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Визначення:  

Енергоаудит = 

Системна перевірка та аналіз 

використання та споживання енергії 

об'єктами, будівлями, системами або організаціями 

Мета:  

Визначення та фіксація енергетичних потоків 

та потенціалу для вдосконалень 

Енергоаудити 

Фото: Tumisu on pixabay 
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Енергоаудит =  
 «одиничний» захід із визначення потенціалу для 

вдосконалень 
 
Енергоменеджмент =  
 Встановлення постійного процесу для постійного 

вдосконалення 
 Плануй – Роби – Перевіряй – Дій  
 Рішення «вищого керівництва» необхідне 

Енергоаудит  Енергоменеджмент 
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Енергоаудити є частиною муніципального 
енергоменеджменту. 
 
База для відбору будівель: 
- Інвентаризація будівель 
- Бенчмаркінг  
- Аналіз портфоліо 
 

Енергоаудити 

Page 6 



Після отримання даних споживання енергії та 
встановлення пріоритетності будівель, слід відвідати 
об'єкти, щоб оглянути будівельний фонд. 
 
Метою відвідання є: 
 Отримання інформації про енергетичний стан та 

ремонт окремих будівель. 
 Чи є дефекти огороджувальної конструкції або 

технічної інфраструктури? 
 Чи потрібні негайні заходи / заходи з реновації? 
 
 

Енергоаудити 
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Thermography Span: 10 Grad 
Level: -1 Grad 

Span: 10 Grad 
Level: +2 Grad 

Span: 10 Grad 
Level: -5 Grad 
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Під час відвідання: 
 слід оглянути технічну інфраструктуру 
 слід перевірити установки та параметри 
 визначити недорогі та безкоштовні заходи 
 
Документація відвідання має містити огляд можливих 
заходів з підвищення енергоефективності будівель. 
 
Потрібно вказати строки проведення заходів та/або 
глибокої реновації всієї будівлі. 
 

Енергоаудити 
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Експрес-аудит: 
 Огляд енергетичного стану та стану 

ремонту будівель 
 На основі відвідування об’єкту 
 Використання стандартизованого 

контрольного списку 
 Визначення недорогих та безкоштовних 

заходів  
 Оцінка економії 

 

Енергоаудити 

Детальний аудит: 
 До здійснення заходів 
 Детальний розрахунок потреби в енергії 
 Розрахунок заходів - економія енергії та 

рентабельність 
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Thermografie-Quiz 
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«Ідіть по шляху енергії»: 
 Виробництво тепла (котел, теплорозподільчий пункт) 
 Контур опалення, насоси контуру опалення  
 Система контролю та регулювання 
 Підготовка гарячої води 
 Розподіл тепла (мережа труб) 
 Передача тепла (радіатори, тепла підлога тощо) 
 Вентиляція (вікна, механічні системи тощо) 
 Огороджувальна конструкція / зовнішні стіни (стіни, 

вікна, дах…) 
 Освітлення  

 

Енергоаудит _ відвідання об'єкту 

Picture: Daniela Mackova on pixabay 
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Ідея: 
„Прослідкуйте потоки 
енергії крізь будівлю“ 

Енергоносії 

Яке джерело енергії використовується? 
 Природний газ  
 Нафта  
 Вугілля  
 Центральне опалення 
 Деревні пелети / щепа  
 Тепло довкілля  
 Сонячна енергія  
 … 
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Система опалення 

Який тип системи опалення використовується: 
 Центральний котел 
 Теплова підстанція  
 Окремі печі  
 Тепловий насос  
 
Ефективність: 
• Високотемпературна  
• Низькотемпературна  
• Конденсаційна  

 

Ідея: 
„Прослідкуйте потоки 
енергії крізь будівлю“ 
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Розподіл тепла в будівлі 

Дизайн / тип: 
 Однотрубна система 
 Двотрубна система  
 
Ефективність: 
 Ізоляція  
 Закупорювання  
 Матеріал  

 
 
 

Ідея: 
„Прослідкуйте потоки 
енергії крізь будівлю“ 
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Підготовка гарячої води 

Дизайн / Тип: 
 Центральне з котлом 
 Децентралізоване 
 Електричне  

 
Ефективність: 
 Ізоляція  
 Циркуляція 

Ідея: 
„Прослідкуйте потоки 
енергії крізь будівлю“ 
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Передача тепла  

Дизайн / Тип: 
 Радіатори 
 Конвектори 
 Підлога / стіни / стеля  

 
Ефективність: 
 Температура системи 
 Система регулювання  
 Термостатичні клапани  
 Гідравлічне балансування 

