
МОДУЛІ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 
Кластерні зустрічі в окремих кімнатах 

Проєкт «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС  
про енергоефективність в Україні» 
 
9 лютого 2021 року 

У співпраці з: 



Кластер 1 

1. Івано-Франківськ 

2. Рівне 

3. Суми 

4. Полтава 

5. Херсон 

6. Краматорськ 

7. Конотоп 

8. Коростень 

Дмитро Сакалюк, 

Кластерний 

координатор 

dettonn@gmail.com, 

+38 067 363 41 10 

mailto:dettonn@gmail.com
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Про що ми говоритимемо далі: 
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Знайомство 
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Рівень А - 
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Про що ми говоритимемо далі: 



2. Звідки (місто, посада, сфера)? 

1. Хто? 

3. Хоббі? 

4. Ваша «суперсила»? 



1 

Знайомство 

2 

Рівень А - 
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3 
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Про що ми говоритимемо далі: 



Модулі Енергоменеджменту 

С Закупівлі 

С Впровадження 

С Енергоаудити 

В Звітність 

В Оптимізація 

В Енергомоніторинг 

А Інституційна спроможність 

А Аналіз портфоліо 

А Інвентаризація будівель 

А Основи 



Зміст 

1. Структура системи енергоменеджменту 

2. Необхідні ресурси 

3. Практичні кроки 

4. Домашнє завдання 

5. Часові рамки 



1.  Структура системи енергоменеджменту  
      

Енергоменеджер /  

Відділ енергоменеджменту 

Управління освіти 

Управління охорони здоров'я  

Управління молоді та спорту 

Управління економіки 



2. Необхідні ресурси 

 

оплати праці енергоменеджера 

організації робочого місця 

час на виконання завдань 



1. Міська рада приймає рішення про 
впровадження МЕМ   

 Правила 

 Концепція 

 

 

 

 

2. Політична воля для підвищення 
енергоефектинвості громадських 
будівель (> інвестиції) 

 

3. Практичні кроки 



3. Призначення енергоменджера 

 

 

4. Посадові інструкції 

 

 

5. Інформація про відповідні управління, з якими 
необхідно підтримувати співпрацю 

 

 

6. Можливості підвищення кваліфікації, освіти та 
обміну знаннями для енергоменеджера 
(енергоменеджерів) 

3. Практичні кроки 



Завдання: завантажити усі документи, що 
регламентують роботу системи 
енергоменеджменту:  

рішення міської ради,  

розпорядження міського голови 

посадові інструкції,  

інше, що стосується цієї теми 

у форматі *.pdf  

Місце завантаження: 
https://drive.google.com/drive/folders/1dGeeyfAJ66E
5pNGPExktLZxRnFD0208D?usp=sharing  

Термін виконання: до четверга, 18 лютого 2021 
року 

 

4. Домашнє завдання: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dGeeyfAJ66E5pNGPExktLZxRnFD0208D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dGeeyfAJ66E5pNGPExktLZxRnFD0208D?usp=sharing


5. Робочий календар 

Час та дата Захід 

10:00-11:00 - 16 лютого  Сесія запитань-відповідей 

10:00-13:00 - 22 лютого Вебінар 1 «Основи» 

10:00-13:00 - 26 лютого Вебінар 2 «Основи» 

10:00-13:00 - 05 березня Вебінар 3 «Основи» 

10:00-13:00 - 12 березня Вебінар 1 «Інвентаризація» 

10:00-13:00 - 18 березня Вебінар 2 «Інвентаризація» 

10:00-13:00 - 26 березня Вебінар 1 «Портфоліо аналіз» 

10:00-13:00 - 08 квітня Вебінар 2 «Портфоліо аналіз» 

15/16 квітня Проміжний вебінар спільно з мерами 
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Про що ми говоритимемо далі: 



Модулі Енергоменеджменту 

С Закупівлі 

С Впровадження 

С Енергоаудити 

В Звітність 

В Оптимізація 

В Енергомоніторинг 

А Інституційна спроможність 

А Аналіз портфоліо 

А Інвентаризація будівель 

А Основи 



Огляд муніципального фонду будівель зі 
збіркою всіх відповідних основних даних усіх 
будівель, таких як 

