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CBITOBI ТЕНДЕНЦП ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ISO 50001
В Д1ЯЛЬН1СТЬ АЕРОПОРТ1В

Вступ. В1дпов1дно до 1снуючих оц1нок, за р1внем споживання eneprii велик! 
аеропорти з пропускною спроможн1стю понад 1500 пас/год дор1внюють до мюь- 
ких поселень. Такий високий р1вень енергоспоживання ав1ацшною шфраструк- 
турою пов’язаний з и розгалуженою системою та особливостями технолопчних 
процес1в забезпечення безпеки i регулярност! польот1в, наземного обслугову- 
вання пов1тряних суден, експлуатац1ею споруд та 1нженерних систем аеродром1в 
i аеропорт1в. Системне п1двищення енергоефективност! об’ект1в 1нфраструкту- 
ри аеропорт1в мае охоплювати техн1чн1, технолоНчн!, економ1чн1, регуляторн!, 
управл1нськ1 та 1нформац1йн1 заходи. Хоча yci заходи з пщвищення енергоефек- 
тивност! нацшен! на досягнення планових показниюв, що пов’язан! з ефективним 
та рац1ональним використанням електрично! i  теплово! енергй, за c b o im  з м 1с то м , 

часовими та територ1альними рамками, масштабн1стю, способами мон1торингу, 
контролю та оц1нювання заход1в вони суттево розр1зняються у залежност! в1д 
класу аеропорту. При цьому сл1д зазначити, що у пор1внянн1 з будь-якою галуззю 
економ1ки для об’ект1в ав1ац1йно1 1нфраструктури 1снують одн1 з найсувор1ших 
вимог до електропостачання та електроосв1тлення. Це пов’язано з вимогами опе- 
рацшно! д1яльност1 системи орган1зац11 пов1тряного руху, центр1в управл1ння по- 
льотами, пункт1в з прийому, збер1гання й обробки 1нформаци, об’ект1в ав1ацшно1 

техн1ки та обладнання для п1дготовки льотного складу тощо [1-2].
Збалансована д1яльн1сть з енергозбереження та пщвищення енергоефек- 

тивност! за напрямами аеропортово! дкльност! можлива лише за наявност! ун1- 
версального шструменту для щл1сного, систематизованого та стандартизованого 
пщходу. Таким 1нструментом е системи енергетичного менеджменту (СЕМ), як1 
надають можлив1сть координувати д1яльн1сть за ус1ма напрямами на B c ix  р1внях i 
масштабах i'x реал1заци та досягати синергетичного ефекту внаслщок безперерв- 
ного покращення та оптим1заци д1яльност1 за ус1ма напрямами. У довгостроко- 
в1й перспектив! застосування м1жнародного стандарту ISO 50001 «Системи енер
гетичного менеджменту. Вимоги з кер1вництвом по застосуванню» може охопити 
до 60% використання енергетичних p e c y p c i e  у всьому с в т . Тому впровадження 
стандарту в даному сектор! економ!ки надае широк! можливост! для реал!зац!'1 та 
проведения комплексних довгострокових заход!в з тдвищення енергоефектив- 
ност! [3-5]. За сво1ми принципами стандарт ISO 50001:2011 е найб!льш ефектив
ним !нструментом впровадження пол!тики енергоефективност! в аеропортах, од- 
нак практика його впровадження для об’ект!в !нфраструктури ав!ац!йного тран
спорту все ще досить обмежена.

Мета роботи: анал!з динам!ки енергоспоживання !нфраструктурою ав!а-
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ц1йного транспорту та св1тових тенденщй впровадження стандарту ISO 50001 у 
д1яльн1сть аеропорт1в для пщвищення i'x енергоефективност!.

Динамжа енергоспоживання шфраструктурою ав!ащйного транспор
ту. Сучасн! аеропорти е промисловими пщприемствами транспортно! 1нфраструк- 
тури, що динам1чно розвиваються. Динам1ка обсяг1в ав1аперевезень пасаж1ф1в i 
вантаж1в тдприемствами цившьно! ав1ац11 впродовж останн1х роюв (таблЛ) св1д- 
чить про св1тову тенденц1ю до зб1льшення використання ав1ац1йного транспорту.

