж це енергії - 7,000 ГВт*год

Щорічне споживання
енергії на 1,150,000
домогосподарств ЄС

Щорічне виробництво
енергії 2,000 МВт
встановленої
потужності вітру

Викиди CO2 від 1,750,000
автомобілів середнього
класу (що працюють 12
500 км в рік)

 Річна економія коштів у розмірі 80,000,000 доларів США
без урахування неенергетичних вигод

 Щорічне скорочення викидів CO2 на 4.3 млн. т СО2
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Які можуть бути досягнення при впровадженні СЕнМ?
•Більшість промислових підприємств, які впровадили СЕнМ досягли
середньорічного зменшення енергоємності 2-3% на відміну від 1% для
звичайного ведення бізнесу (IRL, NET, DEN, SWE, USA);
•Для компаній «нових» для енергоменеджменту енергозбереження за
перші 2 роки може сягнути 10-20%;

Досвід ЮНІДО:
Після впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до
вимог міжнародного стандарту ISO 50001 «Системи Енергоменеджменту»
в середньому енергозбереження в перші 1-2 роки сягає рівня
від 5% до 15% при малих капітальних інвестиціях
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Проект ЮНІДО-ГЕФ: Впровадження стандарту систем
енергоменеджменту в промисловості України
Головна Мета Проекту:
Підвищення енергоефективності промисловості України шляхом заохочення
широкого впровадження систем енергетичного менеджменту відповідно до
вимог міжнародного стандарту ISO 50001 «Системи Енергоменеджменту»

Основні Цілі Проекту:
•Підвищення енергоефективності економіки України;
•Створення нормативно-правового та регуляторного рамкового
середовища для інвестицій у енергоефективність промисловості;
•Створення практикуючого експертного середовища з питань
енергоменеджменту в Україні;
•Скорочення викидів Парникових Газів.
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Загальна інформація про Проект:
• Донор Проекту: «Глобальна Екологічна Фундація» (ГЕФ)
• Виконавець: (Імплементуюча Агенція) ЮНІДО
(Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку –
спеціалізоване агентство ООН)
• Партнери Проекту:
 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
 Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України;
 Центр ресурсоефективного та більш чистого
виробництва – Україна.
• Термін Проекту: 5 років (операційно стартував з 2015)
• Бюджет проекту: 5,5 млн. долларів США
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Компоненти Проекту:

1

Нормативно-правова та регуляторна підтримка
адаптації державного законодавства для
впровадження національного стандарту
відповідно до ISO 50001 «Системи
енергоменеджменту»

2

Підвищення національного потенціалу для
впровадження стандартів систем
енергоменеджменту в промисловості,
сертифікація створених систем

3

Розповсюдження та поширення ЕЕ технологій та
ринкових інструментів для стимулювання
використання систем енергоменеджменту у
вибраних секторах промисловості
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Пріоритетні промислові сектори:
1

Металургійна та металообробна промисловість

2

Виробництво будівельних матеріалів

3

Хімічна та нафтоперегінна промисловість

4

Гірничодобувна промисловість

…

Але….перелік розширений енергоємними
підприємствами інших галузей
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Проміжні результати Проекту:
Політична, регуляторна та інституційна підтримка
1.

Здійснено у 2016 націоналізацію п’ятьох стандартів серії ISO 50000
(а саме: ISO 50002, ISO 50003, ISO 50004, ISO 50006, та ISO 50015)

2.

Здійснено у 2017 націоналізацію сьомих стандартів (розроблено
Національні стандарти України: ДСТУ EN 15900:2017, ДСТУ EN
16231:2017, ДСТУ ISO 17741:2017, ДСТУ ISO 17742:2017, ДСТУ ISO
17743:2017, ДСТУ ISO/IEC 13273-1:2017, ДСТУ ISO/IEC 13273-2:2017).

3.

В дводенних семінарах з СЕнМ прийняли участь 162 фахівця.

4.

В дводенних семінарах з ОЕС (вентиляція) прийняли участь 106
фахівців. 15 відібрано для подальшого навчання рівня експерт.

5.

В дводенних семінарах з ОЕС (стиснене повітря) прийняли участь
105 фахівців.
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Проміжні результати Проекту (продовження):
Інституційна підтримка
6.

7.

8.

Проведено
тренінг
Провідних
аудиторів
систем
енергоменеджменту відповідно до стандарту ISO 50001 та вимог
ISO 50003. (Провідних фахівців в області енергоменеджменту,
аудиту систем менеджменту, енергоефективності. Всього в
семінарах пройшло навчання 81 слухачів, 58 з яких успішно здали
екзамен (72%) та отримали Сертифікат Провідного аудитора систем
енергоменеджменту згідно із стандартом ДСТУ ISO 50001).
Виконується національна програма тренінгів з Системи
енергоменеджменту (СЕнМ) та оптимізації енергосистем (ОЕС).
Всього проведено 2 круги навчання спеціалістів з енергетичного
менеджменту підприємств і розпочато третій, у яких всього
прийняло участь 96 фахівців, 42 з яких на сьогодні успішно склали
фінальний екзамен та отримали сертифікати.
Експерти ГУП входять до робочих груп, при головуванні
Держенергоефективності
та
Секретаріату
Енергетичного
Співтовариства щодо імплементації профільних Директив ЄС
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Проміжні результати компоненти 1
(продовження):
Прийняло участь
всього

