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1. Вступ до фасіліті-менеджменту

Заощадження енергії в муніципальних будівлях, зокрема школах чи дитячих садках, можна досягнути не тільки шляхом 
значних інвестицій у комплексні заходи з енергетичної модернізації. Великою мірою це залежить від повсякденної праці 
та поведінки співробітників і користувачів будівель. Технічне регулювання системи опалення чи оптимізація режиму 
провітрювання є лише деякими з багатьох прикладів можливостей для заощадження енергії, які не потребують значних 
коштів. Співробітники муніципальних будівель, такі як завгоспи (хаусмайстри) або штатні техніки, відіграють при цьому 
вирішальну роль, оскільки саме вони відповідають за щоденну експлуатацію технічних систем, які споживають тепло, 
електроенергію та воду. Адміністрація будівлі також має вагомий вплив на ці процеси: розподіляє повноваження, 
організовує та контролює щоденну роботу.

Тож як скористатися цим потенціалом? Як зберегти контроль над енергоспоживанням і досягти фактичного 
енергозаощадження? Невід’ємний фактор успіху — професійний фасіліті-менеджмент, який також включає в себе 
енергоменеджмент.

1.1. Що таке фасіліті-менеджмент?

Якщо раніше в процесі управління будівлею було 
достатньо реагувати на відхилення від планового 
(належного) стану, то сьогодні чимраз важливішим 
стає вміння мислити й діяти наперед. Вплив стану 
будівель та інженерно-технічних систем на діяльність 
громад і підприємств є абсолютно очевидним. Так, 
наприклад, співробітники, які працюють у комфортному 
середовищі, досягають кращих результатів; справні 
системи водопостачання та кліматизації допомагають 
уникнути розмноження бактерій; правильно налаштовані 
технічні системи, що проходять регулярне технічне 
обслуговування, споживають менше енергії тощо.

У 1950-х роках прагнення підвищити продуктивність 
(ефективність) управління експлуатацією будівель 
стало поштовхом до виникнення та розвитку фасіліті-
менеджменту. До визнання фасіліті-менеджменту однією 
з окремих дисциплін у галузі менеджменту призвели 
такі фактори:

• постійний тиск витрат на кінцеві продукти; 
• жорстка конкуренція у сфері базових процесів 

підприємств;
• гнучкість, зумовлена постійними змінами ринку;
• надійність планування витрат/бюджету;
• зростання впливу на базові процеси;
• високі законодавчі вимоги;
• зростання складності робочих процесів 

(механізація).

Німецька організація GEFMA (German Facility 
Management Association — Німецька асоціація з 
фасіліті-менеджменту), яка поставила собі за мету 
визначити стандарти та професійні рамки фасіліті-
менеджменту, формулює це поняття таким чином: 
“Фасіліті-менеджмент є дисципліною менеджменту, 

яка шляхом орієнтованого на результат здійснення 
експлуатації та обслуговування будівель і 
технічних систем у рамках запланованих, керованих 
та контрольованих фасіліті-процесів забезпечує 
задоволення базових потреб людей на робочому місці, 
підтримує базові підприємницькі процеси й підвищує 
рентабельність капіталу.

Цьому слугує постійний аналіз та оптимізація процесів, 
пов’язаних із витратами на споруди та технічні системи, 
а також на послуги, що надаються на підприємстві і не 
пов’язані з його основним видом діяльності”.

На відміну від управління будівлями, фасіліті-менеджмент 
застосовує підхід, згідно з яким розглядається увесь 
життєвий цикл об’єкта з урахуванням організаційних, 
будівельних і територіальних факторів.

1.2. Хто такий фасіліті-менеджер?

Варто зазначити, що на сьогодні не існує єдиного 
визначення професії фасіліті-менеджера. Якість роботи 
фасіліті-менеджера часто залежить від його досвіду та 
відповідної освіти/кваліфікації. У Німеччині, наприклад, 
вже кілька років існує можливість здобути спеціальність 
фасіліті-менеджера на сертифікованих курсах з 
підвищення кваліфікації або опанувати цю професію 
у вищих навчальних закладах. Фахові об’єднання, 
такі як GEFMA, розробили якісні концепції підготовки 
та підвищення кваліфікації за даним напрямком, які 
застосовуються в різних навчальних закладах. Крім 
того, доволі поширені випадки перекваліфікації за 
цим фахом спеціалістів зі споріднених професій, як 
наприклад, інженерів-будівельників чи інженерів з 
енерго- та водопостачання.

Фасіліті-менеджер, як “піклувальник”, здійснює 
керівництво та контроль процесів, пов’язаних із 
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експлуатацією будівлі. До нього висуваються високі 
особисті вимоги, що значно виходять за рамки лише 
фахових знань — деякі з них можна побачити на мал. 1. 
Фасіліті-менеджер діє не тільки під час експлуатації 
об’єкта. Він залучається вже на етапі проектування 
будівлі, щоб позитивно впливати на процеси планування. 
При цьому він ставить за мету організувати експлуатацію 
будівлі у якомога більш економічний спосіб, не погіршуючи 
гнучкість та ефективність її використання.

1.3. Які сфери охоплює фасіліті-
менеджмент?

На етапі експлуатації будівлі стандарт DIN 32736 
визначає класичний поділ на три складові (мал. 2).

Доцільно повністю, без прогалин та дублювання описати 
всі послуги, необхідні для забезпечення належного 
менеджменту будівель. При цьому за допомогою табличної 
матриці рекомендується розмежувати такі аспекти:

• зміст послуг;
• фізичне та організаційне розмежування 

завдань;
• вимоги щодо якості.

Це дає можливість не лише розмежувати завдання, 
але й спростити процеси та підвищити ефективність 
надання послуг у громадах, а також упевнитися в тому, 
що жодна послуга не залишиться поза увагою та не 
дублюватиметься. На основі цього детального опису 
можна делегувати оперативні послуги відповідним 
посадовим особам, як наприклад, завгоспам 
(хаусмайстрам), штатним технікам, підприємствам 
із технічного обслуговування тощо. Делегування 
відповідальності відбувається у шість кроків (мал. 3).

1.4. Ситуація в українських громадах

Поняття “фасіліті-менеджмент” та його багатогранний 
зміст ще недостатньо відомі українським громадам. 
Переважно управління експлуатацією будівлі здійснюється 
керівником установи та завідуючим господарською 
частиною за підтримки технічних співробітників, яких 
можна було б назвати “хаусмайстрами”.

Технічна експлуатація відбувається на різних 
рівнях якості. Наприклад, обслуговування систем 
теплопостачання часто здійснюється професійно 
спеціалізованими підприємствами, проте відсутні 

ФМ орієнтований на рішення! ФМ є піклувальником!

ФМ розуміє взаємозв'язки! ФМ — майстер на всі руки!

ФМ — гарний комунікатор!

ФМ не втрачає контролю!

ФМ має гнучке мислення!

ФМ діє як підприємець!

ФМ має широкі знання! ФМ може зрозуміти всі робочі процеси!

Мал. 1. Вимоги до фасіліті-менеджера (ФМ)

Фасіліті-менеджмент

Інфраструктурний 
менеджмент будівель

Прибирання у будівлях
Служби безпеки
Прийом відвідувачів
Телефонна станція
Безпека руху/пересування
Догляд за зеленими 
насадженнями
Кейтеринг/їдальня

Технічний 
менеджмент будівель

Експлуатація/
обслуговування
Технічне обслуговування
Інспекції
Ремонт
Модернізація
Санація
Енергоменеджмент

Економічний 
менеджмент будівель

Звітність з 
експлуатаційних витрат
Звітність з побічних витрат
Договори оренди
Управління договорами
Закупівля необхідних для 
будівлі товарів
Договори 
енергопостачання

Мал. 2. Три складові менеджменту будівель
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загальноприйняті вимоги до розподілу електроенергії, 
а отже вони й не впроваджуються на практиці. Також 
не існує чіткого розмежування між експлуатацією, 
технічним обслуговуванням, інспекціями та періодичними 
перевірками, як це прийнято, зокрема, в Німеччині. 
Натомість встановлено вимоги до якості, наприклад, 
яскравості освітлення, дотримання яких регулярно 
перевіряється. Додаткові вимоги висуваються в залежності 
від характеру об’єкта різними органами державної влади, 
наприклад, протипожежною інспекцією, і також підлягають 
виконанню. Крім того, відсутнє загальноприйняте уявлення 
про те, чим саме мають займатися хаусмайстер та штатний 
технік. Чітке визначення понять та видів діяльності 
для окремих штатних одиниць допомагає ефективно 
управляти персоналом і вповні використовувати наявний 
потенціал. 

Найбільша частка витрат, пов’язаних із експлуатацією 
будівель, припадає на споживання енергії та становить 
понад 70%, що значно більше, ніж у Німеччині. Тому 
найбільший потенціал заощадження витрат міститься у 
сфері постачання електричної та теплової енергії, газу 
й води. Швидка професіоналізація у цій сфері необхідна 
з огляду на:

• забезпечення потреб в енергії;
• вичерпність ресурсів і, відповідно, посилення 

конкуренції за них;
• Кіотський протокол: зобов’язання України не 

збільшувати енергоспоживання у порівнянні з 
базовим роком;

• багаторазове зростання цін на енергоносії в 
Україні одночасно з інфляцією;

• збільшення строку експлуатації технічних 
систем шляхом профілактичного ремонту.

1.4.1. Технічний менеджмент будівель — 
потенціал оптимізації в Україні

Стандарти технічного управління будівлями в Україні 
визначаються законодавством у сфері забезпечення 

гігієни, ергономіки і протипожежного захисту. Подальші 
вимоги встановлюються в конкретних випадках 
відповідними державними органами.

