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Посібник призначений для широкого кола осіб, 
органів влади та місцевого самоврядування, 
компаній та інших зацікавлених сторін, залуче-
них до планування, фінансування та здійснення 
заходів з енергомодернізацій, впровадження 
та використання елементів систем управління 
енергією в містах/громадах. 
Цей Посібник розроблений як методичний та 
оперативний інструмент для щоденного орієн-
тування і вироблення рішень на питання та 
виклики, які постають у містах та громадах під 
час роботи з інструментами управління енергія-
ми. Він містить рекомендації про те, де зацікав-
лені особи зможуть знайти більш докладну ін-
формацію з конкретних питань та всі необхідні 
на сьогодні першоджерела - тексти чи лінки ме-
тодичних, нормативних документів, стандартів, 
довідників.
Очікується, що Посібник буде також корисним 
для співробітників галузевих міністерств, ві-
домств, регіональних і місцевих органів влади, 
інститутів громадянського суспільства та будь-я-
ких інших зацікавлених сторін, а також для бе-
нефіціарів проектів, що реалізуються в рамках 
міжнародних програм технічної допомоги.
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The Manual is composed for a wide range of people, 
authorities and local governments, companies and 
other stakeholders involved in planning, financing 
and establishing the energy modernization, 
implementing and applying elements of energy 
management systems in cities / communities.
This Manual is designed as a methodological 
and operational tool for day-to-day orientation 
and decision-making concerning questions and 
challenges the cities and communities face when 
working with energy management tools. It contains 
recommendations on where the  interested 
persons can find more detailed information on 
specific issues and all the necessary primary 
sources for today- texts or links of methodological, 
normative documents, standards, reference books.
It is expected that the Manual will also be useful 
to employees of sector ministries, departments, 
regional and local authorities, civil society 
institutions and any other stakeholders, as well 
as beneficiaries of projects implemented under 
international technical assistance programs.
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Даний Посібник є покроковою інструк-
цією з прикладами створення енергетичної 
вишиванки міста і громади. Посібник є скла-
довою унікальної Пропозиції зі створення 
інтегрованої Системи Управління Енергією в 
місті/громаді, яка підготовлена експертами 
Асоціації енергоаудиторів в ЖКГ для спіль-
ного впровадження з органами місцевого 
самоврядування, громадськістю і бізнесом.

Інноваційна Система дозволить отримати 
надійні дані про енергетичні та фінансові ре-
сурси міста, що дасть можливість підвищити 
ефективність їх використання, запровадити 
пріоритетність заходів з енергозбереження та 
енергомодернізації у місті/громаді у відповід-
ності від їх реальної фінансової ефективності.

Інтегрована Система включає в себе такі модулі:
• Створення цільової Програми «Управ-

ління Енергією» у громаді та її презентації з по-
дальшим затвердження на сесії відповідної те-
риторіальної ради;

• Надання інформаційних матеріалів 
щодо актуальних питань в галузі енергоефек-
тивності протягом календарного року;

• Проведення експрес-аудиту системи 
енергопостачання міста/громади;

• Впровадження системи енергоменед-
жменту у громаді;

• Впровадження системи енергомоніто-
рингу у громаді;

• Аналіз міської Програми з енергоефек-
тивності та експертна допомога щодо її актуалі-
зації до стандарту «Плану дій зі сталої енергети-
ки та клімату (SECAP)»;

• Навчання персоналу громади за тема-
ми енергоаудиту, енергоменеджменту, енерго-
моніторингу, планування управління енергією 
та фінансового забезпечення проектів;

• Розробка 2 пілотних інвестиційних про-
ектів, що відповідають «Плану дій зі сталої енер-
гетики та клімату (SECAP)».

This Manual is a step-by-step guide with 
examples how to build an energy embroidery 
in  city and community. The Manual is a part 
of unique proposal for the creation of an 
integrated Energy Management System in 
the city/community, which was prepared by 
experts of the Association of Energy Auditors 
in housing and communal services for joint 
implementation with local authorities, 
community and business.

The Innovative System will provide reliable 
data on the city energy and financial resources, 
enabling them to increase the efficiency of their 
use, to prioritize measures in energy saving and 
energy modernization in the city / community in 
accordance with their real financial efficiency.

The Integrated System includes the following 
modules:

• Creation of a target “Energy Management 
Program” in the community and its presentation 
with the subsequent approval at the session of the 
respective territorial council;

• Providing informational materials on 
topical issues in the field of energy efficiency 
during the calendar year;

• Express audit of the city / community 
energy supply system;

• Implementation of energy management 
system of community;

• Implementation of energy monitoring 
system of community;

• Analysis of the local Energy Efficiency 
Program and expert assistance on its updating to 
the standard of "Sustainable Energy and Climate 
Action Plan (SECAP)";

• Community staff training on energy audit, 
energy management, energy monitoring, energy 
management planning and financial support for 
projects;

• Development of 2 pilot investment 
projects corresponding to the "Sustainable Energy 
and Climate Action Plan (SECAP)".
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Голова правління ГО «Асоціація енергоаудиторів ЖКГ»

Канд. техн. наук, сертифікований енергоменеджер, Національний 
координатор з тренінгів Проекту ЮНІДО/ГЕФ «Впровадження 
стандарту систем енергоменеджменту в промисловості  України»

Керівник Центру енергоефективності ГО «Асоціація енергоауди-
торів ЖКГ», сертифікований фахівець з проведення аудиту енер-
гетичної ефективності будівель/обстеження інженерних систем

Завідуючий сектором, канд. екон. наук, с.н.с. сектор прогнозуван-
ня розвитку паливно-енергетичного комплексу ДУ «Інститут еко-
номіки та прогнозування НАН України»

Над Посібником працював авторський колектив ГО «Асоціація енергоаудиторів ЖКГ»  
та залучені експерти

Андрій Гінкул

Володимир Печерський

Канд. техн. наук, с.н.с. сектор прогнозування розвитку паливно- 
енергетичного комплексу, ДУ «Інститут економіки та прогнозу-
вання НАН України»

Олександр Дячук

Євгеній Іншеков

Керівник управління енергетичного менеджменту та розвитку  
КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в ад-
міністративних та громадських будівлях м. Києва», сертифікова-
ний енергоменеджер

Андрій Лісовик

Д-р техн. наук, провідний науковий співробітник Інституту Газу 
НАН  України, сертифікований енергоменеджер

Євгеній Нікітін

Вадим Литвин

Канд. техн. наук,  доц., НТУУ «Київський політехнічний інститут  
ім. Ігоря Сікорського»

Анатолій Чернявський

Роман Подолець

Виконавчий директор ГО «Асоціація енергоаудиторів ЖКГ»

Почесний президент ГО «Асоціація енергоаудиторів ЖКГ», пер-
ший віце-президент ВГО «Клуб мерів»

Член ГО «Асоціація енергоаудиторів ЖКГ», менеджер по роботі з 
міжнародними інституціями

Ірина Бабіна

Олександр Мазурчак

Член ГО «Асоціація енергоаудиторів ЖКГ», проектний менеджерОксана Пецкова

Начальник відділу енергетичного менеджменту та сервісу  
КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в ад-
міністративних та громадських будівлях м. Києва», сертифікова-
ний фахівець з проведення аудиту енергетичної ефективності 
будівель/обстеження інженерних систем

Олексій Веха

Член ГО «Асоціація енергоаудиторів ЖКГ», експерт з навчальних 
програм

Тетяна Мазаєва
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Володимир Печерський

Голова правління ГО «Асоціація енергоаудиторів ЖКГ»
Якби ми ефективніше використовували наявні в Україні джерела 
енергії, ми б підвищили рівень енергетичної безпеки країни і збіль-
шили її економічну спроможність. Тому впровадження у містах і гро-
мадах комплексного підходу до управління енергією має стати пер-
шочерговим завданням для їх очільників. 

Це дозволить отримати надійні дані про енергетичні та фінансові ре-
сурси міста, підвищити ефективність використання ресурсів, запро-
вадити пріоритетність заходів з енергозбереження у місті у відповід-
ності до їх реальної фінансової ефективності.

Стратегію виконання цього завдання мають провідні експерти та 
практики у сфері енергоефективності. І вони готові поділитися своїм 
досвідом.

Олександр Мазурчак

Почесний президент ГО «Асоціація енергоаудиторів ЖКГ» 
Перший віце-президент ВГО «Клуб  мерів»

Очевидно, що енергоносії стають все дорожчими, то ж треба рахувати, 
як можна використовувати їх більш ефективно. Ті міста, де міська влада 
дивилася на проблему з тривалої перспективи виграють сьогодні.

Які завдання та виклики мають собі ставити голови міст та громад? 

Насамперед, потрібно робити акцент на розвиток інституційної 
спроможності муніципалітетів у сфері розбудови сталої енергетич-
ної інфраструктури та впровадження ефективної комплексної систе-
ми управління енергоресурсами. Наявність такої системи у місті чи 
громаді цілком може стати ключовим дієвим інструментом роботи з 
підвищення енергоефективності та залучення додаткових інвестицій.

Андрій Гінкул

Виконавчий директор ГО «Асоціація енергоаудиторів ЖКГ»
Сьогодні окремі міста частково впроваджують заходи з підвищення 
енергоефективності, проводять енергоаудити та використовуюсь 
системи енергомоніторингу. І це вже дозволяє економити мільйони 
для бюджету громади. Але це не межа. Економію можна збільшити в 
рази, об’єднавши окремі пазли енергоефективної стратегії в єдину 
ситему управління енергією.

Така система дозволить мало не з одного комп’ютера бачити все, що 
відбувається з енергетичними ресурсами та комунікаціями в місті. 
І вже на основі цілісної картини виробляти рішення щодо впровад-
ження тих чи інших технологій у кожній конкретній точці населеного 
пункту.

Звісно, така система не будується одразу. Але й вигадувати велоси-
пед не потрібно, оскільки є достатньо успішних практик та рішень. І 
вже зараз вони зібрані в єдиний алгоритм побудови системи.
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УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ В МІСТІ/ГРОМАДІ
ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ: ВІД ЗБОРУ ДАНИХ 
ДО ОЦІНКИ І МОНІТОРИНГУ ЗМІН НА ТЕРИТОРІЇ

РЕЗЮМЕ 
РОЗДІЛ I. 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В МІСТІ/ГРОМАДІ

1. Мета та завдання системи енергоменеджменту міста/громади 

2. Рекомендації по організаційному та кількісному складу підрозділів, що 
задіяні в системі енергоменеджменту 

3. Алгоритм роботи системи енергетичного менеджменту та взаємодія 
підрозділів 

4. Організаційне та інструментальне забезпечення по впровадженню си-
стеми енергетичного менеджменту

5. Інтеграція міської системи енергетичного менеджменту у вищі системи 
управління (моніторингу) 

6. Загальний опис можливої системи стимулювання ощадного викори-
стання енергоресурсів

7. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Система енергоменеджменту в місті»

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Додаток 1. Методика визначення базового споживання енергоресурсів та розра-
хунку економії/перевитрат енергоресурсів

Додаток 2. Положення про підрозділ енергоменеджменту

Додаток 3. Посадова інструкція енергоменеджера

Додаток 4. Посадова інструкція начальника Служби енергоменеджменту

Додаток 5. Посадова інструкція головного спеціаліста Служби енергоменед-
жменту

Додаток 6. Рішення про створення комунального підприємства

Додаток 7. Положення про систему енергетичного менеджменту

Додаток 8. Порядок стимулювання закладів бюджетної сфери, їх посадових осіб 
та посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за впровад-
ження заходів економії комунальних послуг та енергоносіїв

Додаток 9. Онлайн платформа для консультування та підтримки діяльності 
енергоменеджерів міст – Форум енергоменеджерів

РОЗДІЛ II. 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ РЕСУРСІВ МІСТА/ГРОМАДИ

1. Енергетичний аудит систем енергопостачання міста/громади

1.1 Мета та загальний опис
1.2 Методика проведення 
1.3 Звіт за результатами енергоаудиту міста

16
18

19
 
19
 
24
 
28
 
28
 
29
30

31

31
45
49
51
 
54
57
62
 
 
65
 
66

70

71
71
71
72
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2. Загальний підхід до виконання енергоаудитів

2.1 Основні завдання та принципи проведення енергоаудиту
2.2  Об’єкти і  суб’єкти енергоаудиту
2.3 Ринок послуг енергетичного аудиту, сертифікація будівель
2.4 Основні етапи проведення енергетичного аудиту
2.5 Вимоги до збору інформації про об’єкт енергетичного аудиту
2.6  Вимоги до оброблення та аналізу інформації про об’єкт енергетичного аудиту
2.7 Впровадження автоматизованої веб-орієнтованої системи енергоаудиту та 
енергопаспортизації будівель
3. Показники енергоаудиту для моніторингу

3.1 Показники для збору на рівні будівлі (житлові будинки, комерційний, публіч-
ний сектор)
3.2 Показники для збору на рівні громади 
3.3 Показники для збору у державних та приватних об’єктах генерації (ТЕЦ, ко-
тельні тощо)
3.4 Показники для збору по транспорту
4. Мінімальні вимоги до звіту з енергоаудиту (для замовників)

4.1 Структура звіту з енергоаудиту
4.2 Різновиди енергоаудитів
4.3 Енергоаудити окремих систем (енергопостачання, водопостачання, теплоси-
стеми, транспорт)
5. Аналіз ефективності енергоспоживання

5.1 Аналіз факторів, що впливають на енергоспоживання, налагодження збору 
даних. Джерела інформації для розрахунків
5.2 Перелік типових заходів з підвищення ефективності енергоспоживання з  
показниками, необхідними для об’єктивного визначення досягнутої економії
5.3 Групування будівель бюджетної сфери для подальшого порівняння ефектив-
ності енергоспоживання (за функціональним призначенням, за графіком роботи, 
за джерелом енергопостачання)
5.4 Критерії для порівняння закладів між собою з огляду на ефективність енерго-
споживання
6. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Енергетичний аудит будівель»

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Додаток 1. Приклад технічного завдання на надання послуг з енергетичного  
аудиту будівлі

Додаток 2. Приклад опитувального листа об’єкта замовника

Додаток 3. Приклад опитувального листа для проведення енергоаудиту

Додаток 4. Приклад форми збору даних для для сертифікації, енергетичного аудиту

Додаток 5. Засоби аналізу інформації про енергоспоживання

Додаток 6. Приклад змісту звіту про енергетичне обстеження системи тепло-
постачання та ГВП міста

Додаток 7. Форма енергетичного сертифіката будівлі

Додаток 8. Приклад кваліфікаційного атестату енергоаудитора

Додаток 9. Приклад кваліфікаційного атестату фахівця з обстеження інженер-
них систем
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РОЗДІЛ III. 
СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ: ПЛАН ДІЙ ЗІ СТАЛОГО  ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ - SECAP

1. План дій зі сталого енергетичного розвитку (SEAP) та План дій зі сталого 
енергетичного розвитку та клімату (SECAP)  

1.1  Що таке SECAP 
1.2  Призначення SECAP
1.3 Часовий інтервал
1.4 Процес підготовки SECAP 
1.5  Людські і фінансові ресурси 
1.6 Шаблон і процедура подачі SECAP 
1.7 Рекомендована структура SECAP 
1.8  Рівень деталізації
1.9  Елементи успішного SECAP
1.10 Десять ключових принципів, які необхідно врахувати при розробці SECAP
2. Адаптація адміністративних структур  

2.1 Як адаптувати адміністративну структуру 
2.2 Практичний досвід міст-підписантів Угоди Мерів
2.3 Зовнішня підтримка для місцевих органів 
3. Залучення громадянського суспільства і зацікавлених сторін 

3.1 Хто такі основні партнери та учасники 
3.2 Як залучати до участі партнерів 
3.3 Обмін інформацією 
4. Аналіз і оцінка поточного стану по енергоспоживанню й джерелам вики-
дів: де ми знаходимось?  
4.1 Аналіз чинних нормативів 
4.2 Базовий огляд і базовий кадастр викидів 
4.3 Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та ризиків 
5. Зобов’язання щодо зниження до 2030 року викидів CО2: не менш ніж на 40% 

6. Розробка стратегії і плану дій на період до 2030 року 
6.1 Мета: в майбутнє з раціональним використанням енергії 
6.2 Постановка завдань і цілей 
6.3 Приклади показників SMART 
7. Розробка SECAP та заходів для основних напрямів 

7.1 Заходи та ключові сектори діяльності 
7.2 Вибір ключових секторів і заходів при підготовці SECAP 
7.3 Стратегії та заходи, які можуть застосовуватися в SECAP 

7.3.1 Будівельний сектор 
7.3.2 Транспорт 
7.3.3 Централізоване теплопостачання і виробництво енергії, включаючи 
відновлювані джерела
7.3.4 Закупівлі для муніципальних потреб 
7.3.5 Планування міст і землекористування 
7.3.6 Інтеграція систем управління енергоресурсами на основі ISO 50001: 2011 
7.3.7 Інформаційні та комунікаційні технології 
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8. Заходи з адаптації до змін клімату

8.1 Рекомендації щодо адаптації міста до змін клімату
9. Політичні зобов’язання: SECAP документ має затвердити муніципальна рада 
10. Подача і реалізація SECAP 

10.1 Подача SECAP 
10.2 Реалізація SECAP 
11. Моніторинг і звітність 

12. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Системне управління енергією: підготовка 
плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату - SECAP»

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Додаток 1. Переваги і вигоди від реалізації SECAP

Додаток 2. Пропозиції для базового огляду

Додаток 3. Оцінка впливу енергозберігаючих заходів на стан навколишнього  
середовища

РОЗДІЛ IV. 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА МОНІТОРИНГ: ГОЛОВНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІН-
НЯ ЕНЕРГІЄЮ

1. Особливості впровадження системи моніторингу споживання енерго-
ресурсів

2. Ефективна адміністративна робота з системою моніторингу енергоспо-
живання

3. Збір даних до системи моніторингу та їх передача на вищий рівень 
управління

4. Інтеграція та обмін інформацією між системами

5. Рекомендації по підготовці технічного завдання по впровадженню  
систем моніторингу енергоспоживання

6. Основні типи систем моніторингу енергоспоживання, що використову-
ються в Україні

7. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Енергетичний аналіз та моніторинг»

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Додаток 1. Положення про енергетичний моніторинг

Додаток 2. Планування витрат на енергопостачання об’єктів бюджетної сфери

Додаток 3. Структури даних, що передаються за допомогою автоматизованих 
систем моніторингу енергоспоживання на рівень району, області, країни

Додаток 4. Приклад універсального протоколу обміну даними між різними системами

Додаток 5. Рекомендоване (типове) технічне завдання на впровадження Систе-
ми енергомоніторингу в місті/громаді

РОЗДІЛ V. 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ З УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ У МІСТАХ

1. Оцінка фінансово-економічної привабливості  проектів з управління 
енергією у містах

2. Джерела та інструменти фінансування
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ДОКУМЕНТИ ДОСТУПНІ В АРХІВІ, ЩО Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ДАНОГО ПОСІБНИКА

1. ДБН В.2.2-10:2017 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я
2. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення 
3. ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади 
4. ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення 
5. ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення 
6. ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти 
7. ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення 
8. ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення 
9. ДБН В.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі
10. ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування 
11. ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель 
12. ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель
13. ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. 
Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації
14. ДБН В.3.2-2-2009 Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструк-
ція та капітальний ремонт 
15. ДСТУ 4065-2001 Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги (ANSI/IEEE 739:1995, NEQ)
16. ДСТУ 4472:2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги 
17. ДСТУ ISO 50001:2014 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 
50001:2011, IDT)
18. ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енер-
гетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та аку-
стики (EN 15251:2007, IDT) 
19. ДСТУ Б В.2.2-21:2008 Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків
20. КТМ 204 Україна 244-94 Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення 

2.1 Національні програми та урядові проекти
2.2 Міські програми
2.3 Інші програми та можливості
2.4 Банківські кредити на енергозбереження
2.5 Програми міжнародних донорських організацій

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Фінансове забезпечення проектів з управлін-
ня енергією у містах» 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Додаток 1. Каталог кредитних, грантових програм та програм міжнародної 
технічної допомоги у сфері енергоефективності (травень, 2015 р.)

