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Міста – глобальні пожирачі енергії

Займають 2% земної поверхні. 
Споживають 72% енергії, що виробляється в світі. 
Відповідають за 80% викидів парникових газів в світі.



Структура енергоспоживання



Міжнародний стандарт 
«Системи енергетичного менеджменту» ISO 50001
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1. Енергетична політика
вимоги  до цілей

Енергетична політика - офіційна заява вищого керівництва
організації про основні наміри та напрямки діяльності щодо
енергетичного функціонування.

Цілі Енергетичної політики повинні бути:

• конкретними – чітке формулювання цілей запобігає їхньому 
неправильному зрозумінню,

• вимірюваними – поступ оцінюють за допомогою кількісних 
показників,

• досяжними – успіх неможливий без врахування реальних 
можливостей,

• доречними – виконання цілей має бути справді необхідним для 
досягнення поставленої мети,

• окресленими в часі – слід визначити терміни виконання цілей.



1. Енергетична політика
підходи  до цілей

• Скорочення споживання. Ціль подають як кількість або відсоток, на 
які має бути зменшено споживання енергії (наприклад, до року X 
зменшити споживання енергії на Y кВт*год або %);

• Підвищення ефективності. Ціль полягає у зменшенні 
енергомісткості вибраного показника енергетичного 
функціонування (наприклад, до року X знизити споживання енергії 
до Y кВт*год на одиницю внутрішньої площі будівель без 
погіршення рівня комфорту);

• Покращення стану довкілля. У цьому випадку ціль, що стосується 
заощадження енергії та застосування відновлюваних джерел 
енергії, формулюють через запобігання забрудненню довкілля або 
його зменшення (наприклад, до року X зменшити викиди 
парникових газів, зумовлені споживанням енергії містом, на Y %).

• Покращення фінансово-економічного стану. З погляду міської 
влади покращення фінансово-економічного стану є квінтесенцією її 
діяльності загалом, проте саме в енергетичному секторі дана ціль, 
жорстко сформульована, матиме найбільш далекосяжний 
позитивний ефект,



2. Енергетичне планування
Енергетична стратегія - план діяльності організації щодо досягнення її 
енергетичних цілей та завдань (як правило розрахований на тривалий 
період)



3. Побудова системи енергетичного менеджменту:
Впровадження і функціонування

• Адаптація адміністративної структури

• Підбір та навчання кадрів

• Створення бази даних споживання 
енергоресурсів

• Введення системи в дію

• Підвищення поінформованості мешканців



• Енергетичний менеджмент
• процес управління енергоресурсами, спрямований на забезпечення 

їх раціонального та ефективного використання

• Система енергетичного менеджменту
• набір взаємопов'язаних або взаємодіючих елементів, необхідних 

для розробки і впровадження енергетичної політики та 
енергетичних цілей, а також процесів та методик для досягнення 
цих цілей

• Енергоменеджер
• особа (особи), відповідальна за ефективне впровадження заходів системи 

енергетичного менеджменту та здійснення покращень енергетичного 
функціонування

Енергетичний менеджмент



3. Енергетичний менеджмент
умови успіху

• Політична воля керівництва

• Формування бачення і цілей

• Правильний підбір професійних кадрів

• Підвищення обізнаності і навчання 
працівників, інформування населення

• Впровадження заходів (реальна робота)

• Моніторинг і аналіз

• Контроль і звітність

• Система мотивації



Види організаційних структур системи 
енергоменеджменту

Міський 

голова/

заступник

Підрозділ 

енергоменеджменту/ 

міський 

енергоменеджер

Енергоменеджери галузевих 

управлінь

Відповідальні за енергомоніторинг у 

бюджетних будівлях

Міський 

голова/

заступник

Комунальне 

підприємство/

енергосервісна 

компанія

Енергоменеджери галузевих 

управлінь

Відповідальні за енергомоніторинг у 

бюджетних будівлях



3. Створення бази даних споживання 
енергоресурсів

• Встановлення приладів обліку: на всі будівлі по 
всіх видах енергоресурсів, які споживає 
будівля

• Формування бази даних енергоспоживання 
будівлями щонайменше за останні 3 роки



3. Підвищення поінформованості мешканців
Дні енергії



3. Підвищення поінформованості мешканців
енергетична сертифікація 

• Енергетична сертифікація будівель (кампанія Display)



3. Підвищення поінформованості мешканців 
та Стала мобільність



4.1 Перевірка і коригування 
Енергетичний моніторинг

• Енергомоніторинг - це система обліку, аналізу та контролю 
споживання енергоресурсів з метою оптимізації їх 
використання



4.1 Перевірка і коригування
Енергетичний моніторинг

• Підготовка нормативно-правової бази

• Впровадження системи збору та подання 
інформації щодо енергоспоживання

• Види енергомоніторингу:

– щомісячний

– щотижневий

– щоденний



4.1 Перевірка і коригування
Енергетичний моніторинг: історичні аспекти

• 2007 р. Львів один з перших запровадив систему 
щомісячного енергомоніторингу. Система довела 
свою ефективність.

• 2008 р. Кам’янець-Подільський порівняв системи 
щомісячного, щодекадного і щоденного 
енергомоніторингу. 
Система щоденного енергомоніторингу виявилась 
найбільш ефективною.

• Система щоденного енергомоніторингу дає 
можливість економити 5-15% видатків на 
енергоресурси



4.1 Перевірка і коригування
Енергетичний моніторинг

• Щоденний енергомоніторинг:
– в ручному режимі без спеціалізованого 

програмного забезпечення (малі міста)

– в ручному режимі із застосуванням 
спеціалізованого програмного забезпечення

– за допомогою автоматизованих систем та 
спеціалізованого програмного забезпечення

• Охоплення:
– будівлі ВСІХ бюджетних установ

– *багатоквартирні житлові будівлі



4.1 Програмне забезпечення для 
енергомоніторингу

• Енергоплан (Україна, м. Львів)
• Jevis (Німеччина)
• Енергобаланс (Україна, м. Славута)
• Фіату (Україна)
• Власні розробки міст (Київ, Кривий Ріг)
• Інше



• Аналіз інформації щодо енергоспоживання

4.1 Перевірка і коригування
вимірювання і аналіз



4.1 Аналіз отриманої інформації

• Джерела аналізу:

– дані лічильників

– фінансові дані (розрахунки за енергоресурси)

• Види аналізу:

– пооб’єктні

– групові

• Статистична інформація (подання 
інформації, повірка лічильників)



• Виявлення та усунення неполадок та проблемних 
ділянок

4.2 Перевірка і коригування
Невідповідності, коригування, коригувальні та запобіжні дії



• Виявлення марнотратства

• Виявлення фактів зловживань

4.2 Перевірка і коригування
Невідповідності, коригування, коригувальні та запобіжні дії



4.3 Облік і контроль

• Запровадження журналів обліку споживання 
енергоресурсів по кожній будівлі.
Журнали повинні бути прошнуровані, 
пронумеровані та скріплені печатками відповідної 
установи або  підприємства по всіх видах 
енергоресурсів, які споживають будівлі

• Періодична перевірка об’єктів



Фінансування проектів з підвищення 
енергоефективності



Фінансування проектів з підвищення 
енергоефективності - IFA



Отримання фінансування для проектів з 
підвищення енергоефективності - IFA



Модель співпраці Асоціації ЕМУ з 
містами

• Розробка «дорожньої карти» 
(спільно з містом):

– Концепція (на основі ISO 50 001)

– План роботи

• Звіти та опитувальники:

– Міста готують відповіді

– ЕМУ аналізує та здійснює коригування у 
відповідності до досягнутих результатів
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