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Ознайомлення з Проектом
«FINTECC – Політичний діалог»:
транспонування регламентів щодо
екодизайну груп продуктів в українське
законодавство
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Вступ – ЄБРР, FINTECC та орієнтація на розробку
політики
Проект ЄБРР «FINTECC Україна» –
«Центр фінансування та трансферу технологій з метою запобігання зміні
клімату» (Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change)
Надає пакетну допомогу у розробці політики та технічну допомогу
та пропонує механізми фінансування з метою збільшення інвестування
у технології, що сприяють запобіганню зміні клімату
Політичний діалог є важливим аспектом; покращення законодавчої
бази, політики та стандартів задля зміцнення процесу трансферу
технологій
Дворічна програма допомоги Уряду України у питаннях екодизайну та
введення елементів енергоефективності до процесу державних
закупівель
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Конкретні цілі Проекту «FINTECC Україна – Політичний діалог»
Надання допомоги Уряду України у наближенні українського
законодавства до вимог Директиви щодо екодизайну шляхом:
• Проведення оцінки поточного стану та прогалин у реалізації
Україною вимог Директиви щодо екодизайну та надання
рекомендацій щодо необхідних заходів із внесення змін у
законодавчі та нормативні акти з метою забезпечення успішного
завершення імплементації вимог Директиви щодо екодизайну;
• Надання допомоги Держенергоефективності шляхом написання
текстів законодавчих актів та технічних регламентів щодо
пріоритетних груп продуктів та надання допомоги
Держенергоефективності у процесі погодження Міністерствами та
прийнятті урядом законодавчих та пріоритетних нормативних актів;
• Надання допомоги Міністерству економічного розвитку у включенні
критеріїв енергоефективності у систему державних закупівель
ProZorro, якою користуються центральні органи державної влади.
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стандарти та
маркування
відсутність
стандартів або
маркування
тільки стандарти

енергетичне маркування «тягне»
ринок

мінімальні стандарти
«штовхають» ринок

ефективність
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Обсяг продажу

Вплив мінімальних стандартів (екодизайну) на ситуацію
на ринку

Звіт «Аналіз політики та рекомендації»
 Надана оцінка поточного стану
та прогалин у імплементації
Україною Директиви щодо
екодизайну

 Надані рекомендації щодо
заходів на рівні законодавчої
та нормативної бази та інших,
необхідних для успішного
завершення імплементації
Директиви щодо екодизайну
 Доопрацьований план робіт
щодо рекомендованих заходів
на рівні законодавчої та
нормативної бази та інших,
необхідних для успішного
завершення імплементації
Директиви щодо екодизайну
icfi.com |

Пріоритетні групи продуктів щодо екодизайну

Технології
протидії
зміні клімату

Існуючі
пріоритети
Агентства

Енергозбереження

Постанови
уряду

Бізнес
та інвестиції

Технічна складність
та важкість
впровадження

Трансформатори Електродвигуни Вентилятори Освітлення Водяні насоси
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Циркуляційні
насоси

Credit: Nicolo Bertoncin, Lloyd Humphreys, Adam Zubin, Michal Beno, Arthur Shlain, Alex Podolsky

План роботи за Проектом – екодизайн
вересень
Представити перші
результати
порівняльного
аналізу ТКГ та
надати консультації
з вимог до
екодизайну.
Виконати АВВ для
груп, що лишилися.
Написати текст
Постанови.

липень
Створити
МРГ та
ТКГ.
Виконати
перший
АВВ щодо
групи
продуктів
«трансфо
рматори»

серпень
Виконати
АВВ для груп
продуктів
«електродвиг
уни та
освітлення»

листопад
Подати остаточний
проект Постанови на
розгляд МРГ та
перший проект ТР на
групи продуктів на
розгляд ТКГ

жовтень
Подати перший
проект тексту
Постанови на
розгляд МРГ та
останні AВВ на
розгляд ТКГ і
надати
консультації
щодо вимог
екодизайну

АВВ – аналіз витрат та вигод; ТКГ – технічна консультативна група, МРГ – міжміністерська робоча група
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грудень–
лютий
Підготувати ТР
на групи
продуктів, що
лишилися
неохопленими,
та подати на
розгляд МРГ
та ТКГ

Транспонування регламентів щодо
екодизайну груп продуктів: Регламент
Європейської Комісії №327/2011 щодо
екодизайну вентиляторів
Представлення Регламенту
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Регламент Комісії (ЄС) №327/2011 щодо екодизайну
вентиляторів
•