Додаток 2. Реєстр кредитних, грантових програм та програм міжнародної тех-
нічної допомоги в сфері енергоефективності

Додаток 3. Положення про створення та функціонування груп впровадження 
проектів

Додаток 4. Рішення міської ради про створення комунально підприємства для ре-
алізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання

Додаток 5. Проектна пропозиція щодо створення Енергетичної агенції

Додаток 6. Приклад рішення про затвердженння порядку реалізації енергозбері-
гаючих проектів в рамках енергосервісних договорів

Додаток 7. Розпорядження виконавчого органу міської ради про закупівлю енер-
госервісу
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житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні 
21. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво 
22. ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди 
23. ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти
24. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
25. ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню
26. ДСТУ Б EN 15217:2013 Енергетична ефективність будівель. Методи представлення енергетичних характе-
ристик та енергетичної сертифікації будівель (EN 15217:2007, IDT)
27. ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опа-
ленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні
28. ДСТУ Б В.2.2-39:2016 Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель 
29. ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель 
30. ДСТУ-Н Б В.2.5-45:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та 
експлуатації внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, опалення й охолодження з викори-
станням труб мідних круглих безшовних 
31. Утеплення будинку. Комфорт і економія. WECF, 2013 
32. Міжнародний протокол виконання вимірювань і верифікації / Переклад з англійської. ЁC Агентство з ра-
ціонального використання енергії та екології, 1999. ¨C 188 с. ¨C ISBN 966-7230-06-6
33. Стандарт організації України. Енергозбереження. Служба енергоменеджменту підприємств житлово-ко-
мунального господарства. Загальні вимоги. Чинний від 1 січня 2008 р. 
34. ДБН В.1.2-11-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до 
будівель і споруд. Економія енергії 
35. ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Проектування. Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об'єктів 
36. ДСТУ Б В.2.2-19:2007 Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних кон-
струкцій в натурних умовах  
37. ДСТУ Б В.2.2-21:2008 Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків 
38. ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. 
Класифікація і загальні технічні вимоги 
39. ДСТУ Б.В.2.6-35:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та 
опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови 
40. ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією 
та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови 
41. ДСТУ Б В.2.6-37:2008 Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності 
огороджувальних конструкцій і їх елементів в лабораторних умовах  
42. ДСТУ Б В.2.6-101:2010 Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджу-
вальних конструкцій 
43. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта бу-
динків при новому будівництві та реконструкції 
44. ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель 
45. ДСТУ Б EN 13187:2011 Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджу-
вальних конструкціях. Інфрачервоний метод (EN 13187:1998, IDT) 
46. ДСТУ Б  EN 15232:2011 Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, моніторингу та управління бу-
дівлями (EN 15232:2007, IDT) 
47. ДСТУ Б EN 15316-1:2011 Система теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та 
енергоефективності системи. Частина 1. Загальні положення (EN 15316-1:2007, IDT)  
48. ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 Система теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та 
енергоефективності системи. Частина 2-1. Тепловіддача системою опалення (EN 15316-2-1:2007, IDT) 
49. ДСТУ Б  EN 15316-2-3:2011 Система теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби 
та енергоефективності системи. Частина 2-3. Теплорозподілення у системі опалення (EN 15316-2-3:2007, IDT) 
50. ДСТУ Б EN 15603:2013 Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та проведення 
енергетичної оцінки (EN 15603:2008, IDT)
Наступні стандарти є власністю Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний 
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», їх можна знайти за посиланням: http://uas.org.ua 
51. ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та тепло-
провідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах
52. ДСТУ Б EN 12086:2016 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення паропроникності 
(EN 12086:2013, IDT)
53. ДСТУ Б EN 12087:2016 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення водопоглинання 
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при тривалому зануренні (EN 12087:2013,IDT)
54. ДСТУ Б EN 12091:2016 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення морозостійкості 
(EN 12091:2013, IDT) 
55. ДСТУ Б EN ISO 13790:2011. Енергетична ефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання на опален-
ня та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDT) 
56. ДСТУ EN 16247-1:2015 Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги (EN 16247-1:2012, ІDT)
57. ДСТУ EN 16247-2:2015 Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі (EN 16247-2:2014, ІDT) 
58. ДСТУ EN 16247-3:2015 Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси (EN 16247-3:2014, ІDT) 
59. ДСТУ EN 16247-4:2015 Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт (EN 16247-4:2014, ІDT) 
60. ДСТУ ISO 50003:2016 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сер-
тифікацію систем енергетичного менеджменту (ISO 50003:2014, IDT)
61. ДСТУ ISO 50004:2016 Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та 
поліпшення системи енергетичного менеджменту (ISO 50004:2014, IDT)
62. ДСТУ ISO 50006:2016 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енер-
гоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. За-
гальні положення та настанова (ISO 50006:2014, IDT)
63. ДСТУ 5077:2008 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Пе-
ревірка та контроль ефективності функціонування
64. ДСТУ 5078:2008 Енергозбереження. Обладнання промислової призначеності енергоспоживальне. Вимоги 
до показників енергетичної ефективності 
65. ДСТУ Б.В 2.2-30:2001 Будинки і споруди. Методи вимірювання яскравості 
66. ДСТУ Б В.2.6-100:2010 Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних 
конструкцій 
67. ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоля-
цією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови 
68. ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013 Настанова з розрахункової оцінки показників теплостійкості та теплозасвоєння 
огороджувальних конструкцій 
69. ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013 Настанова з розрахункової оцінки повітропроникності огороджувальних кон-
струкцій 
70. ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013 Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану огороджувальних кон-
струкцій 
71. ДСТУ-Н Б В.2.6-219:2016 Настанова з енергетичного маркування будівельних теплоізоляційних матеріалів 
та виробів 
72. ДСТУ ISO 17741:2017 Загальні технічні правила вимірювання, розрахунку та верифікації обсягів енергозбе-
реження в проектах (ISO 17741:2016, IDT) 
73. ДСТУ ISO 17742:2017 Розрахунок енергоефективності та обсягів енергозбереження для країн, регіонів і 
міст (ISO 17742:2015, IDT) 
74. ДСТУ ISO 17743:2017 Енергозбереження. Визначення методологічної основи розрахунку та звітності щодо 
обсягів енергозбереження (ISO 17743:2016, IDT) 
75. ДСТУ 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо 
використання (ISO 50001:2011,IDT) 
76. ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта те-
плопередачі. Частина 1. Загальні умови (EN ISO 10077-1:2016+ Б EN ISO 10077-1:2016/AC:2009, IDT) 
77. ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта те-
плопередачі. Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам (EN ISO 10077-2:2016+ Б EN ISO 10077-
2:2016/AC:2012, IDT)
78. ДСТУ Б EN 12431:2016 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини теплоізо-
ляції в плаваючих підлогах  (EN 12431:2013,IDT) 
79. ДСТУ Б EN 12667:2016 Теплоізоляційні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Випробування 
теплового опору методом гарячої захищеної пластини оснащеної тепломіром матеріалів з високим і середнім 
значеннями теплового опору (EN 12667:2001, IDT)
80. ДСТУ Б EN 13830:2014 Фасади навісні. Технічні умови (EN 13830:2003, IDT) 
81. ДСТУ Б EN 15241:2015 Вентиляція будівель. Методи розрахунку енерговитрат при вентиляції та інфільтра-
ції повітря у будівлях (EN 15241:2007+ EN 15241:2007/AC:2011, IDT)
82. ДСТУ Б EN 15243:2015 Вентиляція будівель. Розрахунок температури приміщень та методи визначення 
навантажень і енергопотреб для будівель з системами кондиціонування повітря (EN 15243:2007, IDT) 
83. ДСТУ Б EN 15459:2014 Енергетична ефективність будівель. Процедура економічної оцінки енергетичних 
систем будівель (EN 15459:2007, IDT) 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АСДУ – автоматизована система диспетчерсь-
кого управління транспортом
АСЕМ – автоматизована система енергомоніто-
рингу
АСКОЕ – автоматизована система комерційного 
обліку електроенегії
БКВ – базовий кадастр викидів 
ВДЕ  –  відновлювані джерела енергії
ГВП – гаряче водопостачання
ГД – градусо-дні
ГЕФ – Глобальний екологічний фонд
ДБН – державні будівельні норми
ДПП – державно-приватне партнерство
ДСТУ – державні стандарти України
ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку
ЕА – енергетичний аудит
ЕЗЗ – енергозберігаючі заходи
ЕнС – енергетична спільнота
ЕСКО – енергосервісна компанія
ЕСП – енергосервісний підряд
ЕСПМТ –  ефективне стійке планування місько-
го транспорту
ЄБРР – Європейський банк реконструкції та  
розвитку
ЄІБ – Європейський інвестиційний банк
ЄС – Європейський союз
ЖБК – житлово-будівельний кооператив
ІКТ – інформативні та комунікаційні технології
ІТП – індивідуальний тепловий пункт
ККД – коефіцієнт корисної дії
КМУ – Кабінет Міністрів України
КП – комунальне підприємство
МБРР – Міжнародний банк реконструкції і 
розвитку
МКВ –  моніторинг базового кадастру викидів
МПТ – міський пасажирський транспорт
МРЕА – місцеві та регіональні енергетичні  
агентства
МССПР – муніципальна система стратегічного 
планування розвитку
МФО – міжнародна фінансова оргнізація

НЕФКО – Північна екологічна фінансова  
корпорація
ОСББ – об’єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку
ОТГ – об’єднана територіальна громада
ПГ –  парникові гази
ПЕР – паливно-енергетичні ресурси
ПІБ – Північний інвестиційний банк
ПРООН – Програма розвитку Організації Об’єд-
наний Націй
ПУЕ –  правила улаштування електроустановок
СЕМ – система енергетичного менеджменту
СЗР –  сценарії «звичайного розвитку»
СТП – система теплопостачання
ТЕО – техніко-економічне обгрунтування
ТЕС – теплова електростанція
ТЕЦ – теплоелектроцентраль
УМ – Угода мерів
ФСЄ – Фонд Східна Європа
ЦЕІ – Центральноєвропейська ініціатива
ЦТП – централізоване тепло- і холодопостачання
ШАРС  – Швейцарська агенція розвитку та спів-
робітництва
UNEP (ЮНЕП)  –  Програма Організації Об’єдна-
них Націй з навколишнього середовища
UNIDO (ЮНІДО) – Програма Організації Об’єд-
наних Націй з промислового розвитку
CIDA – Канадське Агентство міжнародного  
розвитку
GIZ – Німецьке товариство міжнародного спів-
робітництва
KfW – Німецький державий банк розвитку
MERP – Проект USAID «Муніципальна енерге-
тична реформа в Україні»
SEAP (ПДСЕР) –  План дій зі сталого енергетич-
ного розвитку
SECAP ПДСЕРК –  Планів дій зі сталого енерге-
тичного розвитку і клімату
SIDA –  Шведське Агентство з питань міжнарод-
ної співпраці та розвитку
USAID –  Агентство США з міжнародного розвитку
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На жаль, енергетика як і на національному, так і на муніципальному рівні наразі не в змозі ефек-
тивно та надійно працювати. Це обумовлено, в першу чергу, моральним і фізичним зношенням тех-
нологічного обладнання, мереж, об’єктів інфраструктури та браком коштів на їх модернізацію. В той 
же час, початок лібералізації енергетичних ринків створює тріаду взаємопов’язаних інтересів, де:

а) основний інтерес енергетичних компаній – це отриманням максимального прибутку;
б) споживачі зацікавлені в мінімізації цін на енергетичні послуги і товари, забезпеченні надій-

ності та якості енергозабезпечення;
в) органи влади (національні та місцеві) прагнуть максимізувати надходження до бюджетів 

для соціально-економічного розвитку громад та країни, забезпечити рівний доступ до джерел 
розподілу енергоресурсів для всіх категорій споживачів, сприяти зменшенню негативного впливу 
енергетичних об’єктів на навколишнє середовище та здоров’я людей.

Саме органи влади в підсумку несуть відповідальність за соціально-економічну безпеку міста 
чи громади, в тому числі, й за енергетичну безпеку. Саме вони мають знаходити нові засоби для 
прийняття компромісних, комплексних і виважених рішень, які влаштують усіх учасників ринку і 
відповідатимуть інтересам держави.

Р Е З Ю М Е

Муніципальна енергетика – надзвичайно важливий елемент 
всього енергетичного комплексу України. Вона суттєво впливає 
на розвиток соціально-економічних взаємовідносин у регіонах і 
країні, надаючи населенню, підприємствам та організаціям муні-
ципалітетів необхідні енергетичні послуги та товари.

Започаткування Європейською комі-
сією Угоди мерів, націленої на заохочен-
ня й підтримку роботи місцевих органів 
влади у сферах розробки й реалізації 
політики сталого енергетичного ро-
звитку надало особливого поштовху 
муніципальному стратегічному плану-
ванню розвитку міст. На сьогодні підпи-
санти Угоди мерів посилюють роботу і 
долучаються до глобальної боротьби зі 
змінами клімату. Це значно розширює 
вимоги до МССПР та прискорює необхід-

ність її запровадження.

Однак, за часів незалежності так і не було 
запроваджено цілісної системи стратегічного 
планування розвитку міст чи громад, зокрема, 
в питаннях енергозабезпечення, яка була б тіс-
но пов’язана з національною системою страте-
гічного планування та управління в енергетиці, 
хоча й остання не в повній мірі функціонує.Такі 
системи стратегічного планування та розвитку/
управління включають в себе механізми взає-
модії органів влади, постачальників та спожи-
вачів енергетичних послуг, науковців, експертів, 
громадськості, які спрямовані на прийняття уз-
годжених рішень щодо майбутнього енергетики 
муніципалітету. 

Тому, запровадження енергоаудиту, про-
ведення аналізу і моніторингу енергоспо-
живання, запровадження енергетичного 

менеджменту, а також використання засобів моделювання та прогнозування розвитку 
енергетики на місцях, має стати основою муніципальної системи стратегічного плану-
вання розвитку (МССПР). Більше того, МССПР має передбачати можливість отримання інфор-
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 1 EnergyToolkit 2.0: LeadingInstrumentsandMethodologiesforSustainableEnergyPlanning/ EnergyWorkingGroup of Low-EmissionsDevel
opmentStrategiesGlobalPartnership, November 2016http://www.worldwatch.org/system/files/LEDS%20Energy%20Toolkit_EDIT_3.15.17.pdf

 2 Подолець Р.З., Дячук О.А. Стратегічне планування у паливно-енергетичному комплексі на базі моделі «TIMES-Україна»: 
наук. доп. НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. К., 2011. - 150 с. - http://www.ief.org.ua/docs/sr/NaukDop(PodoletsDiachuk)2011.pdf

мації, яку можна було б використовувати при стратегічному плануванні та управлінні на 
рівні держави (моделюванні, прогнозуванні та оптимізації усієї енергетичної системи країни). Це 
дозволить формувати або удосконалювати державну політику в сфері енергетики, екології, клімату, 
економіки тощо, із врахуванням інтересів та можливостей громад. І навпаки, МССПР дозволяти-
ме швидко оцінювати вплив змін в національній політиці на «локальну» енергетику, і коригувати 
муніципальну політику. Таким чином, можна отримати взаємоузгоджені політики національного та 
муніципального рівнів.

Муніципальні засоби моделювання та прогнозування розвитку енергетики можуть мати різний 
ступінь складності, різну методологію. Головне, щоб вони були достатньо якісними для прийняття 
виважених і правильних рішень. В той же час, для формування взаємоузгодженої муніципальної та 
національної енергетичної політики, важливо, щоб методології модельних засобів різних рівнів були 
сумісними і, бажано, визнаними в світі. Приклади загальновідомих модельних засобів, які можуть ви-
користовуватися як на національному, так і на муніципальному рівні, наведені в роботі «Energy Toolkit 
2.0: ведущие инструменты и методологии для устойчивого энергетического планирования».

В Україні найбільш відомою та апробованою при розробці низки національних документів 
стратегічного характеру (стратегій, планів, програм тощо) є економіко-математична модель 
TIMES-Україна [2], розроблена в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» для до-
слідження енерго-екологічної політики та сценаріїв розвитку національної енергетичної системи.

Велику роль відіграють муніципалітети для успішного виконання Паризької угоди (ратифікована 
174 країнами із 197 Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату), яка спрямована на зміцнення 
глобального реагування на загрозу зміни клімату, адже близько 70% загальних викидів парникових 
газів (в тому числі, від діяльності енергетики та промисловості) припадає на міста. 

Тому, міста-учасники Угоди мерів наразі готують свої Плани дій зі сталого енергетичного розвит-
ку та клімату, в яких передбачається скоротити викиди СО2 щонайменше на 40% до 2030 року за 
рахунок, в першу чергу, реалізації проектів з енергоефективності та відновлюваної енергетики, а 
також підвищують свою спроможність адаптації до наслідків кліматичних змін. 
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Високі витрати на енергоносії, в умовах постійного зростання цін та обмеженості фінансових ре-
сурсів місцевих бюджетів, є однією із першочергових проблем з якими наразі стикаються ураїнські 
міста. Крім того, житлово-комунальне господарство Україні знаходиться у важкому та занедбаному 
стані та потребує суттєвої модернізації. 

Саме тому, розвиток енергоефективності міст вже не данина моді, а, реальний шлях до сталого 
розвитку, кардинального покращення будівель та міського середовища, скорочення енергоспожи-
вання та видатків. Тим більше, наразі держава і міжнародні партнери України пропонують допомогу 
та кошти саме на фінансування енергоефективних проектів у містах. Скористатися цими можливо-
стями - завдання, насамперед, для органів влади та місцевого самоврядування.

Ключовою ланкою системи управління містом, що дозволить залучити внутрішні та зовнішні ре-
сурси, задіяти місцевий бізнес та мешканців і використати потенціал енергоефективності на благо 
громад, може стати муніципальна система енергетичного менеджменту.

Даний розділ присвячено розгляду поняття «енергетичного менеджменту», що поєднує в собі 
досить широкий спектр надважливих заходів, таких як: моніторинг ситуації, аналіз ефективності 
використання ресурсів, розробка проектів покращення, технічні аспекти реалізації заходів та ме-
ханізми фінансування цих заходів.

1. Мета та завдання системи енергоменеджменту міста/громади

Метою створення та функціонування системи енергетичного менеджменту міста/громади є:
• Підвищення ефективності використання ПЕР;
• Зниження енергетичної складової комунальних послуг;
• Зниження фінансового навантаження на міській бюджет, пов’язаного з оплатою енергоносіїв;
• Підвищення рівня виконавчої дисципліни у сфері використання енергоресурсів;
• Підвищення енергетичної безпеки та незалежності муніципальної енергетики;
• Підвищення якості комунальних послуг;
• Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище.
Система енергетичного менеджменту міста/громади дозволяє вирішити наступні завдання:
• Оперативний контроль та аналіз ефективності використання ПЕР в бюджетних і житлових 

будівлях;
• Розробка, реалізація і моніторинг енергоефективних проектів та програм;
• Залучення інвестицій для реалізації енергоефективних програм;
• Складання міського енергетичного балансу;
• Моніторинг фактично досягнутої економії ПЕР та зниження викидів CO2;
• Енергетичне планування;
• Популяризація муніципальної енергоефективності;
• Своєчане інформування відповідальних осіб щодо відхилення параметрів систем життє-

забезпечення будівель від штатних значень, недотримання встановлених лімітів (базових 
рівнів) споживання енергетичних ресурсів та параметрів мікроклімату.

Зразок Положення про систему енергетичного менеджменту міста неведено в Додатку 7.

2. Рекомендації по організаційному та кількісному складу 
підрозділів, що задіяні в системі енергоменеджменту

Визначальним фактором при виборі організаційної структури та штатного розкладу підрозділів, 
що задіяні в системі енергоменеджменту, є кількість бюджетних закладів у місті. Зразок Положення 
про підрозділ енергоменеджменту наведено у Додатку 2.
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Варіант 1. Переважно для міст з кількістю бюджетних установ, що не перевищує 100.
Відповідальний за енергоменеджмент – мер/профільний заступник.
Йому безпосередньо підпорядковується відділ/департамент/сектор енергоменеджменту (далі 

по тексту – підрозділ з енергоменеджменту).
Штатний розклад підрозділу розраховується як 3 людини.
У складі підрозділів створюється посада енергоменеджер за умови, що кількість закладів, які 

фінансуються з міського бюджету та підпорядковуються підрозділу більше 50.
У разі якщо кількість закладів до 50 включно – може призначатися енергоменеджер за сумісництвом.
У кожному закладі призначається відповідальний за ефективне споживання енергоресурсів (за 

сумісництвом).
Зразки посадових інструкцій спеціалістів, що задіяні в роботі системи енергетичного менед-

жменту, наведено у додатках 3-5.
Суміжні підрозділи в своїй роботи керуються рекомендаціями щодо підвищення ефективності 

енергоспоживання наданими підрозділом з енергоменеджментом.
Основні обов’язки:
1). Мер/заступник мера:

- здійснює загальну координацію роботи підрозділу та взаємодію з суміжними підрозділами;
- забезпечує представництво міста в переговорах з органами влади та міжнародними органі-

заціями в питаннях енергоефективності;
- контролює загальний стан з питань енергоефективності закладів бюджетної сфери та стан 

реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання.
Управління / відділ з енергоменеджменту:
- збирає та аналізує дані про енергоспоживання;
- готує рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності;
- розраховує та подає на затвердження обґрунтовані базові рівні/ліміти споживання енер-

горесурсів;
- розробляє інструкції щодо ощадного енергоспоживання;
- збирає та аналізує дані щодо виконаних та запланованих капітальних та поточних ремонтів, 

пов’язаних зі зміною енергоспоживання;
- розробляє технічні завдання на виконання робіт пов’язаних з підвищенням ефективності 

енергоспоживання;
- бере участь у розробці технічних завдання на технічне обслуговування інженерних систем 

будівель, що пов’язані з ефективністю завдань енергоспоживання;
- готує пропозиції щодо включення проектів з підвищення ефективності енергоспоживання 

в програму соціально-економічного розвитку;
- аналізує доступні джерела позабюджетного фінансування заходів з підвищення ефектив-

ності енергоспоживання;
- контролює ефективність реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання 

в т. ч. з застосуванням ЕСКО-механізму;
- готує самостійно або з залученням сторонніх компаній техніко-економічних обгрунтувань/

енергоаудитів/програм енергоефективності та інших керівних документів в сфері ефективності 
енергоспоживання;

- взаємодіє з іншими структурними підрозділами, а також сторонніми організаціями з питань 
підвищення ефективності енергоспоживання.

