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Визначення енергоменеджменту:
„Активне, організоване та систематичне 

вироблення, розподіл та використання енергії для 
екологічних та економічних цілей“.

VDI 4602 - Blatt 1: Energiemanagement Begriffe

Вся діяльність, що веде до найбільш 
енергоефективної експлуатації будівель і 

підприємств у відповідності до визначених 
параметрів комфорту.

Енергоменеджмент



Крок за кроком 
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Вуличне освітлення 

Центральне опалення 

Багатокартирні будинки ОСББ 
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▪ Рішення місцевої ради 

▪ Енергоменеджер 

▪ Посадові інструкції та часовий бюджет 
енергоменеджера 

▪ Інформація 

▪ Можливості освіти 

▪ Політична воля для підвищення 
енергоефектинвості громадських будівель 
(> інвестиції)

MEM - це постійний процес. Потрібно створити 
стійкі структури та процеси.

Рівень A: Основи



Актори
селищний/міський голова

місцева рада
Mayor and local council

підтримка
support

ресурси
ressources

зовнішня підтримка
external support

гранти
grants

енергетичні аудитори
energy auditors, agencies

доглядач
caretaker

знає будівлю
Knows the building

відповідальність
responsibility for operation of the building

технік
technician

оптимізація
optimization of technical infrastructure

взаємодія
engagement of caretaker and service personnel

менеджер з енергії
energy manager

управління проектом
internal project management

комунікація
communication

Інформація
Information

мотивація
Motivation of the caretakers

and building users
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Огляд комунальних будівель

Будинки, якими володіє та/чи займає муніципалітет

Основна інформація

▪рік будівництва

▪будівельна категорія

▪Загальна площа підлоги (м²)

▪Споживання енергії, Витрати на енергію

Основні дані необхідні для:

▪Наступні кроки реалізації МЕМ

▪Підбір пріоритетних будівель

Рівень A: Інвентаризація будівель



Інвентаризація будівель
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Аналіз портфоліо
модель з бізнес та економіки
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Робочий процес:

▪Зберіть відповідні дані

▪Обчислити питоме споживання енергії

річне споживання / площа підлоги = кВт/м²рік

▪Порівняйте з будівлями тієї ж категорії

▪Розрахуйте відхилення [%]

▪Візуалізувати!

Аналіз портфоліо
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Дні тренінгів: централізовано 
організовані для освіти та 
передачі ноу-хау

▪Базові теми 
▪Технічні предмети 
▪Питання, потреби тощо

Рівень A: Інституційна спроможність



▪ Лекції:
опалення та вентиляція
електроенергія – режим 
очікування 

▪ Мотивація до збереження 
енергії та води на роботі 
та вдома! 

▪ Додаткова можливість: 
прямий контакт з 
користувачами під час 
відвідання об'єктів 

Інформація для користувачів будівель 



Thank you for attention!

Фелікс Гайєр

Консультант проекту

Energy and Environmental 

center Allgäu | eza!

geyer@eza.eu

Дякую Вам за увагу!