 

• Назва будівлі, адреса, категорія 

• Рік будівництва, рік реконструкції 

• Площа будівлі та опалювальна площа в 
м2 

• Система опалення + джерело енергії 

• Річне споживання енергії на тепло, 
електроенергію та воду 

 

Ключові точки успішності Рівня А 
Інвентаризація будівель 



Зміст 

1. Інвентаризація будівель 

2. Витрати бюджету на енергоносії 

3. Домашнє завдання 



Будинки, що належать муніципалітету  

 

Огляд муніципального будівельного фонду 

 Вік, рік побудови 

 Використання та розмір (м²) будівель 

 Споживання енергії та витрати 

 

Основні дані для 

 Наступні кроки впровадження MEM 

 Вибір пріоритетних будівель 

1. Інвентаризація будівель 



Назва будівлі (впишіть повну назву 

будівлі)

Коротка назва 

будівлі (впишіть 

максимально 

коротку назву 

будівлі)

Адреса
Власник (у чиєму розпоряджені 

знаходиться будівля)
Балансоутримувач

Категорія будівлі 

(виберіть одну з 

наступних категорій:  

школа, дитсадок, 

позашкільний заклад, 

адміністративна будівля, 

заклад культури, басейн, 

спортивна споруда, 

музей, лікарня, вкажіть 

свій варіант за потреби)

Рік забудови (у 

разі будівництва 

однієї будівлі в 

різні роки вкажіть 

роки через крапку 

з комою)

Рік 

капітальної 

реконструкці

ї або ремонту 

(у разі якщо 

така не 

проводилася 

залишіть 

поле пустим)

Опалюваль

на площа 

[м2] (згідно 

інвентарної 

справи)

Наявність 

централізованого 

опалення 

(котельня опалює 

два і більше 

обєкта)

Індивідуальне 

опалення 

(котельня/котел 

опалює лише дану 

будівлю)

Вид палива (якщо є різні види 

палива вкажіть їх через крапку з 

комою)

Теплова 

енергія
Газ

Електрична 

енергія
Холодна вода

Гаряча 

вода

Річне споживання 

теплової енергії 

(КВт год/рік) (для 

переводу 

споживання палива 

у натуральних 

величинах у КВт 

год/рік використати 

таблицю з легенди)

Річне 

споживання 

електричної 

енергії (КВт 

год/рік)

Питоме річне 

споживання 

теплової енергії 

Питоме 

річне 

споживанн

я 

електричн

ої енергії

Річна 

витрата 

коштів за 

теплову 

енергію 

(тис грн) 

(згідно 

бухгалтерс

ьких 

платіжок)

Річна витрата 

коштів за 

електричну 

енергію (тис 

грн) (згідно 

бухгалтерськ

их платіжок)

Наявність 

енергетичн

ого аудиту 

будівлі

інші коментарі

наприклад, запланові заходи, впроваджені заходи, особливості будівлі, наявність 

басейну, тощо.

Адміністративна будівля міської 

ради
Міська радавул. Соборна,20, м. Баранівка

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада

адміністративна 

будівля
1991 867 немає є пелети + + 168542 14180 194 16 114 034 41 072  замінено вікна на м/п, потребує утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій

Адміністративна будівля 

Полянківського старостату

Полянківський 

старостат вул.Промислова,1, смт.Полянка

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада

адміністративна 

будівля
1976 110 немає є газ + + 20906 807 190 7 29 067 2 292

потребує заміни вікон на енергозберігаючі аналоги, а також утеплення 

зовнішніх огороджуючих конструкцій

Адміністративна будівля 

Берестівського старостату

Берестівський 

старостат

вул.Шаруківська,1, с.Берестівка

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада

адміністративна 

будівля
1954 133 немає є дрова + 45510 414 342 3 11 152 1 176

котельня також опалює і приміщення БК; потребує капітального ремонту, у 

т.ч. і заміни вікон на енергозберігаючі аналоги, реконструкції системи 

опалення, а також утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій,

Адміністративна будівля 

Вірлянського старостату

Вірлянський 

старостат вул.Центральна,3, с.Вірля

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада електроопалення 1978 142 немає є електро + 0 1069 0 8 0 3 036