Таблиця 1. Показники обсяпв ав1аперевезень кра'шами GC-27 [1]

Вид ав!аперевезень
Обсяги ав1аперевезень

PiK
2007 2008 ^ 2009 2010 2011

Baнтaжi, млн. т. 12,582 13,191 11,584 13,427 13,828
Пасажири, млн. пас. 800,499 803,963 757,541 786,630 827,068

Наслщком ПОЗИТИВНО! динамши зростання обсягу ав1аперевезень та зб1ль- 
шення пасажиро- i вантажопоток1в е зростання витрат на енергозабезпечення 
ав1ащйного транспорту В1дпов1дно до даних [6], за показниками к1нцевого спо- 
живання енерги в транспортнш сфер! серед кра’ш GC-28 з 2001 по 2011 pp. пов1- 
тряний транспорт став самим швидкозростаючим сектором.

Для забезпечення сталого розвитку ав1аци, як галуз! економ1ки, сл1ц вра- 
ховувати п вплив на сучасн! мегапол1си - складн! соц1ально-економ1чн1 системи, 
яю виникли в результат! 1нтеграци головного м1ста з оточуючими його поселен
иями i агломерац1ями. 3 точки зору мктобуд1вно1 ситуаци аеропорти можна роз- 
глядати не тшьки як наземну частину ав1ащйно1 транспортно! системи, але й як 
невелик! м!ста, як! е критичними вузлами економ!чно1 д!яльност! у глобальних, 
нащональних! м!сцевих транспортних мережах [1,7]. Анал!з показниюв к!нцево- 
го споживання eneprii в краУнах GC-28, проведений за основними секторами еко- 
ном!ки, що пов’язан! !з функц!онуванням м!ст, у часовому !нтервал! 2001-2011 
pp. св!дчить, що найб!лыпий попит на енерпю у мегапол!сах припадае на житло- 
вий сектор та транспорт (табл. 2).

Таблиця 2. Динам!ка к!нцевого споживання енерп! в крашах GC-28 [1]

Сектор
економ1ки

К1нцеве споживання енерги, млн т.н.е.
Р1к

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Житловий сектор 303 295 301 304 305 302 286 299 296 310 275
Транспорт 346 349 354 364 368 376 382 379 369 367 366
Ав1ац1йний
транспорт 44 43 45 48 50 52 53 54 50 50 51

1з пор!вняльно1 характеристики (табл.2) можна побачити, що к!нцеве енер
госпоживання для ав!ац!йного транспорту мало найб!льш! темпи зростання ! 
впродовж останн!х рок!в зб!льшувалось у межах 15-23 %.

Зб!льшення обсяг!в пасажиропоток!в ! вантажних перевезень впливае на 
!нтенсивн!сть пов!тряного руху та посилюе навантаження на аеропортов! комп- 
лекси, аеродроми та !нш! об’екти, що, як насл!док, призводить до зростання об
сяпв споживання енергетичних ресурс!в ав!ац!йною !нфраструктурою.
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CeixoBi тенденци впровадження стандарту ISO 50001 в д!ялыпсть ае- 
ропорт!в. Стандарт ISO 50001, розроблений М1жнародною орган1защею is стан- 
дартизаци (ISO) у вщповщь на сучасн! вимоги пщвищення енергоефективност! 
об’ект1в економ1чно1 д1яльност1, було опублковано 15 червня 2011 р. Цей стан
дарт було створено з використанням досвщу та переваг попередн1х стандарт1в, 
як1 були розроблен! на нащональному та м1жнародному р1внях. Серед останн1х 
сл1д вщм1тити ANSI/MSE 2000:2008 (США), KS А 4000:2007 (Швденна Корея), 
GB/T 23331:2009 (Китай), BS 8207:1985 (Велика Бриташя), DS 2403:2001 (Дан1я), 
SS 627750:2003 (Швецш), LS. 393:2005 (1рланд1я) та загальноевропейський стан
дарт EN 16001:2009. Сл1д також зазначити низку державних стандарт1в Украши у 
сфер! енергетичного менеджменту - ДСТУ-4472-2005, ДСТУ-4715-2007, ДСТУ- 
5077-2008 [8-10].

