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Усі відомості/дані, що містяться в цьому документі, отримані з автентичних
джерел, які вважаються точними й надійними. Дані рекомендації базуються на
інформації та відомостях, які були зібрані в рамках консультацій з експертами, а
також на даних, які були надані громадами й установами.
Підхід до створення системи муніципального енергоменеджменту з застосуванням модулів МЕМ, який описується в даних рекомендаціях, покликаний допомогти об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) у:
• налагодженні енергетичного менеджменту на їхній території,
• заощадженні енергії та коштів місцевих бюджетів через реалізацію комплексу заходів.
Як свідчать численні приклади в країнах Європи й в Україні, виконати ці задачі
є цілком можливо. Проте неможливо гарантувати, що запропонований підхід
та рекомендації, які враховують міжнародний досвід, завжди й в усіх випадках
зможуть допомогти заощадити енергію та вдосконалити енергозабезпечення
так, як зазначено вище. Цей документ не повинен розглядатися як керівництво до дії. Кожна ОТГ є унікальною, і так само унікальними є адміністративні
рамкові умови або умови функціонування громадських будівель тощо. Відповідно, індивідуальні результати можуть відрізнятися від показників заощадження
енергії, зазначених у цих рекомендаціях.
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ВСТУП

1

«U-LEAD з Європою»1 – це програма, яку фінансують Європейський Союз та його країни-члени:
Данія, Естонія, Німеччина, Польща й Швеція.
Програма підтримує створення в Україні багаторівневої системи державного управління, яка повинна бути прозорою, підзвітною та відповідати
потребам громадян.

Оскільки енергоефективність грає важливу роль
на рівні місцевого самоврядування в Україні,
проект «Енергоефективність у громадах ІІ», який
реалізує GIZ2, за підтримки Програми «U-LEAD
з Європою», надає підтримку в запровадженні
муніципального енергоменеджменту (MEM) у 30
об’єднаних громадах-партнерах (ОТГ).
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Підтримка надавалася, передусім, у сфері базової підготовки представників ОТГ з питань муніципального енергетичного менеджменту (МЕМ).
Ця підготовка була побудована за модульною
системою на основі кращих практик з Німеччини, адаптованих для застосування в Україні.
Навчальна програма була організована у формі мереж енергоефективності, в яких ОТГ були
об’єднані в регіональні кластери, що спільно працювали під час чотирьох тематичних воркшопів.
Теоретичні компоненти підготовки були тісно
пов’язані з практичними вправами й домашніми завданнями, завдяки яким учасники змогли
побудувати необхідні управлінські структури у
своїх громадах. Обговорення та групова робота
зіграли важливу роль в обміні досвідом, знаннями й кращими практиками.

Система навчання була побудована на основі
концепції «МЕМ-модулів». Вона пропонує покрокову структуру навчання, яка передбачає постійне вдосконалення. Для посилення практичного
ефекту навчання проектом у 2019 році було
придбано спеціальне обладнання для енергоме
неджерів і проведено спеціальний тренінг з його
застосування. Використовувати це обладнання
слід на кожному етапі реалізації системи МЕМ;
це суттєво підвищує ефективність роботи відповідальних осіб.
Очікується, що запровадження МЕМ в ОТГ забезпечить скорочення енергоспоживання щонайменше на 10%. З урахуванням загальної вартості енергоносіїв у 2018 році, 30 пілотних ОТГ
зможуть заощадити понад 30 мільйонів гривень
на рік.
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У контексті узагальнення результатів проекту
дані рекомендації покликані забезпечити загальне розуміння механізму МЕМ і надати практичну підтримку в започаткуванні й успішній реалізації МЕМ в ОТГ.
Рекомендації пропонуються до уваги всіх
суб’єктів, діяльність яких стосується питань
енергозабезпечення в роботі органів місцевого
самоврядування (мери, місцеві політики, фахівці-практики й енергоменеджери). Кожна цільова
група зможе знайти в цих рекомендація важливу
інформацію про базові вимоги та потреби, які
стосуються створення системи МЕМ.

Головна увага при цьому приділяється адміністративним (координація, співпраця) та технічним вимогам. Також у документі пропонуються
практичні рішення для кожного рівня і пов’язаних з ним інших рівнів. Кожний рівень МЕМ доповнюється інформацією про кращі практики,
які ілюструють практичний досвід і забезпечують контакти з українськими громадами й ОТГ.
Для максимальної інформативності та компактності рекомендацій на онлайн-платформі www.
misto-em.org.ua зазначаються посилання, за
якими можна ознайомитися з поглибленою інформацією з енергоменеджменту.

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ
Громади, які перебувають у процесі об’єднання,
або вже об’єднані громади (ОТГ) стикаються
з дуже серйозними викликами, пов’язаними з
енергоспоживанням на території в межах їхніх адміністративних кордонів. Зростання цін на енергоносії в Україні з 2014 року є серйозним стресом
для домогосподарств та місцевих бюджетів.
У рамках Угоди мерів (Covenant of Mayors3), європейської ініціативи з питань захисту клімату
й енергозабезпечення, тисячі органів місцевого самоврядування добровільно зголосилися
підтримувати реалізацію мети ЄС зі зниження
викидів парникових газів на 40% до 2030 року
й ухвалення спільного підходу для пом’якшення
кліматичних змін та адаптації до них.
Сторони, які офіційно приєднуються до Угоди
мерів, зобов’язуються протягом двох років розробити План дій зі сталого енергозабезпечення
та захисту клімату (ПДСЕР(к)).
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https://eumayors.eu/

План дій ухвалюється місцевою радою та містить
опис кроків для досягнення цілей громади на
2030 рік за такими напрямками, як заощадження
енергії, енергоефективність і відновлювана енергетика. Він також містить опис рішень з енергозабезпечення, міського планування та транспорту.
Додаткову інформацію про Угоду мерів і розробку ПДСЕР(к) можна знайти на сторінці http://comeast.eu/uk/
Органи місцевого самоврядування грають різні
ролі у сфері енергетики. Вони можуть виконувати планування, регулювання, бути провайдерами
й надавати сприяння. Не в останню чергу вони є
споживачами енергії в публічних будівлях.

СПОЖИВАЧ І РОЛЬОВА МОДЕЛЬ

ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

1.
2.
3.
4.

1.
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3.
4.

Муніципальний енергоменеджмент (MEM)
Закупівлі
Договірна робота: використання ЕСКО
Децентралізоване відновлюване
енергопостачання

Стандарти для планів зонування
Районні мережі опалення
Транспортне планування
Рамкові концепції (ПДСЕР, ПДСЕР(к))

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПРОМОУТЕР

1. Міська енергокомпанія
2. Політика продажу нерухомості
3. Громадський транспорт

1.
2.
3.
4.

Таблиця 1:
Різні ролі органів
місцевого
самоврядування
у сфері енергозабезпечення

Програми субсидій (ОСББ)
Забезпечення якості
Інформація та освіта
Налагодження контактів

МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ (MEM)
ЯК ЧАСТИНА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ГРОМАДИ
Муніципальний енергоменеджмент (стратегічний
підхід до енергоефективності громадських будівель) враховує роль органів місцевого самоврядування як споживачів енергії.
Оскільки витрати на енергопостачання для громадських будівель складають від 5 до 20% місцевого бюджету (в залежності від кількості й
призначення будівель), створення стратегічних
довгострокових структур і процесів муніципального енергоменеджменту для заощадження
енергії та коштів, а також для підвищення якості
енергозабезпечення на місцевому рівні може
бути дуже корисним для органів місцевого самоврядування.

Багато громад вже почали збирати дані про споживання енергії, проводити енергоаудити й замінювати вікна в громадських будівлях. Але ще не
всі органи місцевого самоврядування мають надійні й постійні дані про енергоспоживання всього будівельного фонду. ОТГ і малим громадам
усе ще бракує знань для створення узгодженої
системи енергетичного менеджменту в громадських будівлях з метою підвищення енергоефективності й реалізації заходів з заощадження
енергії. Процес об’єднання громад дає нагоду
зробити МЕМ ключовим елементом майбутньої
енергетичної стратегії та при цьому подолати поведінкові «старі звички».
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МУНІЦИПАЛЬНИЙ
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ (MEM)

3

3.1. ВИЗНАЧЕННЯ, ЦІЛІ, ПЕРЕВАГИ – ВСТУП
Енергоменеджмент – це «проактивне, організоване й систематичне генерування, дистрибуція
та використання енергії з урахуванням екологічних та економічних задач».4 Він охоплює всі
заходи, які сприяють оптимальній – з точки зору
енергоефективності – експлуатації будівель і виробничих об’єктів відповідно до визначених показників комфорту для користувачів.
ТРИ ЦІЛІ MEM
• Скорочення енергоспоживання
та витрат
• Мінімізація негативного
впливу на довкілля (викиди CO2 та інших
речовин)
• Рольова модель для заходів на
місцевому рівні, які повинні запобігати
змінам клімату
ЦІЛІ Й ВПЛИВ
Головними цілями МЕМ є зниження обсягів
енергоспоживання та відповідних витрат, а також скорочення викидів CO2 та інших шкідливих
речовин. У залежності від ситуації в конкретній
громаді вони можуть бути визначені більш предметно: наприклад, у разі зростання тарифів на
електроенергію головним предметом енергоменеджменту може бути скорочення обсягів її
споживання. Іншою темою може бути відбір будівель для реконструкції з застосуванням міжнародних фінансових інструментів або контрактів.
Енергоменеджмент забезпечує необхідні дані й
плани реконструкції. Після реалізації відповідних заходів можна буде відстежувати очікувані
показники заощадження витрат.
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ПЕРЕВАГИ
Громада виступає як рольова модель. Кожне
євро чи кожна гривня, вкладена в скорочення
енергоспоживання та заходи із заощадження
енергії, створює додану вартість для відповідного регіону. Ці інвестиції знижують залежність
від імпорту викопних енергоносіїв з інших регіонів або країн і витрати на їх придбання. Завдяки цьому, у країні / регіоні залишається більше
вільних коштів. Роботи з реконструкції будівель
виконуються переважно місцевими компаніями,
завдяки чому домогосподарства отримують дохід, а також створюються робочі місця.
СТАРТОВІ ПУНКТИ
Законодавство не вимагає від громад запровадження муніципального енергоменеджменту,
тому порядок створення системи МЕМ може
бути індивідуальним. Кожна громада – або навіть кожен зацікавлений суб’єкт у межах громади – має власну мотивацію та власні фактори,
які спонукають їх до дії. Громади можуть ставити перед собою різні завдання, які можуть стосуватися, наприклад, заощадження енергії, скорочення витрат, або ж реконструкції будівель для
реалізації амбітних цілей з захисту довкілля та
клімату.
РІВНІ Й МОДУЛІ МУНІЦИПАЛЬНОГО
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
Наступна ілюстрація допомагає зрозуміти різні
рівні й модулі МЕМ, які спираються один на одного. Вони будуть розглянуті детальніше в наступних розділах.

Джерело: VDI – Спілка німецьких інженерів; Рекомендація 4602 – ч. 1: Основи енергоменеджменту

C

Рівень С

C
C
B

Рівень В

B
B
A

Рівень А

A
A
A

Закупівлі
Впровадження
Енергоаудити

Ілюстрація 2:
Муніципальний
енергоменеджмент
(MEM) – головні
рівні й модулі

Звітність
Оптимізація
Енергомоніторинг
Інституційна спроможність
Аналіз портфоліо
Івентаризація будівель, бенчмаркінг
Основи
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Таблиця 2:
Переваги муніципального енергоменеджменту
(MEM)

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ
Місцевий бюджет

MEM знижує фінансове навантаження на органи місцевого
самоврядування.
Скорочуються витрати на опалення, електроенергію та
водопостачання.
Одні лише заходи з MEM, без додаткових інвестицій,
можуть допомогти заощадити від 10 до 20% бюджету ОТГ
на енергозабезпечення (завдяки моніторингу, технічному
обслуговуванню, розвитку спроможності, оптимізації та
роз’яснювальній роботі, а також через зміну поведінки персоналу,
який працює в будівлі).

