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Тема:

Посилення енергетичної безпеки української промисловості та підготовка
до заходів «зеленого» відновлення – серія опитувань

Шановні пані та панове,
Цим листом звертаємося до Вас, Ваших підприємств та Вашої громади в момент великої
кризи, про яку не можна було, навіть, уявити ще неділька місяців назад. Збройний конфлікт, що
спалахнув із вторгненням армії Російської Федерації на суверенну територію України, призвів до
загибелі тисяч людей; міграції мільйонів людей; руйнування ключових об’єктів інфраструктури та
пошкоджень багатьох виробничих секторів України, включаючи промисловість. Український
народ, влада та економіка переживають найтяжчі часи в житті більшості своїх громадян.
Хоча ми щиро сподіваємося, що військові дії незабаром закінчяться, а політичні переговори
призведуть до довготривалого припинення вогню та мирної угоди, ми вважаємо, що в цей момент
великої кризи важливо також дивитися вперед і виходити за межі цих трагічних тижнів, до часу,
коли зброя нарешті замовкне, а люди та товари знову зможуть вільно та безпечно пересуватися в
межах України, а також через її кордони.
Саме з цією перспективою та з метою підтримки швидшого, сильнішого та «зеленого»
відновлення промисловості України, команда проєкту з енергоефективності в промисловості
України (IEE), Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) ініціює серію
опитувань, спрямованих на збір необхідної інформації задля адаптування поточних та розробки
нових заходів технічної допомоги та інвестиційної підтримки. Важливим для успіху будь-яких
заходів підтримки української промисловості є і буде чітке розуміння з боку UNIDO та інших
агенцій міжнародного співробітництва характеру проблем, з якими зіштовхуються підприємства,
обсягу завданих збитків та планів українських підприємств щодо відновлення.
Завдяки передбачливості та готовності з боку міжнародного співтовариства підтримати
відновлення України, труднощі будуть подолані та трансформовані у можливості для компаній
стати сильнішими, «чистішими» та прибутковішими.
Перше опитування, яке буде проведено, зосереджено на розумінні поточної діяльності
компаній, проблем та найближчих або короткострокових планів щодо енергоменеджменту та
енергетичної безпеки. Це перше дослідження також має на меті визначити базовий сценарій
постачання та споживання енергії промисловістю України в період постконфліктного відновлення.
Опитування проводитиметься групою консультантів UNIDO IEE, склад якої наведено у
Додатку 1.
Інформація та дані, надані Вашим підприємством, розглядатимуться UNIDO як суворо
конфіденційні. Лише зведені результати опитування будуть публічно оприлюднені в аналітичному
звіт, який буде надано всім відповідним українським промисловим та державним партнерам,
агентствам міжнародного співробітництва та донорам, які підтримують Україну, і, звичайно, всім
компаніям-учасникам. Розкриття інформації про окремі підприємства третім особам буде
можливим лише з письмового дозволу UNIDO від відповідних підприємств.

Результати опитувань будуть використані командою проєкту з енергоефективності в
промисловості України UNIDO для таких цілей:
1. Відкоригувати та адаптувати діяльність з технічної допомоги та інвестиційної підтримки в
рамках поточного проекту IEE UNIDO на період 2022-2023 років.
2. Інформувати про розроблення ефективних програм та заходів щодо постконфліктного
відновлення, спрямованого на підтримку прискореного, енергоефективного та «зеленого»
відновлення, реконструкції та оновлення української промисловості.
Ми віримо, що участь вашої компанії в Опитуванні дасть цінну інформацію для розробки
більш ефективних короткострокових і довгострокових програм підтримки енергоменеджменту,
безпеки та «зеленого» відновлення української промисловості.
Враховуючи все вищевикладене, просимо Вас заповнити анкету, що додається, та надіслати
Павлу Пертку (P.Pertko@unido.org ) або Валентині Гуч-Денисенко (huch@euea-energyagency.org )
до п’ятниці, 24 червня 2022 р.
Команда проєкту з енергоефективності в промисловості України UNIDO з радістю відповість
на всі Ваші запитання, які можуть виникнути та наддасть роз’яснення.

Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Вами.

З повагою,

Марко Маттейні
Менеджер Проекту
Департамент Енергетики
Організації Об’єднаних
Націй з промислового розвитку

Додатки:
1. Група консультантів UNIDO IEE
2. Опис проєкту UNIDO
3. Технічна допомога та інвестиційна підтримка, що надається проєктом UNIDO

Додаток 1 - Група консультантів UNIDO IEE
Павло Пертко
Старший експерт з промислової енергоефективності та системи
енергоменеджменту
Департамент енергетики
UNIDO
Email: P.Pertko@unido.org
Контактний телефон:
+380636864321
+380665672501
Експерт з енергоефективності, енергоменеджменту та енергоаудиту з більш ніж 10-річним досвідом.
Співавтор книг з енергоменеджменту та енергоаудиту. Національний тренер ЮНІДО з систем
енергоменеджменту. Технічний експерт з акредитації органів оцінки відповідності з перевірки викидів
парникових газів промислових підприємств Національного агентства з акредитації України.

Валентина Гуч-Денисенко
Координатор проектів з енергоефективності
Європейсько-Українське енергетичне агентство
Email: huch@euea-energyagency.org
Контактний телефон:
+380999724238
Експерт з досвідом роботи більше 12 років в сфері енергоефективності: проведення енергетичних
аудитів для будівель та підприємств, розробка енергетичних планів міст, імплементація європейського
законодавства в сфері енергоефективності в Україні.