•

•

До сфери застосування підпадають
вентилятори, оснащені електродвигуном з
номінальною потужністю від 125 Вт до 500 кВт,
включаючи вентилятори, вбудовані в інші
продукти.
Електродвигуни, якими оснащені вентилятори,
також мають відповідати вимогам,
встановленим Регламентом №640/2009 щодо
екодизайну електродвигунів (із змінами,
внесеними Регламентом №4/2014).
Мінімальні вимоги до енергоефективності:
Рівень 1 (2013 р.): встановлена цільова
енергоефективність за класами для шести
типів вентиляторів, у розбивці за діапазонами
потужності, категоріями вимірювання та
ефективності
Рівень 2 (2015 р.): встановлена цільова
енергоефективність за класами для шести
типів вентиляторів, у розбивці за діапазонами
потужності, категоріями вимірювання та
ефективності
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Регламент Комісії (ЄС) №327/2011 щодо екодизайну
вентиляторів
У Регламенті визначені :
• мінімальні стандарти енергоефективності
• вимоги до інформації про продукцію
• вимоги до технічної документації (оцінки відповідності)
• вимоги до методів вимірювання та розрахунків

• вимоги до процедури верифікації
• випробування одного зразку кожної моделі
• орієнтовні критерії для порівняння за визначеною найкращою технологією,
доступною на ринку
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Вентилятори, до яких застосовується Регламент
Комісії (ЄС) №327/2011
• Типи вентиляторів:
•
• осьовий,
• відцентровий (3 типи),
• перехресного потоку;
• змішаного потоку.
•
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Кожен вентилятор такого типу повинен мати
двигун номінальною потужністю від 125 Вт до
500 кВт для руху робочого колеса на його
оптимальній точці енергоефективності.
Вимоги рівня 2 для осьових вентиляторів
наведені нижче.

Вентилятори, до яких не застосовується Регламент
Комісії (ЄС) №327/2011
До вентиляторів, вбудованих у:
• продукти з єдиним електродвигуном потужністю < 3 кВт, де вентилятор
кріпиться на одному приводному валу
• пральні та сушильні машини максимальною номінальною потужністю < 3 кВт
• кухонні витяжки з максимальною номінальною потужністю, що подається на
вентилятор, <280 Вт
Вентилятори, що призначені для експлуатації у таких умовах або середовищі:
• у вибухонебезпечному середовищі
• у надзвичайних умовах з огляду на умови пожежної безпеки
• при робочих температурах переміщуваного газу >100C
• при робочій температурі навколишнього середовища двигуна >65C
• при середньорічній температурі <-40C
• з напругою живлення > 1 000 В змінного струму або > 1 500 В постійного
струму
• у токсичних, високо корозійних або займистих середовищах або середовищах
з абразивними речовинами
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Перегляд Регламенту щодо вентиляторів (2015 р.)
• Процес перегляду Регламенту щодо вентиляторів розпочався у червні
2014 р. та завершився у березні 2015 р.
• З моменту завершення перегляду Європейською Комісією ще не було
затверджено проекту нового робочого документу.
• Основні проблеми, виявлені під час перегляду:
1. Якщо вентилятор є допоміжним компонентом у продукції (напр., у
кондиціонерах), виробники ‘неохоче погоджуються на витрати на
підвищення ефективності вентилятору’.
2. Виробники спеціальних промислових вентиляторів, що випускають
вентилятори на замовлення або малими партіями, скаржаться на
те, що їм важко дотримуватися верифікаційних вимог щодо
допустимих відхилень.
3. Деякі виробники не бажають оплачувати додаткові випробування.
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Перегляд Регламенту щодо вентиляторів (2015 р.) –
мінімальні стандарти енергоефективності пожорсткішають
• Європейська
асоціація
вентиляційної
промисловості (EVIA)
запропонувала
прийняти жорсткіші
регуляторні вимоги
до вентиляторів у
2020 р.
• Запропоновані рівні
вимог окреслені
червоною рамкою
• Офіційна позиція ЄС
щодо цих нових
рівнів вимог відсутня.
Джерело:
http://fanreview.eu/downloads/FINAL
%20REPORT%20FAN%20REVIEW
%20-%2016%20Mar%202015.pdf
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Транспонування регламентів щодо
екодизайну груп продуктів: Регламент
Європейської Комісії №327/2011 щодо
екодизайну вентиляторів
Аналіз витрат та вигоди
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Навіщо потрібен аналіз витрат та вигоди (AВВ)?
•

АВВ є основним компонентом оцінки
впливу, ключовим елементом при
розробці політики, яким користується
Європейська Комісія відповідно до
Посібника з покращення регулювання.