2). Енергоменеджер структурного підрозділу:

- збирає та аналізує дані про енергоспоживання;
- готує рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності на рівні підрозділу;
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- збирає та аналізує дані щодо виконаних та запланованих капітальних та поточних ремонтів, 
пов’язаних зі зниженням енергоспоживання;

- розробляє технічні завдання на виконання робіт пов’язаних з підвищенням ефективності 
енергоспоживання;

- бере участь у розробці технічних завдання на технічне обслуговування інженерних систем 
будівель, що пов’язані з ефективністю енергоспоживання;

- готує пропозиції щодо включення проектів з підвищення ефективності енергоспоживання 
по своєму підрозділу в програму соціально-економічного розвитку та в інші міські програми;

- контролює ефективність реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання 
в т. ч. з застосуванням ЕСКО-механізму;

- відповідальний за ефективне споживання енергоресурсів;
- збирає та передає дані про енергоспоживання та умови мікроклімату в приміщеннях, а та-

кож про виникнення аварійних ситуацій;
- слідкує за дотриманням інструкцій з ефективного енергоспоживання;
- бере участь у контролі за виконанням технічного обслуговування інженерних системи, а 

також інших заходів пов’язаних з підвищенням енергоефективності;
- надає пропозиції щодо підвищення ефективності енергоспоживання на своєму об’єкті.

Рис 1.1. Види організаційних структур системи енергоменеджменту

Варіант 2. Переважно для міст з кількістю закладів, що перевищує 200.
Відповідальний за енергоменеджмент – мер/профільний заступник.
Йому безпосередньо підпорядковується підрозділ енергоменеджменту.
Штатний розкладу підрозділу розраховується як 2 людини + 1 людина на кожні 200-300 об’єктів 

бюджетної сфери.
У підпорядкуванні підрозділу енергоменеджменту створюється комунальне підприємство, що 

займається питаннями підготовки, впровадження та подальшого супроводу проектів з підвищення 
ефективності енергоспоживання бюджетних закладів. Зразок рішення місцевої влади про створен-
ня комунального підприємства наведено у додатку 6.

У складі підрозділу створюється посада енергоменеджер за умови, що кількість закладів, які 
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фінансуються з міського бюджету та підпорядковуються підрозділу більше 50.
У разі якщо кількість закладів до 50 включно – допускається призначення енергоменеджера за 

сумісництвом.
У кожному закладі призначається відповідальний за ефективне споживання енергоресурсів (за 

сумісництвом).
Суміжні підрозділи в своїй роботи керуються рекомендаціями щодо підвищення ефективності 

енергоспоживання наданими підрозділом з енергоменеджментом.
Основні обов’язки:
1). Мер/заступник мера:

- здійснює загальну координацію роботи підрозділу та взаємодію з суміжними підрозділами;
- забезпечує представництво міста в переговорах з органами влади та міжнародними органі-

заціями в питаннях енергоефективності;
- контролює загальний стан енергоефективності закладів бюджетної сфери та стан реалізації 

проектів з підвищення ефективності енергоспоживання.
2). Підрозділ з енергоменеджменту:

- збирає та аналізує дані про енергоспоживання;
- готує рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності;
- розраховує та подає на затвердження обгрунтовані базові рівні/ліміти споживання енерго-

ресурсів;
- розробляє інструкції щодо ощадного енергоспоживання;
- збирає та аналізує дані щодо виконаних та запланованих капітальних та поточних ремонтів, 

пов’язаних зі зниженням енергоспоживання;
- розробляє технічні завдання на виконання робіт пов’язаних з підвищенням ефективності 

енергоспоживання;
- бере участь у розробці технічних завдання на технічне обслуговування інженерних систем 

будівель, що пов’язані з ефективністю енергоспоживання;
- готує пропозиції щодо включення проектів з підвищення ефективності енергоспоживання 

в програму соціально-економічного розвитку;
- аналізує доступні джерела позабюджетного фінансування заходів з підвищення ефектив-

ності енергоспоживання;
- контролює ефективність реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання 

в т. ч. з застосуванням ЕСКО-механізму;
- готує самостійно програми енергоефективності та інші керівні документи в сфері ефектив-

ності енергоспоживання;
- взаємодіє з іншими структурними підрозділами, а також сторонніми організаціями з питань 

підвищення ефективності енергоспоживання.
Підрозділ може делегувати частину своїх повноважень підпорядкованому комунальному під-

приємству.
3). Комунальне підприємство:
- готує пропозиції щодо реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання;
- виступає в якості Замовника на роботи пов’язані з підвищенням ефективності енергоспожи-

вання в бюджетній сфері;
- залучає кредитні та грантові ресурси для реалізації енергоефективних проектів;
- супроводжує проекти з підвищення ефективності енергоспоживання протягом всього 

проектного циклу (від підготовки ТЕО до моніторингу результатів та забезпечення сервісного об-
слуговування);

- розробляє інструкції щодо ощадного енергоспоживання;
- розробляє технічні завдання на виконання робіт пов’язаних з підвищенням ефективності 
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енергоспоживання;
- розробляє технічні завдання на обслуговування інженерних систем будівель, що пов’язані з 

ефективністю енергоспоживання;
- готує пропозиції щодо включення проектів з підвищення ефективності енергоспоживання в 

програму соціально-економічного розвитку;
- аналізує доступні джерела позабюджетного фінансування заходів з підвищення ефектив-

ності енергоспоживання;
- готує самостійно або з залученням сторонніх компаній техніко-економічних обгрунтування/

енергоаудити/програми енергоефективності та інші керівні докумени в сфері ефективності енерго-
споживання;

- забезпечує впровадження та експлуатацію систем моніторингу енергоспоживання;
- виступає в ролі муніципальної енергосервісної компанії.
Чисельність комунального підприємства визначається виходячи з розподілу зобов’язань між 

підрозділом енергоменеджменту та комунальним підприємством, та може розширюватись на 
період реалізації широкомасштабних проектів.

Фінансування підприємства пропорційне до показників економії енергетичних ресурсів та об-
сягів проектів, що знаходяться в реалізації.

Обов’язки структурних підрозділів комунального підприємства на різних етапах функ-
ціонування:

- формування реєстру будівель та заходів;
- визначення базового рівня та моніторинг енергоспоживання;
- підготовка технічного завдання;
- контроль за якістю виконання робіт;
- організація навчання проектантів, монтажників та експлуатуючого персоналу;
- організація і проведення енергоаудитів (зокрема уточнюючих та контрольних);
- моніторинг енергоспоживання;
- уточнення технічного завдання для наступних етапів;
- контроль за якістю виконання робіт;
- організація навчання проектантів, монтажників та експлуатуючого персоналу;
- організація обслуговування об’єктів;
- організація і проведення енергоаудитів (для інших закладів бюджетної сфери та житлово-

го фонду);
- виконання функцій енергоменеджменту, зокрема підготовка звітів щодо досягнутої економії. 
Відділ закупівель:

- організація і проведення закупівель робіт, послуг та матеріалів. 
Планово-економічний відділ:

- взаємодія зі структурними підрозділами адміністрації;
- взаємодія з МФО;
- взаємодія з центральними органами влади;
- підготовка необхідної документації для отримання фінансування;
- контроль за виконанням робіт та фінансуванням проектів;
- підготовка звітних документів для МФО, місцевих та центральних органів влади;
- контроль за поверненням позики;
- моніторинг інших міжнародних, міських та державних програм з підвищення ефективності 

енергоспоживання;
- підготовка заявок на отримання фінансування з бюджету та позабюджетних джерел.
Енергоменеджер структурного підрозділу:

- збирає та аналізує дані про енергоспоживання;



РОЗДІЛ І. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В МІСТІ/ГРОМАДІ24

- готує рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності на рівні підрозділу;
- збирає та аналізує дані щодо виконаних та запланованих капітальних та поточних ремонтів, 

пов’язаних зі зниженням енергоспоживання;
- розробляє технічні завдання на виконання робіт пов’язаних з підвищенням ефективності 

енергоспоживання;
- бере участь у розробці технічних завдання на технічне обслуговування інженерних систем 

будівель, що пов’язані з ефективністю енергоспоживання;
- готує пропозиції щодо включення проектів з підвищення ефективності енергоспоживання 

по своєму підрозділу в програму соціально-економічного розвитку та в інші міські програми;
- контролює ефективність реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання 

в т. ч. з застосуванням ЕСКО-механізму;
- відповідальний за ефективне споживання енергоресурсів;
- збирає та передає дані про енергоспоживання та умови мікроклімату в приміщеннях, а та-

кож про виникнення аварійних ситуацій;
- слідкує за дотриманням інструкцій з ефективного енергоспоживання;
- бере участь у контролі за виконанням технічного обслуговування інженерних системи, а 

також інших заходів пов’язаних з підвищенням енергоефективності;
- надає пропозиції щодо підвищення ефективності енергоспоживання на своєму об’єкті.
Орієнтовний перелік документів, що регламентують діяльність служби енергоменеджменту міста:
1. Рішення сесії міськради та накази керівників комунальних підприємств.
2. Положення про службу енергетичного менеджменту.
3. Посадові інструкції енергоменеджерів.
4. Доповнення до посадових інструкцій інших служб та підрозділів, які стосуються енергоспожи-

вання, включаючи керівників підприємств та посадових осіб села, селища, міста.
5. Порядок документування енергоспоживання та документообігу на всіх рівнях управління від 

рядового об’єкта до міста в цілому.
6. Порядок прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності енергоспоживання.
7. Положення про створення та функціонування груп впровадження проектів.
8. Положення про матеріальне заохочення енергоефективності.

Варіант 3. Переважно для міст з кількістю закладів 100-200.
Для міст з кількістю закладів 100-200 може використовуватися перший або другий варіант, за-

лежно від існуючої структури управління.
Енергоменеджери та особи відповідальні, за ефективне використання енергетичних ресур-

сів в місті потребують якісної інформаційної та консультаційної підтримки, особливо на пер-
шому етапі становлення муніципальної системи енергоменеджменту. З цією метою, ГО «Школа 
енергоефективності», за підтримки програми USAID «Муніципальна енергетична реформа в 
України», було створено онлайн  платформу (Форум енергоменеджерів) з підтримки, консуль-
тування та обміну досвідом енергоменеджерів муніципалітетів. До створення та роботи плат-
форми залучено провідних експертів у сфері енергоменеджменту та енергозбереження, в тому 
числі й Асоціацію енергоаудиторів ЖКГ. Детальна інформація щодо функціонування даного ре-
сурсу наведена в Додатку 9.

3. Алгоритм роботи системи енергетичного менеджменту 
та взаємодія підрозділів

Етап 1. Збір та систематизація наявної інформації по об’єктам бюджетної сфери, що спожи-
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вають енергетичні ресурси та фінансуються повністю або частково за рахунок бюджету міста

До такої інформації зокрема відноситься:
- Найменування та адреса закладу;
- Перелік будівель;
- Перелік постачальників енергоресурсів;
- Перелік будівель, що використовуються закладом та споживають енергоресурси;
- Площа та об’єм будівель;
- Договірне та фактичне навантаження на опалення, гаряче водопостачання, вентиляцію;
- Договірне та фактичне навантаження на електроспоживачів;
- Договірне та фактичне споживання води;
- Договірне та фактичне споживання інших видів палива;
- Кількість відвідувачів та персоналу;
- Режим роботи закладу;
- Узагальнені показники енергоспоживання закладу;
- Перелік точок вводу енергоресурсів та інформація про вузли обліку на цих точках вводу;
- Загальнорічні показники споживання енергоресурсів по видам.
Підрозділи/підприємства та установи, що залучаються до етапу:

- Підрозділ з енергоменеджменту;
- Постачальники енергоресурсів;
- Балансоутримувачі будівель;
- Персонал закладів.
У результаті буде сформовано базу даних по об'єктам бюджетної сфери міста.
Етап 2. Організація безперервного моніторингу енергоспоживання

Після формування бази даних основних споживачів енергоресурсів в бюджетній сфері запро-
ваджується система моніторингу споживання енергоресурсів, як складова системи енергетичного 
менеджменту.

Система передбачає безперервний збір та аналіз даних про споживання енергоресурсів, енер-
гетичні характеристики будівель та заплановані або виконані роботи з реконструкції, модернізації 
та капітального ремонту.

Джерела отримання даних про енергоспоживання:
- Безпосередньо з вузлів комерційного та технічного обліку в закладах з використанням ав-

томатизованих систем, або з залученням персоналу закладу;
- Постачальники енергоресурсів;
- Структурні підрозділи та окремі заклади/підприємства/установи міської ради, що безпосе-

редньо здійснюють оплату за спожиті енергоресурси.
Періодичність моніторингу від щодня до одного разу на тиждень за умови використання руч-

ного вводу. Дозволяється встановлювати періодичність проведення моніторингу в 1 місяць, але не 
довше ніж протягом 1 року після запровадження системи енергетичного менеджменту, після чого 
встановлюється періодичність не рідше одного разу на тиждень.

За умови використання автоматизованих систем, а також за умови реалізації заходів з підвищення 
ефективності енергоспоживання на об’єкті, максимальна періодичність моніторингу складає 1 день.

Рекомендовано впроваджувати систему моніторингу, що передає дані з лічильників та давачів у 
повністю автоматизованому режимі.

За умови впровадження на об’єкті заходів, направлених на підвищення ефективності енергоспо-
живання вартістю більше ніж 500 тис. грн, необхідно передбачати встановлення автоматизованої 
системи моніторингу енергоспоживання.
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Мінімальний перелік даних, що збирається під час моніторингу:
- Теплова енергія (споживання за період);
- Електрична енергія (споживання за період);
- Природний газ (споживання за період);
- Тверде паливо (з вказанням калорійності);
- Холодна та гаряча вода (споживання за період);
- Температура гарячої води в подавальному і циркуляційному трубопроводах (середня тем-

пература за період);
- Внутрішня температура, принаймні в 2 приміщеннях закладу;
- Зовнішня температура;
- Середньодобова кількість відвідувачів та персоналу за період;
- Інформація щодо планових та позапланових відключень енергопостачання;
- Інформація щодо працездатності вузлів обліку енергоресурсів.
Підрозділи/підприємства та установи, що залучаються до етапу:

- Підрозділ з енергоменеджменту (комунальне підприємство);
- Постачальники енергоресурсів (за умови отримання інформації про енергоспоживання 

безпосередньо від них);
- Балансоутримувачі будівель;
- Персонал закладів.
Етап 3. Розрахунок базових рівнів споживання енергоресурсів (енергетичних характери-

стик закладів) 

На основі даних про споживання енергетичних ресурсів за попередні періоди визначаються ба-
зові показники енергоспоживання об’єктів, відповідно до методик, викладених в додатку 1.

Рекомендовані наступні показники:
Для теплової енергії та палива:
- Споживання теплової енергії (палива) для опалення з розрахунку на 1 градусо-день;
- Споживання енергії/палива на потреби гарячого водопостачання на 1 робочий день.
Для електричної енергії:
- Споживання електричної енергії на 1 робочий день (в розрізі кожного місяця).
Для холодної та гарячої води та водовідведення:
- Споживання води на 1 робочий день (в розрізі кожного місяця);
- Температура гарячої води в подавальному та циркуляційному трубопроводах (за наявності). 
Після запровадження подобового моніторингу можливе виділення показника «Споживання 

електричної енергії на 1 вихідний або святковий день».
Базові рівні (енергетичні характеристики) повинні переглядатися не рідше ніж 1 раз на півріччя, 

або після впровадження заходів, що впливають на енергоспоживання чи зміни в режимі роботи 
закладу, та в разі виявлення помилок у вхідних даних, які використовувалися для розрахунку по-
казників енергоспоживання.

Підрозділи/підприємства та установи, що залучаються до етапу:
- Підрозділ з енергоменеджменту (комунальне підприємство);
- Балансоутримувачі будівель;
- Персонал закладів (для визначення причин відхилень в енергоспоживанні).
Етап 4. Постійний аналіз даних про споживання енергоресурсів та підготовка рекоменда-

цій про підвищення ефективності енергоспоживання

Узагальнюючий аналізи по ефективності споживання здійснюється 1 раз на квартал. Оператив-
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ний аналіз ефективності споживання здійснюється після завершення кожного циклу моніторингу 
(але не рідше ніж 1 раз на місяць).

По результатам аналізу надаються рекомендації щодо:
- підвищення ефективності енергоспоживання;
- покращення параметрів мікроклімату;
- застосування положення про стимулювання ощадного енергоспоживання.
В результаті аналізу виявляються заклади, що мають найгірші та найкращі показники ефектив-

ності енергоспоживання та проводиться їх додатковий аналіз для з’ясування причин такого відхи-
лення, що може включати:

- обстеження будівлі та її інженерних систем;
- виконання енергетичного аудиту;
- опитування персоналу закладу.
По результатам проведення первинного та вторинного аналізу формується перелік закладів, що 

потребують першочергового фінансування заходів з підвищення ефективності енергоспоживання.
Підрозділи/підприємства та установи, що залучаються до етапу:
- Підрозділ з енергоменеджменту (комунальне підприємство);
- Підрозділи з енергоменеджменту в структурних підрозділах;
- Відповідальні за ефективність енергоспоживання.
Етап 5. Підготовка та реалізація проектів з підвищення ефективності енергоспоживання

Зазначений етап включає:
- Аналіз доступних джерел фінансування заходів (кошти міського бюджету, кошти державно-

го бюджету, кошти МФО, ресурси громадських спілок та організацій тощо);
- Формування заявок на отримання фінансування;
- Проведення енергетичних аудитів для уточнення показників проекту (перелік закладів та 

заходів, послідовність впровадження, формування технічного завдання тощо);
- Організація та/або супровід закупівель робіт, матеріалів та послуг;
- Контроль за виконаними роботами/наданими матеріалам та послугами, їх якістю та ком-

плектністю матеріалів та обладнання.
Підрозділи/підприємства та установи, що залучаються до етапу:
- Підрозділ з енергоменеджменту (комунальне підприємство);
- Зовнішні або внутрішні енергоаудитори;
- Управління/департамент фінансів та економіки;
- Балансоутримувачі будівель;
- Управління капітального будівництва або комунальне підприємство, що займається впро-

вадженням заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;
- Технагляд (за окремим договором).
Етап 6. Організація сервісного обслуговування та ефективної експлуатації об’єктів після 

реалізації заходів

Зазначений етап включає:
- Проведення навчання персоналу закладів та обслуговуючого персоналу;
- Проведення закупівель послуг з технічного обслуговування;
- Постійний контроль за ефективністю роботи встановленого обладнання.
Підрозділи/підприємства та установи, що залучаються до етапу:
- Підрозділ з енергоменеджменту (комунальне підприємство);
- Балансоутримувачі будівель;
- Відповідальний за ефективне споживання енергоресурсів в закладі;
- Підприємства, що забезпечують здійснення сервісного обслуговування.
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4. Організаційне та інструментальне забезпечення 
по впровадженню системи енергетичного менеджменту

Положення про систему енергетичного менеджменту повинно відображати взаємозв’язки між 
підрозділами міської влади в питаннях підвищення ефективності споживання енергоресусрів та 
впровадження заходів з енергозбереження. Зразок положення про систему енергетичного менед-
жменту міста наведений в додатках до цього розділу – Додаток 7. 

Для ефективного та оперативного аналізу енергоспоживання необхідне наступне обладнання:
Для підрозділу енергоменеджменту:
Обов’язкове:
- переносний вимірювач температури і вологості з функцією логера;
- пірометр;
- люксметр;
- обладнання та програмне забезпечення для знімання архівів даних з вузлів обліку енерго-

ресурсів;
- вимірювач рівня вуглекислого газу;
- струмовимірювальні клещі-ватметр.
Додаткове:
- тепловізор для контролю якості робіт;
- прилад для перевірки склопакетів;
- аналізатор електроенергії.
Встановлено на об’єктах:
Обов’язкове:
- термометри/термогігрометри внутрішнього повітря (не менше трьох);
- лічильники енергоресурсів та води для розрахунку з постачальниками.
Додаткове:
- вузли технічного обліку енергоресурсів та води;
- вимірювачі концентрації вуглекислого газу.

5. Інтеграція міської системи енергетичного менеджменту у 
вищі системи управління (моніторингу)

Різні міста України вирішують одне й те ж завдання – зменшення витрат на ПЕР, які необхідні 
для сталого забезпечення комфортного життя містян. Оскільки більшість міст мають схожу систему 
енергопостачання, типові будівлі, заходи по енергозбереженню у різних населених пунктах дуже 
схожі, що робить обмін та поширення інформації між містами потребою сьогодення. 

У своїй діяльності підрозділи з енергоменеджменту міст керуються рекомендаціями централь-
ного органу влади з питань ефективного використання ресурсів.

