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Керівникам 

підприємств (організацій) 

Шановні колеги! 

ГС «УАДЯ» запрошує вас взяти участь у семінарі «Зміни в стандарті ISO 50001:2018 та нові 

можливості навчання і сертифікації персоналу за матеріалами ЮНІДО», який 

відбудеться  05 квітня 2019р. 

Оновлений стандарт ISO 50001:2018 був введений у 2018 р. В ньому враховані вимоги ISO до 

стандартів на системи управління, зокрема структури високого рівня, ідентичного основного 

тексту, загальних термінів і визначень з метою забезпечення високого рівня сумісності з 

іншими стандартами на системи управління. Ключові зміни в версії 2018 року включають 

додавання аналізу середовища (контексту) організації, ризик-орієнтоване мислення, введення 

поняття нормалізації показників рівня енергоефективності і відповідних базових рівнів 

енергоспоживання.  

ISO 50001:2018 пропонує переваги щодо економії енергії для великих і малих підприємств, у 

державному і приватному секторі, у сфері виробництва та послуг. 

В програмі семінару: 

 Загальний огляд енергоменеджменту та поняття рівня досягнутої/досяжної 

енергоефективності та підвищення рівня енергоефективності; 

 Огляд стандарту основних вимог ISO 50001:2018 та змін, в останній його версії 

 Проект UKR IEE “Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості 

України”;  

 Питання навчання та акредитована сертифікація персоналу в сфері енергоменеджменту. 

Мета семінару: Надати інформацію про зміст нової версії стандарту ISO 50001:2018, про 

структурні зміни в стандарті і рекомендації щодо побудови, впровадження та вдосконалення 

системи енергоменеджменту на підприємстві. Ознайомити слухачів з системою навчання та 

акредитованої сертифікації персоналу в сфері енергоменеджменту. 

Лектор – Кабаков Юрій Борисович, к.т.н., директор Органу сертифікації персоналу 

Української асоціації якості, дійсний член Міжнародної гільдії професіоналів з якості, аудитор 

і головний консультант з систем якості, пройшов навчання з енергетичного менеджменту (МС 

ISO 50001) в рамках проектів BSI «Європейський підхід до енергоефективності, 

енергоменеджменту та енергоаудитів» та UNIDO для головних аудиторів «Впровадження 

систем енергоменеджменту у промисловості України».  

Вартість участі у семінарі складає - 1500,00 грн. без ПДВ (код К). 

Учасники семінару, які пройшли навчання з внутрішнього аудиту, можуть пройти 

сертифікацію за кваліфікацією внутрішнього аудитора системи енергоменеджменту в Органі 

сертифікації персоналу УАЯ.  

Вартість сертифікації становить 900,00 грн. без ПДВ (код К-1).  

Семінар відбудеться з 10.00 до 17.30 в приміщенні Клубу лідерів якості України  

(м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6). Реєстрація з 09.30 год.  

Контакти:  тел. (044)459-78-16,  (050)445-64-04, е-mail: region@quality.kiev.ua. 

Додатки:  програма семінару, заявка. 

 

З повагою, 

президент ГС «УАДЯ»             П. Я. Калита 
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