•

В рамках АВВ проводиться оцінка,
який вплив матимуть різні варіанти
політики, щоб відповідальні за це
особи прийняли такий варіант, який
дозволить досягти встановлених цілей
за найменших витрат та забезпечити
успішність реалізації політики.

•

Кількісний та якісний підходи до оцінки
витрат та вигоди, разом з кількісним
аналізом, наскільки можливо у
грошовому виразі.
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Аналіз витрат та вигоди (AВВ): сфера застосування та
вимоги до даних
Під час моделювання ми зосередили
увагу на:
• Продукції з найбільшим потенціалом
енергозбереження
• Продукції з найбільшим обсягом збуту
• Залежно від наявності даних

Вимоги до даних
• Товарні запаси (встановлені двигуни)
або дані щодо збуту
• Дані щодо цін
• Дані щодо витрат на модернізацію
• Технічні дані, у т.ч. термін експлуатації,
середня ефективність, питоме
енергоспоживання
• Середній час експлуатації та
коефіцієнт завантаження
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних
стандартів енергоефективності вентиляторів –
сфера застосування
Критерії вибору
1. Даних для здійснення надійної оцінки кількості товарних запасів, типу та
об'єму вентиляторів, встановлених в Україні, знайти не вдалося.
2. Дані національної статистики України щодо обсягу збуту вентиляторів
були одержані.
3. Тому аналіз охоплює ті категорії вентиляторів, що використовуються в
Україні, згідно з даними національної статистики.
4. Прогноз збуту до 2030 р. розрахований за даними Держстату України щодо
рівня зростання промисловості за перші 5 місяців 2016 р. (3,5%) *.
Найменування продукції
Осьові вентилятори (більше 125 Вт), шт.
Радіальні вентилятори (більше 125 Вт), шт.
Інші вентилятори (вентилятори перехресного
потоку, змішаного потоку більше 125 Вт), шт.
1

Код
28.25.20.30
28.25.20.50

2010
37362
25080

2011
36602
114660

28.25.20.70

229642

172255

Обсяг виробництва
2012
2013
20141
44117
36382
32927
144042 130993
165376
219536

231791

без урахування Криму, м. Севастополь та частини Донецької та Луганської областей

Джерело: Державна служба статистики України
*http://economics.lb.ua/state/2016/06/22/338453_promishlenniy_rost_ukraine_pochti.html
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266277

20151
35313
164568
284089

Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних
стандартів енергоефективності вентиляторів –
дані щодо збуту
Найменування продукції

Код

Осьові вентилятори (більше 125 Вт), шт.

Радіальні вентилятори (більше 125 Вт), шт.
Інші вентилятори (вентилятори перехресного потоку,
змішаного потоку більше 125 Вт), шт.
1

•

•

28.25.20.30
28.25.20.50

2010
37362
25080

28.25.20.70

229642

Обсяг виробництва
2011
2012
2013
20141
36602
44117
36382 32927
114660 144042 130993 165376
172255

219536

231791 266277

20151
35313
16456
8
28408
9

без урахування Криму, м. Севастополь та частини Донецької та Луганської областей

Підкатегорії за технологіями
вентиляторів, які перебувають в
експлуатації, визначали за
даними підготовчого дослідження
ЄС
Зауважте, що 35%, що
лишаються у категорії ‘інші’
віднесені до категорії коробкових
за категоріями товарних запасів
ЄС. Втім, у дослідженнях
місцевої групи експертів не
зазначено даних про їхній збут в
Україні, тому вони були
виключені.

Категорії
вентиляторів,
Україна

Категорії
вентиляторів, ЄС

Осьові

Осьові
Відцентрові
вентилятори із
загнутими вперед
лопатками – з
Радіальні
корпусом
Відцентрові
вентилятори із
загнутими назад
лопатками – з
Радіальні
корпусом
Змішаного потоку/
Інші вентилятори дахові вентилятори
Інші вентилятори Перехресного потоку
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Співвідношення
обсягу товарних
запасів у ЄС та в
Україні за категоріями
100%

74%

26%
61%
4%

Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних
стандартів енергоефективності вентиляторів – питоме річне
споживання електроенергії
сер. ном. потужність (кВт)
Вхідні параметри для розрахунку питомого річного споживання
електроенергії:
•

Середня номінальна потужність (кВт): значення підвідної електричної
потужності на вході двигуна вентилятора у точці найвищої ефективності

•

Середньорічна кількість годин експлуатації (год./рік): використані значення
збуту в Україні (2015 р.), середньозважені значення показників ЄС за кожною
технологією вентиляторів

*Коефіцієнт завантаження – це відношення фактичного завантаження двигуна до номінального
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•

Категорії вентиляторів
Осьові
Відцентрові вентилятори із
загнутими вперед лопатками
– з корпусом
Відцентрові вентилятори із
загнутими назад лопатками –
з корпусом
Змішаного потоку/ дахові
вентилятори
Перехресного потоку

статичний тиск (мм вод. ст.)