Додаток 2 - Опис проєкту UNIDO
UNIDO ПРОЄКТ: “ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ СИСТЕМИ
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ”
ОГЛЯД ПРОЄКТУ:
Назва проєкту:
Впровадження системи енергоменеджменту в промисловості України
Донор:
Глобальний екологічний фонд (анг. Global Environment Facility, GEF)

Національні бенефіціари та партнери проєкту: Міністерство економіки України, Державне
агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України, Міністерство енергетики України, Центр ресурсоефективності та
чистішого виробництва
ОГЛЯД
Метою Проєкту є допомога Уряду України щодо організації впровадження процедур сталого та
ефективного енерговикористання у промисловості. Досягнення такої мети передбачається
шляхом впровадження систем енергоменеджменту (СEнM) відповідно до міжнародних стандартів
серії ISO 50000 та оптимізації систем, що споживають енергію (ОЕС).
СТРАТЕГІЯ
Щоб досягти мети підвищення енергоефективності в промисловому секторі, заходи проєкту
стимулюють попит на енергоефективні послуги за допомогою:
•
•
•
•
•

Формування та впровадження спроможної політики та нормативної бази для прийняття
СEнM та ОЕС;
Створення необхідного інституційного потенціалу для впровадження СEнM, підвищення
обізнаності, проведення енергетичних аудитів та демонстрація реалізованих проєктів;
Підтримка постачання енергоефективних послуг шляхом створення інституційного
потенціалу для акредитації та сертифікації відповідності СEнM до стандарту ISO 50001;
Навчання місцевих тренерів і консультантів з впровадження СEнM та ОЕС;
Запровадження механізму фінансового стимулювання для підтримки впровадження СEнM
та ОЕС.

КОМПОНЕНТИ ПРОЄКТУ
Проєкт містить три основні компоненти:
1. Нормативно-правова та інституційна підтримка впровадження національних стандартів СEнM
відповідно до ISO 50001.
2. Розбудова національного потенціалу для планування, впровадження та сертифікації СEнM та
впровадження оптимізації енергетичної системи – обширна навчальна програма та заходи щодо
впровадження.

3. Розробка фінансового механізму для підтримки впровадження СEнM та інших заходів щодо
підвищення енергоефективності у промисловості з довгостроковим ефектом залучення капіталу
на ринок енергоефективності у промисловості.
Для отримання додаткової інформації: http://www.ukriee.org.ua/

Додаток 3 - Технічна допомога та інвестиційна підтримка, що надається
проєктом UNIDO
Технічна та інвестиційна підтримка, яка наразі надається Проєктом UNIDO «Впровадження
системи енергоменеджменту в промисловості України» (далі – Проект UNIDO), складається з
таких елементів:

ПОСЛУГИ ЕКСПЕРТНОЇ ПІДТРИМКИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Проєкт UNIDO може надавати безкоштовну національну та/або міжнародну експертну підтримку
щодо впровадження систем енергоменеджменту (СEнM) відповідно до ISO 50001, проведення
покрокових енергетичних аудитів, здійснення оцінку оптимізації енергетичних систем та
підготовки щодо інвестування в енергоефективність.
Проєкт UNIDO також може забезпечити навчання на базовому або розширеному рівні щодо
впровадження системи енергоменеджменту, оцінки та оптимізації енергетичних систем,
вимірювання та моніторингу енергетичної ефективності та інших технічних або управлінських
областей енергоефективності залежно від рівня потреб промисловості.

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ (LGF)
За підтримки Уряду України та національних органів, відповідальних за реалізацію стратегій країни
щодо енергетичної безпеки та пом’якшення наслідків зміни клімату, проєкт UNIDO у співпраці з
банком “УКРГАЗБАНК” започаткував у липні 2020 року Фонд гарантування кредитів для інвестицій
у підвищення енергоефективності промисловості.
Через УКРГАЗБАНК промислові підприємства можуть отримати 100% гарантію UNIDO за кредитами
в еквіваленті до 150 000 доларів США (при цьому кредити доступні в гривнях, євро та доларах
США). Наразі гарантії UNIDO діють до 18 місяців. Процентні ставки та графіки погашення визначає
УКРГАЗБАНК для кожного позичальника. Позичальникам, які мають доступ до Фонду гарантування
кредитів, не вимагається забезпечення/застави.
Будь ласка, відвідайте веб-сторінку Фонду гарантування кредитів, щоб отримати інформацію про
критерії прийнятності та типи проєктів, які підтримуються.

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ
ДО ISO 50001

ПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ЇЇ ВІДПОВІДНО

Ця програма підтримки впровадження СEнM наразі доступна лише для позичальників Фонду
гарантування кредитів, які включали в свої кредити роботи на підвищення енергоефективності
промисловості, пов’язані з впровадженням СEнM відповідно ISO 50001. Заохочення включає
надання/доступ до безкоштовного навчання та експертної підтримки для впровадження та/або
сертифікації третьої сторони.
Будь ласка, відвідайте веб-сторінку проєкту UNIDO для отримання додаткової інформації про цю
програму підтримки.

ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, БУДЬ ЛАСКА, ВІДВІДАЙТЕ СТОРІНКУ ПРОЄКТУ ЧИ ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:
Альона Невідома
Координатор програми
Департамент енергетики UNIDO
E-mail: A.Nevidoma@unido.org