Отримали
сертифікати

162

162

96

42

106

106

15

7

Підготовка з ОЕС стиснене повітря

105

105

Підготовка сертифікаторів
(12 регіонів)

81

58

Семінари з СЕнМ
(рівень користувача, 2 дні)
Семінари з СЕнМ
(рівень експерта, 1 рік)
Підготовка з ОЕС вентиляція
(рівень користувача, 2 дні)
Підготовка з ОЕС вентиляція
(рівень експерта, 1 рік)
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Проміжні результати компоненти 1
(продовження):
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Методологія Програми ЮНІДО
Системи енергоменеджменту (СЕнМ)

Оптимізація систем, що споживають
енергію (ОЕС)
Distribution

End Use

Recovery

Generation

 Сумарна кількість спожитої енергії в
виробленій продукції становить
понад 50%

Інтегрування EE
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ & ІНВЕСТУВАННЯ

 Середня ефективність оптимізації
систем досягається у межах 15-30%, а
не 4-5 % як для окремих її складових
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Програма ЮНІДО технічної підтримки СЕнМ/ОЕС
Ресурси - ТРЕНІНГ
Вступний семінар

Цільова група:
Керівники

Ціль:
Заохотити побудову
СЕнМ, ОЕС та
технічна підтримка
проекту

Тренінг для
користувачів
Цільова група:
Представники
керівництва,
Енергоменеджери та
інші представники
підприємств
Ціль:
Готовність розпочати
створення та
впровадження СЕнМ

Тренінг
експертного
рівня
Цільова група:
Консультанти з EE,
ОЕС, партнери
підприємства та інші
Ціль:
Обладнання СЕнМ
для створення та
впровадження TA і
тренінг на
підприємствах
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Типовий Робочий план (СЕнМ)
Тренінг
Огляд
СЕнМ / ISO

Тренінг
SEU1

50001

Тренінг
Планування
СЕнМ та
EnPIs

1

2

3

Тренінг
SEU2

Оцінювання
SEU2

4

5

Оцінювання
SEU2

6

7

Тренінг
Впровадження
та виконання
СЕнМ

8

9

Тренінг
Контроль та
перевірка
СЕнМ

10

11

Внутрішні
аудити
СЕнМ

12

13

14 місяць

Підтримка міжнародних та національних експертів
Періодичні
вебінари

Візит
підприємств
експертами
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Програма ЮНІДО технічної підтримки СЕнМ/ОЕС
час
1-2 місяці
Підготовка

Результати:
• Власне
оцінювання
СЕнМ ПП
•

Збір вхідних
даних

2 дні

1,5-2 місяці

Тренінг
для
користувачів

Команда ПП
працює над
впровад-женням
СЕнМ

3 дні
Експертний рівень
Модуль 1

Результати:
• Енергополітика
(початкова версія)
• Матриця ролей та
відповідальності
(початкова версія)
• Подальший збір
даних

Примітки
Команда ПП Команда Підприємства-партнера (ПП)
створюється із учасників тренінгу
Експертного рівня і 1-2 національних
консультантів
Поточне і періодичне спілкування під час
вебінарів, електронним листуванням і
телефонним спілкуванням між тренерами
і командою ПП для огляду досягнень,
обговорення цілей і створення
керівництва виконання

4-6 місяців

3 дні

Команда ПП працює
над впровадженням
СЕнМ

Експертний
рівень
Модуль 2

Результати:
• Енергополітика
• Матриця ролей
і відповідальності
• Суттєві
споживачі
енергії
• Показники
енергоефективності
• Перелік
можливостей і
план дій
• Енергозбереження та
економія
• Підвищення
ефективності

4-6 місяців
Команда ПП
працює над
впровад-женням
СЕнМ

Результати:
• Тренування на
основі
відібраних
суттєвих
споживачах
енергії
• Покращення
робочого
процесу та
контролю
• План
залучення
кадрів
• Впровадження
заходів з ЕЕ
• Енергозбереження та
економія
• Підвищення
ефективності

3 дні

2-3 місяці

Експертний
рівень
Модуль 3

Команда ПП працює над
впровадженням СЕнМ

Результати:
• Перевірка,
верифікація та
звітування енергоефективності
• Перегляд
керівництвом
енергоефективності
• Рішення на
майбутнє на
основі
внутрішнього
аудиту
• Енергозбереження та
економія
• Підвищення
ефективності

½ дня
Екзамен для
експертів

Результати:
• Учасники
тренінгів
отримують
кваліфікацію
Експертів з СЕнМ
• СЕнМ
впроваджені на
ПП
• Енергозбереження та
економія
• Підвищення
ефективності
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Програма ЮНІДО технічної підтримки СЕнМ/ОЕС
Ресурси – ІНСТУМЕНТИ впровадження
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Дякуємо за увагу!
Група Управління Проекту
A: вул. Еспланадна, 20,оф. 701
Київ, 01601, Україна
T/F:
+38(044)253-5962
E:
ukriee-project@unido.org
W:
www.ukriee.org.ua
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