частково замінено вікна на м/п, потребує утеплення зовнішніх 

огороджуючих конструкцій, реконструкції системи опалення

Адміністративна будівля 

Жарівського старостату

Жарівський 

старостат вул. Баранівська,3, с.Жари

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада

адміністративна 

будівля
1984 120 немає є торфобрикет + 27528 351 229 3 6 494 997  замінено вікна на м/п, потребує утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій

Адміністративна будівля 

Зеремлянського старостату

Зеремлянськи

й старостат вул. Вишнівецька,1, с.Зеремля

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада

адміністративна 

будівля
1965 138 немає є газ + + 21539 220 156 2 29 946 625

частково замінено вікна на м/п, потребує утеплення зовнішніх 

огороджуючих конструкцій, реконструкції системи опалення, к/р крівлі

Адміністративна будівля 

Йосипівського старостату

Йосипівський 

старостат
вул.Польова,1, с.Йосипівка

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада електроопалення 1955 65 немає є електро + 0 3508 0 54 0 9 963

потребує капітального ремонту, у т.ч. і заміни вікон на енергозберігаючі 

аналоги, а також утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій

Адміністративна будівля 

Кашперівського старостату

Кашперівськи

й старостат
вул.Центральна,48, с.Кашперівка

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада

адміністративна 

будівля
1987 188 немає є дрова + 36430 988 194 5 8 870 2 806

потребує заміни вікон на енергозберігаючі аналоги, а також утеплення 

зовнішніх огороджуючих конструкцій,реконструкції системи опалення

Адміністративна будівля 

Марківського старостату

Марківський 

старостат вул.Першотравнева, 46, с.Марківка

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада

адміністративна 

будівля
1984 148 немає є газ + + 17205 767 116 5 23 921 2 178

потребує заміни системи опалення та вікон на енергозберігаючі аналоги, а 

також утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій

Адміністративна будівля 

Рогачівського старостату

Рогачівський 

старостат вул. Молодіжна, 1, с.Рогачів

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада

адміністративна 

будівля 1972 401
немає є дрова + 0 352 0 1 0 1 001

тимчасово не використовується (працівники старостату розміщені у БК)

Адміністративна будівля 

Смолдирівського старостату

 

Смолдирівськ

ий старостат
вул.Лесі Українки,55, с.Смолдирів

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада

адміністративна 

будівля

1989

430 немає є газ + + 44017 940 102 2 61 198 2 670
частково замінено вікна на м/п, потребує утеплення зовнішніх 

огороджуючих конструкцій

Адміністративна будівля 

Суємецького старостату

Суємецький 

старостат вул.Д.Савчука,2, с.Суємці

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада

адміністративна 

будівля 1972 455
немає є газ + + 14694 3352 32 7 20 429 9 520

потребує заміни вікон на енергозберігаючі аналоги, а також утеплення 

зовнішніх огороджуючих конструкцій

Адміністративна будівля 

Ялишівського старостату

Ялишівський 

старостат вул.Першотравнева, 29, с.Ялишів

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада

адміністративна 

будівля 1990 163
немає є дрова + 34410 147 211 1 13 001 417

потребує заміни системи опалення та вікон на енергозберігаючі аналоги, а 

також утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій

Баранівська гімназія Гімназія

вул. 

Соборна,26, 

м.Баранівка

Комунальна власність 

громади

Відділ освіти  міської 

ради
школа 1995 7373 немає є газ + + + 574535 59360 78 8 747514 167 395 +

у рамках проекту NEFCO розпочато термомодернізацію будівлі (утеплення 

стін, заміна вікон)

Баранівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 

2 імені Ольги Сябрук

Баранівська 

ЗОШ № 2 

вул. 

Звягельська,11, 

м.Баранівка

Комунальна власність 

громади

Відділ освіти  міської 

ради
школа 1964 3533 немає є дрова + + 619380 34000 175 10 148278 97 659 потребує утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій

Баранівська ЗОШ І-ІІ ступенів № 

3

Баранівська 

ЗОШ № 3

вул. 