Енергоспоживання

MEM сприяє заощадженню енергії, скороченню бюджетних витрат і
зниженню негативного впливу на довкілля на місцевому рівні.

Стан будівель

Утеплення та покращення стану громадських будівель (зокрема, шкіл
і дитсадків) є видимим результатом та одним з головних досягнень
місцевої влади, яке має значення для громадськості. Утеплення
практично завжди пов’язане з капітальною реконструкцією будівлі,
а отже ще одним позитивним наслідком є суттєве продовження
терміну її експлуатації.

Місцева економіка

Можливості для місцевих фахівців, інженерів, будівельних і сервісних
компаній зайняти місце на ринку.

Громадська свідомість

Роз’яснювальна робота й проведення інформування з питань
енергозабезпечення для працівників і користувачів будівель.
Органи місцевого самоврядування виступають провідником у
боротьбі зі змінами клімату.

СПЕЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
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Підготовка персоналу

Підготовка персоналу (енергоменеджерів і обслуговуючого
персоналу) до обслуговування та експлуатації технологічно
складних конструкцій і обладнання. Це може допомогти скоротити
енергоспоживання на 5-15%.

Відповідальність

Відповідальна особа (енергоменеджер) відстежує всі питання
енергозабезпечення в громадських будівлях; зазвичай, саме ця особа
створює та розбудовує систему МЕМ.

Ухвалення рішень

Формується база даних для обґрунтованого прийняття інвестиційних
рішень.
Узгодженість з місцевими політиками.
Стартовий пункт для майбутніх заходів у сфері енергозабезпечення
(Плани сталого розвитку у сфері енергозабезпечення та захисту
довкілля).

3.2. РІВЕНЬ A – З ЧОГО ПОЧАТИ?
Рівень A муніципального енергоменеджменту
охоплює базові елементи – вступ до цілісної
системи енергоменеджменту «для початківців».
Деякі теми можуть видаватися занадто банальними, але цей документ рекомендує не залишати поза увагою базові дії та рішення. Рівень A та
його нижчі рівні охоплюють необхідні для роботи
системи політичні рішення; базове дослідження
будівель, які опалюються та освітлюються коштом місцевого бюджету; а також активне залучення користувачів будівель.

3.2.1. ОСНОВИ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Дуже важливо закласти міцні основи для успішного муніципального енергоменеджменту. Відповідно, деякі базові адміністративні й організаційні питання необхідно з’ясувати відразу на
початку процесу. Окрім чітко вираженої політичної волі з боку мера та міської ради, також необхідно забезпечити довгострокову підтримку з
боку відповідальних осіб місцевого органу влади. Громада повинна забезпечувати адекватні
й достатні часові ресурси, а також відповідні
бюджетні кошти, для розбудови та сталого функціонування муніципального енергоменеджменту. Необхідно з’ясувати завдання та обов’язки
енергоменеджера, а також його позицію в структурі органів влади. Також необхідно залучати й
інформувати всіх осіб, які пов’язані з енергоменеджментом – завгоспів, керівників закладів,
відповідальних осіб в органах влади. Підтримка
з їхнього боку для енергоменеджера є надзвичайно важливою для досягнення цілей громади
зі збереження довкілля та реалізації її зусиль з
заощадження енергії.
ПОКРОКОВА РЕАЛІЗАЦІЯ
На початку роботи з формування системи енергоменеджменту в громаді необхідно ухвалити
чітке політичне рішення «згори». Збереження
довкілля, заощадження енергії, скорочення витрат і підвищення якості життя є актуальними темами для будь-яких політичних лідерів. Тому на
початку процесу необхідно отримати відповідне
рішення мера або міської ради. Необхідно проінформувати всіх пов’язаних суб’єктів і забезпечити підтримку для енергоменеджера. Окрім цього,
рекомендується офіційно призначити на посаду
енергоменеджера кваліфіковану особу, яка матиме достатньо часу для виконання своїх завдань.

Енергоменеджер повинен мати можливість для
підвищення своєї технічної кваліфікації та набуття комунікаційних навичок. Хорошою можливістю для отримання нових знань і набуття
додаткових навичок є налагодження контактів з
енергоменеджерами інших ОТГ та міст.
ФАКТОРИ УСПІХУ
Процес побудови системи енергоменеджменту в
громаді повинен бути ініційований конкретною
особою. Зазвичай, це голова або його заступник,
який чітко розуміє потреби громади. Політичних
лідерів повинна мотивувати не лише можливість
заощадження витрат, а й загальне благо і якість
життя громадян.
Муніципальний енергоменеджмент дозволяє місцевій владі показати свою активну позицію. Громада бере на себе відповідальність у тих питаннях,
де вона спроможна змінити ситуацію на краще.
ПРИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕРА
Базовим питанням – зокрема, рішенням міської
ради або офіційному призначенню енергоменеджера – часто не приділяється достатньо уваги.
Хоча це й не виглядає важливим, але ці питання
мають фундаментальне значення для успішної
роботи енергоменеджера в майбутньому. У тому
числі під час процесів зміни політичного керівництва містом. Важливо забезпечити цю особу
офіційними повноваженнями й необхідною підтримкою в рамках органу місцевого самоврядування.
ВАЖЛИВО:
Необхідно залучати всі зацікавлені сторони. MEM має міжгалузевий характер.
Учасниками муніципального енергоменеджменту є багато суб’єктів: представники вищого адміністративного рівня (голова, місцева рада з представниками різних
політичних сил), посадові особи (заступник голови), відповідальні особи з управлінь чи департаментів ради, постачальники енергії, технічні працівники, завгоспи
й керівники громадських будівель. Якісна
й зрозуміла комунікація на всіх рівнях
є надзвичайно важливою для реалізації
цілей енергоменеджера. Окрім цього, велике значення має постійна демонстрація
політичної підтримки діяльності енергоменеджера.
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Ілюстрація 3:
Суб’єкти
муніципального
енергоменеджменту

АКТОРИ
ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕР
Управління
проєктом
Комунікація
Мотивація

СЕЛИЩНИЙ /
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
МІСЦЕВА РАДА
Підтримка
Ресурси

ЗОВНІШНЯ
ПІДТРИМКА
Гранти
Енергетичні
аудитори

ТЕХНІК
Оптимізація
Взаємодія
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
ЗА БУДИНОК
Знає будівлю
Відповідальність

ВАЖЛИВО:
Енергоменеджерам рекомендується регулярно брати участь у заходах з підвищення кваліфікації для набуття нових знань і
навичок. Головна мета таких навчальних
заходів полягає не в тому, щоб зробити
енергоменеджерів кращими експертами з
технічних питань – вони повинні розуміти
відповідну тематику в цілому і вміти ставити правильні запитання, а також розуміти
та оцінювати відповіді та пропозиції, отримані від технічних експертів.
Енергоменеджер виконує роль контактної особи
для всіх відповідальних відділів органу місцевого самоврядування. Він координує процес енергетичного менеджменту з органами місцевого
самоврядування – його головним завданням
при цьому є налагодження постійно працюючої
системи енергетичного моніторингу та менеджменту. Це вимагає від нього здібностей до модерації та мотивування, а також переконливості.
Окрім цього, енергоменеджер повинен знати
організацію місцевих органів влади та їх функції,
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володіти навичками менеджменту, а також мати
базові знання про будівлі, енергетичне обладнання тощо.
НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ
• На цьому етапі реалізації муніципального енергоменеджменту потреба в таких приладах, як
термометр і гігрометр, реєстратор показників
температури й вологості або люксметр ще відсутня, але їх наявність може бути корисною.
• Більш важливою є наявність комунікаційних
навичок і позитивне й відкрите ставлення до
залучення відповідних представників громади.
КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК –
НЕОБХІДНІ ПУНКТИ НА РІВНІ A
• Ухвалене рішення міської ради
• Наявність посадової інструкції
енергоменеджера
• Офіційне призначення на посаду
енергоменеджера
• Внесені зміни до організаційної
структури громади з урахуванням
посади енергоменеджера

ВИСНОВОК
Ці базові питання рівня A не є чимось надскладним і повинні бути адаптовані до ситуації в кожній конкретній ОТГ. Можливо, енергоменеджеру
буде цікавіше займатися технічними питаннями. У довгостроковій перспективі, успішний
енергоменеджмент залежить від політичної
волі, конкретних рішень та їх документального
затвердження. Встановлений робочий час енергоменеджера, або фактична кількість часу на
тиждень, який він може витратити на виконання
завдань з муніципального енергоменеджменту,
є пропорційним обсягу можливого заощадження енергії та коштів. Зазвичай, цілком реально
досягти показників заощадження на рівні 1015%, а громади очікують ефективність «інвестицій» у посаду енергоменеджера з коефіцієнтом
від 1 до 5.

КРАЩІ ПРАКТИКИ:
ЛЮБЕШІВСЬКА ОТГ
РОЗРОБКА НОРМАТИВНОЇ
БАЗИ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
Любешівська ОТГ уже почала збирати дані
про енергоспоживання у 2019 році. Ухвалення радою ОТГ рішення про запровадження
системи енергоменеджменту стало першим
кроком до довгострокової інституціоналізації енергоменеджменту. Були чітко визначені ролі й завдання, а також забезпечено
постійний збір даних, які є основою для
прийняття майбутніх рішень.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1) Рішення про концепцію системи енергоменеджменту в м. Миргород – http://misto-em.org.ua/wpcontent/uploads/2018/11/Myrgorod_EM_Concept-on-implementation.pdf
2) Посадова інструкція енергоменеджера м. Кам’янець-Подільский – http://misto-em.org.ua/wpcontent/uploads/2018/11/Kam-Pod_EM_Job-description_chief-specialist.pdf
3) Положення про відділ енергоменеджменту м. Долина – http://misto-em.org.ua/wp-content/
uploads/2018/11/Dolyna_EM_Unit-establishment.pdf
4) Вебінар «Крок 1. Основи енергоменеджменту» – http://misto-em.org.ua/event/video-vebinar-osnovyenergomenedzhmentu/

http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/MEM_A2.Template-Building-Inventory.xlsx
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3.2.2. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Щоб здійснити перші кроки в запровадженні
MEM для всіх будівель громади, незалежно від її
розміру, важливо отримати предметну інформацію про будівлі, якими громада володіє та користується. Громади часто володіють численними
різноманітними будівлями різного віку й призначення. Очікування від роботи щойно призначеного енергоменеджера можуть бути високими,
а його обов’язком є зниження витрат на енергопостачання. Тому дуже важливо, щоб він використовував свій обмежений час максимально
ефективно. Це означає, що він повинен швидко
визначити, які саме будівлі мають найвищий потенціал для енергозбереження (є найменш енергоефективними). Для цього, а також для наступних кроків, велике значення має інвентаризація
фонду будівель громади.
ПОКРОКОВА РЕАЛІЗАЦІЯ
Першим кроком є огляд муніципальних будівель
і підготовка відповідних базових даних, які стануть основою для наступних кроків у рамках
МЕМ, – наприклад, відбір пріоритетних об’єктів
і встановлення контрольних показників для оцінювання потреб і можливостей. Інформація про
будівлі (адреса, опалювана площа, рік побудови
й обсяг енергоспоживання) консолідується в таблиці (найкраще – у форматі Ексель). На основі
показників щорічного енерго- та водоспоживання, а також опалюваної площі можна обрахувати
питоме споживання (зазвичай – в кіловатах на
м² на рік). Ці показники можна порівняти з контрольними (бенчмаркінг). Бенчмаркінг являє собою процес розрахунку й порівняння поточного