1,1

0,55

4
1,1
0,49

Джерело: технічні дані виробників
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витрата (м3/год)

Середня підвідна
потужність (кВт)

загальна ефективність (%)

•

швидкість (м/сек)

потужність (кВт)

•

На основі даних про підвідну
електричну потужність у точці
найвищої ефективності (BEP).
Типову середню номінальну
потужність у ЄС взяли за відправну
точку.
Для аналізу скористалися тех. даними
щодо українських вентиляторів з
подібною номінальною потужністю.
У прикладі узяті дані Великобританії
щодо відцентрових вентиляторів

статичний тиск (Па)

•

Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних
стандартів енергоефективності вентиляторів – середня
підвідна номінальна потужність

витрата (м3/год)

Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних
стандартів енергоефективності вентиляторів: середня
ефективність
•
•
•

Дані були одержані з листків тех. даних українських виробників реальних вентиляторів
Середня ефективність в Україні у 2016 р. порівнюється з середньою ефективністю у ЄС
у 2011 р. Виробники у ЄС стикаються з тими самими проблемами
Розрахунки ефективності вентиляторів наведені нижче.

Категорії вентиляторів
Осьові
Відцентрові вентилятори
із загнутими вперед
лопатками – з корпусом
Відцентрові вентилятори
із загнутими назад
лопатками – з корпусом
Змішаного потоку/ дахові
вентилятори
Перехресного потоку

Середня ел.
потужність,
Україна (кВт)
1,1

Сер.
Вимоги рівня Середня ел.
сер.
статичний
2 до
потужність,
статичний
ККД, Україна статичного
ЄС
ККД, ЄС (2011)
(2016 р.) (%)
ККД (%)
(кВт)
(%)
32,3%
33,9%
1,17
35,9%

0,55

31,9%

36%

0,44

30%

4

51,6%

56,8%

3,76

50%

1,1
0,49

35,3%
-

50,9%
-

1,2
0,42

40%
-

ᵑe - загальна ефективність
Pu(s) - потужність потоку газоподібної речовини у вентиляторі, що визначається відповідно до пункту 3.3, коли
вентилятор працює на своїй оптимальній точці енергоефективності

Pe - потужність, виміряна на вхідних клемах електродвигуна вентилятора, коли вентилятор працює на своїй
оптимальній точці енергоефективності
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних
стандартів енергоефективності вентиляторів –
середня кількість годин експлуатації
• Дані по Україні були
відсутні.
Категорії вентиляторів

• У якості попередніх
значень середньорічної
тривалості експлуатації
вентиляторів в Україні
були використані типові
дані ЄС.

Сер. кількість
годин
експлуатації
(год./рік)

Осьові
Відцентрові вентилятори із загнутими
вперед лопатками – з корпусом
Відцентрові вентилятори із загнутими
назад лопатками – з корпусом

2 000

Змішаного потоку/ дахові вентилятори
Перехресного потоку

2 520
1 865

3 000
3 000

Джерело: підготовче дослідження ЄС щодо
вентиляторів (2008 р.)
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних
стандартів енергоефективності вентиляторів –
запропонований термін запровадження
• Термін запровадження
означає рік, з якого
виробники повинні
забезпечити відповідність
мінімальним стандартам
енергоефективності,
передбаченим Регламентом.

• ‘Запропонований сценарій
запровадження’
передбачає, що вимоги обох
рівнів наберуть чинності з
2019 року.
• Такий сценарій спростить
виробникам забезпечення
відповідності до вимог
регламенту.
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ЄС

Рівень 1

2013 р.

Рівень 2

2015 р.

Запропонований
термін
запровадження
2019 р.

Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних
стандартів енергоефективності вентиляторів –
модель сценаріїв
• Сценарій ‘без змін’ :
обсяг споживання
електроенергії
вентиляторами, що
наявні у продажу з
2010 р.

30000
25000

Гвтгод/рік

20000
без змін

15000
10000

запропонован.

5000

• ‘Запропонований
сценарій
запровадження’ :
менший обсяг
споживання
електроенергії для
обох рівнів,
починаючи з 2019 р.