Для забезнечення свого функц1онального призначення - безперервного но- 
кращення енергетичних показниюв орган1зац11 за обраним енергетичним аспек
том -  СЕМ мае в1дновщну структурну побудову. До обов’язкових для виконання 
елемент1в СЕМ, як! ноеднан! в едину структуру та функц1онують за принципом 
циклу Дем1нга, в1дносяться енергетична пол1тика, планування, впровадження та 
експлуатац1я, перев1рка та корекцш, що включае мон1торинг i вим1рювання, коре- 
гуючи i превентивн! заходи, внутр1шн1й аудит та анал1тичний огаяд СЕМ вищим 
кер1вництвом. Така структурна побудова СЕМ забезпечуе не лише горизонтальну 
i  вертикальну координац1ю д1яльност1, пов’язану з використанням e n e p r i i ,  але й 
включае обов’язковий зворотн1й зв’язок м1ж елементами та р1внями. Це дозволяе 
проводити оптимальне поеднання як р1зних вид1в роб1т, спорщнених м1ж собою 
у процес! енерговикористання, так i  обов’язюв або завдань з метою зниження 
витрат y c i x  залучених p e c y p c iB .  Завдяки зазначеним принципам, функц1онування 
СЕМ в аеропортах надае високий р1вень керованост! та ун1ф1кован1сть пщходу у 
збор1, мон1торингу, документуванн! енергетично! статистики, дозволяе проводи
ти анал1з показниюв енергоспоживання та запроваджувати своечасн! корегуючи 
дп за напрямками аеропортово! д1яльност1.

Пропри переваги СЕМ, сл1д зазначити, що практика введения стандарту в 
д1яльн1сть аеропорт1в у св1т1 е поки ще досить обмеженою. За результатами до- 
сл1дження впродовж трьох рок1в з моменту оприлюднення ISO 50001:2011 (чер- 
вень 2011 р.) нал1чуеться лише близько 20 аеропорт1в св1ту, де СЕМ пройшли 
оц1нку вщповщност! вимогам стандарту. За географ1ею сертиф1кован1 аеропорти 
розташован! на територп 10 краш Захщно! Свропи, Швденно!, Сх1дно1 та П1вден- 
но-Зах1дно1 Аз11.

Анал1з досвщу сертиф1кац11 аеропорт1в свщчить, що позитивним фактором 
е те, що СЕМ було впроваджено у великих аеропортах 1з складною внутршньою 
1нфраструктурою та значним обсягом ав1аперевезень. За ознакою статусу ц1 аеро
порти визначаються як м1жнародн1, б1льш1сть серед яких е позакласовими; реш- 
та випадюв включае аеропорти I - V клас1в.

Також сл1д в1дм1тити, що сертиф1кован1 СЕМ суттево в1др1зняються за 
сферою аеропортово! д1яльност1. У деяких аеропортах пр1оритетом СЕМ е д1- 
яльн1сть, пов’язана з прийомом, вщправленням та наземним обслуговуванням 
пов1тряних суден; у 1нших -  головним завданням е скорочення енерговитрат на 
утримання аеродрому та аеродромного обладнання, об’ект1в наземного обслу-
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говування пасажир1в, ек1паж1в, багажу, вантаж1в. 1снуе також низка СЕМ, як1 
охоплюють аеропортову д1яльн1сть, яка виходить за меж! забезпечення польот1в 
чи сфери пов1тряних перевезень, i спрямован! на пщвищення ефективност! та 
зменшення енергоспоживання об’ект1в i поедут неав1ац1йних вид1в д1яльноет1, 
що виконуеться на територп аеропортового комплекеу.