Фото 2:
Процес
проведення
інвентаризації
будівель
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рівня енергоспоживання будівлі на квадратний
метр площі з її базовим показником або ж його
порівняння з показниками аналогічних будівель
(за цільовим призначенням – тобто, наприклад,
порівняння енергоспоживання будівлі школи з
показниками інших шкіл).
Наступна ілюстрація відображає порівняння
показників енергоспоживання для опалення закладів додаткової освіти в 30 ОТГ з різних областей України. Червона лінія демонструє середній
показник усіх будівель, а зелена лінія – середній показник 25% будівель з найнижчим рівнем
енергоспоживання в даній вибірці. Сині стовпці
показують, що рівень енергоспоживання закладу
додаткової освіти в обраній ОТГ перевищує середній показник. Це перша ознака необхідності й
можливості реалізації удосконалень у будівлі: громада, котрій належить ця будівля, на її утримання
витрачає значно більше коштів, ніж інші громади.
ФАКТОРИ УСПІХУ
Зазвичай, інвентаризація муніципальних будівель
потребує взаємодії різних структурних підрозділів. На початковому етапі енергоменеджер навряд чи зможе отримати перелік будівель з усією
інформацією необхідної якості. Деяка інформація
часто відсутня (напр., фактична опалювана площа). Деякі установи мають по кілька будівель.
Інші питання до енергоменеджера: чи враховано
всі муніципальні будівлі? Чи вірно описано спосіб
використання будівель? Яким є середній показник
щорічного енергоспоживання та якими є відповідні витрати? Хоча вся ця інформація є наявною
«десь» у документації громади, саме енергоменеджер повинен її зібрати, перевірити й консолідувати в одному файлі для подальшої роботи

Фото 3:
Енергоменеджери працюють над
інвентаризацією
фонду будівель
під час навчального воркшопу

ПЕРЕВАГИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ
У чому полягає корисність інвентаризації будівель? Дані про енергоспоживання кількості кіловатів на метр квадратний опалювальної площі на
рік дозволяють оцінювати енергоефективність
будівель, порівнювати їх між собою та розраховувати можливе заощадження витрат. Контрольні
показники демонструють енергоспоживання будівель з однаковим цільовим призначенням і ти-

пом використання. Якщо помножити опалювану
площу конкретної будівлі на контрольний показник енергоспоживання, різниця отриманої цифри
й актуального енергоспоживання дозволяє зрозуміти потенціал для заощадження енерговитрат.
Такі розрахунки можуть довести громаді й депутатському корпусу доцільність створення посади
енергоменеджера або, принаймні, вказати на цілі,
до яких варто прагнути.

СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 2018
HEAT CONSUMPTION
500
450
400

Ілюстрація 4:
Бенчмаркінг –
порівняння
показників
споживання
тепла закладами
додаткової
освіти
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НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ
• Необхідним обладнанням для енергоменеджера є стаціонарний комп’ютер або ноутбук
з базовим програмним забезпеченням для
редагування текстів і складання таблиць.
• За допомогою програми на кшталт MS Excel
тощо можна збирати, консолідувати та фільКОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК –
БАЗА ДАНИХ ДЛЯ
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
База даних повинна містити, як мінімум, наступні пункти:
• Будівля: офіційна назва
• Категорія – спосіб використання включно з можливими особливими експлуатаційними характеристиками
• Загальна площа, м²
• Опалювальна (вентильована) площа, м²
• Щорічні енерговитрати на опалення та
електроенергію, кВт/год або Гкал на рік
• Щорічне водоспоживання, м³
Додаткова й корисна інформація:
• Адреса будівлі (вулиця, номер, район)
• Хто експлуатує будівлю – громада є її
власником чи орендарем?
• Дані про ремонт (будівля вже відремонтована або ремонт заплановано на
наступні роки тощо)
• Рік побудови та виконаного ремонту/
ремонтів
• Система опалення (напр., центральне
теплопостачання, котел, тепловий
насос тощо)
• Головне джерело енергії для опалення –
енергоносій (мазут, газ, електроенергія,
вугілля, геотермальна енергія, деревина,
тріска, пелети з деревини тощо)
• Контактні дані завгоспа, відповідальної
особи
• Чи має будівля енергетичний паспорт та
який у нього термін дії?
• Номер електролічильника, енергопостачальник

трувати дані про будівлі. Інтернет-зв’язок
може бути корисним для обміну даними електронною поштою та полегшувати комунікацію з іншими структурними підрозділами відповідного органу місцевого самоврядування.
ВИСНОВОК
На початковому етапі процесу MEM кількість і
складність муніципальних будівель можуть бути
приголомшливими для енергоменеджера. Окрім
цього, міська рада очікує від людини на цій посаді позитивних результатів у вигляді скорочення
витрат на енергозабезпечення «вже й сьогодні».
Головна рекомендація в цьому контексті – необхідно визначити пріоритети й сфокусуватися на
обраних будівлях: у більшості громад джерелом
значної частини витрат енергії та коштів є невелика група будівель. Рекомендується відразу
визначити ці будівлі й зосередити свої зусилля
саме на них. Інвентаризація фонду будівель є
першим важливим кроком у цьому напрямку. Усі
характеристики будівель потребують перевірки
навіть за наявності повної технічної або проектної документації, оскільки практика свідчить,
що ці документи також можуть (і будуть!) містити
помилки й неточності.
КРАЩІ ПРАКТИКИ:
ДЕМИДІВСЬКА ОТГ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ФОНДУ БУДІВЕЛЬ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ПОЧАТКОВИХ ПАРАМЕТРІВ У СИСТЕМІ
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
Під час інвентаризації фонду будівель Демидівської ОТГ енергоменеджер Тарас
Гачевський уперше зібрав дані про енергоспоживання громадськими будівлями.
Він також зміг виявити невідповідності в
даних про опалювану площу будівель. Демидівська ОТГ уперше отримала конкретні та вірні дані про енергоспоживання, які
допомогли визначити пріоритети в роботі
з будівлями й обрати об’єкти для подання
заявки на отримання фінансування з обласного бюджету.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1) Шаблон «Інвентарізація будівель» –
http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/MEM_A2.Template-Building-Inventory.xlsx
2) Вебінар «Крок 2. Інвентаризація будівель» – http://misto-em.org.ua/event/video-vebinar-krok-2inventaryzatsiya-budivel/
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3.2.3. ПОРТФОЛІО-АНАЛІЗ (PA)

ПОКРОКОВА РЕАЛІЗАЦІЯ
На основі даних, отриманих під час інвентаризації муніципальних будівель – обсяг енергоспоживання та опалювана площа – розраховується
показник питомого енергоспоживання [кВт/год
на м² на рік]. Він порівнюється з контрольними
показником, відхилення від якого розраховуються у відсотках. Результати розрахунків можуть
подаватися в графічному вигляді: відхилення від
контрольного показника теплоспоживання на
горизонтальній осі, а відхилення від контрольного показника споживання електроенергії – на
вертикальній. Коли розмір символу показника
позначає опалювану площу, легко визначити
пріоритетні будівлі – вони показуються у верхньому правому полі діаграми.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Після збору базових даних необхідно виконати
аналіз енергоспоживання в будівлях. Це важливе завдання, потрібне для оцінювання енергоефективності фонду будівель і можливого
скорочення витрат через впровадження заходів
МЕМ. За допомогою даних про енергоспоживання можна легко розрахувати показники споживання на квадратний метр на рік і порівняти
їх з наявними контрольними показниками для
відповідних типів будівель5. Показники енергоспоживання на квадратний метр демонструють енергоефективність будівлі незалежно від
її розміру й фактичного споживання. Розрахунок
енергоспоживання на квадратний метр опалювальної (вентильованої) площі дозволяє порівнювати будівлі різного розміру, але однакового
типу експлуатації. Аналіз наявного фонду дозволяє визначити пріоритетні будівлі, якими, зазвичай, є великі об’єкти з енергоспоживанням на
квадратний метр значно вищим, ніж інші будівлі
цього ж функціонального призначення

У наступному прикладі «червона куля» у верхньому правому кутку вказує, що ця будівля (лікарня)
перевищує контрольний показник (середнє споживання теплової й електроенергії в лікарнях) на
102% за тепловою енергією (горизонтальна вісь) і
на 82% за електроенергією (вертикальна вісь).

ПОРТФОЛІО-АНАЛІЗ

B

-1,4

Явненська ЗОШ
Вірлянська ЗОШ

0,7

ДНЗ
Полянка Баранівська
ЗОШ № 2
0,2
Климентіївська
ЗОШ
МБК
Смолдирівська
Гімназія
ЗОШ
Острожецька
Баранівська -0,4
ЗОШ
ЗОШ № 3
Глибочанська
Міська рада
ЗОШ

-0,9

D

ДНЗ "Сонечко"
(ІІ корпус)

Суємецький
старостат

ФП Берестівка

Рогачівський
старостат

А
C

відхилення від еталонного

1,2 споживання електроенергії

Марківський
старостат

-0,3
АЗПСМ
Йосипівський Рогачів
старостат Гриньківська
ЗОШ
Кашперівський
ФП Ялишів
старостат
ФП Мирославль
Зеремлянський
старостат

АЗПСМ
Смолдирівський
Кашперівка старостат

-0,8

ФП Йосипівка

-1,3

ДНЗ "Сонечко"
(І корпус)

ДНЗ
Кашперівка

0,1

Зеремлянська
ЗОШ

Головний корпус КЦРЛ

відхилення від еталоного
значення споживання тепла

0,6

АЗПСМ Суємці
ДНЗ Зеремля
ДНЗ Суємці

Суємецька ЗОШ
МРЦ
Полянківський
старостат
Жарівський
старостат

Рогачівська
ЗОШ

АЗПСМ
Полянка

ФП Зеремля

Ілюстрація 5:
Портфоліо-аналіз
для визначення
пріоритетних
будівель за
показниками
споживання
тепла й
електроенергії

1,1

ДНЗ
Острожок
ДНЗ
Рогачів

Старогутянська ЗОШ
ФП Вірля
ФП Климетіївка

Берестівський
старостат

ДНЗ Йосипівка

A = обсяг споживання тепла й електроенергії вищий за контрольний показник (rv)
B = нижчий обсяг споживання електроенергії та вищий обсяг споживання тепла в порівнянні
з контрольним показником (rv)
C = вищий обсяг споживання тепла й нижчий обсяг споживання електроенергії в порівнянні з rv
D = обсяг споживання тепла й електроенергії нижчий за rv

5
Додаткову інформацію про бенчмаркинг і контрольні показники (середнє споживання всіх будівель ОТГ-партнера певного типу, напр., школи)
див. http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/MEM_A3_Reference-values-from-project.pdf
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Розмір «кулі» демонструє опалювальну площу будівлі (м²), що означає, що в цьому випадку заходи
з енергоефективності матимуть відчутніший ефект
у порівнянні з будівлями, які позначені «малими
кулями» (= мала опалювальна площа). А отже,
кожна інвестована сюди гривня матиме значно
більший економічний ефект. Наступним кроком
може бути енергоаудит, який допоможе визначити
заходи зі скорочення енергоспоживання.
ФАКТОРИ УСПІХУ
Надійність і точність даних має критичне значення для змістовності портфоліо-аналізу. Необхідно мати базові знання й розуміти питомі та
контрольні показники. Будівлі повинні належати
до однієї категорії відповідно до способу їх використання.
НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ
• Стаціонарний комп’ютер або ноутбук з базовим програмним забезпеченням для редагування текстів і складання таблиць.
КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК:
ПРОВЕДЕННЯ ПОРТФОЛІОАНАЛІЗУ
• Збір даних про споживання тепла
[кВт/год або Гкал] та електроенергії
[кВт] протягом, як мінімум, одного року;
джерело даних – наприклад, рахунки від
постачальника енергії
• Збір достовірної інформації про опалювальну (вентильовану) площу будівлі [м²]
• Опціонально: обумовлені кліматичними
умовами зміни в споживанні тепла
• Розрахунок споживання тепла й
електроенергії [кВт/год на м² на рік]
• Порівняння з контрольними
показниками з (національних або
регіональних) баз даних
• Розрахунок відхилення від контрольних
показників [у %]
• Візуалізація за допомогою діаграми
(бульбашкова діаграма в Ексель)