Оскільки саме в цій сфері існує суттєва потреба в 
оптимізації та потенціал заощадження енергії і коштів, 
доцільно навчати хаусмайстрів та штатних техніків 
належному обслуговуванню технічних систем будівель. 
Зокрема, необхідно:

• підвищувати рівень усвідомлення 
неприпустимості марного витрачання енергії;

• виявляти можливості для оптимізації та 
потенціал для підвищення ефективності;

• уникати пошкоджень технічних систем з 
генерації та розподілу тепла шляхом належної 
експлуатації, наприклад, використовувати в 
централізованій мережі теплопостачання воду 
без вапна;

• уникати різноспрямованої експлуатації 
технічних систем, наприклад, одночасного 
охолодження й опалення;

• оптимізувати температуру в окремих 
приміщеннях і температуру гарячої води;

• усувати протікання і втрати, наприклад, 
протікання водопровідних кранів, витікання 
води з бачків унітазів, непотрібне споживання 
електроенергії через зайве освітлення тощо;

• впроваджувати заходи, що потребують незначних 
інвестицій або не потребують їх взагалі, 
наприклад, очищення рефлекторів світильників 
і вентиляційних каналів/отворів, заміна ламп, 
ущільнення і регулювання вікон, підвищення 
ефективності радіаторів опалення тощо;

• здійснювати профілактичний ремонт, що 
зменшує енергоспоживання та попереджує 
вихід технічних систем з ладу;

• використовувати в нових будівлях технічні 
системи та проводити роботи з санації, які 
відповідають сучасному стану технологій, 
наприклад, децентралізований нагрів води.

1. Чітке, однозначне визначення обов’язків, що делегуються

2. Чіткий (без протиріч) розподіл функцій без дублювання та прогалин

3. Дбайливий відбір співробітників/підрядників за здатністю

4. Озброєння осіб, що взяли на себе відповідальність, необхідними засобами та повноваженнями

5. Інструктаж для осіб, яким делегована відповідальність (документування!)

6. Поточний нагляд/контроль

Мал. 3. Делегування відповідальності у шість кроків (у відповідності до GEFMA 190)
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Також слід регулярно проводити візуальний та 
функціональний контроль усіх будівельно-технічних 
систем, принаймні силами штатного персоналу, щоб 
забезпечити їхню функціональність, ефективність і 
надійність. Це дозволить швидше виявляти та усувати 
відхилення від планового (належного) стану. Завдяки 
такому контролю оптимізується експлуатація технічних 
систем, наприклад, шляхом регулювання робочого часу.

При цьому необхідно забезпечити безперервність 
документування відповідних кроків, щоб у разі 
пошкоджень мати документальні підтвердження. 
Пошкодження технічних систем слід усувати негайно, 
насамперед ті, які впливають на безпеку людей. В 
центрі уваги повинна бути безпечна й енергоефективна 
експлуатація будівель та технічних систем.

1.4.2. Економічний менеджмент будівель — 
потенціал оптимізації в Україні

Керівництво установ та осіб, відповідальних за громади, 
як правило, цікавлять економічні аспекти. Інвестиційні 

рішення до сих пір часто ухвалюються майже виключно 
на основі закупівельної ціни. Витрати, пов’язані з 
подальшою експлуатацією та обслуговуванням, рідко 
беруться до уваги. Професійний фасіліті-менеджмент 
пропонує рекомендації та інструментарій для проведення 
розрахунків, які допомагають ухвалити відповідні 
управлінські рішення.

Керівники установ наразі не в змозі переконати місцевих 
політиків у необхідності реалізації своїх проектів. Їм бракує 
можливостей для доведення доцільності інвестицій та 
майбутніх заощаджень, а також для порівняння варіантів 
закупівель з огляду на експлуатаційні витрати. Фасіліті-
менеджмент враховує сукупні витрати протягом усього 
життєвого циклу, формулюючи важливі аргументи для 
ухвалення рішень, як наприклад, рішення щодо вибору 
між придбанням традиційних ламп розжарювання або 
енергоефективних світлодіодних ламп.

Система вентиляції щодня щотижня щомісяця інше
10�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за 

потреби заміна ламп – × –

10�2 Перевірка табло несправностей – × –
10�3 Перевірка функціональності сигнального 

пристрою, щитка включення – × –

10�4 Перевірка системи на наявність шумів – × –
10�5 Перевірка герметичності – × –

Опалення щодня щотижня щомісяця інше
11�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за 

потреби заміна ламп – × –

11�2 Перевірка табло несправностей – × –
11�3 Перевірка тиску в системі/температури 

подачі – × –

11�4 Перевірка системи на наявність шумів – × –
11�5 Перевірка герметичності – × –
11�6 Перевірка головного регулятора на 

западання – – ×

Насосне обладнання щодня щотижня щомісяця інше
12�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за 

потреби заміна ламп – × –

12�2 Перевірка табло несправностей – × –
12�3 Тест на функціональність – × –
12�4 Перевірка системи на наявність шумів – × –
12�5 Перевірка на наявність сторонніх 

предметів/крупний бруд у зумпфі – × –

Табл. 1. Витяг з чек-листа візуального та функціонального контролю
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1.4.3. Інфраструктурний менеджмент 
будівель — потенціал оптимізації в Україні

Завдяки відносно низьким витратам на оплату праці в 
Україні є достатня кількість персоналу, наприклад, для 
прибирання. Підвищуючи фаховість надання послуг 
з прибирання, цей персонал може долучатися до 
заощадження ресурсів та енергії. Так, прибирання стане 
ефективнішим, якщо:

• Заощаджувати воду! Надмірна кількість води 
може, зокрема, пошкодити паркет, а також 
спричиняє небезпеку послизнутись на мокрій 
підлозі (відповідальність)!

• Використовувати мінімум засобів для чищення 
та чітко дотримуватись інструкції з дозування, 
рекомендованої виробником. Проводити 
прибирання економічно, заощаджуючи ресурси!

• Звертати увагу на правильний підбір ганчірок та 
щіток! Мікроволокна можуть пошкодити чутливі 
матеріали і зменшити строк їхньої служби.

Професійне надання послуг вимагає особливої уваги 
до безпеки пересування в будівлі (чи поряд з нею) 
та відповідальності власників/операторів будівлі. 
Співробітники проходять відповідну підготовку й 
навчаються уникати небезпечних ситуацій та усувати 
їх. У разі виникнення таких ситуацій це дозволяє зберегти 
не тільки майно, а й, насамперед, життя людей.

1.5. Фасіліті-менеджмент та 
енергоменеджмент

В ідеальному випадку при проектуванні будівель аспекти 
енергоефективності та ресурсозбереження повинні 
враховуватися від самого початку.* Фасіліті-менеджер 
як особа, відповідальна за експлуатацію об’єкта, 
має при цьому звертати увагу на функціональність 
об’єкта та процеси, пов’язані з його експлуатацією. Це 
включає, наприклад, процеси закупівель, пов’язаних з 
експлуатацією будівлі, використання засобів чищення 
та догляду, які подовжують життєвий цикл об’єкта, 

Простий розрахунок окупності: чи доцільно купувати світлодіодні лампи?
Традиційне освітлення Світлодіодне освітлення

Вартість лампи у грн 30 150
Години роботи на рік 1 500 1 500
Споживання електроенергії, Вт 45 5
Витрати на електроенергію за кВт/год у грн 1,49 1,49
Витрати на електроенергію на лампу за рік у грн 101 11
Строк служби лампи в год. 1 000 40 000
Витрати на заміну ламп (зарплата) в грн 25 25
Середні витрати на лампи із заміною на рік у грн 82,50 6,56
Витрати загалом на засоби освітлення на рік у грн 183 18

Табл. 2. Приклад розрахунку окупності

Відповідальний за 
експлуатацію

Користувач

Власник

Будівлю треба експлуатувати 
так, щоб із цим було пов’язано 

якомога менше роботи.

Експлуатація будівлі повинна 
бути якомога дешевшою!

Байдуже, скільки це коштує, але 
перебування в будівлі має бути 

комфортним.

Мал. 4. Різні вимоги

* У Німеччині можна отримати сертифікати, які підтверджують особливий рівень енергоефективності та сталості споруджених 
будівель, як наприклад: DGNB, BREEAM, LEED.
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визначення стратегії проведення ремонтів тощо. При 
цьому слід враховувати різних учасників процесів, які, в 
свою чергу, мають відмінні вимоги до експлуатації будівлі, 
що в спрощеній формі можна побачити на мал. 4. Крім 
того, інші особи також мають свій правомірний інтерес 
до професійної експлуатації будівлі, наприклад: перехожі 
не повинні наражатися на небезпеку, енергопостачальна 
організація прагне мати великий оборот, підприємство 
з утилізації сміття хоче отримувати його без особливого 
клопоту на об’єкті тощо.

Зростання енерговитрат з одночасною інфляцією ставить 
українські громади, які є власниками та відповідальними 
за експлуатацію комунальної нерухомості, перед новими 
викликами.

2. Організаційні заходи з 
енергоефективності 

Як засвідчує аналіз даних енергоспоживання, 
впровадження систем енергоменеджменту на базі 

відповідного програмного забезпечення, наприклад, 
у відповідності до стандарту ISO 50001, є абсолютно 
доцільним кроком.

Без системи енергоменеджменту витрати на 
енергоспоживання постійно коливатимуться, як показано 
на мал. 5. Якщо витрати на енергоспоживання зростають, 
то, як правило, проводиться короткостроковий аналіз 
факторів витрат. При цьому до “кошика” потрапляють 
так звані “low hanging fruits” (плоди, які висять низько). 
Це означає, що реалізуються передусім ті заходи, 
які найлегше за все впровадити, і це дає ефект 
короткочасного заощадження. Якщо при цьому не 
здійснюється контроль успішності проведених заходів 
і на його основі не запроваджуються подальші кроки, 
якщо покращення не відбувається як послідовний 
процес, то існує загроза повернення до старої моделі: 
витрати зростають, допоки не буде здійснено черговий 
аналіз. Тоді, як правило, й проводяться інвестиції: або в 
термомодернізацію, або в нову систему опалення, або 
в більш енергоефективне обладнання тощо. Але й тут є 

Ви
тр

ат
и

Заходи, що швидко 
реалізуються, дають 

заощадження Контроль успішності не 
відбувається; 

немає послідовного покращення

Інвестиції у нові заходи

Енерговитрати зростають

Енерговитрати зростають

короткостроковий  
аудит

повторний аудит

??? Час

Мал. 5. Динаміка витрат без системи енергоменеджменту

Act
Адаптація

Check
Перевірка результатів

Do
Реалізація

Plan
Ідентифікація потреби в оптимізації
Аналіз існуючого стану
Розробка концепції

Мал. 6. Цикл PDCA
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необхідним пост-аналіз і подальше “піклування”. Якщо 
цього не відбувається, це може призвести до хибної 
експлуатації нового обладнання, або його потенціал буде 
використовуватися не в повній мірі (неефективність). 
В основі системи енергоменеджменту знаходиться 
управління процесами, а також принцип послідовного 
покращення. Часто це пов’язують з управлінським 
циклом PDCA, як це зображено на мал. 6.