Для реалізації загальнодержавної системи контролю за ефективністю енергоспоживання, що 
реалізується центральним органом виконавчої влади в сфері ефективного споживання енергоре-
сурсів та впровадження відновлюваних джерел енергії пропонується наступна система взаємодії:

• Інформація по фактичному стану ефективності енергоспоживаня, а також по результатам 
впроваджених проектів з підвищення ефективності енергоспоживання, агрегується та пере-
дається на верхній рівень в стандартизованій формі для подальшого проведення загально-
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державності енергоспоживання та планування заходів з підвищення ефективності енерго-
споживання на загальнодержавному та регіональному рівнях.

• Перлік показників, що мають збиратися на рівні будівлі та громади (міста) наведені в Розділі 
ІІ п. 3.1 та 3.2.

6. Загальний опис можливої системи стимулювання 
ощадного використання енергоресурсів 

Стимулювання може здійснюватись за рахунок коштів отриманих в результаті досягнутої еко-
номії витрат на енергоносії у поточному бюджетному періоді, які утворюють фонд стимулювання. 
Кошти фонду стимулювання розподіляються наступним чином: 70 відсотків направляються на ма-
теріальне стимулювання відповідальних працівників та посадових осіб, задіяних в процесі забез-
печення енергоефективності; 30 відсотків направляються на забезпечення здійснення заходів з 
підвищення ефективності енергоспоживання. Зазначені вище показники можуть корегуватися за-
лежно від структури системи енергетичного менеджменту. 

Загальний фонд витрат на преміювання планується кожним головним розпорядником за від-
повідною сферою управління, до якої входять розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюд-
жетних коштів. Загальний розмір фонду витрат на преміювання встановлюється за відповідною га-
луззю в розмірі запланованої економії на наступний бюджетний рік, виходячи із даних, отриманих 
в результаті здійснення енергоменеджменту, та за умови затвердження базового рівня для бюд-
жетних установ (лімітів споживання), проте не менше 2 (двох) відсотків від фонду витрат на опла-
ту енергоносіїв в попередньому періоді. Преміювання здійснюється по факту досягнення реаль-
них показників економії у поточному бюджетному періоді за результатами кварталу. Приблизний 
розподіл фонду преміювання:

• відповідальні за ефективність енергоспоживання в бюджетному закладі – 30%;
• керівник бюджетного закладу – 30%;
• енергоменеджер профільного управління – 10%; 
• керівник профільного управління – 10%;
• спеціалісти служби енергоменеджменту – 15 %;
• профільний заступник міського голови/мера – 5%.
 Приблизний розмір премій який може бути застосований: 
1) у випадку досягнення показника економії вище 5% від базового рівня – преміювання не здій-

снюється; 
2) у випадку досягнення показника економії в діапазоні +\- 5% від базового рівня – преміювання 

здійснюється у розмірі 50 %; 
3) у випадку досягнення показника економії нижче 5-10 % від базового рівня – преміювання 

здійснюється у розмірі 75%
 4) у випадку досягнення показника економії нижче 10% від базового рівня – преміювання здій-

снюється у розмірі 100% 
Додатковим інструментом стимулювання є розподіл коштів на матеріальне забезпечення за-

кладів, відповідно до досягнутих показників енергоспоживання. Місцеві та державні органи влади 
можуть використовувати декілька варіантів стимулювання, з метою напрацювання звички, бажання 
та можливості економити споживання комунальних послуг та енергоносіїв. Такі механізми можуть 
бути застосовані як окремо, так і усі разом. Приклад порядку стимулювання закладів бюджетної 
сфери, їх посадових осіб та посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за 
впровадження заходів економії комунальних послуг та енергоносіїв  наведено в Додатку 8.
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7 . Навчальна програма «Система енергоменеджменту в місті»

Створення в муніципалітетах системи енергоменеджменту є надійною  основою  поступового  
та  невпинного  підвищення енергоефективності. Адже, саме наявність системи енергоменеджмен-
ту, за умов обмежених ресурсів, дає можливість концентрувати їх на тих заходах та територіях, які 
можуть забезпечити найбільшу віддачу у найкоротший час та матимуть довготривалий і комплекс-
ний ефект на розвиток не лише даної території, але й сусідніх регіонів. Основою таких систем є 
кваліфікований персонал, що володіє знаннями та навичками  для ефективного управління енер-
гетичними ресурсами у муніципалітетах, залучення фінансування державних програм підтримки 
енергоефективності, взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями та проектами технічної 
допомоги.

Цільова аудиторія тренінгу - енергоменеджери, керівний склад державних адміністрацій облас-
ного, районного та міського рівнів, особи відповідальні за ефективне використання енергоресур-
сів.

Програма тренінгу

Час Захід

9:00 - 9:30 Реєстрація
9:30 - 10:00 Загальна інформація про енергетичний менеджмент
10:00 -10:45 Рекомендації по організаційному та кількісному складу підрозділів, що задіяні в 

системі енергоменеджменту
10:45 -11:00 Кава-брейк
11.00 -13.00 Алгоритм роботи системи енергетичного менеджменту та взаємодія підрозділів
13.00 - 14.00 Обід
14.00 -15.30 Організаційне, інструментальне та документальне забезпечення по впроваджен-

ню системи енергетичного менеджменту
15.30 -16.00 Перерва на каву. Обговорення
16.00 -17.35 Інтеграція міської системи енергетичного менеджменту у вищі системи управлін-

ня (моніторингу)
17.35 -18.00 Питання-відповіді
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ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ І 

ДОДАТОК 1. Методика визначення базового споживання енергоресурсів та розрахунку 
економії/перевитрат енергоресурсів

Вступ

Обґрунтований базовий рівень споживання теплової енергії закладами бюджетної сфери є ос-
новою для:

• планування витрат на паливно-енергетичні ресурси та визначення обґрунтованих лімітів 
споживання паливно-енергетичних ресурсів;

• розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів з підвищення ефективності 
енергоспоживання, зокрема термосанації;

• впровадження системи стимулювання ощадного використання паливно-енергетичних ре-
сурсів в бюджетних закладах.

Базовий рівень енергоспоживання повинен враховувати фактичний стан будівель бюджетної 
сфери та дотримання санітарних умов в середині приміщень.

Сфера застосування

Цю методику застосовують для визначення базового рівня споживання теплової енергії заклада-
ми бюджетної сфери, розрахунку заходів з підвищення ефективності використання теплової енергії 
та для визначення лімітів споживання теплової енергії.

Нормативні посилання

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:
Закон України «Про енергозбереження»;
Закон України «Про теплопостачання»;
КТМ 204 України 244-94 Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на 

опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні, 
затверд1жені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 
України від 14 грудня 1993 р; – К.:ЗАТ «ВІПОЛ», 2001р. – 376с.;

Міжгалузеві норми споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджет-
ної сфери України, затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження від 25 
жовтня 1999р. № 91, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 березня 2000 р. за №175/4396. 
– К.:ЗАТ «ВІПОЛ», 2000р. – 104с.;

ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення;
ДСТУ 2420-94 Енергоощадність. Терміни та визначення;
ДСТУ 3755-98 Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їх-

нього внесення у нормативну документацію;
ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по 

енергозбереженню.
Терміни та визначення понять

Нижче подано терміни, вжиті в цій Методиці, та визначення позначених ними понять:
• базовий рівень споживання теплової енергії – умовний нормативний показник спожи-

вання теплової енергії будівлями до початку впровадження заходів з підвищення ефектив-
ності енергоспоживання, скоригований з урахуванням необхідності дотримання санітарних 
умов перебування персоналу та відвідувачів;

• градусо-день – характеристика клімату за порівняльний період;
• споживач теплової енергії – юридична особа, що фінансується за рахунок коштів міського 

бюджету і якій належать теплоспоживаючі пристрої, що приєднані до системи теплоспожи-
вання;
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• прилад обліку теплової енергії – засіб вимірювальної техніки, що має нормовані метроло-
гічні характеристики і тип якого занесений до Державного реєстру засобів вимірювальної 
техніки, на основі показань якого визначається обсяг спожитої теплової енергії;

• моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів (далі - моніторинг) – вид 
діяльності, направлений на збір та аналіз даних, що дає змогу зафіксувати кількісні показ-
ники ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, відслідковувати тенденції 
динаміки споживання паливно-енергетичних ресурсів, оперативно виявляти результати дії 
на об’єкти різноманітних процесів і факторів, здійснювати прогнозування теплоспоживання.

Познаки та скорочення:
ГВП – гаряче водопостачання;
ГД – градусо-дні;
СТП – системи теплопостачання.
1. Загальна частина

Основною метою застосування методики є орієнтація управлінської та господарчої діяльності 
установ бюджетної сфери міста на раціональне використання та економію теплової енергії, кон-
троль виконання норм законодавства з енергозбереження.

Головною складовою частиною оцінки ефективності енергозберігаючих заходів є визначення 
базового рівня споживання теплової енергії будівлями бюджетної сфери, яке складається з витрат 
теплової енергії на опалення, гаряче водопостачання та вентиляцію.

Кількість спожитої теплової енергії на потреби закладу визначається приладом обліку теплової 
енергії. Як правило, застосовується один прилад обліку теплової енергії при її використанні на різні 
потреби (опалення, гаряче водопостачання та вентиляція), що ускладнює визначення фактичного 
споживання різними інженерними системами закладу.

За умови відсутності приладу обліку або виходу його з ладу, нарахування за теплову енергію 
відбуваються відповідно до договірних навантажень.

У більшості закладів встановлені індивідуальні теплові пункти, які дозволяють регулювати ви-
трату теплової енергії на потреби опалення та гарячого водопостачання, в залежності від фактич-
них потреб.

У більшості закладів система механічної припливної вентиляції не працює, що є однією з причин 
недотримання санітарних умов в частині температури всередині приміщення та повітрообміну.

Базовий рівень фіксує існуючий стан теплоспоживання об’єкту за 3 роки, що передують впро-
вадженню заходів з підвищення ефективності енергоспоживання, та коригується з урахуванням 
нормативних показників санітарних умов перебування людей у приміщеннях. За умови відсутності 
даних, або впровадження інших заходів з підвищення ефективності енергоспоживання протягом 
зазначеного періоду, даний термін може бути зменшений. Базовий рівень відповідає фактичному 
споживанню закладу за умови дотримання санітарних вимог та перевищує фактичне споживання 
за умови недотримання.

Базовий рівень не повинен змінюватись протягом періоду реалізації енергоефективних проектів 
(окрім випадків зміни призначення будівлі, впровадження заходів, що впливають на енергоспожи-
вання поза рамками енергоефективних проектів, суттєвої зміни кількості персоналу та відвідувачів).

Різниця між базовим рівнем споживання теплової енергії (з врахуванням погодних умов та інших 
впливових факторів) та фактичним споживанням теплової енергії визначає фактичну економію або 
перевитрати теплової енергії за звітний період.

Величина економії теплової енергії залежить від ефективності її використання та від кліматич-
них умов.

2. Розрахунок базового рівня споживання теплової енергії 

Щомісячний базовий рівень енергоспоживання визначається як:
                                                                 Q

б і
= Q

б і
 оп +Q

б і 
гвп +Q

б і
 вент,  (1)

де Q
б і – базовий рівень споживання теплової енергії закладу, Гкал/місяць;
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i – місяць, для якого розраховується базовий рівень;
Q

б і
 оп  – базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення, Гкал/місяць;

Q
бі

 гвп  – базовий рівень споживання теплової енергії на потреби гарячого водопостачання, Гкал/
місяць;

Q
бі

 вент – базовий рівень споживання теплової енергії на потреби вентиляції, Гкал/місяць.
Базовий рівень споживання теплової енергії розраховується виходячи з:
• Даних про фактичне споживання теплової енергії за попередні 3 (три) календарних роки.
• Даних про проектне теплове навантаження на опалення, вентиляцію та гаряче водопоста-

чання.
• Договорів на теплопостачання.
• Енергетичних паспортів та сертифікатів.
• Енергетичних аудитів. 
2.1 Розрахунок базового рівня споживання теплової енергії на потреби гарячого водопостачання
За відсутності окремого вузла обліку теплової енергії на гаряче водопостачання та за наявності 

інформації про нарахування за спожиту теплову енергію на потреби гарячого водопостачання 
щомісячний базовий рівень споживання теплової енергії на потреби гарячого водопостачання для 
всіх місяців року визначається як: 

(2)

де Q
б

гвп – базовий рівень споживання теплової енергії на потреби гарячого водопостачання, 
Гкал/місяць;

К
1
– коефіцієнт, що враховує збільшення витрат теплової енергії на гаряче водопостачання в опа-

лювальний період , К
1 
=1,25,  в міжопалювальний – К

1 
=1.

mр.д.– кількість робочих днів у місяці, для якого визначається базовий рівень споживання тепло-
вої енергії;

n – кількість місяців, по яким усереднювалось споживання теплової енергії на гаряче водопоста-
чання; 

Q
і
гвп  – споживання теплової енергії, відповідно до нарахувань за i-тий місяць, Гкал/місяць;

m
і
р.д. – кількість робочих днів в i-тому місяці, протягом яких відбувалося гаряче водопостачання 

(до робочих днів не відносяться період канікул в загальноосвітніх навчальних закладах).

За наявності інформації щодо подобового або щотижневого споживання теплової енергії в не-
опалювальний період, базовий рівень теплоспоживання на потреби гарячого водопостачання для 
всіх місяців у Гкал/місяць визначається за формулою:

(3)

де Q
б

гвп – базовий рівень споживання теплової енергії на потреби гарячого водопостачання, 
Гкал/місяць;

Q
j
гвп  – споживання на потреби ГВП за j-й період, Гкал;

m
j
р.д. – кількість робочих днів в j-тому періоді, протягом яких відбувалося гаряче водопостачання 

(до робочих днів не відносяться період канікул в загальноосвітніх навчальних закладах).

Узагальнена характеристика споживання теплової енергії закладом по теплоспоживанню на по-
треби гарячого водопостачання у Гкал/добу визначається за формулою:

,

,
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(4)

де TXГВП – узагальнена характеристика споживання теплової енергії закладом по теплоспоживан-
ню на потреби гарячого водопостачання,  Гкал/добу;

Тоді (3) можна записати у вигляді:
(5)

2.2 Розрахунок базового рівня споживання теплової енергії на потреби вентиляції
За відсутності окремого обліку на потреби вентиляції місячний базовий рівень споживання те-

плової енергії на потреби вентиляції визначається за формулою:
(6)

де Q
б

вент – базовий рівень споживання теплової енергії на потреби вентиляції, Гкал/місяць;
q

макс
вент – максимальне теплове навантаження на потреби вентиляції відповідно до проекту або 

договору на теплопостачання, Гкал/год;
l – кількість годин роботи системи вентиляції в періоді, для якого визначається базовий рівень 

(фактичне – за умови, що вентиляція працює в проектному режимі, нормативне – за умови, що вен-
тиляція не працює);

t
норм.

вн. – нормативна температура внутрішнього повітря в закладі, ºС;
t

розр.
зовн. – розрахункова температура зовнішнього повітря для якої визначено q

макс
вент, ºС;

t
факт.

зовн. – фактична температура зовнішнього повітря протягом періоду, для якого визначається 
базовий рівень, ºС;

За умови, якщо                           : 
(7)

Узагальнена характеристика закладу на потреби вентиляції визначається за формулою:
(8)

де ТХвент – узагальнена характеристика споживання теплової енергії закладом по теплоспожи-
ванню на потреби вентиляції,  Гкал/добу• ºС;

Тоді: (9)

де К
2

 - коефіцієнт, що враховує температуру зовнішнього повітря:

та

Формули (9) та (6) є еквівалентними. 
Для закладів, в яких проектом не передбачена механічна припливна вентиляція, а проектні рі-

шення по повітрообміну відповідають діючим нормативним документам, приймається, що тепло-
споживання на потреби вентиляції враховано в базовому рівні на опалення. 

2.3 Розрахунок базового рівня споживання теплової енергії на потреби опалення

,

,
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За відсутності окремого обліку на потреби опалення та за умови, що припливні вентиляційні 
установки не працюють місячний базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опален-
ня визначається за формулою:

(10)

За умови, що припливна механічна система вентиляції працює:
(11)

де Q
б

оп. – базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення, Гкал/місяць;
т

і
оп. – кількість діб протягом і-го періоду, коли відбувалося теплопостачання на потреби опалення;

t
норм.

вн. – нормативна температура внутрішнього повітря в закладі;
t

i
зовн. – середня за і-й період температура зовнішнього повітря; 

t
і
вн. – середня за і-й період температура внутрішнього повітря, за відсутності підтвердженої ін-

формації про її величину приймається рівною t
норм.

вн.;
tзовн.  – середня температура зовнішнього повітря, протягом місяця для якого розраховується 

базовий рівень; 
т

і
оп. ( t

і
вн. - t

i
зовн.) = ГД

і
– кількість градусо-діб в і-му періоді.

n – кількість періодів;
де Q

і
заг. – загальне споживання теплової енергії закладом протягом і-го періоду (враховуються 

лише місяці опалювального періоду: жовтень-квітень);
Q

б і
гвп. – базове теплоспоживання на гаряче водопостачання для і-го періоду, розраховане згідно 

(2) або (3).
Q

б і
вент. – базове теплоспоживання на вентиляцію для і-го періоду, розраховане згідно (10);

Для періодів з 1 по n аналізується величина                                                     – теплова характеристика
  

закладу, в разі коли                                   (де        - середнє значення теплової характеристики для періодів 
з 1 по n), період  і  в розрахунках базового рівня не враховується. Це дозволяє виключити періо-
ди протягом яких спостерігалися значні недотопи та погіршення умов перебування відвідувачів та 
персоналу.

Узагальнена характеристика закладу на потреби опалення визначається за формулою:
(12)

    (13)

де ТХоп – узагальнена характеристика закладу на потреби опалення, Гкал/(доба• 0С

Тоді (10) можна записати у вигляді:
(14)

В загальному випадку базовий рівень теплоспоживання для і-го місяця визначається за формулою:
(15)

Або ,
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При цьому базовий рівень для місяців між опалювального періоду визначатиметься за формулою:
(16)

Середньогодинне базове теплоспоживання для оперативного контролю за теплоспоживанням 
визначатиметься по формулі:

(17)

де Q
б

год. – середньогодинне базове теплоспоживання, Гкал/год.
Базовий рівень визначається для кожного місяця нормативного року. В якості нормативного 

року приймається умовний рік, протягом якого температура та кількість робочих днів по місяцям 
року відповідає усередненому показнику за 3 останні роки, що передують впровадженню заходів з 
підвищення ефективності енергоспоживання.  

В разі, якщо інформація по всім або частині показників, зазначених в методиці, відсутня (відсут-
ня проектна документація, нова будівля, будівля після реконструкції тощо) розрахунок базового 
рівня ведеться на основі енергетичних аудитів, паспортів та сертифікатів.

Річний базовий рівень визначається як:
(18)

де Q
б

річн. – річний базовий рівень теплоспоживання, Гкал/рік;
Q

б
 
і
  – базовий рівень для i–го місяця, Гкал/місяць.

3. Рекомендації щодо коригування плану витрат на теплову енергію

Для планування витрат на енергоносії на наступний має бути врахована інформація щодо:
• кліматичних умов;
• кількості робочих днів;
• реконструкції закладу;
• зміни режиму роботи робочого закладу;
• інформація щодо змін чисельності відвідувачів та персоналу.
4. Рекомендації щодо оцінювання ефективності впровадження проектів з підвищення 

ефективності теплоспоживання

Фактична величина економії або перевитрат теплової енергії визначається після закінчення 
звітного періоду, виходячи з фактичних даних про теплоспоживання, зовнішню температуру та 
кількість робочих днів.

Методика визначення базового рівня споживання електричної енергії

Основою для оцінки ефективності реалізації енергозберігаючих проектів та запровадження 
системи стимулювання ощадливого використання енергоресурсів є необхідність визначення 
економії паливно-енергетичних ресурсів, досягнутої за рахунок впровадження заходів з підви-
щення ефективності енергоспоживання. Обсяг такої економії має визначатися як різниця між ба-
зовим рівнем енергоспоживання (з врахуванням дотримання санітарних норм) та фактичним рів-
нем енергоспоживання після реалізації заходів з підвищення ефективності енергоспоживання.

Тому актуальним є розроблення відповідної методики, застосування якої дасть змогу визначати 
обґрунтований базовий рівень споживання електричної енергії з врахуванням нормативних вимог. 

 Сфера застосування
Ця Методика розроблена для визначення базового рівня споживання електричної енергії за-

кладами бюджетної сфери для подальшого планування обґрунтованих лімітів енергоспоживання, 
а також для підготовки техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних енергозберігаючих про-

,

,
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ектів з технічної модернізації енергетичного обладнання та впровадження системи стимулювання 
ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних закладах. 

Метою Методики є:
• забезпечення єдиної методології при розрахунках базових рівнів споживання електричної 

енергії закладами бюджетної сфери;
• забезпечення розрахунку обґрунтованих обсягів споживання електричної енергії для кож-

ної окремої будівлі з дотриманням санітарних умов у середині приміщень;
• забезпечення можливості аналізу обсягів споживання електричної енергії для визначення 

найбільш ефективних методів їх зниження;
• орієнтація управлінської та господарчої діяльності установ бюджетної сфери міста на раціо-

нальне використання та економію енергоресурсів.