• Опціонально: Інтернет-зв’язок для обміну даними та електронною поштою.
ВИСНОВОК
Енергоменеджери мають обмежений часовий
ресурс, але багато завдань. Тому дуже важливо
сфокусуватися на потрібних будівлях. Портфоліо-аналіз є дуже корисним інструментом для
визначення і візуалізації будівель з найвищим
потенціалом для заощадження енергії та витрат,
подальшого оцінювання або вдосконалення.
Окрім цього, портфоліо-аналіз є простим інструментом візуалізації проблеми для людей без технічних знань і для осіб, уповноважених приймати
рішення (наприклад, голови, або депутатів місцевої ради). Про це важливо пам’ятати під час
підготовки діаграми портфоліо-аналізу: чи легко
її читати? Чи всі об’єкти підписані зрозуміло? Чи
є вірною конфігурація осей? Тощо.
КРАЩІ ПРАКТИКИ:
ЗАСУЛЬСЬКА ОТГ
ПОРТФОЛІО-АНАЛІЗ ЯК
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ПРІОРИТЕТІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
В КОМУНАЛЬНИХ БУДІВЛЯХ
У 2019 році Засульська ОТГ почала застосовувати інструмент портфоліо-аналізу для
ухвалення рішень. Кулькова діаграма чітко
продемонструвала, які саме об’єкти найменш ефективно використовують тепло й
електроенергію. Це хороший інструмент
для відбору будівель, які в першу чергу потребують заходів з енергоефективності. За
допомогою цього інструменту було обрано
Засульський палац культури, в якому буде
проведено енергоаудит для визначення необхідних заходів з підвищення його енергоефективності.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1) Фактори кліматичного коригування: градусо-дні опалювального сезону та довгостроковий
середній показник (30 років) – http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/MEM_A3_DSTUBuilding-Climatology-database-temperature.pdf
2) Інструмент «Аналіз портфоліо» – http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/MEM_A3_
Portfolio-analysis_empty.xlsx
3) Еталонні значення за результатами досліджень / статистичні дані – http://misto-em.org.ua/wpcontent/uploads/2018/11/MEM_A3_Reference-values-from-project.pdf
4) Вебінар «Крок 3. Аналіз портфоліо» – http://misto-em.org.ua/event/video-vebinar-krok-3-analizportfolio/
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Фото 4:
Енергоменеджер
пояснює
завгоспу й
технічному
персоналу
роботу
термоклапанів

3.2.4. ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Завгоспи будівель, керівники установ, фахівці з обслуговування та користувачі приміщень
справляють великий вплив на енергоспоживання в муніципальних будівлях своєю щоденною
поведінкою і способом експлуатації технічної
інфраструктури. Швидких успіхів у скороченні
енергоспоживання та відповідних витрат можна
досягти завдяки їх інформуванню і мотивуванню. Оскільки співпраця зазначених сторін необхідна для реалізації наступних кроків МЕМ, дуже
важливо залучити їх до цього процесу якомога
раніше. Існують численні можливості для їх залу
чення – до них належать як особисті зустрічі з
завгоспами будівель, так і презентації для всіх
працівників органів місцевого самоврядування.
Енергоменеджер повинен обрати оптимальний
формат для роботи в його зоні впливу.
ПОКРОКОВА РЕАЛІЗАЦІЯ
Через різні рамкові умови, обставини й людський фактор у кожній громаді енергоменеджери можуть обирати різні теми і формати взаємодії. Одним з можливих варіантів залучення
більш кваліфікованих у технічних питаннях осіб
(наприклад, завгоспів і техніків) є зустрічі на
місцях для безпосереднього обговорення конкретних технічних питань – зазвичай, предметом
таких зустрічей є конкретна будівля. Ще одним
варіантом є проведення лекцій, присвячених
загальним (технічним) темам. Вони є складовою частиною навчальних сесій для завгоспів.

Рекомендується проводити один тренінг для
завгоспів тривалістю півдня як мінімум двічі
на рік (наприклад, перед і після опалювального
сезону).
Ще одним важливим інструментом є налагодження контактів з користувачами будівлі й фізичне
відвідування будівель енергоменеджером. Під
час цих візитів важливо налагодити позитивний
емоційний зв’язок та уважно ставитися до питань, які часто повторюються. Під час зустрічей з
персоналом також можна проводити лекції, присвячені змінам у поведінці й базовим темам (використанню термостатів, вентиляції, енергоспоживанню пристроями в режимі «stand-by» тощо).
ФАКТОРИ УСПІХУ
Енергоменеджера потрібно обирати з урахуванням технічної підготовки й технічних навичок кандидатів, якщо це можливо. Проте, при цьому не
слід недооцінювати важливість хороших навичок
модерації та презентації. Окрім достатніх технічних знань та операційної компетенції, здатність
енергоменеджера проводити лекції та давати
розлогу відповідь на всі питання також допомагає покращити сприйняття і розуміння загального
контексту користувачами будівель або технічними працівниками. Якщо сам менеджер потребує
технічної підтримки, її можна отримати, залучивши галузевих експертів з певних сфер, а також
виробників чи постачальників енергоефективного обладнання. Вони діляться новими знаннями
про наявні технології та можуть дати поради про
їх оптимальне застосування.
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НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ
• Стаціонарний комп’ютер або ноутбук з програмним забезпеченням для проведення презентацій.
• Проектор та екран для демонстрації презентації.
• Опціонально: демонстраційний матеріал (термоклапани, енергометр, люксометр тощо).

галузевих експертів також допомагає отримати
додаткові знання та консультації з більш комплексних і складних питань енергоменеджменту.

ВИСНОВОК
Розвиток спроможності є постійною необхідністю
для енергоменеджерів, які повинні покращувати
свою фахову спроможність у сфері енергоменеджменту. Навички з комунікації є так само важливими, як і технічна кваліфікація, щоб роз’яснити
відповідні питання користувачам та операторам
будівель. Хороші стосунки з цими «цільовими групами» допомагають розраховувати на взаємність
і співпрацю з їхнього боку. При цьому, залучення

• Надавайте інформацію про статус
і плани реалізації МЕМ (наприклад,
рішення міської ради, цілі, представлення
енергоменеджера)
• Надавайте базову технічну інформацію
про експлуатацію будівлі (наприклад,
температурну діаграму, гідравліку,
вентиляцію, електроенергію тощо)
• Обговорюйте актуальні проблеми й
просіть користувачів будівель та завгоспів поділитися їх німи ідеями стосовно
технічних та організаційних покращень
• Пропонуйте можливості для налагодження контактів та обміну ноу-хау під час
воркшопів з підвищення спроможності

ВАЖЛИВО:
До участі у тренінгах або інформаційних зустрічах з персоналом може бути доцільно
залучати керівника відповідного структурного підрозділу або голову для вітальної
промови. Це підкреслює серйозність повноважень енергоменеджера та демонструє
важливість відповідної теми.
Щоб залучити користувачів будівель та отримати від них нові знання та особистий
досвід, необхідно задавати певні питання
під час візитів на місцях:
• Наскільки вони задоволені
температурою у приміщеннях?
• Як вони оцінюють якість повітря у
приміщеннях? Чи відомо їм про будь-які,
в т.ч. технічні, дефекти будівлі?
• Чи знають вони, як можна змінювати
температуру у приміщеннях?
• За наявності термостатів: чи знають вони,
що означають цифрові значення на них?

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК:
РОЗВИТОК СПРОМОЖНОСТІ

КРАЩІ ПРАКТИКИ:
ТЛУМАЦЬКА ОТГ
РОЗВИТОК СПРОМОЖНОСТІ
ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ В УСТАНОВАХ
ТА ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ
Одним з важливих аспектів успішного енергоменеджменту є інформування та підготовка відповідного персоналу (наприклад,
завгоспи або представники різних структурних підрозділів) до належного виконання
ними своїх обов’язків. Тлумацька ОТГ не
лише проводила воркшопи для працівників
місцевого самоврядування, а й запросила
представників непідпорядкованих їй підприємств та організацій поділитися інформацією і своїм розумінням відповідних питань.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1) Програма семінару для завгоспів будівель м. Радивілів – http://misto-em.org.ua/wp-content/
uploads/2018/11/MEM_A4_Agenda-for-training-day-Radyvyliv.docx
2) Презентація за темою «Організація тренінгів для завгоспів» – http://misto-em.org.ua/wp-content/
uploads/2019/04/Organizatsiya-treningiv.pdf
3) Презентація за темою «Технічні аспекти експлуатації будівель для завгоспів» – http://misto-em.org.
ua/wp-content/uploads/2019/04/Tehnichni-porady-z-energozberezhennya.pdf
4) Вебінар «Крок 4. Інституційна спроможність» – http://misto-em.org.ua/event/video-vebinar-krok-4instytutsijna-spromozhnist/
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3.3. РІВЕНЬ В – ПОСТІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ
Енергоменеджмент – це активність, яка потребує постійної уваги й зусиль для подальшого
його розвитку та функціонування. Рівень В охоплює ключові теми, які стосуються енергоспоживання: моніторинг, оптимізація та звітність.
За наявності цих елементів може бути розпочато процес постійного вдосконалення в рамках
циклу управління «Плануйте – реалізуйте – перевіряйте – дійте!»

3.3.1. ЕНЕРГОМОНІТОРИНГ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Контроль енергоспоживання є основою та
головним завданням муніципального енергоменеджменту. Це стартовий пункт для пошуку можливостей для оптимізації технічної
інфраструктури. Це безперервний моніторинг
енергоспоживання. За умови впровадження
енергетичного моніторингу можливо скоротити витрати на енергозабезпечення на рівні до
5% без будь-яких інвестицій. Лише тому, що користувачі й відповідальні за енергоспоживання
(зазвичай це завідувачі господарством) уважніше ставляться до будівлі й суттєво змінюють
свою поведінку, бо знають, що хтось «наглядає»
за ними. За таких умов забезпечується швидке
реагування на випадки завищеного енергоспоживання, пов’язаного з дефектами або неналежним функціонуванням обладнання – це допомагає уникнути зайвих витрат енергії.
Не в останню чергу, контроль енергоспоживання
є основою для щорічного звіту, який демонструє
досягнення та заощадження, реалізовані завдяки наявному енергетичному менеджменту.
ПОКРОКОВА РЕАЛІЗАЦІЯ
Контроль енергоспоживання означає регулярне
фіксування показників споживання тепла, електроенергії та води. Для цього необхідно зібрати
інформацію про встановлені лічильники: ідентифікаційний номер лічильника, вид енергоносія
та зона покриття кожного лічильника. На основі
цих даних створюється віртуальна карта будівлі.
Показники лічильників є основою для постійного моніторингу (місячного, тижневого чи щоденного – в залежності від обраної схеми) й підготовки періодичних звітів.
ФАКТОРИ УСПІХУ
Для налаштування програмного забезпечення з
контролю енергоспоживання, актуалізації бази
даних і тлумачення зафіксованих показників
необхідно мати енергоменеджера, який воло-

ВАЖЛИВО:
Контроль енергоспоживання є ключовим
елементом муніципального енергоменеджменту, складність якого інколи недооцінюється. Особливо важливим є застосування
відповідного програмного забезпечення.
Цю роботу можна розпочати з простої Ексель-таблиці, але чи можна в ній відобразити заміну лічильників? Чи може вона
відображати корекцію показників у зв’язку
з кліматичними змінами? А як можна відобразити зв’язок між енергоспоживанням і
відповідними витратами? Тому рекомендується на постійній основі користуватися
професійним програмним забезпеченням
для енергоменеджменту. Огляд наявного в
Україні програмного забезпечення можна
знайти за посиланням
http://misto-em.org.ua/wp-content/
uploads/2018/12/MEM_B1_Market-overviewon-energy-monitoring-software.pdf
діє спеціальними знаннями. Він повинен знати
можливості й функції технічної інфраструктури,
а також володіти базовою та спеціальною інформацією про функціонування будівлі. Оскільки періодичне зняття показників лічильників є
додатковим завданням для відповідальних за
енергоспоживання, у деяких випадках корисно
мати офіційний наказ відповідальним за енергоспоживання від керівника структурного підрозділу або мера, в якому від них вимагається
зняття показників лічильників з певною регулярністю. Корисно також включити ці завдання
до посадових інструкцій дотичних працівників –
тоді ефективність моніторингу значно зростає.
ВАЖЛИВО:
Для створення постійно діючої та сталої системи енергомоніторингу мер повинен спочатку видати наказ і призначити працівників
структурних підрозділів для виконання завдань з енергомоніторингу (керівник, енергоменеджер і завгосп). Відповідні завдання
повинні бути зазначені в їхніх посадових
інструкціях. Зазначений наказ повинен передбачати внесення даних про енергоспоживання до програмного забезпечення для
моніторингу й своєчасне реагування на незаплановані зміни в енергоспоживанні.
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Ілюстрація 6:
Приклад роботи
програмного
забезпечення
для моніторингу
споживання
тепла

На графіку зображено графіки щоденних змін рівня споживання тепла й тeмператури зовнішнього повітря.
Можна побачити, що 13-го, 14-го й 17-го числа споживання тепла було вищим за середній показник, хоча
зовнішня температура повітря суттєво не змінювалася. За допомогою цієї інформації енергоменеджер (спільно
з відповідальним за енергоспоживання) може й повинен спробувати знайти причини таких змін у споживанні
(ними можуть виявитись збій у функціонуванні обладнання або ж просто незачинені вікна) та вирішити
проблему, заощадивши таким чином і енергію, і бюджетні кошти.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ
Стаціонарний комп’ютер або ноутбук з професійним програмним забезпеченням для енергомоніторингу є абсолютно необхідним для енергоме
неджера на цьому етапі реалізації муніципального
енергоменеджменту. Окрім цього, енергоменеджер
повинен мати можливість отримувати показники
лічильників від відповідальних за енергоспоживання онлайн, електронною поштою або факсом.
Деякі програмні продукти пропонують додатки, через які показники лічильників можуть набиратися
за допомогою смартфона або планшета.