У даному циклі застосовується такий підхід: якщо в 
результаті ретельного аналізу ідентифікується потреба 
в оптимізації, розробляється загальна концепція. 
Ця концепція реалізується (“Do”), а її результати 
перевіряються (“Check”). Відхилення документуються 
та у формі переліку заходів служать основою для 
подальшої оптимізації. Якщо цей принцип поєднується із 
системою енергоменеджменту, то динаміку витрат можна 
відобразити так, як показано на мал. 7.

Тут також використовуються “плоди, що висять низько”, 
але успішність їхнього застосування контролюється та 
закріплюється. Інвестиції проводяться цілеспрямовано 
на основі аналізу потенціалів та порівняння варіантів: 
реалізуються лише заходи з позитивним економічним 
ефектом (див. розділ “Сталі закупівлі”). На мал. 7 чітко 
видно, що система енергоменеджменту є не проектом, 
а процесом, який стосується не тільки управління 
будівлями, але й всіх сфер життєдіяльності установи, 
всіх співробітників, користувачів та надавачів послуг. 
До цього процесу також слід залучати й дітей у дитячих 
садках та школах. 

У відповідності до ISO 50001 система енергоменеджменту 
в цілому складається з таких елементів:

• інструкція керівництва, що включає, зокрема, 
такі компоненти:

 ► політика та цілі енергозбереження,
 ► опис процесів,
 ► наявні ресурси: бюджет, команда, 

уповноважений (відповідальність);
• енергоаудит, показники енергоефективності, 

перелік заходів;
• документація (структура, зміст, спрямування 

документів);
• комунікація (регулярні обговорення, навчання, 

залучення субпідрядників);
• закупівля енергоефективних товарів та послуг;
• аудит (внутрішній та зовнішній) і звіт керівництва.

3. Інвестиційні заходи з 
енергоефективності 

Наявний фонд будівель в українських громадах 
складається здебільшого з будівель, яким понад 
30 років. Упродовж останніх років проводяться заходи 
з енергоефективної модернізації цих будівель, проте 
вони часто мають точковий характер і неузгоджені поміж 
собою: заміна вікон та часткова теплоізоляція зовнішніх 
стін, місцями утеплення даху/горішнього перекриття. 
У деяких випадках проводиться заміна класичної та 
поширеної вертикальної однотрубної системи опалення 
на регульовану горизонтальну двотрубну.

Комплексна, добре спланована та професійно виконана 
термосанація будівлі може привести до заощадження 
енергії на 50% чи навіть більше. Щоб досягти такого 
результату, важливим є ґрунтовне планування та якісне 
виконання термосанації.**

Більшість будівель в Україні опалюються через 
централізовану систему, тому вони практично не 
потребують заміни теплогенеруючих систем, оскільки 

Ви
тр

ат
и

Негайні заходи, 
без інвестицій/ 
з незначними 
інвестиціями

Цілеспрямовані 
інвестиції

Інші заходи

ЕМС інтегрована

Енерговитрати зростають
Рішення щодо ЕМС

Послідовний контроль 
та аудит

Час

Мал. 7. Динаміка витрат із системою енергоменеджменту (ЕМС)

** Див. посібник «Енергоефективна термосанація», видавець — проект «Енергоефективність у громадах», Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Київ 2016: http://eeim.org.ua/uk/category/publications/.
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ефективна система централізованого опалення може 
досягати високого енергетичного ККД, особливо за 
умови когенерації.

У деяких громадах вже були запроваджені системи 
енергоменеджменту на базі відповідного програмного 
забезпечення, які узагальнюють дані окремих лічильників 
і виводять на цій основі показники енергоспоживання. 
Будівлі об’єднуються в кластери, що забезпечує 
можливість аналітичного порівняння показників 
енергоспоживання.

Відновлювані джерела енергії, використання яких 
потребує значних інвестицій, наразі не дуже поширені 
в Україні, тож реалізація потенціалу у сфері підвищення 
енергоефективності часто виявляється більш дієвим 
підходом.

4. Неінвестиційні та малоінвестиційні 
заходи з енергоефективності

Для здійснення комплексної санації існуючого фонду 
будівель українським громадам часто бракує коштів, 
та навіть якби ці кошти й знайшлися, модернізація 
усіх будівель розтягнулася б на багато років. Тим 
важливішим є проведення дієвих неінвестиційних чи 
малоінвестиційних заходів, які здатні на тривалий час 
скоротити потребу в енергії.  

У цій брошурі подається огляд різних можливостей для 
оптимізації енергоспоживання, які легко впроваджуються 
в рамках технічної експлуатації будівель.

4.1. Вікна

• Регулярно налаштовувати вікна (для щільного, 
точно підігнаного закривання);

• Чистити й доглядати за гумовими 
ущільнювачами із силіконовим спреєм;

• Замінювати/оновлювати старі, ламкі гумові 
ущільнювачі (стрічки на клеї неефективні);

• Проводити профілактичний захист деревини;
• Негайно усувати пошкодження.

4.2. Двері

• Див. заходи щодо вікон;
• Тримати зачиненими або обладнувати 

автоматичними доводчиками;
• Правильно налаштовувати доводчики дверей: 

швидкість закриття та тиск;
• Повісити дверну портьєру (напр., термо-

шеніл — краще перед дверима).

4.3. Огороджувальні конструкції

• Негайно ремонтувати пошкодження на фасаді 
(штукатурка, ізоляція);

• Забезпечувати теплоізоляцію дахового 
перекриття чи даху і системи опалення;

• Закривати всі дірки в огороджувальній 
конструкції (штукатурка, гіпс тощо). Навіщо?

 ► втрачається енергія;
 ► протяги в будівлі;
 ► шкідники (миші, таргани тощо) можуть 

безперешкодно пересуватися;
 ► поширення пожежі/диму в разі виникнення 

вогню.

4.4. Вентиляційні системи

• Проводити чистку вентиляційних каналів, 
фільтрів та забірних решіток. Це підвищує 
ефективність вентиляційного обладнання та 
запобігає розповсюдженню пожежі у випадку 
займання вогню (жирові нашарування);

• Управління вентиляційними системами з 
урахуванням існуючої потреби за рахунок 
відповідних налаштувань може заощадити 
багато електроенергії;

• Обсяг повітря необхідно налаштовувати 
відповідно до режиму використання будівлі або 
кількості осіб, що у ній перебувають.

4.5. Режим роботи технічних систем

• Вимикати всі непотрібні електричні прилади: 
як комп’ютери, принтери та монітори, так і все 
інженерно-технічне обладнання;

• Під час канікул, вихідних, влітку тощо вимикати 
опалення або встановлювати на мінімальний 
рівень (“зниження” взимку);

• Вентиляційне обладнання в офісних 
приміщеннях повинне працювати лише під час 
роботи персоналу; в приміщеннях з підвищеним 
рівнем вологості рекомендується регулювання в 
залежності від рівня вологості;

• Перш ніж встановити кондиціонер, необхідно 
провести ефективне зовнішнє затінення вікон. 
Чим менше сонячних променів потрапляє 
у приміщення, тим менше доведеться його 
охолоджувати. Внутрішнє затінення не дає 
відчутного ефекту;

• Електричний нагрів гарячої води: вмикати 
в залежності від потреби та користування. 
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Бойлери не повинні працювати постійно: їх 
треба вимикати, коли не використовуються;

• Кухонні прилади вмикати лише за потреби;
• Використовувати таймери для вимикання, щоб 

оптимально адаптувати час роботи приладів до 
часу їхнього використання.

4.6. Освітлення

• Вимикати освітлення, виходячи з приміщення;
• Вмикати освітлення тільки тоді, коли воно є дійсно 

необхідним, використовувати денне світло;
• Використовувати точкове освітлення замість 

загального освітлення всієї площі приміщення;
• При виборі кольору стін надавати перевагу 

світлим тонам: найкраще відбивання дає білий 
колір → оптимальний розподіл світла;

• Слідкувати за чистотою:
 ► чим менше забруднення, тим краще денне 

світло проходить крізь вікна, тим більше 
світла можуть відбивати світлі поверхні → 
більше світла;

 ► чистити рефлектори на лампах.

4.7. Температура гарячої води. Утворення 
вапняних нашарувань

• Якщо температура води перевищує 60°C, то 
вапно, яке міститься у воді, осідає з більшою 
інтенсивністю. Як наслідок, труби швидше 
забиваються вапняними нашаруваннями;

• Для заощадження енергії підігрівання води 
(бойлер) слід вмикати на якомога нижчу 
температуру. Разом з тим треба звертати 
увагу на те, щоб не утворювались легіонели, 
які з краплями можуть потрапити у легені та 
викликати хвороби. З метою запобігання цьому 
рекомендується підтримувати температуру 
мінімум 55°C;

• Треба слідкувати за тим, щоби непотрібні 
стояки та труби («мертві труби») завжди 
були зрізані до головної магістралі з метою 
мінімізації ризику виникнення легіонел;

• Регулярно промивати водопроводи — це 
стосується, насамперед, тих ділянок, 

які не використовуються або майже не 
використовуються.