Степанюка,2, 

м.Баранівка

Комунальна власність 

громади

Відділ освіти  міської 

ради
школа 1965 953 немає є газ, дрова + + 88790 7414 93 8 100615 20 908

потребує утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, реконструкції 

системи опалення

Полянківська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Полянківська 

ЗОШ 

вул.Шкільна,11, 

смт.Полянка

Комунальна власність 

громади

Відділ освіти  міської 

ради
школа 1976 1502 немає є газ + + 121207 11244 81 7 157693 31 708 + утеплення стін та цоколю (субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ)

Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Кашперівська 

ЗОШ 

вул.Центральна

, 50, 

с.Кашперівка

Комунальна власність 

громади

Відділ освіти  міської 

ради
школа 1978 3097 немає є вугілля, дрова + 695900 19316 225 6 346581 54 471

потребує утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, ремонту частини 

крівлі

Рогачівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Рогачівська 

ЗОШ 

вул.Новоград-

Волинська,102а

, с.Рогачів

Комунальна власність 

громади

Відділ освіти  міської 

ради
школа 1954 1624 немає є вугілля, дрова + 405000 15632 249 10 195291 44 082 потребує утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій

Смолдирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Смолдирівськ

а ЗОШ 

вул.Лесі 

Українки,1, 

с.Смолдирів

Комунальна власність 

громади

Відділ освіти  міської 

ради
школа 1966 1512 немає є вугілля, дрова + 305260 14057 202 9 145847 39 640 потребує утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій

1. Інвентаризація будівель 



1. Інвентаризація будівель 

Назва будівлі (впишіть повну назву 

будівлі)

Коротка назва 

будівлі (впишіть 

максимально 

коротку назву 

будівлі)

Адреса
Власник (у чиєму розпоряджені 

знаходиться будівля)
Балансоутримувач

Адміністративна будівля міської 

ради
Міська радавул. Соборна,20, м. Баранівка

Комунальна власність 

громади
Баранівська міська рада

Загальна інформація про будівлі 



1. Інвентаризація будівель 
Категорія будівлі, рік забудови та площа 

Категорія будівлі (виберіть 

одну з категорій або вкажіть 

свій варіант за потреби)

Рік забудови (у 

разі будівництва 

однієї будівлі в 

різні роки вкажіть 

роки через крапку 

з комою)

Рік капітальної 

реконструкції або 

ремонту (у разі 

якщо така не 

проводилася 

залишіть поле 

пустим)

Опалювальна площа [м2] 

(згідно інвентарної справи)

адміністративна будівля 1 980 3 765,4

В клітинках жовтого кольору - вибирайте значення зі списку що випадає  



Наявність 

централізова

ного 

опалення 

(котельня 

опалює два і 

більше 

об'єкта)

Індивідуальн

е опалення 

(котельня/ко

тел опалює 

лише дану 

будівлю)

Вид палива (якщо є 

різні види палива 

вкажіть їх через крапку 

з комою)

Теплова 

енергія
Газ

Електрична 

енергія

Холодн

а вода

Гаряча 

вода

немає є Природний газ, м3 + + +

Лічильники в будівлях наявні для:

1. Інвентаризація будівель 

Вид палива та наявність лічильників 

В клітинках жовтого кольору - вибирайте значення зі списку що випадає  



1. Інвентаризація будівель 

Споживання енергії 

Річне 

споживання 

теплової енергії 

 натуральних 

величинах

Річне 

споживання 

теплової енергії 

(кВт*год/рік) 

Річне 

споживання 

електричної 

енергії (кВт 

год/рік)

Річна витрата 

коштів за теплову 

енергію 

(тис. грн) 

(згідно 

бухгалтерських 

платіжок)

Річна витрата 

коштів за 

електричну 

енергію 

(тис. грн) 

(згідно 

бухгалтерськи

х платіжок)

251 2 324 56 900 365 182 48 105

Витрати коштів на енергію (2018)Використання енергії (2018)