Фото 5:
Знімання
показників
газового
лічильника
в котельні
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ВИСНОВОК
Дані, зібрані в рамках контролю енергоспоживання, є основою для ефективних інвестиційних
рішень. З одного боку, важливо мати надійні
дані, а з іншого – важливо уникнути надмірного
ускладнення цього процесу. Цю роботу необхідно починати в максимально простий спосіб і
пробувати коригувати процес моніторингу й збору даних у разі необхідності.

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК:
ЕНЕРГОМОНІТОРИНГ
• Збір базових відомостей про лічильники:
– Ідентифікаційний номер лічильника
(інформація, яка співпадає з даними
постачальника та відображена в
Рахунку)
– Вид енергоносія (мазут, газ, централізоване опалення, біомаса тощо) та
одиниці вимірювання (кВт/год, м³…)
– Зони, які покриває лічильник (опис і
розмір [м²])
• Налагодження контролю енергоспоживання за допомогою програмного
забезпечення
• Регулярне зняття показників лічильників
– Щорічне або щоквартальне для будівель з низькими обсягами енергоспоживання
– Щомісячне за рівня споживання тепла
< 500 кВт або < 1 ГВт/год на рік
– Щотижневе за рівня споживання тепла
< 3000 кВт або < 5 ГВт/год на рік
– Щодення за рівня споживання тепла >
3000 кВт або > 5 ГВт/год на рік
• Корекція споживання тепла у зв’язку з
кліматичними змінами6
• Аналіз енергоспоживання та відстеження випадків зростання споживання або
відхилення від очікуваного рівня споживання. Документування особливих випадків, які спричиняють зростання обсягів
споживання.
• Зворотний зв’язок для відповідальних за
енергоспоживання, технічного персоналу
та користувачів будівель (наприклад,
короткі місячні звіти)

КРАЩІ ПРАКТИКИ:
КРАСНОПІЛЬСЬКА ОТГ
ЕНЕРГОМОНІТОРИНГ: СКОРОЧЕННЯ
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ
З РЕГУЛЯРНОГО ЗНЯТТЯ ПОКАЗНИКІВ
ЛІЧИЛЬНИКА
У липні 2018 року було запроваджено щоденний моніторинг енергоспоживання в муніципальних будівлях включно з тренінгами
для відповідальних працівників (енергоменеджер і відповідальні за енергоспоживання). Запровадження енергомоніторингу,
завдяки вчасному виявленню та усуненню втрат енергії, забезпечило ефективне
управління енергоспоживанням, пряме зниження витрат, і, відповідно, створило нагоду для інвестування заощаджених коштів у
додаткові заходи з енергоефективності. Робота системи енергомоніторингу коштувала
Краснопільській ОТГ 13 тис 320 грн. на рік.
Уже в перший рік роботи системи вдалося
заощадити 42 тис грн.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1) Зразок таблиці для щотижневого енергомоніторингу – http://misto-em.org.ua/wp-content/
uploads/2018/12/MEM_B1_Weekly-monitoring.xlsx
2) Зразок таблиці для щоденного енергомоніторингу – http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/
MEM_B1_Daily-monitoring.xlsx
3) Інструмент для кліматичної корекції – http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/MEM_B1_
Climate-Correction-Tool-v2.xlsx
4) Приклад схеми лічильників – http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/MEM_B1_
MeteringScheme-Template_UA.doc
5) Огляд наявного в Україні програмного забезпечення – http://misto-em.org.ua/wp-content/
uploads/2018/12/MEM_B1_Market-overview-on-energy-monitoring-software.pdf
6) Вебінар «Крок 5. Енергетичний моніторинг» – http://misto-em.org.ua/event/video-vebinar-krok-5energetychnyj-monitoryng/
6
Принцип корекції з урахуванням кліматичних змін передбачає розрахунок показнику споживання теплової енергії, який був
би можливий у цьому ж періоді та в цьому ж місці за однакових середніх погодних пока-зників у довгостроковій перспективі.
Він також передбачає зниження похибок, спричинених роками з екстремально холодною чи екстремально спекотною погодою.
Зазвичай, професійне програмне забезпе-чення для визначення показників енергоспоживання має опцію кліматичної корекції.
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Фото 6:
Енергоменеджер
систематично
перевіряє
системи
контролю та
регулювання
за допомогою
надавача
послуг з енерго
забезпечення

3.3.2. ОПТИМІЗАЦІЯ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Спосіб використання та експлуатації будівлі, як і
стандарт її будівництва, визначає рівень її енергоспоживання. Параметри й налаштування технічної інфраструктури повинні бути адаптовані
до фактичного способу використання будівлі. На
них впливають різні фактори, наприклад, якість
екстер’єру й використання будівлі. Старі будівлі
без теплоізоляції потребують інших параметрів
для температурних діаграм, різні налаштування
для годин роботи опалення та зниження температури у приміщеннях у нічний час, ніж будинки
з якісною теплоізоляцією. Першим кроком має
бути перевірка існуючої технічної інфраструктури. Другим кроком має бути її оптимізація за допомогою безвитратних заходів або заходів, які
передбачають помірні інвестиції.
ПОКРОКОВА РЕАЛІЗАЦІЯ
Основою для визначення варіантів і можливос
тей оптимізації енергоспоживання є регулярне
відвідування будівель разом з відповідальним
за енергоспоживання та технічним персоналом.
Під час цих візитів необхідно перевіряти працездатність систем контролю та регулювання.
При цьому можна коригувати параметри у відповідності зі стандартами енергоспоживання
та способом використання будівлі. Після проведення перевірок можна підготувати інструкцію
з експлуатації будівлі з урахуванням аспектів
енергоефективності й надати її відповідальним
за енергоспоживання.
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ВАЖЛИВО:
У більшості випадків, люди роблять свою
справу настільки сумлінно, наскільки це
можливо. Відповідальні за енергоспоживання і персонал об’єктів намагаються забезпечити максимально ефективну експлуатацію та догляд за будівлями. Втручання з
боку енергоменеджера може заважати їм,
а його пропозиції можуть сприйматися як
критика. Тому необхідно спробувати налагодити позитивні особисті стосунки до підготовки наказів або реалізації змін.

ФАКТОРИ УСПІХУ
Щоб знайти оптимальні налаштування систем
контролю і регулювання та запропонувати можливі заходи з удосконалення, енергоменеджер
повинен володіти сучасним знаннями у сфері
технічної інфраструктури й експлуатації будівель. Окрім цього, для енергоменеджера може
бути корисною зовнішня підтримка й допомога
від експертів з енергоефективності або консультантів з необхідною експертизою. Дуже велике
значення мають комунікаційні навички енергоменеджера, необхідні для контактів з відповідальними за енергоспоживання з метою реалізації заходів з оптимізації.

Відповідальні за енергоспоживання особи підтримають зміни в способі експлуатації будівлі
лише за умови, що вони будуть переконані в їх
доцільності. Бюджет для невеликих за обсягом
заходів (наприклад, заміни контрольних елементів і монтаж циркуляційних насосів) допоможе швидко досягти результатів і заощадити
енергію.
НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ
Для вимірювань показників енергоспоживання
в будівлі, визначення можливостей для вдосконалення можуть бути корисними пірометри, гігрометри, газоаналізатори й реєстратори даних.
Для перевірки налаштувань системи контролю та
регулювання спеціальне обладнання не потрібне,
але можуть знадобитися інструкції з експлуатації,
які, у більшості випадків, можна завантажити у
форматі pdf на веб-сторінках виробників.

ВАЖЛИВО:
Різні варіанти / теми для оптимізації:
• Використання будівлі: чи ефективно використовуються приміщення? Чи можна
оптимізувати заповнення приміщень?
• Інформування та мотивація користувачів будівель до енергоефективної
поведінки;
• Функціонування технічної інфраструктури:
налаштування, запобігання надмірному
опаленню, години роботи опалення, температурні графіки, температура гарячої
води, вентиляційна система тощо;
• Належне технічне обслуговування задля
безперебійного функціонування будівлі.

ВИСНОВОК
Оптимізація технічної інфраструктури є одним
з основних завдань муніципального енергоменеджменту. Вона дозволяє скоротити енергоспоживання та витрати на 15-30% – заощадження
можливі навіть без інвестицій, лише завдяки
вдосконаленню роботи наявних систем. Окрім
скорочення енергоспоживання, необхідно приділяти увагу також користувачам будівель. Мета
полягає у створенні комфортних умов експлуатації без надмірних витрат енергії.

a) ДІАГРАМА ОПАЛЕННЯ
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Ілюстрація 7:
Діаграма
налаштувань та
рівень діаграми
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б) РІВЕНЬ ДІАГРАМИ ОПАЛЕННЯ
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Корекція діаграми опалення відповідно до стандарту будівлі.
a) Діаграма визначає зміну температури теплоносія в разі зміни вуличної температури повітря. Крива описує залежність зміни температури потоку від зміни вуличної температури. Ця крива повинна відповідати якості теплоізоляції об’єкта й типу опалювальних поверхонь (радіатори, підігрів підлоги тощо). Відхилення кривої більше, ніж на 1
ступінь, означає, що температура потоку підвищується швидше за вуличну температуру повітря. Це необхідно для
будівель без теплоізоляції або з теплоізоляцією низької якості. Для будівель з якісною теплоізоляцією крива може
бути меншою за 1 – температура потоку змінюється повільніше за вуличну температуру повітря.
b) Після встановлення кривої температурної діаграми умови перебування в будівлі можуть бути не дуже комфортними для користувачів. Також можуть траплятися екстремальні погодні умови. Якщо температура видається
занадто низькою або занадто високою, рівень температурної діаграми може бути змінений. Зміна рівня температурної діаграми справляє вплив на температуру потоку й справлятиме непрямий вплив на температуру у приміщеннях. Базове налаштування «0» зазвичай означає, що температура в приміщенні складає 20° C. Якщо необхідно
підняти температуру, рівень діаграми повинен бути піднятий. Якщо у приміщеннях занадто спекотно, рівень температурної діаграми необхідно знизити.
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КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК:
ЕНЕРГОМОНІТОРИНГ
Контроль, документування та корекція
параметрів опалення:
• Зміна годин роботи опалення відповідно
до способу використання будівлі;
• Зміна температури в приміщеннях і
температурних графіків відповідно до
типу будівлі;
• Гідравлічне балансування та
адаптація налаштувань циркуляційних
теплонасосів;
• Перевірка параметрів вентиляційних
систем, внутрішнього підігріву води
тощо;
• Проведення регулярного технічного
обслуговування та перевірки.