4.8. Зменшення споживання води в будівлі 

• Ремонтувати крани, які протікають, несправні 
змивні бачки у туалетах, а також негерметичні 
труби (кран, з якого крапає вода, споживає 
до 15 л на годину, а туалет, у якому постійно 
біжить вода, — навіть 25 л!);

• Налаштовувати змивні бачки таким чином, 
щоби процес змиву закінчувався з відпусканням 
кнопки (залежить від конструкції);

• Проводити профілактичне видалення вапняного 
шару зі змішувачів та душових сіток, наприклад, 
розчином оцту з водою;

• Використовувати ощадливе обладнання (душові 
насадки, змішувачі, змивні бачки);

• Але увага! Необхідно забезпечити достатнє 
промивання зливних труб! Інакше існує загроза 
нашарувань і закупорювань, які треба видаляти 
хімікатами та великою кількістю води, що 
матиме більше шкоди, ніж користі!

4.9. Зменшення споживання води на 
території із зеленими насадженнями

• Збирати дощову воду та використовувати її, 
наприклад, для поливу рослин і прибирання 
прилеглих територій;

• Поливати рослини вранці або ввечері, а не в обід;
• Поливати газони та клумби тільки у дуже 

засушливі періоди (правило: лише тоді, коли 
земля суха на 10 см під поверхнею); 

• Влітку підстригати газони не занадто коротко;
• Розпушувати ґрунт, щоб вода могла 

просочуватися, інакше вона стікатиме без користі;
• Прикривати рослини мульчою (подрібненою 

корою), яка зберігає вологу, охолоджує коріння 
та запобігає пересиханню.

4.10. Ізоляція трубопроводів та будівель 

• Ізолювати труби як з гарячою, так і з холодною 
водою. Це зменшує енергоспоживання і 

Екскурс: Легіонели — це бактерії, які живуть у воді та дуже швидко розмножуються при температурі 
30–40°С. Легіонели вважаються збудниками легіонельозу, на який захворюють передусім люди з 
ослабленою імунною системою та який може призвести до летальних випадків. Перенесення бактерій 

відбувається крапельним шляхом через випари води, які потрапляють у глибокі ділянки легень. Це може статися 
передусім у душі. Натомість пиття зараженої води не становить загрози для здорових людей.
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допомагає уникнути зараження води. Наприклад, 
труби теплопостачання внутрішнім діаметром 
до 22 мм потребують 20 мм теплоізоляції, а 
діаметром від 22 до 35 мм — 30 мм теплоізоляції;

• Для теплоізоляції труб холодної води або 
охолоджування необхідно 50% від теплоізоляції 
труб з гарячою водою. Слід використовувати 
ізоляційний матеріал, стійкий до дифузії пари 
(Armacell), та герметично склеювати;

• У будівлях без термоізоляції 20% тепла 
втрачається через дах. Тому термоізоляція 
горища (горішнього перекриття) окупиться 
швидко!

• Теплоізоляція будівель має економічний сенс, 
якщо все одно планується капітальний ремонт 
фасаду.

4.11. Монтаж термостатів для регулювання 
температури в приміщеннях

• Щоб отримати змогу регулювати температуру 
в приміщеннях, на всіх радіаторах треба 
встановити термостатні вентилі з функцією 
попереднього налаштування;

• Системи теплої підлоги також необхідно 
обладнувати приладами регулювання 
температури в окремих приміщеннях. Такі 
прилади мають термічний привід на спускному 
клапані нагрівного контуру теплої підлоги, який 
переключається термостатом у приміщенні;

• Великі приміщення з кількома площами нагріву 
можуть управлятися зональним клапаном у 
головних магістралях, які йдуть до приміщення, 
за допомогою термостату.

Переваги: завдяки обліку та регулюванню температури 
у приміщеннях можна своєчасно виявити надходження 
зовнішнього тепла від сонця або від великої кількості 
людей, які знаходяться у приміщенні, і припинити 
подачу тепла. Завдяки цьому можна уникнути перегріву 
приміщення та заощадити теплову енергію.

4.12. Монтаж термостатів для регулювання 
температури подачі в залежності від 
погодних умов

• Неможливо правильно реагувати на різні 
теплоізоляційні стандарти в окремих будівлях 
тільки за рахунок центрального управління 
температурою теплоносіїв на ТЕЦ. Через це в 
будівлях з якісною теплоізоляцією на радіатори 
подається теплоносій із занадто високою 

температурою, що призводить до підвищення 
енергоспоживання;

• Якщо на вході енергоносія в будівлю 
встановити змішувальний клапан, власний 
насос опалювального контуру з електронним 
регулюванням, то можна регулювати 
температуру подачі енергоносія всередині 
будівлі (див. мал. 8). Це також дає можливість 
налаштовувати власні програми опалювання з 
автоматичним зниженням температури вночі.

4.13. Гідравлічне збалансування системи 
опалення

Потенційні проблеми:

• Приміщення нагріваються з неоднаковою 
швидкістю, хоча площа вікон та приміщень 
приблизно однакова;

• Приміщення на першому поверсі нагріваються 
швидше, ніж на останніх;

• Різниця температури води на вході та виході: 
якщо однакова — тепла занадто багато, якщо 
дуже велика — занадто мало.

Можливі заходи:

• Неправильно: підвищити температуру 
теплоносія, висоту подачі або потужність насосу.

• Правильно: провести гідравлічне збалансування. 
Під час гідравлічного збалансування для 
кожного окремого радіатора встановлюється 
необхідний обсяг протоку енергоносія 
за допомогою регульованого резистора 
термостата. Кількість енергоносія залежить від 
розміру радіатора.

Мал. 8. Схема опалення. Опалювальний контур з 
3-ходовим змішувачем та циркуляційним насосом
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Необхідні передумови:

• Термостатні клапани з можливістю регулювання 
та насос контуру з електронним управлінням, який 
підтримує постійний тиск подачі енергоносія.

Переваги:

• Тепло рівномірно розподіляється по будівлі;
• Потрібно менше енергії на транспортування, 

заощаджується електроенергія для насосів;
• Енергія, яка міститься в теплоносії, ефективно 

використовується в будівлі. Зворотна вода 
подається значно більш охолодженою (до 20°C);

• Знижуються втрати тепла у мережі 
теплопостачання, зворотні трубопроводи 
значно холодніші.

4.14. Підвищення ефективності пристроїв 
опалення та охолодження 

• Охолодження = відведення тепла → забезпечити 
циркуляцію повітря та можливість виводу тепла. 
Не потрібно надмірно охолоджувати приміщення, 
зниження температури на 3–5°С у порівнянні із 
зовнішньою температурою є цілком достатнім;

• Під час опалювального сезону звертати увагу на 
правильну вологість повітря (близько 40–50%), 
дуже сухе повітря — ознака занадто високої 
циркуляції повітря (негерметична будівля);

• Зниження рівня вологості підвищує комфорт;
• Постійні налаштування — не треба занадто 

охолоджувати приміщення, якими користуються 
регулярно;

• Меблі, покривала та штори прибирати 
від радіаторів → використовується тепло 
випромінювання, краще розподіляється тепле 
повітря;

• Теплоізолювати ніші радіаторів, оскільки стіни 
тут тонші (термоізоляційні плівки або пластини 
наклеїти на всю поверхню, інакше існує загроза 
виникнення плісняви);

• Прилади охолодження/опалення вночі вимикати 
або знижувати їхню потужність;

• Спускати повітря з радіаторів (весь радіатор 
повинен бути теплим → без протоку по трубах 
повітря піднімається в мережі вгору);

• Правильно провітрювати приміщення 
(під час опалювального сезону — шокове 
провітрювання, а не відкриті кватирки);

• Жалюзі влітку: закривати на сході сонця → 
менше тепла від сонячного випромінювання у 
приміщенні = менша потреба в охолодженні;

• Жалюзі взимку: вночі/за холодної температури 
закривати → втрачається менше тепла через 
скляні поверхні;

• Вентилятор на стелі допомагає опалювати 
дуже високі приміщення (>4м), адже тепло 
підіймається вгору;

• Використання правильно налаштованих 
термостатних клапанів допомагає заощадити 
до 20% енергії (зниження температури на 1°C 
заощаджує близько 6% витрат);

• Ніколи не охолоджувати та опалювати одночасно!

4.15. Заощадження електроенергії на кухні

• Під час приготування їжі завжди тримати кришку 
на каструлі та вимикати пічку за 10 хвилин до 
закінчення часу випікання (використовувати 
залишкове тепло);

• Купуючи електроприлади, зважати на 
низьку електричну потужність та клас 
енергоефективності;

• Використовувати кавоварки з термосом, а не з 
електричним підігрівом;

• “Стенд бай — ґуд бай”: повністю вимикати 
електроприлади після використання;

• Пральні машини: відмовитися від замочування, 
знизити температуру прання;

• Старі світильники швидко замінити 
світлодіодними, вмикати та вимикати світло 
лише за потреби;

• Мити овочі/фрукти у мисці, а не проточною 
водою;

• Старі прилади часто споживають забагато 
електроенергії — за можливості подумати про 
заміну на енергозберігаючі;

• Регулярно розморожувати морозильні камери, 
тримати їх відчиненими максимально короткий 
час. Горизонтальні морозильні камери 
економніші;

• До холодильника чи морозильної камери 
ставити тільки охолоджені продукти;

• Підключати посудомийку безпосередньо до 
гарячої води — це заощаджує електроенергію.

4.16. Підвищення свідомості співробітників 
та користувачів 

• Навчати співробітників і користувачів!
• Залучати школярів та дітей з дитсадків: дати 

дітям реалізувати власні ідеї — провести з ними 
практичні семінари!
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• Інформувати користувачів за допомогою 
плакатів та оголошень про те, як можна знизити 
споживання енергії!

• Прищеплювати почуття відповідальності: за 
енергозбереження відповідає кожен!

• Що може зробити кожен із нас?
 ► Під час опалювального сезону тримати 

двері та вікна зачиненими, застосовувати 
тільки шокове провітрювання!