Нормативні посилання

Закон України «Про енергозбереження»;
Міжгалузеві норми споживання теплової та електричної енергії для установ і організацій бюд-

жетної сфери України, затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження 
від 25 жовтня 1999р. № 91, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 березня 2000 р. за 
№175/4396; (– К.:ЗАТ «ВІПОЛ», 2000р. – 104 стр.);

ДСТУ 2339-94 «Енергозбереження. Основні положення»;
ДСТУ 2420-94 «Енергоощадність. Терміни та визначення»;
ДСТУ 3755-98 «Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їх-

нього внесення у нормативну документацію»;
ДСТУ 2155-93 «Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по 

енергозбереженню»;
ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

Терміни та визначення понять

У цій  Методиці терміни вживаються в таких значеннях:
Базовий рівень споживання електричної енергії – умовний показник споживання електричної 

енергії будівлями до початку впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання, 
скоригований з урахуванням необхідності дотримання санітарних умов перебування персоналу та 
відвідувачів у будівлі.

Споживач електричної енергії – юридична особа, що фінансується за рахунок коштів міського бюд-
жету і  використовує  електричну  енергію  для забезпечення потреб власних  електроустановок.

Прилад обліку електричної енергії – засіб вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні 
характеристики та на основі показань якого визначається обсяг спожитої електричної енергії.

Моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів– вид діяльності, направлений на збір та 
аналіз даних, що дає змогу зафіксувати кількісні показники ефективності використання електрое-
нергії, відслідковувати тенденції динаміки споживання паливно-енергетичних ресурсів, оператив-
но виявляти результати дії на об’єкти різноманітних процесів і факторів, здійснювати прогнозуван-
ня електроспоживання.

Розрахунок базового рівня споживання електричної енергії

Базовий рівень розраховується із усереднених показників обсягу споживання електричної 
енергії за обраний період, що передує року, в якому планується впровадження заходів з підвищен-
ня ефективності енергоспоживання, та коригується з урахуванням даних щодо режиму роботи за-
кладу, фактичної кількості відвідувачів та дотримання нормативних вимог до рівня освітленості в 
приміщеннях.  
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Всі дані, що використовуються для розрахунків, повинні ґрунтуватися на достовірній інформації 
показників приладів обліку електричної енергії, режимів роботи закладу тощо.

За умови відсутності даних або у випадку, якщо протягом обраного періоду впроваджувалися 
інші енергоефективні заходи, період може бути змінено, а необхідну інформацію визначено за ре-
зультатами проведення енергетичного аудиту. 

Базовий рівень не повинен змінюватись протягом періоду реалізації енергоефективних проек-
тів (окрім випадків зміни призначення будівлі, введення в дію нового електрообладнання, впро-
вадження заходів, що впливають на енергоспоживання поза рамками енергоефективних проек-
тів, суттєвої зміни кількості персоналу та відвідувачів) і може перевищувати фактичне споживання 
електричної енергії закладом за умови недотримання санітарних норм.

Загальний розрахунок базового рівня споживання електричної енергії закладом

Щомісячний базовий рівень споживання електричної енергії закладом розраховується  за фор-
мулою:

    (1)
де W

бі
вл.  – базовий рівень споживання електричної енергії закладом у i-му місяці, кВт•год/місяць;

m
і
рд. – кількість робочих днів у i-му місяці, для якого визначається базовий рівень споживання 

електричної енергії, днів;
l

і
чол. – кількість відвідувачів закладу в i-му місяці, для якого визначається базовий рівень спожи-

вання електричної енергії, чоловік;
ХЕ

і
вл. – узагальнена характеристика споживання електричної енергії закладом для i-го місяця, 

кВт•год/добу•чоловік. 
Узагальнена характеристика споживання електроенергії закладом визначається як:

(2)

де  n – кількість обраних періодів, за якими усереднюється споживання електроенергії закладом; 
W

фj
заг. – загальний фактичний рівень споживання електроенергії закладом відповідно до показ-

ників приладів обліку за j-й період i-го місяця, кВт•год;
т

фj
р.д. – фактична кількість робочих днів у  j - му періоді i-го місяця, днів;

l
фj

чол.– фактична кількість відвідувачів закладу в j - му періоді i-го місяця, чоловік.
Для виключення з аналізу періодів, протягом яких спостерігалися відхилення в електроспо-

живанні (карантини, збої в електропостачанні тощо), аналізується величина. За умови, якщо для 

періодів з 1 до  n величина                                            (де             –  середнє значення електричної характе-

ристики закладу для періодів з 1 до  n ), то j-й період в розрахунках базового рівня не враховується. 

Річний базовий рівень споживання електричної енергії визначається як:
(3)

де W
б

річн. – річний базовий рівень споживання електричної енергії, кВт•год/рік;
W

б і 
– базовий рівень споживання електричної енергії для i–го місяця, кВт•год/місяць.

Розрахунок базового рівня споживання електричної енергії за умови недотримання нор-
мативних вимог до рівня освітленості в приміщеннях

Якщо рівень освітленості в навчальних приміщеннях закладу, визначений за результатами від-
повідних замірів, не відповідає нормативним вимогам, базовий рівень споживання електричної 
енергії розраховується за формулою:

,

,

,
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                    (5)

де W
бі

осв. – базовий рівень споживання електричної енергії на потреби освітлення, кВт•год/місяць; 
k – коефіцієнт, що враховує невідповідність рівня освітленості приміщень закладу нормативним 

показникам і розраховується за формулою:
(6)

де E
норм. 

–  нормативний рівень освітленості для приміщень закладу, люкс;
E

факт. 
 –  фактичний рівень освітленості в приміщеннях закладу, люкс;

ХE
і
осв.

 
 – узагальнена характеристика споживання електричної енергії закладом на потреби освіт-

лення для i-го місяця, кВт•год/добу•чол.
Узагальнена характеристика споживання електроенергії закладом на потреби освітлення  

визначається як:
(7)

де W
фj

осв.  – фактичний рівень споживання електроенергії системою освітлення відповідно до по-
казників приладу обліку за j-й період, кВт•год.

Аналогічно до аналізу величини ХE
j
вл., що наводиться у п.2.1 цього розділу, проводиться аналіз   

ХE
j
осв.

  
для виявлення відхилень у електроспоживанні системою освітлення. 

За відсутності окремого вузла обліку електричної енергії на систему освітлення фактичний 
рівень споживання електричної енергії на потреби освітлення визначається як: 

(8)

де Pосв.
  
– електричне навантаження системи освітлення певної установи відповідно до проведе-

них замірів,  кВт;
Tосв.

  
– число годин використання виміряного максимального навантаження системи освітлення 

в j-му періоді, год/міс.

Розрахунок базового рівня споживання електричної енергії на інші потреби

За наявності окремого вузла обліку електричної енергії на інші потреби щомісячний базовий 
рівень споживання електричної енергії на інші потреби визначається як: 

(9)

де W
бі

інш. – базовий рівень споживання електричної енергії на інші потреби у i-му місяці, кВт•год/
місяць.

ХE
і
інш. – узагальнена характеристика споживання електричної енергії закладом на інші потреби 

для i-го місяця, кВт•год/добу•чол.
Узагальнена характеристика споживання електроенергії закладом на інші потреби визна-

чається як:
(10)

де W
фj

інш. – фактичний рівень споживання електричної енергії закладу на інші потреби відповідно 
до нарахувань за j-й період, кВт•год. 

Аналіз величини  ХE
j
інш проводиться аналогічно до аналізу XE

j
вл., що наводиться в цьому розділі . 

За відсутності окремого вузла обліку електричної енергії на інші потреби та у випадку наявності 
даних щодо обсягів споживання електричної енергії системою освітлення W

фj
інш.  розраховується за 

формулою:

,

,

,

,

,

,
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(11)
де W

фj
заг. – загальний фактичний рівень споживання електричної енергії закладом за j-й період, 

кВт•год/місяць.
або ( у випадку введення в дію нового електрообладнання): 

(12)

де Р інш. – електричне навантаження інших енергоустановок, кВт;
Т

j
 інш.  – число годин використання енергоустановок в j-му періоді, год/міс.

Розрахунок базового рівня споживання електричної енергії закладом за умови наявності 
даних щодо споживання електричної енергії окремо у вихідні та робочі дні

При наявності даних щодо споживання електричної енергії упродовж вихідних днів щомісячний 
базовий рівень споживання електричної енергії закладом розраховується  за формулою:

(13)

де XE
i
 р.д., XE

i
 в.д. – узагальнена характеристика споживання електричної енергії закладом упро-

довж робочих та вихідних днів для i-го місяця, кВт•год/добу•чоловік.
Узагальнена характеристика споживання електроенергії закладом визначається як:
• упродовж робочих днів:

(14)
  
• упродовж вихідних днів:

(15)

де W
фj

 р.д., W
фj

 в.д.  – загальний фактичний рівень споживання електроенергії закладом упродовж 
робочих та вихідних днів відповідно до показників приладів обліку за j-й період i-го місяця, кВт•год;

т
фj

 р.д., т
фj

 в.д.  – фактична кількість робочих та вихідних днів у  j-му періоді i-го місяця, днів.
Якщо рівень освітленості у навчальних приміщеннях закладу, визначений за результатами від-

повідних замірів, не відповідає нормативним вимогам, базовий рівень споживання електричної 
енергії у робочі та  вихідні дні розраховується за формулою (4).

Розрахунок базового рівня споживання електричної енергії на потреби в освітленні

За наявності окремого вузла обліку електричної енергії на систему освітлення, щомісячний ба-
зовий рівень споживання електричної енергії на потреби освітлення визначається як:

(16)

де ХЕ
і
 осв.р.д., ХЕ

і
 осв.в.д. – узагальнена характеристика споживання електричної енергії закладом на 

потреби в освітленні упродовж робочих та вихідних днів для i-го місяця, кВт•год/добу•чол.

Узагальнена характеристика споживання електроенергії закладом на потреби в освітленні 
визначається як: 

• упродовж робочих днів: 
(17)

,

,

,

,

,

,

,
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• упродовж вихідних днів:
(18)

де W
фj

 осв.р.д., W
фj

 осв.в.д. – фактичний рівень споживання електроенергії системою освітлення від-
повідно до показників приладу обліку протягом робочих та вихідних днів за j-й період, кВт•год.

За відсутності окремого вузла обліку електричної енергії на систему освітлення, фактичний 
рівень споживання електричної енергії на потреби освітлення визначається як: 

(19)

де  Росв.– електричне навантаження системи освітлення певної установи відповідно до проведе-
них замірів, кВт;

Т
j
 осв.р.д., Т

j
 осв.в.д. – число годин використання виміряного максимального навантаження системи 

освітлення протягом робочих та вихідних днів у j-му періоді, год/міс.

Розрахунок базового рівня споживання електричної енергії на інші потреби

За наявності окремого вузла обліку електричної енергії на інші потреби, щомісячний базовий 
рівень споживання електричної енергії на інші потреби визначається як: 

             (20)

де ХЕ
і
 інш.р.д., ХЕ

і
інш.в.д.  – узагальнена характеристика споживання електричної енергії закладом на 

інші потреби протягом робочих та вихідних днів для i-го місяця, кВт•год/добу•чол.
Узагальнена характеристика споживання електроенергії закладом на інші потреби визна-

чається як:
• упродовж робочих днів:

(22)

де  W
фі

 інш.р.д., W
фі

інш.в.д. – фактичний рівень споживання електричної енергії закладу на інші потреби 
відповідно до нарахувань протягом робочих та вихідних днів за j-й період, кВт•год. 

За відсутності окремого вузла обліку електричної енергії на інші потреби та у випадку наявності 
даних щодо обсягів споживання електричної енергії системою освітлення, W

фі
інш. розраховується за 

формулою:
               (23)

де W
фі

заг. – загальний фактичний рівень споживання електричної енергії закладом за j-й період, 
кВт•год/місяць,

або ( у випадку введення в дію нового електрообладнання): 
               (24)

де Р інш. – електричне навантаження інших енергоустановок, кВт;
Т

j
 інш.р.д., Т

j
інш.в.д.  – число годин використання енергоустановок протягом вихідних та робочих днів 

в j-му періоді, год/міс

Рекомендації щодо коригування плану витрат на електричну енергію

Для планування витрат на енергоносії на наступний рік має бути врахована інформація щодо:
• кількості робочих днів;
• реконструкції закладу;

,

,

,

,

,

,
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• зміни режиму роботи робочого закладу;
• інформація щодо змін чисельності відвідувачів та персоналу.
Рекомендації щодо доцільності впровадження проектів з підвищення ефективності спо-

живання електричної енергії

Величина економії або перевитрат електроенергії визначається після закінчення звітного періо-
ду, виходячи з базового рівня споживання електричної енергії та фактичного рівня споживання, 
досягнутого після впровадження енергозберігаючих заходів, і визначається як:

                              (25)

де Евл. – економія електричної енергії, досягнута за результатами впровадження енергозберігаю-
чих заходів, кВт•год/рік; 

W
б

вл.  – розрахований відповідно до Методики базовий рівень споживання електричної енергії 
закладом, кВт•год/рік;

W
ф

вл.  – фактичний рівень споживання електричної енергії закладом у звітному періоді, кВт•год/рік.
У випадку якщо Евл.        0,  необхідно визначити причини перевитрат електроенергії та визначити 

шляхи їх усунення. 

Методика визначення базового рівня споживання води

Основою для оцінки ефективності реалізації ресурсозберігаючих проектів та запровадження 
системи стимулювання ощадного використання холодної води є необхідність визначення економії 
водних ресурсів, досягнутої за рахунок впровадження ресурсозберігаючих заходів. Обсяг такої 
економії має визначатися як різниця між базовим рівнем водоспоживання (з урахуванням дотри-
мання санітарних норм) та фактичним рівнем споживання холодної води після реалізації  заходів.

1. Загальні положення 

1.1. Сфера застосування

Ця Методика розроблена з метою визначення базового рівня споживання холодної води закла-
дами бюджетної сфери міста для подальшого планування обґрунтованих лімітів водоспоживання, 
а також для підготовки техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних  ресурсозберігаючих про-
ектів з технічної модернізації водопровідного обладнання та впровадження системи стимулювання 
ощадливого використання водних ресурсів в бюджетних закладах. 

Метою Методики є:
забезпечення єдиної методології при розрахунках базових рівнів споживання холодної води за-

кладами бюджетної сфери міста;
забезпечення розрахунку обґрунтованих обсягів споживання холодної води для кожної окремої 

будівлі з урахуванням її режиму роботи, кількості відвідувачів тощо;
забезпечення можливості аналізу обсягів споживання холодної води з метою визначення най-

більш економічних методів їх зниження;
орієнтація управлінської та господарчої діяльності установ бюджетної сфери міста на раціональ-

не використання та економію води.
1.2. Нормативні посилання

Закон України «Про енергозбереження»;
ДСТУ 2569-94 «Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення».
1.3. Терміни та визначення понять

У цій Методиці, терміни вживаються в таких значеннях:
базовий рівень споживання холодної води – умовний показник споживання холодної води будів-

лями до початку впровадження заходів з раціонального використання холодної води, скоригова-
ний з урахуванням режиму роботи закладу та перебування персоналу і відвідувачів;

,
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споживач холодної води – юридична особа, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету 
і  отримує послуги з водопостачання; 

прилад обліку холодної води  –  засіб вимірювальної   техніки,  що  має  нормовані метрологічні 
характеристики, на основі показань якого визначається обсяг спожитої води;

моніторинг споживання холодної води – вид діяльності, спрямований на збір та аналіз даних, що 
дає змогу зафіксувати кількісні показники ефективності використання холодної води, відслідкову-
вати тенденції динаміки її споживання і здійснювати прогнозування обсягів споживання. 

2. Розрахунок базового рівня споживання холодної води 

Базовий рівень споживання холодної води розраховується із усереднених показників  обсягу 
споживання холодної води за обраний період, що передує року, в якому планується впровадження  
заходів з раціонального використання холодної води, та коригується з урахуванням даних щодо 
режиму роботи закладу та фактичної кількості відвідувачів. 

Всі дані, що використовуються для розрахунків, повинні ґрунтуватися на достовірній інформації 
показників приладів обліку холодної води, режимів роботи закладу, кількості споживачів, які кори-
стуються холодною водою тощо. 

За умови відсутності даних або якщо протягом обраного періоду впроваджувалися інші ресур-
созберігаючі заходи, період може бути змінено, а необхідну інформацію визначено за результатами 
проведення енергетичного аудиту. 

Базовий рівень споживання холодної води не повинен змінюватися протягом періоду реаліза-
ції ресурсозберігаючих проектів (крім випадків зміни призначення будівлі, впровадження заходів, 
що впливають на водоспоживання поза рамками  проектів, суттєвої зміни кількості персоналу та 
відвідувачів) та має відповідати фактичному споживанню закладу за умови дотримання санітарних 
вимог, та перевищувати фактичне споживання за умови недотримання.

Щомісячний базовий рівень споживання холодної води закладом розраховується  за формулою:
(1)

де Н
бі

х.в. – базовий рівень споживання холодної води закладом у i-му місяці, куб.м.;
т

і
р.д. – кількість робочих днів у i-му місяці, для якого визначається базовий рівень споживання 

холодної води, днів;
l

і
чол.  – кількість відвідувачів закладу в i-му місяці, для якого визначається базовий рівень спожи-

вання холодної води, чоловік;
ХВх.в. – узагальнена характеристика споживання холодної води закладом,  куб.м./добу•чол.

Узагальнена характеристика споживання холодної води закладом визначається як:
(2)

де n – кількість періодів, за якими усереднюється споживання холодної води закладом; 
Н

j
х.в. – фактичний рівень споживання холодної води закладом, відповідно до нарахувань за j-й 

період i-го місяця, куб.м.;
т

j
р.д. – фактична кількість робочих днів у  j-му періоді  i-го місяця, днів;

l
j
чол  – фактична кількість відвідувачів закладу в j-му періоді i-го місяця, чоловік.

Для виключення з аналізу періодів, протягом яких спостерігалися відхилення в водоспоживан-
ні (карантини, збої у водопостачанні тощо), аналізується величина ХВх.в.. Якщо для періодів з 1 до  

n величина                                      (де        –  середнє значення характеристики споживання холодної  

води закладом для періодів з 1 до  n ), то j-й період в розрахунках базового рівня не враховується. 
Річний базовий рівень споживання холодної води закладом, визначається як:

,

,
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(3)

де Н
б

х.в.річ. –  річний базовий рівень споживання холодної води в куб.м.
За відсутності окремого вузла обліку холодної води, базовий рівень приймається відповідно до 

рахунків водопостачальної  компанії. 
1. Рекомендації щодо коригування плану витрат на холодну воду
Для планування витрат на енергоносії на наступний рік має бути врахована інформація щодо:
• кількості робочих днів закладу;
• змін чисельності відвідувачів та персоналу;
• зміни режиму роботи закладу.

2.  Рекомендації щодо доцільності впровадження проектів з підвищення ефективності водо-
споживання

Величина економії або перевитрат холодної води визначається після закінчення звітного періо-
ду, виходячи з базового рівня споживання холодної води та фактичного рівня споживання, досяг-
нутого після впровадження енергозберігаючих заходів, і визначається як:

(4)

де Е
і
хв.  – економія холодної води, досягнута за результатами впровадження енергозберігаючих 

заходів, м3; 
Н

бі
хв. – розрахований відповідно до Методики базовий рівень споживання холодної води закла-

дом, м3;
Н

фі
хв. – фактичний рівень споживання холодної води закладом у звітному періоді, м3.

У випадку якщо  Ехв.        0,  необхідно визначити причини перевитрат холодної води та визначити 
шляхи їх усунення. 

,

,
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ДОДАТОК 2. Положення про підрозділ енергоменеджменту 

1. Загальні положення 

1.1 Дане Положення визначає повноваження, організацію та порядок діяльності підрозділу 
енергоменеджменту.

1.2 Підрозділ у своїй роботі підконтрольний та підзвітний заступнику міського голови, від-
повідальному за ефективність використання енергоресурсів відповідно до розподілу обов’язків 

1.3 Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постано-
вами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами та 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями, розпорядженнями обласної державної 
адміністрації, рішеннями виконавчого комітету та міської ради, розпорядженнями голови міської 
ради, іншими актами, прийнятими уповноваженими на це органами державної влади та місцевого 
самоврядування, даним Положенням. 

2. Мета підрозділу 

Підрозділ створено з метою реалізації повноважень виконавчих органів міської/обласної ради 
в сфері енергозбереження та енергоефективності, з метою зменшення споживання та/або раціо-
нального використання енергетичних ресурсів по місту/області, а також створення умов надання 
комфортних та якісних ПЕР по місту/області. 