КРАЩІ ПРАКТИКИ:
РАДОМИШЛЬСЬКА ОТГ
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ
Окрім технічного удосконалення обладнання у будівлі, яке споживає енергію, суттєвих
результатів можна досягти через зміни в
поведінці персоналу з обслуговування будівлі та її користувачів. У Радомишльській
ОТГ технічні огляди громадських будівель
були поєднані з тренінгами й рекомендаціями для персоналу, що відповідає за стан
будівель. Мета такого підходу – зниження
обсягу енергоспоживання через реалізацію
простих заходів, а також через зміну поведінки споживачів. Це допомогло досягти
заощадження витрат енергоресурсів на 7%
вже за перший рік роботи системи МЕМ.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1) Інструкція з енергоефективної експлуатації будівель – http://misto-em.org.ua/wp-content/
uploads/2018/12/MEM_B2_Instructional-note-on-energy-efficient-building-operation.docx
2) Інформація про можливі заходи, які потребують незначних інвестицій або взагалі не
потребують витрат – http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Tehnichni-porady-zenergozberezhennya.pdf
3) Каталог заходів, які потребують незначних інвестицій або взагалі не потребують витрат https://
www.embuild.eu/site/assets/files/1345/d_3_2_catalogue_of_low_and_no-cost_measures.pdf
4) Презентація «Тренінг для організації завгоспів»
5) Презентація «Мотивація та залучення персоналу»
6) Презентація «Технічні поради з заощадження енергії»
7) Презентація «Оптимізація технічної інфраструктури»
8) Вебінар «Крок 6. Оптимізація» – http://misto-em.org.ua/event/video-vebinar-krok-6-optymizatsiya/
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3.3.3. ЗВІТНІСТЬ

ВАЖЛИВО:

ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Звітність про робочий процес та документування
його перебігу й досягнутого енергоменеджером
зниження витрат на енергозабезпечення має
велике значення для сприйняття та, звичайно,
маркетингу роботи муніципального енергоменеджменту. Це охоплює підготовку щорічного
енергетичного звіту, який також слугує інструментом зв’язків з громадськістю. З одного боку,
звітність стосується рішення міської ради про
реалізацію муніципального енергоменеджменту;
з іншого – вона спрямована на адресу громадськості. У звітності задокументовано процес
МЕМ та реалізовані заходи. Вона засвідчує досягнуте скорочення енергоспоживання та заощадження витрат, а також зниження викидів CO2.
Щорічний звіт складається та оприлюднюється
на основі контролю енергоспоживання з врахуванням Рахунків-фактур, отриманих від компаній-постачальників.

• Уявіть себе на місті депутата міської
ради. Що б Ви хотіли почути від призначеного Вами енергоменеджера, якому Ви
платите зарплатню?
• Презентуйте успішні результати й чесно
вказуйте на пункти, над якими ще потрібно працювати.
• Не перевантажуйте звіт і презентацію
технічними термінами й складними цифровими показниками – продемонструйте
свою експертну кваліфікацію у простий
спосіб.
• Не забудьте окремо згадати Ваших
партнерів й подякувати їм, а також –
відповідальним за енергоспоживання
завгоспам та керівникам закладів, іншим
структурним підрозділам, колегам. Енергоменеджер – це командний гравець!

ПОКРОКОВА РЕАЛІЗАЦІЯ
Підготовка (й оприлюднення) щорічних енергетичних звітів охоплює демонстрацію, оцінювання та презентацію показників енергоспоживання за різними секторами (тепло, електроенергія,
вода) і видами енергоносіїв (мазут, газ, централізоване опалення тощо) в цифровому та графічному вигляді. Звіти демонструють цінові тренди
для енергоносіїв і витрати на енергоносії, включ-

но з розрахунком викидів CO2 в результаті опалення та споживання електроенергії. Щорічний
звіт містить відомості про заощадження енергії,
витрат і скорочення викидів CO2 у зв’язку з використанням MEM. Нарешті, він є документальним
свідченням про завдання та досягнення муніципального енергоменеджменту включно з описом
реалізованих заходів.

Фото 7:
Презентація
звіту про
енергетичний
моніторинг
відповідальним
особам
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ВАЖЛИВО:
Щорічний енергетичний звіт для всіх комунальних органів повинен оприлюднюватися в першому кварталі наступного року.
Він містить інформацію про річний обсяг
споживання тепла, електроенергії та води,
а також інформацію про відповідні викиди
CO2. У звіті задокументовані всі дії енергоменеджера (або команди з енергоменеджменту). Цей документ використовується
для інформування міської ради, мера й
інших структурних підрозділів місцевого
самоврядування.
ФАКТОРИ УСПІХУ
Для підготовки звіту необхідно мати багато даних, які найкраще можна збирати за допомогою
системи моніторингу з відповідним програмним
забезпеченням. Дуже корисною для збору інформації та отримання підтверджень від енергопостачальників є налагоджена співпраця між
різними структурними підрозділами. Окрім цього, енергоменеджер повинен володіти хорошими комунікаційними навичками – для якісного
складання звітів та їх презентації міській раді.
КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК:
ЗВІТНІСТЬ
• Підготуйте інформацію про показники
споживання на основі даних моніторингу енергоспоживання
• Збирайте дані про витрати на основі
рахунків від постачальників
• Консолідуйте й оцініть дані – розрахуйте
заощадження
• Зазначте можливі заходи для заощадження енергії та витрат
• Підготуйте докладний звіт
• Презентуйте результати відповідній
аудиторії та проінформуйте зацікавлені
сторони

Він повинен описувати цілі, заплановані й реалізовані заходи та досягнення зрозумілою мовою,
щоб належним чином проінформувати мера,
міську раду і громадськість.
НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ
• Стаціонарний комп’ютер або ноутбук з базовим програмним забезпеченням для редагування текстів, підготовки таблиць і презентацій.
• Принтер для друку енергетичних звітів.
ВИСНОВОК
Постійна комунікація з усіма залученими особами є ключем до успіху. Це охоплює візити до відповідальних за енергоспоживання працівників,
складання щорічного енергетичного звіту, презентації для міської ради й інформування інших
структурних підрозділів. Важливо інформувати й
тримати в курсі подій усіх зазначених суб’єктів.
Що вдалося досягти в рамках муніципального
енергоменеджменту? Які перешкоди існують на
Вашому шляху? Як виглядають плани наступних
дій? Щорічний енергетичний звіт може бути засобом для інформування всіх зацікавлених сторін
та їх залучення до процесу. Рішення про подальші заходи й інвестиції повинні бути ухвалені на
основі прозорих і надійних даних.
КРАЩІ ПРАКТИКИ:
ГЛОБИНСЬКА ОТГ
ЗВІТНІСТЬ: РЕГУЛЯРНИЙ ЗВІТ ПРО
РЕАЛІЗАЦІЮ МУНІЦИПАЛЬНОГО
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ДЛЯ ГОЛОВИ І ДЕПУТАТІВ РАДИ
Запровадження щомісячної звітності дозволяє детально інформувати зацікавлені
сторони про стан справ і, зокрема, регулярно надавати інформацію про динаміку енергоспоживання в громаді. Аналіз даних за
кожною будівлею дозволяє об’єктивно оцінювати енергоефективність по роках. Регулярна
звітність постійно демонструє кожному керівнику публічної установи проблеми «його» будівель і дозволяє порівняти власні досягнення з
результатами колег, в тому числі з інших ОТГ.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1) Шаблон щорічного енергетичного звіту (текстовий документ) – http://misto-em.org.ua/wp-content/
uploads/2018/12/MEM_B3_Energy-Report-city_example_clean.docx
2) Шаблон щорічного енергетичного звіту (електронна таблиця)http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/MEM_B3_Template-for-report-example.xlsx
3) Приклад звіту Глобинської ОТГ –
http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/MEM_B3_Report-Globinska.pdf
4) Вебінар «Крок 7. Звітність» – http://misto-em.org.ua/event/video-vebinar-krok-7-zvitnist/
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3.4. РІВЕНЬ С – ПОДАЛЬШІ КРОКИ ДО ФОРМУВАННЯ
ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
Рівень A закладає солідну основу у вигляді збору й тлумачення річних показників енергоспоживання. Портфоліо-аналіз допоміг з загальної
маси будівель визначити пріоритетні. Бенчмаркінг виявив неефективне використання енергії в
якійсь будівлі в порівнянні з середнім значенням
споживання за даним типом будівель. Це є стартовим пунктом для постійного покращення стану
комунального будівельного фонду на рівні В.
Рівень С охоплює останні кроки на шляху до цілісної системи енергоменеджменту, – включно з
енергоаудитами, впровадженням і закупівлями.

3.4.1. ЕНЕРГОАУДИТИ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Після реалізації заходів, які потребують незначних
інвестицій або не потребують їх взагалі, додаткові заощадження можуть бути досягнуті завдяки
реконструкції огороджувальних конструкцій будівель (стіни, вікна й дах) і технічної інфраструктури.
Це – етап для проведення енергоаудитів.
Для планування й реалізації заходів з реконструк
ції рекомендується застосовувати покроковий
підхід. Доцільним є рух від «грубої» до «тонкої»
роботи: спочатку необхідно визначити можливі
заходи, підготувати довгострокову стратегію як
орієнтир для наступних рішень, а потім ретельно
планувати реконструкцію до початку її реалізації. Такий покроковий підхід також передбачає
покрокову стратегію проведення експрес-аудитів та деталізованих аудитів.
Експрес-аудит є коротким і попереднім аналізом
пріоритетних будівель для збору інформації про
статус об’єкту з точки зору енергоспоживання
та його реального технічного стану. Для проведення експрес-аудиту застосовується перелік
контрольних запитань, який допомагає отримати уявлення про будівлю та визначити можливі
заходи. Результати аудиту базуються на показниках енергоспоживання та оцінках.
Деталізовані (повні) енергоаудити є більш докладними і базуються на детальних і точних
даних про стан будівлі. У рамках цього аудиту
необхідно ретельно дослідити компоненти й
шари стін, даху тощо. Опір теплопередачі й розміри всіх елементів використовуються для точного розрахунку потреби в енергії. Також точно
розраховуються заощадження, які можуть бути
досягнуті після реалізації заходів з енергоефективності. Окрім цього, оцінюються необхідні

інвестиції та розраховуються їх рентабельність і
період окупності.
ПОКРОКОВА РЕАЛІЗАЦІЯ
Енергоаудити повинні застосовуватися для розробки довгострокової стратегії розвитку муніципального фонду будівель. Рекомендуються
наступні кроки:
1. Портфоліо-аналіз (для визначення пріоритетних будівель);
2. Експрес-аудити: попередній аналіз відібраних
будівель для збору інформації про їхній стан
з точки зору енергоспоживання та потреби в
ремонті;
3. Консолідація результатів для розробки довгострокової стратегії реконструкції фонду будівель – включно із заходами для покрокової
або повної реконструкції окремих будівель;
4. Інтеграція довгострокової стратегії до процесу планування бюджету громади;
5. Деталізовані аудити: аналіз і розрахунки до
початку реалізації заходів;
6. Реалізація заходів і моніторинг успішності
скорочення енергоспоживання;
7. Періодична актуалізація довгострокової
стратегії.
Головним наслідком енергоаудитів має стати
створення Плану дій. Цей план повинен містити
всі можливі заходи по всім «бюджетних» будівлях; по суті, він стає «робочою програмою» реалізації цілей громади в скороченні енергоспоживання. План дій повинен затверджуватись
органом місцевого самоврядування та регулярно оновлюватися.