 ► Виставляти радіатори опалювання на 
оптимальну потужність (див. табл. 3);

 ► Відкривати крани лише на стільки, на 

скільки потрібно (наприклад, щоб помити 
руки та почистити зуби)!

 ► Митися у душі, а не у ванні. Це заощаджує 
воду (душ: 8–10 літрів за хвилину, повна 
ванна — 150–200 літрів; при намилюванні 
вимикати воду);

 ► Змив у туалеті: використовувати кнопку 
“старт-стоп”;

 ► Вимикати прилади після користування, 
а не використовувати режим “стенд-бай” 
(завдяки цьому домогосподарство з 2 осіб 
може заощадити до 450 кВт·год!).

4.17. Правильна температура повітря в приміщеннях

Для різних типів приміщень існують рекомендовані показники температури повітря.
Рекомендована температура повітря у приміщеннях на початку користування під час опалювального сезону
Школи
Класні кімнати 20°C Спортивні зали 17°C
Роздягальні 20–22°C Душові 20–22°C
Медичні приміщення 24°C Навчальні кухні, майстерні 18°C
Дитячі садки, інтернати
Ігрові кімнати 20°C Спальні кімнати 15–18°C
Санітарні приміщення 22°C Кухні 18°C
Бібліотеки
Читальні зали 20°C Склади книжок 15°C
Спортивні зали, центри
Зали, гімнастичні приміщення 15–17°C Роздягальні 20–22°C
Трибуни глядачів 17°C Коридори, сходи >12°C
Адміністративні будівлі
Офісні приміщення, кімнати для нарад 20–22°C Коридори, сходи >12°C
Туалет 15°C Допоміжні приміщення 15°C
Майстерні
Робочі приміщення, важка робота 12°C Робочі приміщення, переважно сидяча 

робота 
20–21°C

Роздягальні 20–22°C Санітарні приміщення 20–22°C
Місця спільного перебування 20–21°C Склади, гаражі 5°C
Коридори, сходи >12°C

Табл. 3. Рекомендована температура повітря у приміщеннях

• При зниженні температури повітря в приміщенні на 1°C заощаджується близько 6% енергії!

4.18. Правильне провітрювання. 
Правильна вологість повітря 

• Оптимальна вологість повітря у приміщенні 
дорівнює 40–60% відносної вологості. Якщо 
повітря занадто сухе, потрібно більше 
опалювати, щоб досягнути того самого рівня 

комфортності. Якщо вологість занадто висока, 
то взимку виникає загроза утворення плісняви 
на зовнішніх стінах через конденсат;

• Точка роси у повітрі з високим рівнем 
вологості (близько 70% відносної вологості) 
знаходиться на рівні 16,3°C, а в сухому 
повітрі (близько 45% відносної вологості) — 
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на рівні 9,5°C. Це означає, що при високій 
вологості повітря на зовнішніх стінах швидше 
осідає конденсат (вологість) → утворення 
грибкових плям і плісняви;

• Шокове провітрювання взимку (замість 
відкритих кватирок) заощаджує енергію;

• Чим холодніше повітря надворі, тим більше 
вологості воно може винести з теплих приміщень.

4.19. Оптимізація прибирання в будівлі

• Заощаджувати воду! Надмірна кількість води 
може, зокрема, пошкодити паркет. Надлишок 
води треба відразу зібрати, у більшості випадків 
вистачає просто вогкого прибирання. Крім того, 
виникає небезпека послизнутись на мокрій 
поверхні (відповідальність)!

• Використовувати мінімум засобів для чищення 
та чітко дотримуватись інструкції з дозування, 
рекомендованої виробником;

• Сучасні засоби чищення найкраще працюють з 
холодною водою — тепла вода не потрібна;

• Звертати увагу на правильний підбір ганчірок та 
щіток! Мікроволокна можуть пошкодити чутливі 
матеріали — за можливістю використовувати 
бавовну;

• Звертати увагу на вибір придатного обладнання 

для прибирання! За потреби звернутися до 
виробника з питаннями щодо придатності.

5. Сталі закупівлі

Важливою складовою професійної експлуатації будівель 
є закупівлі, доцільні з енергетичного погляду. Поряд з 
такими факторами впливу на рішення, як наявність 
замовлених товарів, швидкість реагування майстрів 
і витрати на придбання, тут треба також зважати на 
експлуатаційні витрати. Наведений у табл. 4 приклад 
чітко показує, що альтернатива, яка на перший погляд 
видається вигіднішою, може за короткий час спричинити 
високі експлуатаційні витрати.

Світлодіодні лампи здаються дійсно дорогими з огляду 
на їхню вартість, але вони швидко окупаються за рахунок 
довгого строку експлуатації. Звичайні лампи мають 
коротший строк служби, тому їх треба частіше замінювати. 
Це спричиняє повторні витрати на придбання, а також 
витрати на персонал для їхньої заміни. Витрати на 
заміну ламп є особливо значними у важко доступних 
місцях, наприклад, у спортивних залах або на сходах. 
Тут використання довгострокових світлодіодних ламп 
вважається особливо доцільним.

Подібним чином приймається рішення щодо придбання 
насосів. Хоча тут строк служби як більш енергоефективного 

Насос А Насос Б
Інвестиційні витрати у грн 4 200 4 500
Години роботи на рік 1 500 1 500
Споживання електроенергії, Вт 50 15
Витрати на електроенергію за кВт•год у грн 1,49 1,49
Витрати на електроенергію на насос за рік у грн 112 34
Період окупності в роках 3,84

Табл. 5. Порівняння витрат на насоси

Табл. 4. Порівняння витрат на лампи

Простий розрахунок окупності: чи доцільно купувати світлодіодні лампи?
Традиційне освітлення Світлодіодне освітлення

Вартість лампи у грн 30 150
Години роботи на рік 1 500 1 500
Споживання електроенергії, Вт 45 5
Витрати на електроенергію за кВт/год у грн 1,49 1,49
Витрати на електроенергію на лампу за рік у грн 101 11
Строк служби лампи в год. 1 000 40 000
Витрати на заміну ламп (зарплата) в грн 25 25
Середні витрати на лампи із заміною на рік у грн 82,50 6,56
Витрати загалом на засоби освітлення на рік у грн 183 18
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насосу, так і менш енергоефективного є приблизно 
однаковим — від двох до чотирьох років. У цьому випадку 
строк планування не повинен перевищувати двох років.

У наведеному в табл. 5 прикладі строк самоокупності 
становить більше трьох років, тому тут треба обирати 
менш енергоефективний насос.

Обидва приклади свідчать про те, що такі попередні 
розрахунки є необхідними. При цьому дуже високий клас 
енергоефективності не завжди є найкращим варіантом 
з огляду на економічну доцільність. Не рекомендується 
також наполягати на заміні обладнання тільки з 
причин енергозбереження: поки обладнання працює 
без перебоїв, його заміна, а, відповідно, й витрати на 
утилізацію старого обладнання означають непотрібне 
марнування ресурсів. Виробництво нового обладнання у 
більшості випадків спричиняє, своєю чергою, збільшення 
викидів CO2�

6. Профілактичне технічне управління 
будівлями

У життєвому циклі будівлі вирізняється кілька етапів, які 
зображені на мал. 9.

На етапі користування та експлуатації існують різні 
стратегії управління:

• “Crash” (аварія): під цим мається на увазі 
реагування лише на відхилення від норми — 
ремонт;

• Виконання законодавчих вимог: це охоплює 
мінімальний обсяг дій, пов’язаних з утриманням 
обладнання в належному стані, який 
визначається законодавчими органами;

• Профілактичний ремонт/експлуатація: під 
цим мається на увазі запровадження заходів, 
які виходять за межі законодавчих вимог та 
спрямовані на подовження строку служби 
обладнання.

Остання з цих стратегій диктує необхідність витрат у 
короткостроковій перспективі, які проте призводять до 
позитивного балансу у довгостроковій перспективі.

Обсяг робіт у більшості випадків випливає з рекомендацій 
виробника, з якими можна ознайомитися в інструкціях з 
експлуатації обладнання. Крім регулярного технічного 
обслуговування, яке здійснюється відповідними 
фахівцями, персонал установи, що відповідає за 
експлуатацію, повинен проводити візуальний та 
функціональний контроль обладнання. Для уникнення 
перебоїв у роботі обладнання, елементи, що зношуються, 
треба замінювати ще до їхнього виходу з експлуатації 
або наприкінці їхнього життєвого циклу.

На практиці візуальний і функціональний контроль будівлі 
та інженерно-технічних систем здійснюється штатними 
працівниками. Для цього вони користуються чек-листами 
(переліком контрольних запитань), які є специфічними 
для кожного об’єкта (табл. 6). Ці чек-листи містять окремі 
питання, на основі яких і проводиться контроль обладнання. 

Проектна ідея/Концепція

Енергоменеджмент 
проходить крізь усі етапи

Планування

Будівництво

Маркетинг

Закупівлі

Порожній стан

Утилізація/Знесення

Використання/ 
Експлуатація

Модернізація/ 
Перепрофілювання

Мал. 9. Життєвий цикл будівлі
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В першу чергу йдеться про просте порівняння належного та 
поточного стану: чи функціонують лампи? чи горять лампи 
аварійної індикації? чи немає протікань? чи функціонують 
підйомні механізми? чи чути шум роботи насосів?

Таким чином, вже на ранній стадії можна побачити 
помилки в роботі або речі, на які треба звернути увагу 
та усунути, щоб не допустити пошкодження обладнання. 
Мета такого контролю полягає в запобіганні перебоям та 
збиткам. Кожний ремонт коштує грошей та енергії, тож 
цього варто не допускати.

Документування візуальних і функціональних перевірок 
є не менш важливим елементом, аніж їх проведення. Це 
може відбуватися у найпростіший спосіб, коли хаусмайстер 
або штатний технік на аркуші, який вивішується в певному 
місці, своїм підписом підтверджує проведення контрольних 
заходів. Альтернативно чек-листи можна адаптувати 
таким чином, щоб форми щоденного, щотижневого або 
щомісячного контролю можна було використовувати як 
основу для документування. Заходи з усунення недоліків 
також необхідно документувати, що може відбуватися й 
у формі листування.