3. Компетенція підрозділу 

3.1 Для досягнення мети своєї діяльності Відділ вирішує наступні завдання: 
• підготовка нормативних актів міської/обласної ради, які стосуються повноважень Підрозділу; 
• в межах своїх повноважень здійснення контролю за дотриманням органами міської/об-

ласної виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами (незалежно від форм 
власності та підпорядкування) Законів України та інших розпорядчих документів органів 
державної влади в сфері енергетики та енергозбереження; 

• забезпечення роботи комісій та робочих груп, в межах здійснення повноважень Підрозділу, 
створених нормативними та розпорядчими актами виконавчих органів влади; 

• участь у формуванні професійних управлінських механізмів у частині споживання енергоре-
сурсів містом/області; 

• участь у розробці програм з енергозбереження та енергоефективності для бюджетних за-
кладів, установ, підприємств та організацій міста/області; 

• контроль дотримання граничних рівнів споживання ПЕР по місту/області, аналіз норми пи-
томих витрат енергоносіїв на одиницю виробленої продукції та сприяння їх зменшенню; 

• проведення моніторингу споживання та контроль за ефективністю використання енергоре-
сурсів бюджетними закладами та установами, а також підпорядкованими підприємствами та 
організаціями міської/обласної ради; 

• розрахунок норм (лімітів) споживання енергоресурсів у натуральних одиницях та контроль 
за їх дотриманням у розрізі будівель бюджетних установ; 

• організація збору інформації для підготовки проектів з енергоефективної реконструкції 
об’єктів; 

• розрахунок економії енергоспоживання від впроваджених енергоефективних проектів; 
• розробка передпроектних пропозицій щодо заходів з підвищення ефективності енергоспо-

живання по використанню енергоресурсів; 
• проведення аналізу муніципального енергетичного балансу з оцінкою викидів СО2 та в ціло-

му по місту/області; 
• формування муніципальних енергетичних програм; 
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• розробка та подання пропозиції щодо залучення інвестицій для реалізації енергоефектив-
них програм; 

• проведення реєстру заходів та проектів з енергозбереження та енергоефективності по мі-
сту/області; 

• проведення енергетичного та екологічного моніторингу виконання енергоефективних про-
ектів та програм; 

• підготовка енергетичних звітів та паспортів щодо впровадження заходів з енергозбережен-
ня та енергоефективності; 

• підготовка висновку про погодження щодо ефективності проекту; 
• популяризація енергоефективность в місті/громаді; 
• участь у всеукраїнських, національних, міських, обласних та інших заходах серед населення 

щодо енергоефективності; 
• надання директору департаменту пропозиції щодо визначення умов преміювання, ма-

теріального заохочення, дисциплінарного стягнення, призначення або звільнення праців-
ників відділу, керівників підпорядкованих підприємств та організацій; 

• у межах компетенції Відділу підготовка проектів рішень виконавчого комітету та міської/облас-
ної ради, розпорядження голови міської ради/губернатора за напрямками діяльності відділу.

3.2 При здійсненні повноважень Підрозділ зобов’язаний: 
• забезпечувати дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закрі-

плені в Конституції та законодавстві України; 
• забезпечувати виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності ін-

формації відносно особи. 

4. Структура та організація Підрозділу 

Підрозділ очолює керівник, який призначається на посаду на конкурсних засадах міським го-
ловою/головою адміністрації та звільняється з посади міським головою/головою адміністрації від-
повідно порядку визначеному законодавством. 

Начальник відділу є посадовою особою, яка під керівництвом директора департаменту та за-
ступника директора департаменту здійснює координацію та методичне керівництво роботи відділу 
в сфері енергоменеджменту. 

Інші працівники Відділу призначаються на посади на конкурсних засадах міським головою/гу-
бернатором та звільняються з посади міським головою/ губернатором відповідно порядку визна-
ченому законодавством. 

Кваліфікаційні вимоги до начальнику відділу: 
• вища освіта; 
• знання нормативних документів у сфері ощадного використання енергоносіїв; 
• знання особливостей міського господарства з огляду на споживання енергетичних ресурсів; 
• досвід роботи в органах місцевого самоврядування, в органах державної виконавчої влади 

за фахом не менше 3-х років або загального безперервного трудового стажу за фахом не 
менше 5 років; 

• вільне володіння державною мовою; 
• наявність громадянства України; 
• вміння працювати на комп’ютері. 
Начальник Підрозділу: 
• здійснює керівництво діяльності Підрозділу, розподіляє обов’язки між працівниками, визна-

чає ступінь їх відповідальності, контролює їх роботу та несе персональну відповідальність за 
виконання повноважень Підрозділу; 
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• розробляє проекти Положень про Підрозділ, посадові інструкції працівників, подає їх на за-
твердження у встановленому порядку; 

• забезпечує виконання функціональних обов’язків та дотримання правил трудового розпо-
рядку працівниками Підрозділу; 

• співпрацює з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, установами та органі-
заціями при виконання повноважень Підрозділу; 

• організовує листування з органами виконавчої влади, підприємствами установами та органі-
заціями у межах наданих повноважень. У встановленому порядку готує запити на отримання 
від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань не-
обхідних статистичних даних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності 
Підрозділу; 

• ініціює розроблення проектів нормативно-правових актів міської/обласної ради, які стосу-
ються повноважень Підрозділу; 

• ініціює проведення нарад, засідань робочих груп, навчальних курсів в разі наявності підстав 
для проведення таких заходів; 

• організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Підрозділу 
листів і звернень від органів влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та органі-
зацій, громадян з напряму діяльності Підрозділу; 

• вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Підрозділу; 
• забезпечує дотримання працівниками Підрозділу законодавства України з питань служби 

в органах місцевого самоврядування, державної служби та боротьби з корупцією, правил 
трудового розпорядку, організовує роботу з документами, контролює стан трудової та вико-
навчої дисципліни; 

• залучає в установленому порядку наукові, консультативні, громадські та інші організації, 
установи для вирішення питань, що відносяться до повноважень Підрозділу. 

5. Система взаємодії 

Відділ взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органа-
ми міської/обласної ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісія-
ми та іншими органами, утвореними міською/обласною радою, підприємствами, установами, об’єд-
наннями громадян та організаціями, незалежно від їх форми власності. 

Відділ має право: 
• одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської/облас-

ної ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від їх форми власності, 
документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань; 

• інформувати відповідального за ефективне споживання енергоресурсів заступника голови 
міста та виконавчий комітет міської/обласної ради щодо покладання на відділ завдань, що 
не відносяться до його функцій чи виходять за межі повноважень, а також у випадках, коли 
відповідні виконавчі органи міської/обласної ради, посадові особи, комунальні підприєм-
ства міста не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач 
з метою вжиття відповідних заходів реагування; 

• залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської/обласної ради відповід-
них спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здій-
снення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань; 

• брати участь у засіданнях постійних комісій міської/обласної ради та виконавчого комітету, 
нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською/обласною радою, її виконавчими ор-
ганами та міським головою/губернатором; 

• в межах компетенції здійснювати контроль за виконанням договірних зобов’язань під-
приємств, установ і організацій усіх форм власності, суб’єктами господарської діяльності, що 
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уклали договори на виконання робіт, пов’язаних зі зниженням споживання енергоресурсів. 

6. Відповідальність посадових осіб Підрозділу 

Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитись до 
громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати 
дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської/
обласної ради, її виконавчих органів та посадових осіб. 

Посадові особи Підрозділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріаль-
на шкода, задана незаконними діями чи бездіяльність посадових осіб Підрозділу при здійсненні 
ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому Законом порядку. 
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ДОДАТОК  3. Посадова інструкція енергоменеджера

1. Загальні положення

1.1. Енергоменеджер відноситься до категорії фахівців і безпосередньо підпорядковується [най-
менування посади безпосереднього керівника].

1.2. На посаду енергоменеджера призначається особа, що має вищу професійну освіту відповід-
ного профілю і стаж роботи [значення] років.

1.3. Енергоменеджер призначається та звільняється з посади наказом [найменування поса-
ди керівника].

1.4. Енергоменеджер повинен знати:
- законодавство та нормативні документи в галузі енергоефективності, законодавство про 

охорону навколишнього середовища;
- концепцію енергетичного менеджменту та енергетичної ефективності;
- принципи формування бюджету міста і методи розробки бізнес-планів в галузі енергетич-

ної ефективності;
- технологію виконання будівельних та ремонтних робіт;
- методику оцінки енергетичного менеджменту і підготовки працівників в цій області.
2. Завдання та обов’язки

Енергоменеджер:
2.1. Розробляє та вдосконалює політику ощадного використання енергоресурсів в сфері 

_____________.
2.2. Аналізує показники споживання енергоресурсів.
2.3. Організовує моніторинг споживання енергії в підпорядкованих закладах і в цілому по 

підрозділу.
2.5. Готує пропозиції щодо підвищення ефективності енергоспоживання, технічного обслугову-

вання і функціонування закладів.
2.6. Визначає ефективність роботи споживачів енергії.
2.7. Здійснює контроль за інвестуванням в заходи щодо економії енергії.
2.8. Проводить внутрішній енергетичний аудит.
2.9. Перевіряє і оцінює рахунки на оплату за спожиту енергію і пов’язані з енергоспоживан-

ням договори.
2.10. Визначає і постійно контролює питомі показники енергоспоживання та базові рівні енер-

госпоживання.
2.11. Вносить керівництву пропозиції, що стосуються організації і технології, а також нової інве-

стиційної політики.
2.12. Проводить розрахунки капіталовкладень і експлуатаційних витрат.
2.13. Розробляє пропозиції з метою зацікавити персонал в економії енергії.
2.14. Стежить за змінами законодавства та нормативних документів в галузі енергоефективності, 

податків, охорони навколишнього середовища, субсидій, технологічного приєднання тощо.
2.15. Відстежує рішення місцевої влади, що стосуються даного виробництва, екології, споживан-

ня енергії тощо.
2.16. Керує підлеглим персоналом.
2.17. Консультує з питань економії енергії та використання нового обладнання в закладах, а та-

кож з питань тарифної політики.
2.18. Інші посадові обов’язки.
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3. Права

Енергоменеджер має право:
3.1. На всі передбачені законодавством України соціальні гарантії.
3.2. Вимагати створення умов для виконання професійних обов’язків, в тому числі надання необ-

хідного обладнання, інвентарю, робочого місця, відповідного санітарно-гігієнічним правилам та нор-
мам та ін.

3.3. Перевіряти стан забезпечення ефективності використання енергоресурсів та енерго- 
менеджменту у підпорядкованих закладах.

3.4. Право безперешкодного допуску до систем обліку енергоспоживання, а також до обладнан-
ня, конструкцій та системи, що впливають на енергоспоживання у підпорядкованих закладах.

3.3. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні своїх професійних обов’язків і здійсненні 
прав.

3.4. Знайомитися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
3.5. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
3.6. На отримання додаткового заохочення в разі, коли його дії призвели до підвищення ефек-

тивності споживання енергоресурсів.
3.7. На інші права, передбачені законодавством України про працю.
4. Відповідальність

Енергоменеджер несе відповідальність:
4.1. За невиконання, неналежне виконання обов’язків, передбачених цією посадовою інструк-

цією, - в межах, визначених законодавством України про працю.
4.2. За вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністра-

тивним, кримінальним та цивільним законодавством України.
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ДОДАТОК  4. Посадова інструкція начальника Служби енергоменеджменту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Начальник Служби енергоменеджменту є посадовою особою органу місцевого самовря-
дування який призначається на посаду наказом _______________________________, підпорядко-
вується та є підзвітним ______________________________, здійснює керівництво роботою Служби 
з енергоменеджменту.

1.2. Загальні кваліфікаційні вимоги: 
- вища освіта; 
- знання нормативних документів в сфері ефективного використання енергоресурсів; 
- досвід роботи в органах місцевого самоврядування, в органах державної виконавчої влади за 

фахом не менше 3-х років або загального безперервного трудового стажу за фахом не менше 5 років; 
- вільне володіння державною мовою; 
- наявність громадянства України; 
- вміння працювати на комп’ютері. 
1.3. Начальник Служби в своїй роботі керується: Конституцією України, Законами України, анти-

корупційним законодавством; Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, 
розпорядчими документами Кабінету Міністрів України; Розпорядженнями та рішеннями міського 
голови/губернатора, сесій міської/обласної Ради народних депутатів; Положеннями про департа-
мент; Положенням про Службу; Наказами та розпорядженнями директора департаменту і заступ-
ника директора департаменту; Статутом міста/області; цією посадовою інструкцією. 

1.4. Безпосереднє підпорядкування: В своїй роботі начальник Служби безпосередньо підпоряд-
ковується __________________________________.

 1.5. Рівень комп’ютерної грамотності: 
- робота в режимі досвідченого користувача з програмами Microsoft Office - Word, Excel, Outlook, 

Power Point, та інші. 
- робота з програмами щодо систем енергомоніторингу бюджетних установ та в цілому по місту.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

2.1. Начальник Служби: 
- здійснює керівництво діяльності Служби, розподіляє обов’язки між працівниками, визначає 

ступінь їх відповідальності, контролює їх роботу та несе персональну відповідальність за виконан-
ня повноважень Служби; 

- затверджує, посадові інструкції працівників; 
- забезпечує виконання функціональних обов’язків та дотримання правил трудового розпо-

рядку працівниками Служби; 
- співпрацює з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, установами та органі-

заціями при виконанні повноважень Служби; 
- організовує листування з органами виконавчої влади, підприємствами установами та органі-

заціями у межах наданих повноважень. У встановленому порядку готує запити на отримання від ор-
ганів виконавчої влади, підприємств,установ, організацій, громадських об’єднань необхідних стати-
стичних даних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності Служби; 

- ініціює розроблення проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, які стосуються 
повноважень Служби; 

- ініціює проведення нарад, засідань робочих груп, навчальних курсів в разі наявності під-
став для проведення таких заходів; 

- організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу 
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листів і звернень від органів влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, 
громадян з напряму діяльності Служби; 

- вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Служби; 
- забезпечує дотримання працівниками Служби законодавства України з питань державної 

служби та в органах місцевого самоврядування і боротьби з корупцією, правил трудового розпорядку, 
організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни; 

- залучає в установленому порядку наукові, консультативні, громадські та інші організації, 
установи для вирішення питань, що відносяться до повноважень Служби; 

- відповідальний за стан реалізації стратегічних документів в частині ефективності енерго-
споживання та енергомоніторингу. 

2.2. Обов’язки начальника Служби: 
- в межах своїх повноважень здійснює контроль за дотриманням органами міської/обласної 

влади на місцях, підприємствами, організаціями, установами (незалежно від форм власності та під-
порядкування) Законів України та інших розпорядчих документів органів державної влади в сфері 
енергетики та енергозбереження; 

- забезпечує роботу комісій та робочих груп, в межах здійснення повноважень Служби, ство-
рених нормативними та розпорядчими актами виконавчих органів влади; 

- бере участь у формуванні професійних управлінських механізмів у частині споживання 
енергоресурсів; 

- бере участь у розробці програм з енергозбереження та енергоефективності для бюджетних 
закладів та установ; 

- контролює дотримання граничних рівнів ПЕР, аналізує норми питомих витрат енергоносіїв 
на одиницю виробленої продукції та сприяє їх зменшенню; 

- здійснює контроль за проведенням моніторингу споживання та контроль за ефективністю 
використання енергоресурсів бюджетними установами та комунальними підприємствами; 

- здійснює контроль за розрахунком норм (лімітів) споживання енергоресурсів у натураль-
них одиницях та контроль за їх дотриманням у розрізі будівель бюджетних установ та комунальних 
підприємств; 

- здійснює контроль за збором інформації для підготовки проектів з енергоефективної ре-
конструкції об’єктів; 

- аналіз розрахунку економії енергоспоживання від впроваджених енергоефективних проектів; 
- розробка передпроектних пропозицій щодо заходів з підвищення ефективності енергоспо-

живання по використанню енергоресурсів; 
- здійснює контроль та аналіз муніципального/обласного енергетичного балансу з оцін-

кою викидів СО2; 
- формування місцевих енергетичних планів;
- розробляє та подає пропозиції щодо залучення інвестицій для реалізаціїенергоефективних 

програм; 
- здійснює контроль та моніторинг реєстру заходів та проектів з енергозбереження та ефек-

тивності енергоспоживання;
- проводить енергетичний та екологічний моніторинг виконання енергоефективних проек-

тів та програм; 
- здійснює контроль щодо підготовки енергетичних звітів та паспортів щодо впровадження 

заходів з енергозбереження та ефективності енергоспоживання; 
- підготовлює висновок про погодження щодо ефективності проекту; 
- проводить та бере участь у всеукраїнських, національних, обласних/міських та інших за-

ходів серед населення щодо ефективності енергоспоживання; 
- надає директору департаменту пропозиції щодо визначення умов преміювання, матеріаль-
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ного заохочення, дисциплінарного стягнення, призначення або звільнення працівників відділу, 
керівників підпорядкованих підприємств та організацій;

- у межах компетенції Служби готує проекти рішень виконавчого комітету та міської/обласної 
ради, розпорядження голови міської/обласної ради за напрямками діяльності Служби; 

- розглядає листи, скарги, звернення громадян, юридичних осіб з питань енергозбереження 
та всіляко сприяє вирішенню порушених питань.

3. ПРАВА 
Відповідно до Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про дер-

жавну службу», начальник Служби має право: 
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, 

співробітників і громадян; 
- на оплату праці залежно від посади, яку займає, рангу, який присвоєно, якості, досвіду та 

стажу роботи; 
- на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації; 
- на безпечні та необхідні для високо продуктивної роботи умови праці; 
- на соціальний та правовий захист; 
- отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх 
підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, 
необхідну для виконання своїх службових обов’язків; 

- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї 
особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею 
служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самовря-
дування відповідні пояснення та давати особисті пояснення; 

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на 
його думку, звинувачень або підозри щодо нього; 

- захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого са-
моврядування та в судовому порядку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Начальник Служби несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових 
завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм ети-
ки поведінки державного службовця та обмежень,пов’язаних з прийняттям на державну службу та 
його проходженням. Начальник відділу несе відповідальність за порушення Законів України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», законодавчих актів України щодо відповідальності 
за корупційні правопорушення, а також за невиконання внутрішнього трудового розпорядку, по-
кладених на нього службових обов’язків. Дисциплінарні стягнення застосовуються до начальника 
відділу за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повно-
важень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самовря-
дування, а також за вчинок, який порочить його як посадову особу місцевого самоврядування або 
дискредитує орган місцевого самоврядування, в якому він працює.
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ДОДАТОК 5. Посадова інструкція головного спеціаліста Служби енергоменеджменту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальні кваліфікаційні вимоги головного спеціаліста Служби енергоменеджменту: 
- вища освіта; 
- досвід роботи в органах місцевого самоврядування, в органах державної виконавчої влади за 

фахом не менше 3-х років або загального безперервного трудового стажу за фахом не менше 5 років; 
- вільне володіння державною мовою; 
- наявність громадянства України; 
- вміння працювати на комп’ютері. 
1.2. Головний спеціаліст Служби енергоменеджменту в своїй роботі керується: Конституцією 

України, Законами України, антикорупційним законодавством; Указами Президента України, Поста-
новами Верховної Ради України, розпорядчими документами Кабінету Міністрів України; Розпоряд-
женнями та рішеннями міського голови/губернатора, сесій міської/обласної Ради народних депу-
татів; Положеннями про департамент; Положенням про відділ енергоменеджменту; Наказами та 
розпорядженнями директора департаменту і заступника директора департаменту; Статутом міста/
області; цією посадовою інструкцією. 

1.3. З посади головного спеціаліста працівник може бути звільнений за власним бажанням або з 
ініціативи керівництва у відповідності з чинним законодавством за порушення вимог Законів Украї-
ни “Про державну службу” та антикорупційне законодавство. 

1.4. Безпосереднє підпорядкування: 
У своїй роботі головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується начальнику Служби енер-

гоменеджменту.
1.5. Головний спеціаліст Служби енергоменеджменту призначається на конкурсній основі нака-

зом начальника Служби. 
1.6. Рівень комп’ютерної грамотності: 
- робота в режимі досвідченого користувача з програмами Microsoft Office - Word, Excel, 

Outlook, Power Point, та інші. 
- робота з програмами щодо систем енергомоніторингу бюджетних установ та в цілому по місту. 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

2.1. Основними обов’язками головного спеціаліста Служби енергоменеджменту є: 
- додержання Конституції і Законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів 

місцевого самоврядування, забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування; 

- додержання прав та свобод людини і громадянина; 
- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає роз-
голошенню; 

- сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі; 
- шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, 

турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування; 

- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самовряду-
вання та держави. 

2.2. Обов’язки: 
- в межах своїх повноважень здійснює контроль за дотриманням органами міської/обласної 



Додатки до розділу І. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В МІСТІ, ГРОМАДІ 55

виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами (незалежно від форм власності та 
підпорядкування) Законів України та інших розпорядчих документів органів державної влади в 
сфері енергетики та енергозбереження; 

- подання пропозицій при формуванні професійних управлінських механізмів у частині спо-
живання енергоресурсів містом/області; 

- подання пропозицій щодо розробки програм з енергозбереження та ефективності енерго-
споживання для бюджетних закладів та установ міста/області; 

- аналіз дотримання граничних рівнів ПЕР по місту/області, аналіз норми питомих витрат 
енергоносіїв на одиницю виробленої продукції та сприяня їх зменшенню; 

- моніторинг споживання та контроль за ефективністю використання енергоресурсів бюд-
жетними закладами та установами, а також підпорядкованими підприємствами та організаціями 
міської/обласної ради; 

- проведення розрахунків норм (лімітів) споживання енергоресурсів у натуральних одини-
цях та контроль за їх дотриманням у розрізі будівель бюджетних установ; 

- організація збору інформації для підготовки проектів з енергоефективної реконструкції 
об’єктів; 

- аналіз розрахунку економії енергоспоживання від впроваджених енергоефективних проектів; 
- надання пропозицій щодо заходів з підвищення ефективності енергоспоживання по вико-

ристанню енергоресурсів; 
- аналіз муніципального енергетичного балансу з оцінкою викидів СО2 по місту/області; 
- моніторинг реєстру заходів та проектів з енергозбереження та ефективності енергоспожи-

вання по місту/області; 
- підготовка енергетичних звітів та паспортів щодо впровадження заходів з енергозбережен-

ня та підвищення ефективності енергоспоживання; 
- популяризація ефективності енергоспоживання та в цілому по місту/області; 
- участь у всеукраїнських, національних, міських, обласних та інших заходів серед населення 

щодо підвищення ефективності енергоспоживання; 
- розгляд листів, скарг, звернень громадян, юридичних осіб з питань енергозбереження та 

всіляко сприяння вирішенню порушених питань. 