Фото 8:
Огляд об’єкта як
головна частина
енергоаудиту.
Застосування
лазерного
термовізійного
пірометру для
визначення
теплових втрат
у стінах.
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ВАЖЛИВО:
Ключове значення має комунікація. Звіти
необхідно регулярно надавати всім залученим сторонам; це стосується як місячних
звітів, які є джерелом інформації для зав
госпів, так і річних звітів, які висвітлюють
усі дії енергоменеджера. Важливо належним чином інформувати голів і депутатський корпус, оскільки саме вони виділяють бюджет для реалізації заходів.
ФАКТОРИ УСПІХУ
Змістовність енергоаудитів (експрес-аудитів і деталізованих аудитів) залежить від якості даних,
які можуть бути надані, та, звичайно, від кваліфікації аудитора. Чим краще енергоменеджер розуміє процес підготовки аудиту й спосіб формулювання висновків і запропонованих заходів, тим
краще він може наглядати за процесом аудиту.
Енергоаудити також потребують наявності певних знань про фізичні характеристики будівель
і відповідні технології (див. розділ «Розвиток
КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК:
ПИТАННЯ ДЛЯ
ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕРА
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ АУДИТУ
Якою є конкретна мета енергоаудиту:
• Планування конкретного заходу?
• Реконструкція всієї будівлі?
• Створення довгострокової стратегії для
всіх комунальних будівель?
Які ключові показники є важливими для
громади:
• Термін окупності?
• Внутрішня норма прибутку?
• Витрати, пов’язані з життєвим циклом
будівлі?
• Витрати, пов’язані з довкіллям?
Чим краще визначені очікування та потреби, тим якіснішими є підготовка й результати енергоаудиту.

спроможності»). Окрім цього, важливим пунктом
є залучення енергоменеджера до планування
бюджету для реалізації визначених заходів (див.
розділ «Реалізація»).
НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ:
• Стаціонарний комп’ютер або ноутбук з базовим програмним забезпеченням для редагування текстів і підготовки таблиць, принтер
• Базове технічне обладнання: термовізійна камера, лазерний далекомір, пірометр, термо- та
гігрометр, газоаналізатор, реєстратор даних
тощо.
• Деталізований аудит: програмне забезпечення
з можливістю симуляції для детального аналізу.
ВИСНОВОК
Хоча EN 162477 є основою для всіх енергоаудитів,
різниця між окремими аудитами може бути дуже
великою. У залежності від кваліфікації експерта,
результати та якість аудиту можуть бути різними.
Тому важливо визначитися заздалегідь: яким
має бути результат аудиту? Якою є мета енергоаудиту? Якими є базові питання та ключові цифрові
показники?
КРАЩІ ПРАКТИКИ:
ПИРЯТИНСЬКА ОТГ
ЕНЕРГОАУДИТИ БУДІВЕЛЬ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ЗАХОДІВ ЗІ ЗНИЖЕННЯ
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ –
ПРИКЛАД ПИРЯТИНСЬКОЇ ОТГ
Енергоменеджер Пирятинської ОТГ – після
визначення будівель, які витрачають найбільше енергії – проводить перше власне
оцінювання для аналізу стану будівель та
їхніх інженерних систем. Таке попереднє
оцінювання, яке базується на уроках, засвоєних під час тренінгів, допомогло Пирятинській ОТГ визначити перші заходи й визначити необхідний для реалізації бюджет.
Проте, для більш глибокої реконструкції
мають проводиться енергоаудити із залученням досвідчених фахівців.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1) Шаблон для попереднього аналізу, експрес-аудит – http://misto-em.org.ua/wp-content/
uploads/2018/12/MEM_C1_Template-for-preliminary-analysis.docx
2) Шаблон для детального аналізу, деталізований аудит – http://misto-em.org.ua/wp-content/
uploads/2018/12/MEM_C1_Template-for-Detailed-Analysis.docx
3) Вебінар «Крок 8. Енергетичний аудит» –
http://misto-em.org.ua/event/video-vebinar-krok-8-energetychnyj-audyt/
7
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Європейський норматив для проведення енергоаудитів

3.4.2. РЕАЛІЗАЦІЯ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Головною функцією енергоменеджера або структурного підрозділу з енергоменеджменту будьякої ради є підвищення енергоефективності
комунальних будівель. Визначення й реалізація
заходів є важливим завданням у рамках цієї функції. У залежності від обсягу запланованих заходів
енергоменеджер може перебирати на себе різні
функції. Малі за обсягом заходи (наприклад, заміна циркуляційних теплонасосів, монтаж систем
контролю та регулювання) можуть бути реалізовані підрозділом енергоменеджменту самотужки.
Більші за обсягом заходи з реконструкції (наприклад, реконструкція огороджувальних конструкцій
усієї будівлі) зазвичай плануються та реалізуються структурним підрозділом з питань будівництва
або спеціалізованими компаніями. Проте енергоменеджери повинні бути залучені до цього процесу й робити свій внесок до його реалізації.
ПОКРОКОВА РЕАЛІЗАЦІЯ
Взагалі, розрізняють малі за обсягом заходи (наприклад, заміна насосів) і великі проекти (реконструкція всієї будівлі). Термін окупності малих
заходів (наприклад, заміни ламп розжарювання
на світлодіодні лампи, монтажу контролера температури для газових котлів, установки програмованого таймеру для ввімкнення/вимкнення
електричного обладнання) часто є коротким – до
одного року. Такі заходи можуть бути реалізовані
з низькими витратами й швидко. Більші за обсягом заходи або проекти потребують додаткового
планування, надійного фінансування та, зазвичай, більше учасників.
Окремі заходи:
• Планування вимог і специфікації запланованого заходу;
• Підготовка тендерів або запрошення для подання пропозицій;
• Підписання угод з обраними виконавцями;
• Нагляд за виконанням робіт і контроль якості;
• Прийомка виконаних робіт та оплата рахунків;
• Перевірка досягнення запланованих заощаджень.
Реконструкція будівлі:
• Консультації стосовно вимог до конкретних
заходів, наприклад, відповідність вимогам
законодавства, якість енергетичних показників, продукти тощо;
• Консультації від експертів у процесі планування: наприклад, розрахунок енергетичного балансу, планування показників герметичності
будівлі й усунення температурних мостів;
• Допомога з фінансуванням через отримання
субсидій і позик;

• Контроль якості через реалізацію: наприклад,
правильне використання матеріалів, герметичність будівлі, перевірка функціональності;
• Прийомка виконаних робіт;
• Перевірка досягнення запланованих заощаджень.
ФАКТОРИ УСПІХУ
Необхідною умовою для успішної реалізації заходів є наявність сучасного ноу-хау в енергоменеджера. Також необхідно володіти знаннями про
будівлі й технічну інфраструктуру, які є елементом навичок з проектного менеджменту. Енергоменеджер також повинен володіти хорошими
комунікаційними навичками, він повинен залучати й інформувати всіх відповідних суб’єктів, а
також координувати їх діяльність у рамках робочого процесу.
Реалізація будь-яких заходів (простих заходів на
кшталт заміни циркуляційної помпи або великих
проектів – як реконструкція цілої будівлі) потребує певного досвіду роботи й наявності виконавців (компаній, фахівців). При цьому, важливо
знайти оптимальне рішення в рамках наявного
бюджету, нормативної бази й існуючих технологій.
Важливо володіти навичками комунікації для
взаємодії з іншими комунальними підрозділами
(управліннями будівництва, фінансовим відділом тощо). Корисним може бути також залучення інших сторін (наприклад, завгоспів або керівників закладів), які можуть підтримувати проект
та надавати цінну інформацію.
ВАЖЛИВО:
Будівлі мають тривалий цикл для проведення реконструкції, який триває 30 і більше років. Сума щорічних витрат на експлуатацію
будівлі набагато перевищує суму інвестицій
для реконструкції. Тому в разі схвалення заходів з реконструкції потрібно забезпечити
її максимально можливу якість, щоб отримати будівлю з високою енергоефективністю та низькими експлуатаційними витратами в довгостроковій перспективі.
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Для фінансування заходів можуть використовуватися додаткові джерела надходжень для
місцевого бюджету. У нагоді тут можуть стати
знання про можливості залучення субсидій і позик від національних або міжнародних донорів.
Володіння іноземною мовою є необхідним для
спілкування з представниками міжнародних
фінансових установ. Тим не менше, енергоменеджер повинен мати певні кошти для реалізації
невеликих за обсягом заходів, а також час, необхідний для нагляду за роботами з реконструкції.
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ВАЖЛИВО:
Відповідні зацікавлені сторони – команда
з енергоефективності, міська рада, енергоменеджери й керівники об’єктів – повинні
бути залучені в процес реалізації заходів та
освоєння інвестицій. До їхньої думки слід
прислухатися та інформувати їх якомога раніше про певні рішення.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ:
• Стаціонарний комп’ютер або ноутбук з базовим програмним забезпеченням для редагування текстів та підготовки таблиць, принтер.
• Програмне забезпечення з можливістю симуляції.
• Базове технічне обладнання, наприклад: термовізійний пірометр, лазерний термометр,
термометргігрометр, газоаналізатор, реєстратор даних.
• Транспорт для трансферу до відповідних будівель.
КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК:
РЕАЛІЗАЦІЯ
• Для оцінювання потреб слід використовувати інформацію та дані, отримані в
рамках контролю енергоспоживання
(енергомоніторингу).
• Необхідно розробити норми енергоспоживання додатково до чинного законодавства.
• Необхідно використовувати інтегрований процес планування реконструкції
комунальних будівель, в якому будуть
порівнюватися різні за вартістю варіанти й будуть враховані витрати на
життєвий цикл будівель.
• Необхідно застосовувати засоби конт
ролю енергоспоживання для перевірки
запланованих заощаджень. Потрібно
оптимізувати технічну інфраструктуру й
інформувати користувачів після реалізації заходів.

ВИСНОВОК
Для впровадження окремих заходів достатньо
лише обрахунку потенційного скорочення енергоспоживання й рентабельності. Більш складні
завдання на кшталт глибокої реконструкції будівлі потребують більш складних процесів. Інтегрований підхід у реалізації подібних проектів вимагає залучення всіх відповідних суб’єктів – від
фахівців з планування та технічних експертів до
користувачів. Велике значення при цьому мають
якісна комунікація та чітке визначення відповідальності. Окрім цього, ключове значення для
успіху має чітка постановка цілей і задач органом місцевого самоврядування. Беручи до уваги
дуже поганий стан будівель і необхідну, у зв’язку
з цим, реконструкцію, можна очікувати, що рівень скорочення енергоспоживання та витрат в
окремих випадках може скласти до 50-70% (!).
КРАЩІ ПРАКТИКИ:
БАРАНІВСЬКА ОТГ
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ШКОЛИ ЗА
ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНИХ ДОНОРІВ
Реалізація заходів з енергоефективності,
які вимагають значних інвестицій, потребує якісної та ретельної підготовки. У випадку з Баранівською ОТГ знадобилося 18
місяців підготовки до початку робіт з термомодернізації. Але ці зусилля виявилися
немарними. За результатами першого оцінювання, обсяг енергоспоживання в школі
вдалося скоротити на 33% у порівнянні з
попереднім роком, а після завершення
всіх робіт цей показник стане ще вищим.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1) Вебінар «Крок 9. Впровадження заходів» – http://misto-em.org.ua/event/video-vebinar-krok-9vprovadzhennya-zahodiv/
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3.4.3. ЗАКУПІВЛІ
ВСТУП
Окрім зниження енергоспоживання і викидів
CO2 за допомогою контролю енергоспоживання, оптимізації та впровадженню заходів, які
потребують незначних витрат або не потребують їх взагалі, витрати також можливо знизити
завдяки активному управлінню енергопостачанням. Зокрема, лібералізація енергоринків дає
нагоду знизити витрати на енергоспоживання
через публічні конкурси на укладання угод про
постачання тепла й електроенергії. Громади зобов’язані використовувати свої бюджетні кошти
з дотриманням економічної доцільності; щоб
виконати це зобов’язання, органи місцевого самоврядування можуть оголошувати тендери на
отримання тих чи інших послуг.
Мета тендеру – визначити найбільш оптимальну з економічної точки зору пропозицію на конкурсній основі. Окрім закупівлі енергоносіїв,
енергоменеджер може впливати на інвестиційні рішення громади про постачання матеріалів
і послуг. При цьому можуть бути застосовані
енергетичні й екологічні параметри та вимоги.
Зокрема, споживання електроенергії пов’язане
з якістю та ефективністю наявного обладнання.
В офісній будівлі енергоспоживання електричних приладів складає до 30-40% загального обсягу споживання.
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ПОКРОКОВА РЕАЛІЗАЦІЯ
Наступний підхід рекомендується для закупівлі
енергоносіїв:
• На основі інвентаризації фонду будівель необхідно зробити огляд чинних договорів на
енергопостачання, з зазначенням наступної
інформації:
– Будівля / організація;
– Тип енергоносія або спосіб транспортування. У закупівлі енергоносіїв необхідно
розрізняти енергоносії, які постачаються
через відповідні мережі (газ, централізоване тепло), й енергоносії, які постачаються в
інший спосіб (вугілля, брикети, торф тощо);
– Поточна компанія-постачальник;
– Складові ціни: вартість підключення до мережі, збір за споживання/транспортування,
ціна енергії;
– Обсяг придбаної енергії (кВт/год, МВт/год
або Гкал);
– Термін дії угод.
• Перевірка можливостей або зобов’язань щодо
закупівель через публічні тендери
• Підготовка конкурсу для окремої будівлі
або групи будівель з урахуванням наступних
пунктів:
– кількість і структура / характеристики енергетичного навантаження;
– наявні або заплановані установки для самостійного виробництва енергії (когенераційні, фотоелектричні станції);