7. Висновки

Україна належить до країн з найвищим рівнем 
енергоспоживання на душу населення. Комунальний 
фасіліті-менеджмент, як було показано вище, надає 
можливості для заощадження на різних рівнях. Окрім 
інвестиційних заходів, як наприклад, теплоізоляція дахів 
і фасадів, монтаж опалювальних систем з можливістю 
індивідуального регулювання тощо, існує нагальна потреба 
в покращенні професійної експлуатації будівель. Навіть і 
без великих капіталовкладень можна досягти оптимізації 
за рахунок мінімальних інвестицій та організаційних 
заходів. Оптимізація в даному випадку або означає таке 
заощадження, яке стає помітним одразу, або уможливлює 
таку професійну експлуатацію будівель у середньо- чи 
довгостроковій перспективі, завдяки якій збільшується 
строк експлуатації технічного обладнання та споруд, і 
підвищується безпека співробітників та користувачів.

З погляду енергоменеджменту ці заходи є дуже важливими: 
ресурси вичерпні, витрати на енергоносії збільшуються — 
переосмислення вже почалося!

Система вентиляції щодня щотижня щомісяця інше
10�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за 

потреби заміна ламп – × –

10�2 Перевірка табло несправностей – × –
10�3 Перевірка функціональності сигнального 

пристрою, щитка включення – × –

10�4 Перевірка системи на наявність шумів – × –
10�5 Перевірка герметичності – × –

Опалення щодня щотижня щомісяця інше
11�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за 

потреби заміна ламп – × –

11�2 Перевірка табло несправностей – × –
11�3 Перевірка тиску в системі/температури 

подачі – × –

11�4 Перевірка системи на наявність шумів – × –
11�5 Перевірка герметичності – × –
11�6 Перевірка головного регулятора на 

западання – – ×

Насосне обладнання щодня щотижня щомісяця інше
12�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за 

потреби заміна ламп – × –

12�2 Перевірка табло несправностей – × –
12�3 Тест на функціональність – × –
12�4 Перевірка системи на наявність шумів – × –
12�5 Перевірка на наявність сторонніх 

предметів/крупний бруд у зумпфі – × –

Табл. 6. Витяг з чек-листа візуального та функціонального контролю
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1. Структура розподілу витрат на управління об’єктами (витяг з GEFMA 200)

Група 
витрат

Найменування Відповідальний відділ Примітка

6.000 ЕТАП ЕКСПЛУАТАЦІЇ/ВИКОРИСТАННЯ
6.100 Управління об'єктом
6.110 Керівництво об'єктом
6�111 Керівництво ФМ
6.120 Підготовка інструментів ФМ
6�121 Використання, підтримка та актуалізація 

автоматизованої системи ФМ 
6.130 Моніторинг повідомлень (центр 

обслуговування)
6�131 Сигнали про небезпеку та екстрені виклики
6�132 Сигнали про збої та пошкодження
6�133 Повідомлення про потреби/прийом 

замовлень
6.140 Робота з документацією
6�141 Адміністрування даних інвентаризації
6�142 Розробка правил трудового розпорядку
6�143 Документування організації структури ФМ
6�144 Документування організації робіт ФМ
6�145 Документування незапланованих подій
6�146 Звітність (репортинг)
6�147 Звітність
6�148 Актуалізація та робота з переліком робіт
6.150 Управління якістю в ФМ
6.160 Охорона довкілля в ФМ

Охорона довкілля в ФМ
6.170 Охорона праці в ФМ

Спеціалісти з охорони праці 
Організація охорони праці
Посада відповідального за пожежну 
безпеку

6.180 Медична служба на підприємстві
Медична служба на підприємстві

6.200 Підготовка робочих/виробничих місць
6.210 Управління площами на 6-й стадії 

життєвого циклу
6�211 Документування площ
6�212 Аналіз та контроль площ
6�213 Планування потреби в площі
6�214 Планування використання площ
6.220 Послуги з переїздів
6�221 Планування, керування та нагляд за 

переїздами
6�222 Проведення переїздів
6�223 Подальша обробка та оцінка переїзду
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6.230 Доповнення обладнанням та 
предметами обстановки

6�230�610 Обладання
6�230�620 Витвори мистецтва

6.300 Експлуатація об'єкта/керування 
підприємством

6.310 Обслуговування
Обслуговування

6.320 Періодичні перевірки
6�321 Планування, керування та нагляд за 

перевірками
6�322 Проведення перевірок
6.330 Техогляд та техобслуговування
6�331 Техогляд
6�332 Техобслуговування
6.340 Ремонт та оновлення
6�341 Ремонт
6�342 Оновлення
6.400 Постачання та утилізація
6.410 Постачання
6�411 Водопостачання
6�412 Техніка з водозабезпечення
6�413 Енергоносії для опалення
6�414 Енергоносії для охолодження
6�415 Електроенергія
6�416 Телефонія
6�417 Інтернет
6�418 Витрати на перетворення
6�419 Інші носії
6.420 Енергоменеджмент
6�421 Енергоконтролінг
6�422 Розробка енергоконцепцій та практичних 

рекомендацій 
6�423 Ініціювання заходів з енергозаощадження
6�429 Інші роботи з енергоменеджменту
6.430 Утилізація
6�431 Збір побутових відходів
6�432 Вивіз побутових відходів
6�433 Промислові відходи
6�434 Вивіз промислових відходів
6�435 Утилізація спецвідходів
6�436 Збір за каналізацію
6�437 Експлуатація каналізаційних споруд
6�439 Інші роботи з утилізації
6.440 Управління утилізацією
6.500 Прибирання та догляд
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6.510 Прибирання для утримання в належному 
стані

6�511 Офісіні та переговорні приміщення
6�512 Санвузли
6�513 Міні-кухні
6�514 Архіви та склади
6�515 Коридори та сходові клітки
6�516 Ліфти
6�517 Робочі повехні
6�518 Інші приміщення
6�519 Інші роботи з утримання в належному стані
6.520 Чистка фасадів та скла
6�521 Чистка скла
6�522 Чистка фасадів
6.530 Спецприбирання
6�531 Базове прибирання/інтенсивне прибирання
6�532 Первинне очищення/основний догляд
6�539 Інші особливі прибиральні роботи
6.540 Промислове прибирання
6�541 Промислові підлоги
6�542 Внутрішні площі будівлі
6�543 Промислове засклення
6�544 Машини та виробничі установки
6�545 Інженерні системи та устаткування
6�546 Чисті приміщення
6.550 Боротьба зі шкідниками
6.560 Послуги пральні
6.570 Прибирання та утримання території 

(літні та зимові роботи)
6�570�514 Зелені насадження
6�570�515 Газони
6�570�516 Озеленені дахи
6�570�517 Водойми
6�570�521 Доріжки
6�570�522 Дороги
6�570�523 Майданчики, двори
6�570�524 Парковки
6�570�526 Ігрові майданчики

6.580 Догляд за рослинами (зовні та 
всередині)

6�580�514 Зелені насадження (зовні)
6�580�515 Газони
6�580�611 Кімнатні рослини

6.600 Служби захисту та безпеки
6.610 Захист об'єкта/охорона підприємства
6.620 Центральний пост екстрених викликів
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6.630 Дільнича охоронна, патрульна та 
караульна служби

6.640 Служби підтримання порядку
6.650 Керування закриванням об'єкта
6.660 Інкасаційні служби
6.770 Персональна охорона
6.690 Інші служби безпеки/безпека IT
6.700 Адміністрування та контроль за 

об'єктом
6.710 Домоуправління
6�711 Загальне домоуправління
6�712 Домоуправління в орендованих об’єктах
6�713 Підтримка закупівлі та продажу
6.720 Адміністрування оренди
6�721 Переддоговірні послуги
6�722 Супровід оренди
6�723 Адміністрування оренди
6.730 Управління активами/облік основних 

засобів
6�731 Управління інвентаризацією
6�732 Управління парком машинного обладнання
6�733 Управління автопарком
6.740 Бухгалтерський облік ФМ та контролінг 

ФМ
6�741 Фінансовий облік
6�742 Облік зарплат ФМ
6�743 Управлінський облік
6�744 Інвестиційний облік
6�745 Контролінг ФМ
6.750 Бухгалтерія об'єкта
6�751 Капітальні витрати
6�752 Оренда
6�753 Списання
6�754 Податки
6�755 Збори та відрахування
6�756 Страхові внески
6�757 Витрати на телефонію
6.760 Управління договорами та страхуванням
6.770 Пред'явлення претензій щодо якості
6.780 Управління кадрами ФМ
6.790 Інші види управління
6.800 Послуги підтримки
6.810 Офісні служби
6�811 Секретаріат
6�812 Документація
6�813 Приймальна
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6.820 Кур'єрські служби, прийом та видача 
товару

6�821 Внутрішні кур'єрські служби
6�822 Прийом товару
6�823 Відправка товару
6.830 Бібліотечні служби
6.840 Організація масових заходів
6�841 Невеликі заходи
6�842 Великі заходи
6.850 Харчування
6�851 Обіди/їдальня
6�852 Кіоск/торгова точка
6�853 Обслуговування торгових автоматів
6�854 Поверхові служби
6.860 Ремісничі служби
6�861 Столяр
6�862 Слюсар
6�863 Слюсар-сантехнік
6�864 Електрик
6�865 Інше
6.870 Транспортні служби
6�871 Здійснення подорожей
6�872 Кур'єрські служби
6�873 Служба трансферу
6�874 Управління автопарком (для працівників, 

що самостійно водять а/т)
6�875 Служби перевезень (з наданим водієм)
6.880 Постачання
6.890 Інші види підтримки, напр. комп'ютерна 

підтримка
6.900 Проекти на 6-й стадії життєвого циклу 

(ЖЦ)
6.910 Проектний менеджмент на 6-й стадії ЖЦ
6�911 Керівництво проектом на 6-й стадії ЖЦ
6�912 Управління проектом на 6-й стадії ЖЦ
6.920 Попередній збір даних
6�921 Попередній збір даних за HOAI
6�922 Планування потреб на 6-й стадії ЖЦ
6�923 Експертиза на 6-й стадії ЖЦ