Ідея: 
„Прослідкуйте потоки 
енергії крізь будівлю“ 
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Вентиляція 

Дизайн / Тип: 
 «Ручна» через вікна 
 Система природної вентиляції 
 Система механічної вентиляції 
 З / без рекуперації тепла 
 … 

 
Ефективність: 
 Об'єми повітря  
 Ефективність електроенергії  
 Гігієна  

 

Ідея: 
„Прослідкуйте потоки 
енергії крізь будівлю“ 
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Огороджувальна конструкція 

Конструкція: 
 Дерево 
 Цегла  
 Бетон  

 
Ефективність: 
 Коефіцієнт теплопровідності U 
 Герметичність  
 Пошкодження 

Ідея: 
„Прослідкуйте потоки 
енергії крізь будівлю“ 
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Огороджувальна конструкція 

Типові частки трансмісійних втрат тепла в будівлі: 

Ідея: 
„Прослідкуйте потоки 
енергії крізь будівлю“ 18% 

21% 

9% 

52% 
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Освітлення 

Дизайн / Тип: 
 Лампи розжарювання  
 Люмінесцентні лампи  
 LED 

 
Ефективність  
 З відбивачем 
 Система контролю 
 … 

Ідея: 
„Прослідкуйте потоки 
енергії крізь будівлю“ 
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Контрольний список охоплює всі 
відповідні моменти:  
 Підготовка тепла 
 Розподіл тепла  
 Теплопередача  
 Теплові насоси  
 Системи контролю та регулювання 
 Температурний графік  
 Гідравлічне балансування  
 
 

Стандартизований 
контрольний список оцінки 
будівлі  
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Standardised Check-List 
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Експрес-аудит = оцінка якості 

 будівлі та 

 технічної інфраструктури. 

Знання та досвід необхідні для визначення 

енергетичного стану та експлуатаційного стану 

компонентів. 

Системи кольорових кодів допомагають виявити слабкі 

сторони будівлі та технічної інфраструктури. 

 

Оцінка якості 
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 Часові настройки систем управління 
 Нічне регулювання  
 Температурний графік  
 Температура та вологість 
 Вентиляція 
 Підготовка гарячої води 
 Утеплення труб опалення 
 Утеплення стелі верхнього поверху 
 Гідравлічне балансування 
 Освітлення  
 … 

 

Визначення недорогих та безкоштовних 
заходів 
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Встановлення параметрів: 
У чому проблема? 
Коли будівля не використовується, температура в 
приміщенні може бути нижчою. Нічний режим повинен бути 
адаптований до використання та енергетичного стану 
будівлі. 
В такому випадку: 
Нічний температурний режим від 24° C до 14° C відносно 
високий. Якщо температура в приміщенні занадто знижена, 
для нагріву будівлі необхідна велика кількість енергії. 
Переривчаста експлуатація будівлі потребує більше енергії, 
ніж буде зекономлено завдяки нічному режиму. 
Рекомендація: 
Рекомендуємо встановити нічну температуру на 6° K і 
знизити бажану денну температуру. Пропонується 22° C 
вдень / 16° C вночі. 

Приклад: 
Недорого та безкоштовні заходи 
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Температурний графік: 
В чому проблема? 
Правильне регулювання температурного графіку має важливе 
значення для енергоефективної роботи опалювальної системи, 
з одного боку, та для задоволення та комфорту користувачів 
будівлі з іншого. 
В такому випадку: 
Таке налаштування температурного графіку унеможливлює 
регулювання температури відповідно до зовнішньої 
температури! 
Рекомендація: 
Відкоригуйте температурний графік відповідно до будівельних 
норм. Нахил кривої визначає, наскільки зміниться температура 
теплоносія при зміні температури зовнішнього повітря. Нахил, 
який потрібно встановити, залежить від теплоізоляції будинку 
та типу нагрівальних поверхонь (радіатори, підігрів підлоги 
тощо). 

Приклад: 
Недорого та безкоштовні заходи 
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Групове завдання (по 3 осіб у групі): 
 
1. Огороджувальна конструкція 

Дах, стіни, вікна, фундамент, стеля підвалу 
2. Технічна інфраструктура 

Виробництво, розподіл тепла, радіатори… 
3. Підготовка гарячої води 
4. Вентиляція 

вікна, концентрація CO2 у приміщеннях 
5. Споживання електроенергії: уважно ознайомтеся з 

усіма пристроями та приладами, які споживають 
електричну енергію; спробуйте розрахувати річне 
споживання енергії 

А тепер… До роботи! 

Picture: Tumisu on pixabay 

Page 28 



Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
 
Registered offices 
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