– плани щодо скорочення енергоспоживання
шляхом впровадження заходів з енерго
ефективності можуть змінити обсяг споживання або ціну енергоносіїв, яка залежить
від обсягів постачання;
– вимоги або зобов’язання стосовно придбання «зеленої» або відновлюваної енергії;
– уточнення питань, пов’язаних з нормативною базою.
Для закупівлі офісного обладнання необхідно
враховувати наступні пункти:
• оцінювання потреб (стаціонарний комп’ютер
або ноутбук, монітор, принтер або багатофункціональний пристрій);
• визначення критеріїв якості відповідно до
маркування (Energy Star, eco-label, TCO);
• прописування критеріїв у тендерній пропозиції;
• інформування та мотивація користувачів щодо
енергоефективної експлуатації обладнання.
ФАКТОРИ УСПІХУ
Успішне управління енергопостачанням у громадах вимагає фахових знань у сфері енергетичного
бізнесу та законодавства про державні закупівлі.
Це охоплює технічне ноу-хау у сфері використання енергії у громадських будівлях, оскільки масштаб та характеристики енергоспоживання у них

ВАЖЛИВО:
Оскільки закупівля енергоносіїв (тепло й
електроенергія) в більшості випадків не належить до компетенції енергоменеджерів,
їх необхідно регулярно залучати до процесу
закупівель і ділитися з ними відповідними
загальними знаннями про енергопостачання. Це повинно бути визначено в посадовій
інструкції та в рамковому документі про
енергоменеджмент громади.
відрізняються від приватних і багатоквартирних
будинків. На основі даних енергомоніторингу – з
врахуванням місячного обсягу енергоспоживання
будівлі й вуличної температури – можна розрахувати навантаження на котел або замовлену потужність централізованого опалення. Ці показники можна розрахувати, зафіксувавши показники
енергоспоживання та середньої температури зовнішнього повітря за певний період (наприклад,
за місяць). Знаючи споживання (в період між
двома зчитуваннями показників лічильників) і
середню температуру зовнішнього повітря в цей
період – розраховується середнє навантаження
(при даній температурі).
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Маючи кілька значень навантажень при різних
температурах зовнішнього повітря, може бути
розраховане гіпотетичне максимальне навантаження.
НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ
• Стаціонарний комп’ютер або ноутбук з базовим програмним забезпеченням для редагування текстів і підготовки таблиць, принтер
• Інтернет-зв’язок та електронна пошта для комунікації
КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК:
ЗАКУПІВЛІ
По-перше, необхідно перевірити наявність
зобов’язань з проведення публічних конкурсів. Також необхідно зібрати відповідні
дані про громаду як базу для проведення
конкурсу:
• Назва громади
• Назва, адреса й спосіб використання
будівлі
• Поточний постачальник – оператор
мережі
• Поточний тариф
• Ідентифікаційний номер лічильника;
маркування лічильника
• Термін дії угоди
• Щорічний обсяг споживання
• Часові зміни електричного навантаження (за наявності)
• Елементи тарифу – базова ставка,
ціна за споживання, збір за лічильник,
квадратні метри тощо
• Інформація про власну генерацію (pv, chp)

ВИСНОВОК
До 20% загальних витрат з бюджету громади припадають на тепло, електроенергію та воду, що
споживаються громадськими будівлями. Окрім
зниження енергоспоживання, закупівля енергоносіїв у точній відповідності до реальних потреб
є засобом для мінімізації як витрат, такі викидів
CO2. Існують численні можливості для оптимізації
закупівель – від оптимізації наявних угод та оголошення тендерів для залучення нових постачальників, до узгодження окремих положень контрактів.
КРАЩІ ПРАКТИКИ:
КАЛАНЧАЦЬКА ОТГ
ВАЖЛИВІСТЬ НАВИЧОК
І ЗНАНЬ ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕРА
ДЛЯ ПРОЦЕСУ ЗАКУПІВЕЛЬ
Рішення про інтеграцію питань енергоефективності до процесів закупівель у
Каланчачькій ОТГ дозволило місцевому
енергоменеджеру активно впливати на
придбання обладнання та послуг. Керівники громадських установ тепер зобов’язані
затверджувати закупівлі в енергоменеджера, що передбачає обов’язкове застосування енергозберігаючих технологій для
капітального ремонту систем опалення та
дахів, заміни вікон і дверей, а також для
придбання обладнання та продукції, що
стосується енергозберігаючих технологій.
У цілому, це сприяє підвищенню енергоефективності й зниженню енергоспоживання і фінансових витрат у довгостроковій
перспективі.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1) Рішення міської ради про залучення енергоменеджера до процесу закупівель Каланчакської ОТГ –
http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/MEM_C3_Decision-of-the-executive-committeeKalanchak.doc
2) Вебінар «Крок 10. Закупівлі» – http://misto-em.org.ua/event/video-vebinar-krok-10-zakupivli/
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
МЕМ У ГРОМАДАХ

4

У наступній таблиці зібрані головні пункти даного документу, перелік яких не є вичерпним. Тим не
менше, ця таблиця, у стислому вигляді, містить додаткові аргументи для політиків та енергоменеджерів щодо необхідності виконання такого важливого завдання, як зниження енергоспоживання
та відповідних витрат на рівні громади. Що, у свою чергу, сприяє загальносвітовій боротьбі з глобальними змінами клімату.
1

MEM грає важливу роль у місцевій політиці захисту клімату.
Хоча на громадські будівлі припадає лише невелика доля загального обсягу
енергоспоживання, MEM ініціює важливі процеси в місцевих органах влади й громаді.
Державний сектор виконує роль моделі для приватного сектора і мотивує громадян і бізнес
наслідувати його приклад.

2

Політична підтримка має критичне значення; МЕМ може бути успішним лише в разі,
якщо на вищому рівні влади існує переконаність в його ефективності.
Енергоменеджер у громаді потребує різносторонньої підтримки – від достатньої кількості
виділеного робочого часу для виконання своїх завдань, – і до розуміння з боку завгоспів і
керівників будівель. Цього можна досягти лише у випадку повної підтримки з боку голови
місцевої ради й ключових осіб у місті.

3

Дієздатний МЕМ не може бути побудований і реалізований однією особою.
Важливо об’єднати всіх відповідних суб’єктів у межах громади. Необхідно використовувати
наявні мережі контактів і налагоджувати нові, залучаючи відповідних стейкхолдерів задля
створення широкої бази для всіх заходів, що пов’язані з енергоменеджментом і захистом
клімату.

4

Необхідно систематично моніторити дані – Ви можете покращити тільки ті показники,
які Ви можете виміряти.
Лише постійне вимірювання показників енергоспоживання та регулярні перевірки
стану технічної інфраструктури дозволять зберегти досягнуті знижені показники
енергоспоживання. Окрім моніторингу, дуже корисними є конструктивні зв’язки з технічним
персоналом і користувачами будівлі.

5

MEM – інвестиція в майбутнє та завдання, яке потребує постійної уваги.
Навіть якщо офіційні державні структури є «не такими» сьогодні – зміни є можливими
(прозорість, децентралізація тощо), й нові механізми рано чи пізно будуть налагоджені
(наприклад, заощадження не скоротять бюджет на наступний рік). Зазвичай, зміни
потребують певного часу – досвід свідчить, що 2-3 роки є реальним терміном для створення
належної системи муніципального енергоменеджменту.

6

MEM – це також й інструмент контролю якості інвестицій та ефективності
реалізованих заходів.
МЕМ охоплює механізми й процеси, які роблять можливими та забезпечують більш
ефективну експлуатацію будівель і вищу якість реалізації відповідних заходів. До цього
процесу залучені відповідні особи, а контроль енергоспоживання забезпечує вимірювання
та моніторинг запланованих показників скорочення витрат.

Таблиця 3:
Основні
рекомендації зі
створення МЕМ
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5

ДОДАТОК

СКОРОЧЕННЯ

ОТГ

Об’єднана територіальна громада

CHP

Когенерація

CoM

Угода мерів

DIN EN 16247

Європейський енергетичний норматив для енергоаудитів

ЕЕІМ ІІ

Енергоефективність у громадах ІІ

EM

Енергоменеджмент

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

PA

Портфоліо-аналіз

PV

Сонячна енергетика

ПДСЕР

План дій сталого енергетичного розвитку

ПДСЕР(к)

План дій сталого енергетичного розвитку й клімату
(включно з заходами адаптації до кліматичних змін)

ІЛЮСТРАЦІЇ
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№

Назва

Джерело

1

ОТГ, які беруть участь в ініціативі розумного
МЕМ у 2018-2019 рр.

GIZ

2

Муніципальний енергоменеджмент (MEM) –
головні рівні й модулі

Центр енергетики й довкілля Алльгой
(eza!)

3

Суб’єкти муніципального енергоменеджменту

eza!

4

Бенчмаркінг – порівняння показників
споживання тепла закладами додаткової
освіти

GIZ

5

Портфоліо-аналіз для визначення
пріоритетних будівель за показниками
споживання тепла й електроенергії

GIZ

6

Приклад роботи програмного забезпечення
для моніторингу споживання тепла

Власна розробка

7

Діаграма налаштувань та рівень діаграми
опалення

eza!

ФОТО
№

Назва

Джерело

1

Воркшоп мережі MEM у Харкові – учасники здійснюють
портфоліо-аналіз

GIZ

2

Процес проведення інвентаризації будівель

3

Енергоменеджери працюють над інвентаризацією
будівельного фонду під час навчального воркшопу

GIZ

4

Енергоменеджер пояснює наглядачам роботу термоклапанів

eza!

5

Знімання показників газового лічильника у котельні

eza!

6

Енергоменеджер систематично перевіряє системи
контролю та регулювання з допомогою надавача послуг
з енергозабезпечення

eza!

7

Презентація звіту про енергетичний моніторинг
відповідальним особам

Глобинська ОТГ

8

Огляд об’єкта як головна частина енергоаудиту – тут:
застосування пірометру для визначення теплових втрат
у стінах

GIZ

До та після термосанації: гімназія в Баранівській ОТГ

Баранівська ОТГ

11

Детальний розгляд тендерної документації групою
з енергоменеджменту

Каланчакська ОТГ

12

Тендерний комітет Каланчацької ОТГ за участі
енергоменеджера

Каланчакська ОТГ

9/10

ТАБЛИЦІ
№

Назва

Джерело

1

Різні ролі органів місцевого самоврядування у сфері
енергозабезпечення

Власні дані

2

Переваги муніципального енергоменеджменту (МEM)

Власні дані

3

Основні рекомендації зі створення МЕМ

Власні дані

ПОСТУПОВЕ ПІДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Адреса: Дім децентралізації,
вул. Велика Житомирська, 20
(4-й поверх), Київ, 01001, Україна
Телефон: (+380 44) 581 27 90

За підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується
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