6�923�300 Будівельні конструкції
6�923�400 Технічні системи та установки
6�923�500 Зовнішні установки
6�923�741 Будівельна термофізика
6�923�742 Інше

6�924 З'ясування можливості отримання 
дозвільної документації
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6.930 Проектування/розробка концепції
6�931 Попереднє проектування

6�931�731 Будівля
6�931�732 Збережений ландшафт
6�931�733 Простороутворюючі споруди
6�931�734 Інженерні та транспортні споруди
6�931�735 Несуча конструкція
6�931�736 Технічне оснащення
6�931�739 Інше

6�932 Ескізне проектування/розробка концепції
6�933 Узгодження проекту
6�934 Дозвіл на будівництво та експлуатацію
6�935 Робоча документація
6.940 Проведення тендеру та розміщення 

замовлення
6�941 Проведення тендеру
6�942 Аналіз пропозицій
6�943 Розміщення замовлення
6.950 Виконання робіт/реалізація концепції
6�951 Виконання робіт

6�951�300 Будівельні конструкції
6�951�400 Інженерні системи
6�951�500 Зовнішні споруди і системи
6�951�600 Обладнання та витвори мистецтва
6�951�900 Інші роботи

6�952 Реалізація концепції
6�953 Впровадження програмного забезпечення
6.960 Нагдяд за виконанням робіт
6�961 Поточний нагляд
6�962 Прийом-передача
6�963 Супровід об'єкта та документація
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2. Визначення та структура витрат у  будівництві (Витяг DIN 276)

300 Споруда — будівельні конструкції
310 Котлован
311 Влаштування котловану
312 Огородження котловану
313 Водовідлив
319 Котлован, інше
320 Фундаменти
321 Стабілізація ґрунту
322 Неглибокі фундаменти
323 Глибокі фундаменти
324 Основи підлоги та фундаментні плити
325 Підлогове покриття
326 Гідроізоляція споруди
327 Дренаж
329 Фундаменти, інше
330 Зовнішні стіни
331 Несучі зовнішні стіни
332 Ненесучі зовнішні стіни
333 Зовнішні опори
334 Зовнішні двері та вікна
335 Облицювання зовнішніх стін, зовні
336 Облицювання зовнішніх стін, всередині
337 Збірні зовнішні стіни
338 Сонцезахисне обладнання
339 Зовнішні стіни, інше
340 Внутрішні стіни
341 Несучі внутрішні стіни
342 Ненесучі внутрішні стіни
343 Внутрішні опори
344 Внутрішні вікна та двері
345 Облицювання внутрішніх стін
346 Збірні внутрішні стіни
349 Внутрішні стіни, інше
350 Перекриття
351 Конструкції перекриттів
352 Покриття перекриттів
353 Облицювання перекриттів
359 Перекриття, інше
360 Покрівля
361 Конструкція покрівлі
362 Мансардні вікна, отвори в покрівлі
363 Покриття покрівлі
364 Облицювання покрівлі
369 Покрівля, інше

370 Вбудовані архітектурні елементи
371 Загальні вбудовані елементи
372 Особливі вбудовані елементи
379 Вбудовані архітектурні елементи, інше
390 Інші заходи щодо будівельних конструкцій
391 Організація будівельного майданчика
392 Будівельні риштування
393 Заходи безпеки
394 Заходи зі знесення
395 Ремонти
396 Утилізація матеріалів
397 Додаткові заходи
398 Тимчасові будівельні конструкції
399 Інші заходи щодо будівельних конструкцій, 

інше
400 Споруда — інженерні системи
410 Системи каналізації, водо- та 

газопостачання
411 Системи каналізації
412 Системи водопостачання
413 Системи газопостачання
419 Системи каналізації, водо- та 

газопостачання, інше
420 Системи теплопостачання
421 Системи виробництва тепла
422 Мережі теплопостачання
423 Поверхні обігріву приміщень
429 Системи теплопостачання, інше
430 Системи кондиціонування повітря
431 Системи вентиляції
432 Установки часткового кондиціонування 

повітря
433 Кондиціонери
434 Холодильні установки
439 Системи кондиціонування повітря, інше
440 Сильнострумне устаткування
441 Установки з високою та середньою напругою
442 Установки власного електрозабезпечення
443 Низьковольтні розподільчі щити
444 Низьковольтні інсталяційні установки
445 Системи освітлення
446 Системи блискавкозахисту та заземлення
449 Сильнострумне устаткування, інше
450 Інформаційно-технічні системи, системи 

зв'язку
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451 Телекомунікаційні системи
452 Пошуково-сигнальні системи
453 Системи служби часу
454 Електроакустичні системи
455 Телевізійні та антенні установки
456 Системи попереджувально-аварійної 

сигналізації
457 Лінії передачі
459 Інформаційно-технічні системи, системи 

зв'язку, інше
460 Підйомно-транспортні механізми
461 Ліфти
462 Ескалатори, траволатори
463 Системи доступу
464 Транспортувальні установки
465 Крани
469 Транспортери
470 Спеціалізовані системи та обладнання
471 Кухонні системи та обладнання
472 Обладнання для пральних та хімчисток
473 Системи забезпечення технічними носіями
474 Медичне та лабораторне устаткування
475 Вогнегасне обладнання
476 Обладнання для ванн
477 Установки технологічного тепла, холоду та 

повітря
478 Утилізаційні установки
479 Спеціалізовані системи, інше
480 Системи автоматизації будівель
481 Системи автоматизації
482 Комутаційні шафи
483 Пристрої керування
484 Системи автоматизації приміщень
485 Лінії передачі
489 Системи автоматизації будівель, інше

490 Інші заходи щодо технічних систем та 
установок

491 Організація будівельного майданчика
492 Будівельні риштування
493 Заходи безпеки
494 Заходи зі знесення
495 Ремонти
496 Утилізація матеріалів
497 Додаткові заходи
498 Тимчасові будівельні конструкції
499 Інші заходи щодо технічних систем та 

установок, інше
530 Будівельні конструкції в зовнішніх 

спорудах
531 Захисна огорожа
532 Захисні конструкції
533 Мури, стіни
534 Рампи, сходи, трибуни
535 Навіси
536 Мости, стежки
537 Канали та шахти
538 Гідротехнічні споруди
539 Будівельні конструкції в зовнішніх спорудах, 

інше
540 Технічні системи у зовнішніх спорудах
541 Системи каналізації
542 Системи водопостачання
543 Системи газопостачання
544 Системи теплопостачання
545 Системи вентиляції
546 Сильнострумне обладнання
547 Інформаційно-технічні системи та системи 

зв'язку
548 Спеціалізовані системи та обладнання
549 Технічні системи у зовнішніх спорудах, інше
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3. Зразок розрахунку для ухвалення інвестиційного рішення

4. Зразок розрахунку збитків

Оренда чи купівля?
Власний пристрій 
Витрати на придбання у грн 400 000
Тривалість використання в роках 10 Як довго ми плануємо використовувати 

пристрій?

Залишкова вартість у грн 0
Калькуляційна відсоткова ставка 3,00%
Калькуляційна амортизація за рік у грн 40 000
Калькуляційні відсотки за рік у грн 6 000
 = річні постійні витрати на капітал у грн 46 000
 + інші постійні витрати у грн 3 500 Напр., страхування пристрою

 = річні постійні витрати загалом у грн 49 500
Орендований пристрій 
Орендна плата за день у грн 3 000
Критична кількість 
Кількість днів використання, починаючи з якої 
придбання власного пристрою стає рентабельним 16,5

Умовні позначки:
Внесіть відповідні цифри:
Результат:

Скільки грошей я втрачаю при протіканні води/непотрібному світлі?
Протікання (втрати) води 
Втрати за годину в літрах 0,50
Об'єм води на рік у м3 4,380
Витрати на воду за м3 у грн 81
Потенціал заощадження в разі усунення протікання у грн 355
Увімкнене без потреби світло 
Вт на засіб освітлення 40
Кількість засобів освітлення 1
На скільки годин можна було б відмовитися від світла? 5
кВт•год непотрібного споживання електроенергії 37
Витрати на кВт•год електроенергії у грн 1,49
Потенціал заощадження в разі вимкнення лампи у грн 54

Умовні позначки:
Внесіть відповідні цифри:
Результат:



28 Додаток. Інструменти фасіліті-менеджменту

5. Зразок розрахунку окупності LED

6. Зразок розрахунку окупності насоса

7. Аналіз корисності витрат

Простий розрахунок окупності: 
з якого часу стає рентабельною покупка дорогого, але енергоефективного насоса?

Насос А Насос Б 
Інвестиційні витрати у грн 4 200 4 500
Години роботи на рік 1 500 1 500
Споживання електроенергії у Вт 50 15
Витрати на кВт•год електроенергії у грн 1,49 1,49
Витрати на електроенергію на один насос за рік у грн 112 34
Період амортизації в роках 3,84

Умовні позначки:
Внесіть відповідні цифри:
Результат:

Аналіз корисності витрат для якісного порівняння кількох варіантів
Варіанти Київ Мюнхен Львів …

Вагомість Оцінка Часткова 
сума Оцінка Часткова 

сума Оцінка Часткова 
сума

Можливості дозвілля 25% 2 0,5 1 0,25 2 0,5
Хороша їжа 25% 2 0,5 1 0,25 2 0,5
Стабільна погода 20% 3 0,6 2 0,4 1 0,2
Недалеко 20% 1 0,2 3 0,6 2 0,4
Мова 10% 1 0,1 3 0,3 1 0,1
… 0 0 0
Сума 50% 1,9 1,8 1,7
Заповнити
Аналіз корисності витрат — це якісна оцінка варіантів, тобто монетарні аспекти тут не враховуються.
Оцінювання може відбуватися за шкалою від 1 до 6 (1 — найкращий варіант, 6 — найгірший).