Клітинки блакитного кольору заповнювати не треба (заповнюються автоматично) 



1. Інвентаризація будівель 

Споживання енергії 

Річне споживання 

теплової енергії 

(КВт год/рік) (для 

переводу 

споживання палива 

у натуральних 

величинах у КВт 

год/рік використати 

таблицю з легенди)

Річне 

споживання 

електричної 

енергії (КВт 

год/рік)

Питоме річне 

споживання 

теплової енергії 

Питоме 

річне 

споживанн

я 

електричн

ої енергії

Річна 

витрата 

коштів за 

теплову 

енергію 

(тис грн) 

(згідно 

бухгалтерс

ьких 

платіжок)

Річна витрата 

коштів за 

електричну 

енергію (тис 

грн) (згідно 

бухгалтерськ

их платіжок)

Наявність 

енергетичн

ого аудиту 

будівлі

інші коментарі

наприклад, запланові 

заходи, впроваджені 

заходи, особливості 

будівлі, наявність басейну, 

тощо.

168542 14180 194 16 114 034 41 072  замінено вікна на м/п, потребує утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій



2. Витрати бюджету на енергоносії 

2018 2019 2020

1
КЕКВ 2270 ,"Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв"

2
В тому числі:

3 КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"

4
  КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та 

водовідведення"

5
 КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

6
 КЕКВ 2274 "Оплата природного газу"

7
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг"

Сума, тис.грн

Назва то код видатків зігдно КЕКВ
Номер

п/п



Завдання:  

1. Заповнити та завантажити Таблицю з 
інвентарізацією за 2018, 2019 та 2020 рік 

2. Заповнити та завантажити таблицю Фактичних 
витрат на енергоресурси Вашої громади за 
2018, 2019 та 2020 рік 

 

Місце завантаження: 
https://drive.google.com/drive/folders/1dGeeyfAJ66E5p
NGPExktLZxRnFD0208D?usp=sharing  

Термін виконання: до п'ятниці, 26 лютого 2021 року 

 

3. Домашнє завдання: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dGeeyfAJ66E5pNGPExktLZxRnFD0208D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dGeeyfAJ66E5pNGPExktLZxRnFD0208D?usp=sharing


Завдання:  

1. Завантажити усі документи, що регламентують 
роботу системи енергоменеджменту (рішення міської 
ради, розпорядження міського голови; посадові 
інструкції, інше, що стосується цієї теми, у форматі 
*.pdf) - до четверга, 18 лютого 2021 року 

2. Заповнити та завантажити Таблицю з 
інвентарізацією за 2018, 2019 та 2020 рік 

3. Заповнити та завантажити таблицю Фактичних 
витрат на енергоресурси Вашої громади за 2018, 
2019 та 2020 рік 

 

Місце завантаження: 
https://drive.google.com/drive/folders/1dGeeyfAJ66E5pNGP
ExktLZxRnFD0208D?usp=sharing  

Термін виконання: до п'ятниці, 26 лютого 2021 
року 

 

 

4. Домашнє завдання: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dGeeyfAJ66E5pNGPExktLZxRnFD0208D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dGeeyfAJ66E5pNGPExktLZxRnFD0208D?usp=sharing
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Про що ми говоритимемо далі: 





Три планованих вебінари «Рівень А - Підвищення спроможності»  
заплановані на період  

19.04-14.05.21  

1. Кластерні вебінари в рамках проекту 

Розклад роботи: 



Зведений вебінар № І – сьогодні  

Зведений вебінар № ІІ – 16 квітня 2021 року 

2. Зведені вебінари  
(за участі політичного керівництва) 

17 травня – 18 червня 2021 року 

3. Місії підтримки 

4. Хелпдеск – служба підтримки 

постійно 

Розклад роботи: 

5. Довідковий вебінар по Домашньому завданню 

16 лютого 2021 року 



www.giz.de/ukraine-ua https://www.facebook.com/energyefficiency.ua 

Контакти 

dettonn@gmail.com 

Сакалюк Дмитро 

Експерт 
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Про що ми говоритимемо далі: 



Сесія питання-відповіді 



У співпраці з: 