0
2000

2005

-5000

•

•
•

2010

2015

2020

2025

2030

рік

Прогнозний обсяг енергозбереження (повільний
сценарій): 3 680 ГВтгод/рік до 2030 р.
Дорівнює ~3,5% від обсягу споживання електроенергії
промисловими підприємствами України у 2014 р*
Оцінка енергозбереження скоріше є консервативною,
адже нові моделі вентиляторів, що будуть продані,
замінять старі, ефективність яких нижче за базову у
2016 р.
*Джерело: річний звіт з імплементації, Секретаріат Енергетичного
Співтовариства (2015 р.)
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних
стандартів енергоефективності вентиляторів –
оцінка витрат
Типи вентиляторів

Роздрібна
ціна (грн)

Надбавка у ціні у
зв'язку з
виконанням вимог
рівня 2 з 2019 р.

Осьові
Відцентрові вентилятори із
загнутими вперед лопатками –
з корпусом
Відцентрові вентилятори із
загнутими назад лопатками –
з корпусом

11 146

14-32%

16 674

14-32%

16 767

14-32%

Змішаного потоку/ дахові
вентилятори

8 261

14-32%

Перехресного потоку

15 100

14-32%

• Роздрібна ціна - середня від цін різних постачальників.
• Надбавка у ціні, розрахована за ‘низькою’ та ‘високою’ оцінкою у
Великобританії.
• У якості значення надбавки у ціні використали верхнє значення у діапазоні
(тобто, 32%).
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних
стандартів енергоефективності вентиляторів – оцінка
вигоди
Вигода полягає у енергозбереженні у зв'язку з встановленням
двигунів, що відповідають вимогам до екодизайну.
Вигоду можливо представити у грошовому виразі, скориставшись
середньої ціною за кВт*год електроенергії за тарифом для
підприємств (218,3 коп/кВт*год)*.

Вигода у грошовому виразі

одиниця

Обсяг енергозбереження (за рахунок
зменшення втрат електроенергії)

грн./кВт*год

* Рішення щодо тарифів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 26.02.2015 №220. Зауважимо, що встановлено 2
тарифи для підприємств, залежно від 2-х класів напруги. Було розраховано
середньозважене значення тарифу з урахуванням кількості підприємств-споживачів
електроенергії кожного класу напруги.
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення
мінімальних стандартів енергоефективності
вентиляторів – результати аналізу
Вигода:
співвідношення до
витрат 1,5:1
• Припускаємо, що
витрати виробників
будуть перекладені
на плечі споживачів
• Витрати та вигода
дисконтуються за
обліковою ставкою
НБУ: 18%

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИТРАТ

Запропонований сценарій
запровадження (грн.)

Орієнтовна вартість для
виробників
Орієнтовна вартість для
споживачів продуктів

6 851 870 000,00

ВСЬОГО

6 851 870 000,00

Всього витрат (млн. грн.)
Середньорічні витрати (млн. грн.)

0,00

6 852
1 588

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИГОДИ

Запропонований сценарій
запровадження (грн.)

Обсяг енергозбереження (чистий)
10 219 668 000,00
ВСЬОГО

Сукупна вигода (млн. грн.)
Середньорічна вигода (млн. грн.)

10 219 668 000,00
10 220

2 368

• До кошторису витрат включена вся вартість початкових
капіталовкладень, проте значення вигоди подається лише до 2030 р.
• Зауважимо, що вигода буде продовжуватися і надалі після 2030
р., адже строк експлуатації вентиляторів складає близько 14 років.
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Рекомендації
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Рекомендації
• Рекомендується запровадити в Україні Регламент ЄС №327/2011 щодо
екодизайну вентиляторів з набранням чинності вимогами Рівня 1 та
Рівня 2 у 2019 р.
• Такий графік надасть виробникам час на переобладнання виробництва.
• Вигода переважає витрати, демонструючи доцільність запровадження
регулювання енергоефективності вентиляторів.
• У зв'язку із очікуваним переглядом регламенту ЄС щодо екодизайну
вентиляторів, скоріше за все, Україні необхідно буде до 2019 р. внести зміни
до нормативних документів.
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Дякуємо за увагу !
Марк Аллінгтон
Керівник Проекту
Mark.Allington@icfi.com
Вольфганг Луц
Керівник групи експертів
wflutz@energy-strategies.org
Том Лок
Керівник групи міжнародних експертів з екодизайну
Tom.lock@icfi.com

Томас Рамссон
Старший міжнародний експерт з економіки
Thomas.Ramsson@icfi.com
Анатолій Чернявський
Керівник групи українських експертів з екодизайну
canatoliy@mail.ru
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