Простий розрахунок окупності: чи доцільно купувати світлодіодні лампи?
Традиційне освітлення Світлодіодне освітлення

Вартість лампи у грн 30 150
Години роботи на рік 1 500 1 500
Споживання електроенергії, Вт 45 5
Витрати на електроенергію за кВт•год у грн 1,49 1,49
Витрати на електроенергію на лампу за рік у грн 101 11
Строк служби лампи в год. 1 000 40 000
Витрати на заміну ламп (зарплата) в грн 25 25
Середні витрати на лампи із заміною на рік у грн 82,50 6,56
Витрати загалом на засоби освітлення на рік у грн 183 18

Умовні позначки:
Внесіть відповідні цифри:
Результат:
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8. Приклад розподілу енергії

NSHV Станція 1 NSHV Станція 2 NSHV Управління
UV-01 160A UV-20 200A UV-30 125A
UV-02 400A UV-21 250A UV-31 125A
UV-03 200A UV-22 400A UV-32 160A
UV-04 250A UV-23 Резерв UV-33 160A
UV-05 400A UV-24 200A UV-34 160A
UV-06 Резерв UV-25 250A UV-35 50A
UV-07 200A UV-26 250A UV-36 Резерв
UV-08 250A UV-27
UV-09 250A
UV-10 62A
UV-11 250A
UV-12 300A

Трансформатор 
1

Трансформатор 
3

Трансформатор 
5

Трансформатор 
2

Трансформатор 
4

Головний лічильник

Умовні шрифтові позначки: тут проводиться постійне вимірювання за допомогою лічильників.

9. Як правильно ущільнювати вікна?

• З плином часу ущільнювачі вікон можуть втрачати еластичність і ставати жорсткішими.
• Регулярно контролюйте еластичність ущільнювачів вікон. Перевіряйте щільність, проводячи запаленою 

свічкою навколо вікна. Там, де вогонь свічки коливається, знаходяться місця проникнення повітря.
• Купуйте професійні ущільнювачі вікон у спеціалізованих магазинах чи в будівельних супермаркетах.
• Стрічки ущільнювача є вигіднішими і складаються з піноматеріалу. Їхня придатність становить 2–3 роки. 

Після цього їх необхідно міняти.
• Ущільнювачі профілів мають довшу придатність, але вони дорожчі. За ними необхідно доглядати за 

допомогою силіконового спрею.
• Обидва види ущільнювачів слід регулярно чистити.
• Після того, як ви перевірили вікна на герметичність і виявили, що проблема полягає саме в ущільнювачах, 

настає час їх замінити�
• Виміряйте приблизну довжину і придбайте необхідну кількість ущільнювача.
• Заміну ущільнювача слід проводити за теплої погоди, оскільки за холодної погоди це робити важче (мін. +5°C).
• Спочатку треба видалити старі ущільнювачі. Для цього краще надрізати з одного кінця і стягнути весь 

ущільнювач.
• Якщо у деяких місцях це буде важко зробити, візьміть скребок для скла, щоб видалити весь ущільнювач.
• Після цього ґрунтовно вичистіть вікна від старих залишків спиртом або спиртомістким засобом для чищення.
• Тоді відріжте необхідну довжину ущільнювача і надірвіть трохи захисну плівку. Приклейте цей кінець до 

віконної рами, продовжуючи крок за кроком наклеювати далі, поки не буде заклеєна вся рама.
• Закрийте вікно, щоб перевірити, чи дійсно заклеєно скрізь. Тепер ваші вікна щільні.
• Проте інколи самого лише оновлення ущільнення недостатньо. Може бути так, що вікна необхідно знову 

налаштувати/виставити. Щоб дізнатися, чи це необхідно, покладіть шматок паперу у вікно і зачиніть його: 
якщо ви зможете без проблем витягти папір, то необхідно налаштувати вікно. В різних вікнах це робиться 
по-різному в залежності від конструкції.
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10. Обсяг огляду будівлі

Система протипожежного оповіщення 
(центр з підстанціями)

щодня щотижня щомісяця інше

1�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за потреби 
заміна ламп × – –

1�2 Перевірка табло несправностей × – –
1�3 Контроль згідно з журналом перевірки та 

документування × × ×

1�4 Контроль журналу перевірки систем — 
внесення даних × – –

1�5 Контроль передачі сигналу тривоги – – ×
Технічні системи будівлі та включення сигналу 
несправностей

щодня щотижня щомісяця інше

2�1 Нагляд та контроль за надходженням сигналу 
несправностей × – –

Ліфти щодня щотижня щомісяця інше
3�1 Кабіна під’їжджає до окремих поверхів – × –
3�2 Екстрений виклик та зв'язок з центром 

обслуговування функціонують – × –

3�3 Вмикач аварійної зупинки чи кнопка аварійного 
відкриття дверей працюють – × –

3�4 Перевірка освітлення кабіни, за потреби заміна 
ламп – × –

3�5 Всі підходи вільні – × –
3�6 Немає сторонніх предметів у шахті та в інших 

ліфтових зонах – × –

3�7 Доступ до всіх ліфтових зон тільки для 
авторизованих осіб – × –

3�8 Механізм безпеки працює. Двері можуть 
відкриватися, якщо кабіна знаходиться поза 
межами відповідної зони. Кабіна не під’їжджає, 
якщо двері шахти відчинені

– × –

3�9 Двері та стіни кабіни, двері шахти не мають 
механічних пошкоджень – × –

3�10 Зазначення відповідальної особи біля входу в 
ліфт є актуальним та добре читається – × –

3�11 Позначки безпеки та піктограми наявні – × –
Спрінклери щодня щотижня щомісяця інше

4�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за потреби 
заміна ламп × – –

4�2 Контроль згідно з журналом перевірок та 
документування × × ×

Стінні гідранти щодня щотижня щомісяця інше
5�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за потреби 

заміна ламп × – –

5�2 Непорушність печатки/Опломбування × – –
5�3 Протестувати/Контроль згідно з журналом 

перевірок та документування – – ×
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Ручні вогнегасники щодня щотижня щомісяця інше
6�1 Контроль наявності повної кількості 

(заходи з усунення некомплектності) – – – щоквартально

6�2 Контроль опломбування – – – щоквартально

Мережеве обладнання (аварійний дизельний 
генератор)

щодня щотижня щомісяця інше

7�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за потреби 
заміна ламп × – –

7�2 Контроль функціональності ручної лапми – – ×
7�3 Контроль герметичності × – –
7�4 Перевірка табло несправностей × – –
7�5 Контроль і тест згідно з журналом перевірки та 

документування – – ×

Акумулятори аварійного живлення (USV) щодня щотижня щомісяця інше
8�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за потреби 

заміна ламп × – –

8�2 Контроль функціональності ручної лапми – – ×
8�3 Перевірка табло несправностей × – –
8�4 Контроль згідно з журналом перевірки та 

документування × × ×

Тривожні датчики CO щодня щотижня щомісяця інше
9�1 Перевірка табло несправностей – – ×

Система вентиляції щодня щотижня щомісяця інше
10�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за потреби 

заміна ламп – × –

10�2 Перевірка табло несправностей – × –
10�3 Перевірка функціональності сигнального 

пристрою, щитка включення – × –

10�4 Перевірка системи на наявність шумів – × –
10�5 Перевірка герметичності – × –

Опалення щодня щотижня щомісяця інше
11�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за потреби 

заміна ламп – × –

11�2 Перевірка табло несправностей – × –
11�3 Перевірка тиску в системі/температури подачі – × –
11�4 Перевірка системи на наявність шумів – × –
11�5 Перевірка герметичності – × –
11�6 Перевірка головного регулятора на западання – – ×

Насосне обладнання щодня щотижня щомісяця інше
12�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за потреби 

заміна ламп – × –

12�2 Перевірка табло несправностей – × –
12�3 Тест на функціональність – × –
12�4 Перевірка системи на наявність шумів – × –
12�5 Перевірка на наявність сторонніх предметів/

крупний бруд у зумпфі – × –
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Жироуловлювач щодня щотижня щомісяця інше
13�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за потреби 

заміна ламп – × –

13�2 Проконтролювати заповненість – × –
Підключення будівлі до водопостачання щодня щотижня щомісяця інше

14�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за потреби 
заміна ламп – × –

14�2 Перевірка табло несправностей – × –
14�3 Перевірка системи на наявність шумів – × –
14�4 Контроль герметичності – × –
14�5 Перевірка головного регулятора на западання – – ×
14�6 Контроль та оборобка фільтру зі зворотною 

промивкою – × –

Розподіл низької напруги/Підрозподіл щодня щотижня щомісяця інше
15�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за потреби 

заміна ламп – – ×

15�2 Контроль компенсатора – – ×
Двері із силовим приводом/Ворота та протипожежні 
двері 

щодня щотижня щомісяця інше

16�1 Тест на функціональність – – ×
Сходові клітини та евакуаційні шляхи 
(включно з аварійними виходами/спусками та 
зовнішніми спорудами)

щодня щотижня щомісяця інше

17�1 Перевірка освітлення у приміщенні, за потреби 
заміна ламп – – × постійно

17�2 Шляхи вільні від перешкод, що можуть 
спричинити падіння – – × постійно

17�3 Зони вільні від займистих речовин – – × постійно

17�4 Піктограми шляхів евакуації є актуальними та 
не пошкоджені – – × постійно

17�5 Перепони для поширення вогню (протипожежні 
двері тощо) легкодоступні та у робочому стані – – × постійно

Дах щодня щотижня щомісяця інше
18�1 Усунення крупного сміття – – ×
18�2 Усунення бур’яну, рослин з глибоким корінням – – ×
18�3 Контроль за відхиленнями від планового стану – – ×
18�4 Контроль за зневоложенням – – ×

Показники лічильників щодня щотижня щомісяця інше
19�1 Зчитування та документування показників 

лічильників – – ×
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13. Інформація про технічні приміщення

Будівля

№ приміщення

Обладнання

Місяць

День Примітка Прізвище техніка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31