3. ПРАВА 

Відповідно до Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про дер-
жавну службу», головний спеціаліст має право: 

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, 
співробітників і громадян; 

- на оплату праці залежно від посади, яку займає, рангу, який присвоєно, якості, досвіду та 
стажу роботи; 

- на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації; 
- на безпечні та необхідні для високо продуктивної роботи умови праці; 
- на соціальний та правовий захист; 
- отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх 
підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, 
необхідні для виконання своїх службових обов’язків; 

- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї 
особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею 
служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самовря-
дування відповідні пояснення та давати особисті пояснення; 
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- захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого са-
моврядування та в судовому порядку. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Головний спеціаліст Служби несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання по-
садових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення 
норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну 
службу та її проходженням. 

Головний спеціаліст Служби несе відповідальність за порушення Законів України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», законодавчих актів України щодо 
відповідальності за корупційні правопорушення, а також за невиконання внутрішнього трудового 
розпорядку, покладених на нього службових обов’язків . 

Дисциплінарні стягнення застосовуються до головного спеціаліста за невиконання чи нена-
лежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, 
пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також за вчинок, який 
порочить його як посадову особу місцевого самоврядування або дискредитує орган місцевого са-
моврядування, в якому він працює. 
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ДОДАТОК  6. Рішення про створення комунального підприємства

РІШЕННЯ

від_____________ N _____________
Про створення комунального підприємства «__назва__»
Відповідно до статей 87, 169 Цивільного кодексу України, статей 70, 118 - 120, 122, 135 Господарсь-

кого кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -  
підприємців», пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» ____(назва)____ міська рада вирішила:

1. Створити комунальне підприємство «__назва__». 
2. Віднести комунальне підприємство «__назва__» до сфери управління виконавчого органу 

(комітету) ____(назва)____ ради.
3. Визначити розмір статутного капіталу комунального підприємства «__назва__» у сумі ____ 

(______прописом______) гривень, що утворюється за рахунок грошових внесків власника.
4. Затвердити Статут комунального підприємства «__назва__», що додається.
5. Закріпити за комунальним підприємством «__назва__» на праві господарського відання примі-

щення площею _____ кв. м, що знаходиться за адресою__________ (за потреби).
6. Виконавчому органу (комітету) ____(назва)____ ради:
6.1. Здійснити організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням цього рішення, у встанов-

леному порядку.
6.2. Привести свої акти у відповідність до цього рішення.
7. Структурному підрозділу з питань житлово-комунальної інфраструктури виконавчого орга-

ну (комітету) ____(назва)____ ради вжити передбачені законодавством заходи щодо державної 
реєстрації комунальне підприємство «__назва__» в установленому порядку.

8. Оприлюднити це рішення в установленому порядку.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради 

з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу і постійну 
комісію Київської міської ради з питань власності.

Міський голова
Додаток 

до рішення ____(назва)____  міської ради

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «____НАЗВА___»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство «__назва__» (далі - КП) є комунальним підприємством, утвореним 
рішенням ____(назва)____ ради, заснованим на комунальній власності територіальної громади 
міста _____, віднесеним до сфери управління виконавчого органу (комітету) ____(назва)____ ради 
та підпорядкованим Структурному підрозділу з питань житлово-комунальної інфраструктури вико-
навчого органу (комітету) ____(назва)____ ради.

1.2. Повне найменування ___________, скорочене найменування __________
1.3. Місцезнаходження КП ________:
1.4. КП є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах 

банків та органах Державної казначейської служби України, печатку, штампи і бланки із своїм най-
менуванням. 

1.5. У своїй діяльності КП керується Конституцією України, законами України, постановами Вер-
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ховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів 
України, рішеннями____(назва)____  міської ради, розпорядженнями Міського голови, виконавчо-
го органу (комітету) ____(назва)____ ради, іншими актами законодавства та цим Статутом. 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. КП створено з метою: 
2.1.1. Ефективного використання комунального майна територіальної громади міста ______, 
2.1.2 Забезпечення реалізації проектів з енерго- та ресурсозбереження; експлуатація, обслуго-

вування та ремонт енергетичного обладнання бюджетних установ територіальної громади міста 
___________________. 

2.1.3. …
2.2. Основними напрямками діяльності КП є:
2.2.1. Організація та реалізація проектів з енергозбереження в бюджетній сфері. 
2.2.2. Здійснення моніторингу, аналізу та контролю за реалізованими проектами енергозбере-

ження та витрачанням енергоресурсів закладами бюджетної сфери. 
2.2.3. Здійснення енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста, формування баз даних у 

сфері енергозбереження. 
2.2.4. Забезпечення підготовки інвестиційних проектів з енергозбереження по бюджетній сфері. 

3.  СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, МАЙНО І КОШТИ

3.1. Статутний капітал КП сформований за рахунок грошових внесків власника у розмірі _____ 
грн (___прописом___грн) та становить _____ грн (____прописом____грн).

3.2. Майно КП становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких 
відображається в самостійному балансі КП.

3.3. Майно КП є комунальною власністю територіальної громади міста ___ і закріплюється за ним 
на праві господарського відання.

3.4. Джерелами формування майна КП є:
- грошові та матеріальні внески власника;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому 

законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
3.5. КП має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати 

закріплене за ним майно, здавати в оренду або в безоплатне користування (позику), передавати в 
заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні 
засоби в установленому порядку.

3.6. Списання майна, закріпленого за КП, здійснюється у порядку, затвердженому рішенням ___
назва___  міської ради.

3.7. Координацію діяльності КП щодо ефективного використання комунального майна, контроль 
за фінансово-господарською діяльністю КП здійснюється органами, уповноваженими власником.

3.8. КП використовує прибуток, який залишається в його розпорядженні після сплати податків 
та внесення інших обов’язкових платежів, за напрямами, визначеними фінансовим планом, що за-
тверджений в установленому порядку.

3.9. За рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні КП, можуть утворюються такі ці-
льові фонди:
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- фінансування заходів по впровадженню енергозбереження;
- розвитку; 
- резервний;
- інші фонди, що необхідні для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю.
Розмір, порядок формування та використання фондів КП визначаються фінансовим планом,  

затвердженим в установленому порядку.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КП

4.1. КП маєправо:
4.1.1. Укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути пози-

вачем і відповідачем у судах усіх інстанцій.
4.1.2. За погодженням з органом управління створювати відповідно до законодавства України 

відокремлені підрозділи (з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків) і затверджувати 
положення про них.

4.1.3. Самостійно здійснювати господарську діяльність, виходячи з реальних потреб власника 
майна, в межах повноважень, передбачених цим Статутом.

4.1.4. Діяти на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, нести відповідаль-
ність за результати своєї фінансово-господарської діяльності та виконання своїх зобов’язань.

4.1.5. Вступати у взаємовідносини з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземни-
ми, на договірних засадах щодо досягнення мети своєї діяльності.

4.1.6. Самостійно планувати основні напрямки свого розвитку і визначати стратегію відповідно 
до галузевих, науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, 
робіт, послуг та економічної ситуації.

4.1.7. Одержувати від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних засадах за 
погодженням з та у встановленому з власником порядку або уповноваженим ним органом.

4.1.8. Придбавати у підприємств, організацій, установ не залежно від їхньої форми власності, а 
також у фізичних осіб, необхідні матеріальні ресурси.

4.1.9. Самостійно утворювати цільові фонди.
4.1.10. Здійснювати інші дії, що не суперечать цьому Статуту, не заборонені законодавством 

України та сприяють вирішенню поставлених при створенні КП  завдань.
4.1.11. Виступати замовником робіт, послуг.
4.2. На КП покладаються такі обов’язки:
4.2.1. Здійснення технічної, методичної, консультаційної, правової та іншої допомоги бюджетним 

установам, населенню з питань, віднесених до компетенції КП.
4.2.2. Забезпечення ефективного використання, збереження та утримання в належному стані 

майна територіальної громади міста ______, що закріплено за КП на праві господарського відання. 
Здійснення капітального ремонту і оновлення основних фондів, забезпечення своєчасного введен-
ня в дію придбаного обладнання.

4.2.3. Забезпечення ефективної організації виробничого процесу, забезпечення економічного і 
раціонального використання доходу та оптимізація витрат для збільшення прибутковості.

4.2.4. Формування штату, виходячи з виробничих потреб та фінансових можливостей, створення 
належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання вимог чинного законо-
давства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

4.2.5…

5. УПРАВЛІННЯ КП

5.1. Управління КП здійснюється директором КП.



Додатки до розділу І. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В МІСТІ, ГРОМАДІ60

5.2. Директор КП призначається Міським головою за поданням заступника голови виконавчого 
органу (комітету) ____(назва)____ ради відповідно до розподілу обов’язків, на контрактній основі.

5.3. Директор КП призначається на конкурсних засадах у встановленому порядку.
5.4. Директор КП:
5.4.1. Самостійно вирішує питання діяльності КП в межах своєї компетенції, передбаченої цим 

Статутом.
5.4.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на КП завдань, визначених 

цим Статутом, за ефективне використання та збереження майна, закріпленого за КП, дотримання 
законодавства України.

5.4.3. Затверджує структуру і штатний розклад КП, положення про його структурні підрозділи і 
функціональні обов’язки працівників та встановлює систему оплати праці.

5.4.4. Керує роботою КП на основі єдиноначальності, відповідно до цього Статуту.
5.4.5. Директор КП без доручення діє від імені КП, представляє його інтереси в органах держав-

ної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними осо-
бами та громадянами і вирішує питання діяльності КП в межах та порядку, визначених законодав-
ством Українита цим Статутом.

5.4.6. Розпоряджається майном та коштами КП відповідно до законодавства України та цього 
Статуту.

5.4.7. Видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження та перевіряє їх виконання, відкри-
ває розрахункові та інші рахунки в банках, укладає угоди, в тому числі трудові.

5.5. Заступники директора, керівники та спеціалісти структурних підрозділів призначаються на 
посади та звільняються з посади ректором КП. 

5.6. Рішення правління оформляється протоколом, який підписують головуючий на засіданні та 
секретар правління.

5.7. Інтереси трудового колективу КП представляє комітет профспілкової організації, в разі її 
створення, а за її відсутності – визначений колективом представник. 

5.8. Трудовий колектив КП становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь в його 
діяльності на основіт трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють 
трудові відносини працівника з КП.

5.9. Трудовий колектив КП:
- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає і вирішує згідно зі Статутом КП питання самоврядування трудового колективу;
- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам КП соціальних пільг.

6. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЛАСНИКА У ВІДНОСИНАХ З КП

6.1. Виключною компетенцією власника є:
- затвердження Статуту КП та внесення до нього змін;
- прийняття рішення щодо реорганізації та ліквідації КП;
- збільшення або зменшення статутного фонду КП;
- здійснення інших повноважень згідно з законодавством та положеннями цього Статуту.
6.2. Для забезпечення ефективності використання комунального майна територіальної громади 

міста ______ та для створення умов повноцінного функціонування КП власник має право передава-
ти КП майно й вилучати його у встановленому порядку.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності КП 
є прибуток.
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7.2. Прибуток КП розподіляється та використовується виключно в порядку, визначеному ___ (на-
зва) ___ міською радою.

7.3. КП здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінан-
сову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансова 
звітність КП надається структурному підрозділу з питань комунальної власності виконавчого орга-
ну (комітету) ____(назва)____ ради в установленому порядку.

7.4. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється КП шляхом складання у по-
рядку та за формою, що визначаються виконавчим органом (комітетом) ____(назва)____ ради, річ-
них фінансових планів, які затверджуються структурним підрозділом з питань комунальної влас-
ності виконавчого органу (комітету) ____(назва)____ ради.

7.5. КП звітує про стан виконання річного фінансового плану в установленому порядку.
7.6. Директор КП та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання по-

рядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

8. ПРИПИНЕННЯ КП

8.1. Припинення КП відбувається в результаті його реорганізації або ліквідації за рішенням влас-
ника, або за рішенням суду у порядку, встановленому законодавством України.

8.2. Майно, що залишається після задоволення претензій кредиторів і розрахунків з учасниками 
трудового колективу, використовується за рішенням власника.

Міський голова
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ДОДАТОК  7. Положення про систему енергетичного менеджменту міста

Додаток до рішення 
виконавчого комітету міської ради 
від __________ № ______ 

Положення
Про систему енергетичного менеджменту міста

(проект)

1. Загальні положення 

Метою затвердження Положення є створення міської системи енергетичного менеджменту 
(МСЕнМ) шляхом організаційного забезпечення постійно діючої системи управління ефективністю 
енергоспоживання закладів, що фінансуються з місцевого бюджету. 

Це Положення розроблено відповідно до діючих в Україні стандартів з енергозбереження та 
встановлює вимоги до керівників та фахівців підрозділів міської/сільської/селищної ради (далі по 
тексту - рада), виконавчих органів місцевих рад, бюджетних установ і комунальних підприємств 
щодо підтримання та покращення процедур аналізу ефективності енергоспоживання, підготовки 
та реалізації проектів, направлених на підвищення ефективності енергоспоживання. 

Дія цього Положення розповсюджується на бюджетні установи та об’єкти витрати на енергоре-
сурси, для яких здійснюються з бюджету місцевого самоврядування (далі по тексту - бюджет). 

В структурі виконавчого органу місцевого самоврядування, за рішенням місцевої ради, ство-
рюється Служба з енергоменеджменту. 

Служба з енергоменеджменту є виконавчим органом місцевого самоврядування, діє на підставі 
Положення затвердженого рішенням ради, є юридичною особою…. 

В кожному управлінні, відділі виконавчого органу ради, комунальному підприємстві та бюджет-
ній установі призначається особа відповідальна за ефективне споживання енергоресурсів. 

Зазначені спеціалісти готують та передають до Служби з енергетичного менеджменту інформа-
цію про: 

• фактичні показники споживання енергоресурсів; 
• виконані та заплановані роботи, що впливають на споживання енергоресурсів; 
• пропозиції по підвищенню ефективності енергоспоживання; 
• показники параметрів мікроклімату в підпорядкованих будівлях. 
Служба з енергоменеджменту узагальнює і аналізують отримані звіти, подає узагальнену інфор-

мацію разом з аналізом та пропозиціями керівництву міста. 
Особи, відповідальні за ефективне споживання енергоресурсів, у своїй діяльності керуються 

чинним законодавством України, нормативними актами центральних органів влади, рішеннями 
міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та 
наказами Служби з енергоефективності. 

За недотримання вимог Положення відповідальні особи несуть відповідальність згідно із Зако-
ном України «Про енергозбереження» та іншими законодавчими актами України. 

Всі прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль споживання енергоносіїв, повин-
ні бути сертифіковані на території України, внесені в реєстр засобів вимірювальної техніки, мати 
чинне свідоцтво про державну повірку та, згідно з актом, введені в експлуатацію. 

2. Функціонування системи 

2.2. Оперативний контроль та аналіз показників енергоефективності 
Безперервне циклічне функціонування системи енергоменеджменту включає оперативний кон-
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троль та аналіз показників енергоефективності, а також моніторинг реалізації енергоефективних 
проектів. Для досягнення мети застосування процедури енергоменеджменту на відповідальних 
осіб покладаються наступні обов’язки: 

2.2.1. Заступник міського голови (Міський Голова): 
• здійснює контроль та загальну координацію роботи Служби з енергоменеджменту, його 

взаємодію з виконавчими органами ради, комунальними підприємствами та бюджетними 
установами; 

• забезпечує представництво міста в переговорах з органами влади та міжнародними органі-
заціями в питаннях енергоефективності; 

• контролює загальний стан енергоефективності закладів бюджетної сфери та стан реалізації 
проектів з підвищення ефективності енергоспоживання. 

2.2.2. Служба з енергоменеджменту: 
• збирає та аналізує дані про енергоспоживання; 
• готує рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності; 
• розраховує та подає на затвердження обґрунтовані базові рівні/ліміти споживання енерго-

ресурсів та подає на затвердження головним розпорядникам бюджетних коштів; 
• розробляє інструкції щодо ощадного енергоспоживання; 
• збирає та аналізує дані щодо виконаних та запланованих капітальних та поточних ремонтів, 

пов’язаних зі зниженням енергоспоживання;
• розробляє технічні завдання на виконання робіт пов’язаних з підвищенням ефективності 

енергоспоживання; 
• бере участь у розробці технічних завдань на технічне обслуговування інженерних систем 

будівель, що пов’язані з ефективністю енергоспоживання; 
• готує пропозиції щодо включення проектів з підвищення ефективності енергоспоживання в 

програму соціально-економічного розвитку; 
• аналізує доступні джерела позабюджетного фінансування заходів з підвищення ефектив-

ності енергоспоживання; 
• контролює ефективність реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання 

в т. ч. з застосуванням ЕСКО-механізму; 
• готує самостійно або з залученням сторонніх компаній техніко-економічних обґрунтувань/

енергоаудитів/програм енергоефективності та інших керівних документів в сфері ефектив-
ності енергоспоживання;

• взаємодіє з іншими структурними підрозділами, а також сторонніми організаціями з питань 
підвищення ефективності енергоспоживання. 

2.2.3. Енергоменеджер структурного підрозділу:
• збирає та аналізує дані про енергоспоживання;
• готує рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності на рівні підрозділу; 
• збирає та аналізує дані щодо виконаних та запланованих капітальних та поточних ремонтів, 

пов’язаних зі зниженням енергоспоживання;
• розробляє технічні завдання на виконання робіт пов’язаних з підвищенням ефективності 

енергоспоживання; 
• бере участь у розробці технічних завдання на технічне обслуговування інженерних систем 

будівель, що пов’язані з ефективністю енергоспоживання; 
• готує пропозиції щодо включення проектів з підвищення ефективності енергоспоживання 

по своєму підрозділу в програму соціально-економічного розвитку та в інші міські програми; 
• контролює ефективність реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання 

в т. ч. з застосуванням ЕСКО-механізму.
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 2.2.4. Відповідальний за ефективне споживання енергоресурсів в закладі:
• збирає та передає дані про енергоспоживання та умови мікроклімату в приміщеннях, а та-

кож про виникнення аварійних ситуацій;
•  слідкує за дотриманням інструкцій з ефективного енергоспоживання; 
• забезпечує виконання вимог та наказів Служби з енергоменеджменту в закладі;
• бере участь у контролі за виконанням технічного обслуговування інженерних системи, а та-

кож інших заходів, пов’язаних з підвищенням ефективності енергоспоживання;
• надає пропозиції щодо підвищення ефективності енергоспоживання на своєму об’єкті. 

2.2.5. Підрозділ з капітального будівництва:
• під час підготовки технічного завдання на виконання робіт керується рекомендаціями, під-

готовленими відділом енергоменеджменту;
• надає інформацію щодо запланованих та виконаних капітальних ремонтах, пов’язаних зі 

змінами енергоспоживання об’єктів; 
• виступає в якості Замовника в міжнародних проектах, пов’язаних з підвищенням ефектив-

ності енергоспоживання.

2.2.6. Департамент/управління фінансів:
• під час підготовки проекту бюджету враховує  рекомендації Служби з енергоменеджменту 

щодо запланованих показників споживання енергоресурсів; 
• готує документи (в межах компетенції) щодо участі в міжнародних проектах та програмах, 

пов’язаних з впровадженням заходів з підвищення ефективності енергоспоживання.

 2.2.7. Департамент/управління економіки:
• під час підготовки проекту програми соціально-економічного розвитку міста враховує реко-

мендації Служби з енергоменеджменту щодо необхідних заходів з підвищення ефективності 
споживання енергоресурсів;

• готує документи (в межах компетенції) щодо участі в міжнародних проектах та програмах 
пов’язаних з впровадженням заходів з підвищення ефективності енергоспоживання.

2.2.8. Робоча група в складі представників підрозділу енергоменеджменту, енергоменеджерів 
структурних підрозділів та представників депутатів міської ради: 

• не рідше ніж 1 раз в квартал проводить наради з питань роботи системи енергоменеджменту 
для обговорення проблем щодо скорочення обсягів споживання енергоресурсів та шляхів їх 
вирішення;

• при прийнятті рішень з питань енергозбереження та підвищення ефективності енергоспо-
живання, раціонального та ощадливого ставлення до використання енергетичних ресурсів, 
при впровадженні заходів з підвищення ефективності енергоспоживання та проектів з енер-
гозбереження використовує звіти, надані керівником підрозділу з енергоменеджменту. 