За оф1щйними висновками кер1вництва аеропорт1в, сертиф1кован1 СЕМ 
дозволяють одержувати стаб1льн1 кшьк1ен1 показники щодо зменшення енер- 
гетичних витрат та скорочення викид1в СО2, охоплювати широк1й спектр дщ з 
енергозбереження та п1двищення енергоефективност! у сфер! виробничих сис
тем i посл)т, експлуатац!'! аеровокзальних комплекс1в, аеродром1в тощо. Принцип 
безперервного покращення, як1й е основою функц1онування СЕМ, забезпечуе до- 
цшьн1сть та збалансован1сть управл1нських, орган1зац1йних i техн1чних p iu ie n b ,  

що дозволяе б1льш ефективне використання ycix вид1в p e c y p c iB .  При цьому од- 
ночасно досягаеться п1двищення якост! ав1апослуг, що посилюе конкурентоспро- 
можн1сть аеропорту та сприяе залученню 1нвестищй. Одн1е1 з причин того, що 
на цей час широкого пошрфення кращих практик 1з впровадження СЕМ серед ае- 
ропорт1в св1ту не вщбуваеться, е в1дсутн1сть анал1зу та систематизац!! 1снуючого 
досв1ду, що уповшьнюе прийняття р1шень з боку кер1вництва аеропорт1в.

Передумови, що сприяють впровадженню стандарту ISO 50001 в Укра- 
iHi. В1тчизнян1 аеропорти, значна частина будинк1в, споруд та систем яких потре- 
бують модерн1зац11 та реконструкц!*!, мають великий потенц1ал енергозбережен
ня. Ринков! умови вимагають розширення послуг, як! належать до неав1ац!йних 
вид1в аеропортово! д1яльност1, тому вир1шення питань енергоефективност! аеро- 
порт1в мае бути пов’язане з штересами в1дпов1дних мун1ципальних утворень, де 
вони розташован! або до яких наближен!.

Враховуючи ситуац1ю щодо постачання природного газу в Укршну, для в1- 
тчизняних ав1ап1дприемств актуальним е пошук можливостей для пщвищення 
енергоефективност! та диверсиф1кац11 джерел енергопостачання з метою енер- 
гозабезпечення неав1ац1йних вид1в дшльност! на територ!'! аеропорту. У цьому 
контекст! до можливих потенц1ал1в сл1д в1днести технолог!'! з в1дновлюваними 
джерелами eneprii, когенерац1ю, отримання eneprii’ при утил1зац11 в1дход1в, п1д- 
вищення ефективност! теплово! 1золящ1 огороджувальних конструкцп, модерн!- 
зац1ю 1нженерного обладнання, систем кондиц1ювання тощо.

Висновки. Проведений анал1з дозволяе заключити, що впродовж останн1х 
рок1в у с в т  ф1ксуеться суттеве зростання енергоспоживання 1нфраструктурою 
ав1ащйного транспорту внаслщок зростання обсяпв пасажиро- i вантажопереве- 
зень та 1нтенсивност1 пов1тряного руху. Розвиток ринку ав1аперевезень призво- 
дить до зростання попиту на енерг1ю з боку аеропортових комплекс1в та аеро- 
дром1в. У контекст! сталого розвитку ав1аци в якост! 1нструменту комплексного 
та цш1сного пщходу до енергоефективност!, енергозбереження та м1н1м1зац11 ви
ки д1в СО2 у провщних аеропортах св1ту було обрано стандарт ISO 50001. Однак 
поширення впровадження стандарту та сертиф1кацп СЕМ в аеропортах потребуе 
подальшого вивчення, ретельного анал1зу i систематизац!! 1снуючого св1тового 
досвщу для визначення найбшьш економ1чно доцшьних сфер аеропортово! д1- 
яльност! для впровадження СЕМ у залежност! в1д класу аеропорту. В умовах не- 
гайно! необхщност! модерн1зацп в1тчизняно1 цившьно! a B ia n ii, покращення р1в-
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ня управл1ння та якост! прийняття р1шень сприятиме пщвищенню ефективност! 
експлуатаци та зростанню конкурентоспроможност! як окремих пщприемств, 
так i ав1ац1йно1 галуз! у ц1лому.
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