Керуючий справами виконкому міської ради                                                 _________________
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ДОДАТОК 8. Порядок стимулювання закладів бюджетної сфери, їх посадових осіб та по-
садових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за впровадження заходів 
економії комунальних послуг та енергоносіїв (рекомендований) 

Загальні положення 

Метою запровадження заходів із стимулювання бюджетних установ, їх посадових осіб та поса-
дових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за впровадження заходів економії 
комунальних послуг та енергоносіїв, є виховання та розвиток культури раціонального та економ-
ного споживання ресурсів, що знаходяться в розпорядженні установи, підтримання зацікавленості 
у ініціюванні заходів з економії комунальних послуг та енергоносіїв, розробці нових підходів до 
таких заходів. 

До переліку осіб, що можуть бути задіяні у реалізації заходів з підвищення ефективності енерго-
споживання, включаються: 

• особа відповідальна за ефективне енергоспоживання у закладі бюджетної сфери; 
• керівник закладу; 
• структурний підрозділ виконавчого органу місцевої ради або інший орган місцевого са-

моврядування, до функціональної спрямованості якого віднесено управління галуззю, до 
якої належить заклад бюджетної сфери; 

• посадова особа/ структурний підрозділ виконавчого органу місцевої ради або інший орган 
місцевого самоврядування, до функціональної спрямованості якого віднесено забезпечення 
енергозбереження та енергоефективності; 

• заступник голови органу місцевого самоврядування, який відповідає за енергозбереження 
та енергоефективність на території населеного пункту. 

Додатковим методом стимулювання ощадного споживання енергетичних ресурсів є розподіл 
від 10 до 30% коштів, направлених на капітальні видатки по розпоряднику бюджетних коштів на 
заклади, що досягли економії. Зазначені кошти розподіляються пропорційно до набраних балів: 

• у випадку перевищення установленого показника базового рівня за звітний квартал більше, 
ніж на 5 відсотків – 0 балів; 

• у випадку економії споживання комунальних послуг та енергоносіїв порівняно з установле-
ним базовим рівнем за звітний квартал в розмірі до 5 відсотків – 5 балів; 

• у випадку економії споживання комунальних послуг та енергоносіїв порівняно з установле-
ним базовим рівнем за звітний квартал в розмірі від 5 до 10 відсотків – 10 балів; 

• у випадку економії споживання комунальних послуг та енергоносіїв порівняно з установле-
ним базовим рівнем за звітний квартал в розмірі понад 10 відсотків – 15 балів. 

Кошти на стимулювання бюджетних закладів та відповідальних за ефективне енергоспоживан-
ня плануються 1 раз на рік під час підготовки бюджету на наступний рік. При цьому обсяг коштів 
може змінюватися залежно від досягнутої економії протягом попереднього періоду. Обсяг коштів, 
направлених на стимулювання не повинен бути меншим ніж 50% від отриманої економії за попе-
редній рік. 

Базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів переглядається 1 раз на 3 роки або 
після впровадження технічних заходів зі зниження споживання енергетичних ресурсів, або після 
зміни режиму роботи закладів або їх модернізації/реконструкції, пов’язаних зі змінами енергоспо-
живання. 

Стимулювання у вигляді преміювання та/або фінансування капітальних видатків не здійснюєть-
ся у випадку погіршення умов перебування персоналу або відвідувачів.



Додатки до розділу І. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В МІСТІ, ГРОМАДІ66

ДОДАТОК 9 Онлайн платформа для консультування та підтримки діяльності енерго- 
менеджерів міст – Форум енергоменеджерів

Вхід до ФОРУМУ забезпечується через доступ до мережі «Інтернет» на сайті НГО «Школа енерго-
ефективності». Адреса веб-сайту НГО «ШЕ»: www.see.org.ua. Для початку роботи з Форумом потріб-
но пройти швидку процедуру реєстрації.

Форум складається з 4 основних робочих блоків, кожен з яких містить відповідні категорії.

Головна сторінка Форуму енергоменеджерів.

Робочий блок «Енергетичний менеджмент у муніципалітетах»  для обговорення та консуль-
тацій з питань впровадження та розвитку муніципальних систем енергетичного менеджменту. На 
даний час блок містить наступні категорії:

• Категорія «Юридичні питання впровадження енергоменеджменту»;
• Категорія «Енергомоніторинг».

Розділ «Енергетичний менеджмент у муніципалітетах»
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Робочий блок «Технічні аспекти енергоефективності та ВДЕ» для обговорення та консульта-
ції з питань технічних аспектів реалізації проектів з енергоефективності та ВДЕ.

На даний час містить наступні категорії:
• Категорія «Енергетичний аудит»;
• Категорія «Енергоефективність будівель»;
• Категорія «Відновлювальні джерела енергії».

Розділ «Технічні аспекти енергоефективності та ВДЕ»

Робочий блок «Фінансування проектів з енергоефективності та ВДЕ» для обговорення та 
консультацій з фінансово-економічних аспектів впровадження проектів з енергоефективності та 
відновлювальних джерел енергії

На даний час містить наступні категорії:
• Категорія «Державний бюджет»;
• Категорія «Міжнародні фінансові організації та проекти технічної допомоги»;
• Категорія «ЕСКО-модель».

Розділ «Фінансування проектів з енергоефективності та ВДЕ»
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Робочий блок «Загальні питання» - обговорення загальних, організаційних питань, внесення 
пропозицій та роз`яснення щодо роботи з форумом.

Експертами вже створено та розміщено на Форумі наступні теми: 
• Процедури закупівель у сфері енергозбереження;
• Ініціювання, впровадження енергоефективних проектів;
• Створення підрозділу, служби з питань енергоменеджменту;
• Реалізація автоматизованого обліку енергоспоживання в АСЕМ;
• Посадова інструкція енергоменеджера;
• Енергомоніторинг - перший крок до енергоменеджменту (Київський досвід);
• Доцільність щотижневого моніторингу енергоспожвання. Досвід міста Києва;
• Порядок роботи з АСЕМ;
• Вимоги до теплоізоляції огороджувальних конструкцій;
• Загальна інформація. Класифікація теплових навантажень та споживачів теплоти;
• Види інженерних мереж;
• Актуальні можливості фінансування;
• Донори та партнери;
• Чим зацікавити інвестора та де його шукати?;
• Реалізовані проекти.
Для початку роботи з Форумом та участі в обговоренні ключових питань потрібно вибрати ка-

тегорію, що цікавить та робочий блок. В рамках кожного робочого блоку присутні ряд тем. Для 
того, щоб долучитись до обговорення необхідно вибрати конкретну тему. Для участі в обговоренні 
існуючої теми, генерації питань та доповнень необхідно у рамках самої теми вибрати «ШВИДКА ВІД-
ПОВІДЬ».
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1. Енергетичний аудит систем енергопостачання міста/
громади

Україна обрала один із пріоритетних напрямів розвитку – здобуття енергетичної незалежності. 
Тому вже сьогодні ми впевнено рухаємося шляхом скорочення і заміщення споживання газу, підви-
щення рівня енергоефективності у різних сферах життєдіяльності населення, розвитку відновлю-
ваної енергетики.

Виклики, які постали перед містами та громадами, потребують якісного планування та довго-
строкових стратегій розвитку, що в свою чергу потребує оцінки наявних енергетичних ресурсів, 
довгострокового планування та вироблення підходів у роботі з енергопостачальниками.

Численні наукові дослідження показують, що використання традиційних енергоресурсів (вугіл-
ля, газ) наносить шкоду екосистемі та призводить до зміни клімату, що у свою чергу позначається 
на здоров’ї та умовах життя населення і, як наслідок, на регіональних та національних економіках. 

Саме енергетичний аудит ресурсів міста/громади дозволяє приймати збалансовані рішення 
щодо доцільності стимулювання відновлюваних джерел енергії у регіоні.

1.1 Мета та загальний опис

Впровадження реформи з децентралізації, курс на демонополізацію енергетичного сектору 
призводить до збільшення можливостей з диверсифікації ресурсів та появи нових можливостей в 
управлінні енергією в рамках міста/громади.

Роль ОТГ збільшується, що призводить до зростання усвідомлення інтересів громади та форму-
вання нової парадигми відносин. В перспективі міста, громади стануть повноцінними гравцями та 
замовниками на ринку енергоресурсів.

Кінцева мета проведення енергоаудиту міста/громади – поява та реалізація  стратегії з управ-
ління енергією, яка враховує місцеві особливості структури споживання, можливості появи або ро-
звитку генерації та проведення заходів з енергоощадності.

Енергетичний аудит в рамках міста/громади потребує дослідження роботи п’яти основних систем: 
• Електропостачання
• Теплопостачання
• Постачання енергоресурсів (газ, тверде паливо)
• Водопостачання /водовідведення
• Транспорт
Енергетичний аудит окремих систем проводиться з метою визначення реальної картини як ге-

нерації, так і споживання ресурсів.
Для якісного планування розвитку та модернізації інфраструктури окремих систем потрібен 

якісний енергоаудит будівель, що дозволить зрозуміти потенціал для зниження або диверсифікації 
споживання ресурсів.  

Енергетичний аудит дозволяє визначити наскільки ефективно використовуються ресурси та ро-
зробити рекомендації для скорочення їх споживання.

Мета енергоаудиту - сприяння суб’єктам господарської діяльності у визначенні своєї політики з 
енергозбереження, рівня ефективності використання ПЕР, потенціалу енергозбереження, надання 
допомоги у розробці заходів з енергозбереження, їх фінансовій оцінці та оцінці впливу на довкілля. 

1.2 Методика проведення 

Варто дотримуватися такого алгоритму:
• Збирання первинної економічної та технічної інформації та ведення консультування персо-

налу великих та середніх за рівнем енергоспоживання підприємств;
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• Аналіз первинної інформації та побудова енергобалансів;
• Ведення необхідних обстежень та вимірювань і розроблення первинного переліку можли-

вих ЕЗЗ;
• Розроблення та обґрунтування проектів ЕЗЗ виконується в рамках прийнятих міських про-

грам з ЕЗ;
• Остаточна селекція та узгодження з керівництвом підприємства ЕЗЗ, що підлягають реалізації;
• Розроблення остаточного варіанту ЕЗЗ, що підлягають реалізації, визначення постачаль-

ників необхідного обладнання та організація тендерів на його закупівлю;
• Участь у втіленні ЕЗЗ і забезпечення авторського контролю, або реалізація ЕЗЗ власними си-

лами.
При здійсненні енергоаудиту потрібно користуватися положеннями ДСТУ 4065-2001 та ДСТУ EN 

16247-4:2015

1.3 Звіт за результатами енергоаудиту міста

Енергоаудит (енергетичний аудит) – добровільне енергетичне обстеження, що проводиться за 
ініціативою споживача паливно-енергетичних ресурсів.

Енергетичне обстеження – обстеження споживачів паливно-енергетичних ресурсів з метою 
встановлення ефективності використання ними паливно-енергетичних ресурсів і вироблення еко-
номічно обґрунтованих заходів по зниженню витрат на паливо- і енергозабезпеченні.

Метою проведення енергоаудиту є визначення способів підвищення енергоефективності під-
приємства, будівлі, тепломережі чи водоканалу.

Енергоаудит на етапі прийняття рішення про впровадження енергоефективного проекту дає 
чіткі відповіді на питання:

1. Де і з якої причини не ефективно витрачається енергія (теплова енергія, вода, електрична 
енергія)?

2. На скільки ці втрати критичні сьогодніі та в найближчій перспективі?
3. Які заходи можна впровадити для підвищення енергоефективності?
4. Яка орієнтовна вартість заходів?
5. В якій пріоритетності впроваджувати заходи при відсутності належного фінансування?
Методологія проведення енергоаудиту залежить від інформації, яку прагне одержати й за яку го-

товий платити клієнт, а також від складу використовуваного в ході обстеження контрольно-вимірю-
вального устаткування.

З одного боку, енергоаудит, як складова системи енергоменеджменту, може бути простим огля-
дом енергоспоживання, що ґрунтується на даних лічильників.

З іншого боку, енергоаудит може бути комплексним і трудомістким процесом визначення та 
ідентифікації всіх напрямків витрат енергії й передбачати встановлення нового постійного вимірю-
вального устаткування, тестування й вимірювання протягом тривалого періоду часу і в результаті 
детальної перевірки дозволить сформулювати детальні рекомендації. Природно, що останній тип 
аудиту буде значно дорожчим, ніж перший.

Методика проведення аудиту повинна ґрунтуватися на певному стандартному (типовому) ал-
горитмі, що, по-перше, забезпечить якомога ефективнішу роботу самого аудитора (не потрібно 
«винаходити велосипед» - що, як і в якій послідовності обстежувати, просто потрібно швидко ви-
конувати пункти стандартної програми), а, по-друге, оскільки програма стандартна, забезпечити 
можливість настільки ж ефективного підключення інших аудиторів на певних (стандартних) ета-
пах роботи.

Рекомендації щодо заходів з модернізації окремих систем енергопостачання не завжди можуть 
дати синергетичний ефект, тому необхідний комлексний погляд для визначення приорітетних на-
прямків розвитку системи управління енергією.  
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2. Загальний підхід до виконання енергоаудитів

Як правило, створенню ефективної програми енергоефективної модернізації будівлі передує її енер-
гоаудит, який, без перебільшення, є наріжним каменем такої програми. Водночас, енергоаудит можна 
проводити і в будь-який інший час, доки триває програма, для того, щоб перевірити отримані результа-
ти або знайти нові можливості для подальшого вдосконалення використання енергії в будівлі.

Енергоаудит:
• дозволяє з’ясувати, де і як у будівлі використовують енергію, та де можуть бути її непродуктивні 

втрати;
• визначає поточний рівень споживання енергії, відносно якого згодом оцінюють досягнутий 

прогрес. Різниця між ним та запланованим рівнем енергетичного функціонування будівлі або 
найкращим на даний момент технологічним рішенням становить потенціал енергоощадності;

• рекомендує способи покращення енергоефективності і зменшення відповідних витрат;
• дає попередню оцінку видатків і заощаджень для різних варіантів енергоефективних за-

ходів, а також періоду їхньої оплатності.
Він включає в себе збір всіх доречних даних і записів, обстеження на місці (включно з опиту-

ванням і збором зауважень від персоналу), подальший докладний аналіз зібраної інформації та 
відпрацювання пропозицій і їх обґрунтування. Для проведення якісного енергоаудиту залучають 
професійних енергоаудиторів ззовні.

Цілі енергоаудиту вибраної будівлі визначає замовник. Розгляд даного питання вимагає особливої 
уваги. Переважно під час енергоаудиту обстежують всю будівлю: огороджувальні конструкції, інже-
нерні системи, їх експлуатацію й технічне обслуговування та графік роботи установи/організації, що її 
займає. Такий аудит дає найбільш повну й точну картину можливостей економії енергії в будівлі.

З іншого боку, ціль може бути теж вужчою та стосуватись конкретних систем, таких як: опален-
ня, вентиляція чи освітлення. Щоправда, при цьому підході можна не помітити можливостей для 
значно більших заощаджень, проте він добре спрацьовує у випадку окремих спеціальних проектів 
з енергоефективної модернізації будівлі, та коли фінансові ресурси обмежені.

Рис 2.1. Основні етапи проведення енергоаудиту
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2.1. Основні завдання та принципи проведення енергоаудиту 

Завданнями проведення ЕА є:
• визначення загального стану об’єкта, що споживає ПЕР, його основних підрозділів та техно-

логічних процесів як споживачів ПЕР; 
• аналіз балансів споживання ПЕР окремо по кожному виду;
• аналіз балансів споживання ПЕР в енергоємних технологічних установках, технологічних 

процесах та підрозділах;
• аналіз втрат ПЕР на об’єктах ЕА;
•  аналіз витрат коштів на ПЕР у собівартості продукції;
•  оцінення потенціалу енергозбереження об’єктів ЕА;
•  оцінення рівня ефективності використання ПЕР;
•  аналіз енергоємності продукції;
•  аналіз питомого споживання ПЕР і порівняння з чинними нормами та нормативами, підго-

товлення пропозицій щодо його зменшення;
•  оцінення ефективності функціонування СЕМ;
•  розроблення рекомендацій щодо впровадження енергоощадних заходів з їх техніко-еко-

номічним оціненням. 
  Основними принципами ЕА є: 
•  компетентність і об’єктивність виконавців ЕА під час виконання ними енергоаудиторської 

діяльності;
•  наукова обґрунтованість і легітимність енергоаудиторського висновку;
•  достовірність, повнота і конфіденційність енергоаудиторської інформації;
•  врахування досягнень науково-технічного прогресу, норм і правил технічної та екологічної 

безпеки, вимог регламентів, стандартів, міжнародних вимог;
•  незалежність енергоаудиторів під час виконання ними енергоаудиторської діяльності;
•  відповідальність виконавців  ЕА за організацію, проведення та якість ЕА.

2.2.   Об’єкти і  суб’єкти енергоаудиту

Об’єктами ЕА є:
•  об’єкти, що споживають ПЕР;
•  окремі підрозділи об’єкта, що споживає ПЕР;
•  технологічні процеси основних і допоміжних виробництв;
•  енергоємні споживачі ПЕР;
•  об’єкти, що знаходяться на передпусковій або передексплуатаційній стадіях;
•  системи енергозабезпечення;
•  будівлі та споруди;
•  система обліку та контролю використання ПЕР;
•  система енергетичного менеджменту;
•  інвестиційні та приватизаційні пропозиції, програми, проекти, кредитні угоди тощо.
Суб’єктами ЕА є: Замовник та Виконавець енергетичного аудиту.

2.3. Ринок послуг енергетичного аудиту, сертифікація будівель

22 червня 2017 р. прийнято, а 23 липня 2018 р. введено в дію, Закон України «Про енергетичну 
ефективність будівель». Реалізація заходів, передбачених Законом, дозволить споживачам отрима-
ти можливість якісно проводити енергетичну оцінку будівель. Таким чином, вони зможуть своєчас-
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но визначати недоліки у споживані енергії будівлею, встановлювати та планувати заходи з термо-
модернізації, залучати інвестиції для їх впровадження.

Цим Законом унормовано питання встановлення мінімальних вимог до енергетичної ефектив-
ності будівель та передбачено запровадження сертифікації енергетичної ефективності. Сертифіка-
ція забезпечить власників актуальною інформацією про енергетичні характеристики будівель, а 
також дозволить удосконалити механізми контролю за державними програмами енергоефектив-
ності, посилити їх ефективність.

Також, передбачено створення відкритих баз даних:
• енергетичних сертифікатів будівель;
• звітів про результати обстеження інженерних систем будівель;
• енергетичних аудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем будівель.
Важливі новації документу – фіксація нормативно-правових засад для незалежного моніторингу 

сертифікатів енергоефективності будівель, а також – відповідальності за порушення законодавства  
у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

Ринок послуг енергетичного аудиту

Наразі дорожня карта ринку послуг енергетичного аудиту в Україні виглядає наступним чином. 
Особи, які мають намір стати фахівцями з енергоефективності, повинні пройти професійну атеста-
цію. Далі дані про фахівців вносять до відкритої бази даних. Таким чином, кожен, кому потрібна по-
слуга сертифікації або обстеження інженерних систем, має змогу обрати фахівця через базу даних.

При проведенні енергетичної сертифікації будівлі та обстеження інженерних систем, енерго- 
аудитори повинні керуватися єдиною методикою, яка зараз розробляється. На безоплатній основі 
буде запропоновано програмне забезпечення для розрахунку енергетичного сертифікату. Але це 
не означає, що аудитора будуть обмежувати у використанні ПЗ. За бажанням він може використову-
вати будь-яке програмне забезпечення, яке відповідатиме затвердженому алгоритму розрахунку.

Після складання сертифікату та звіту, фахівці передають їх до Держенергоефективності та Мін-
регіону, де документація перевіряється на відповідність вимог закону (правильність виконання, 
якість). У разі виявлення порушень, фахівця позбавляють права на виконання робіт на три роки. 
Створено і бази даних звітів з обстеження інженерних систем та сертифікатів, аби систематизувати 
дані про енергетичну ефективність будівель в Україні та моніторинг цієї сфери в цілому. Вони мають 
вільний доступ і кожен може отримувати інформацію з них.

Сертифікація будівель

Згідно Закону України від 22.06.2017 № 2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель», сер-
тифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:

1) об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за кла-
сом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідка-
ми, що визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

2) будівель державної власності з опалювальною площею понад 250 квадратних метрів, які 
часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;

3) будівель з опалювальною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких 
розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких бу-
дівель);

4) будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та 
яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних ви-
мог до енергетичної ефективності будівлі.

За результатами сертифікації енергетичної ефективності складається енергетичний сертифікат.
Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності, форма енергетичного сертифіка-

та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері будівництва.
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У порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності встановлюються вимоги до про-
цедури збору та обробки інформації про фактичні або проектні характеристики огороджувальних 
конструкцій та інженерних систем, оцінку відповідності розрахункового рівня енергетичної ефек-
тивності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності та розроблення реко-
мендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності.

Істотними умовами договору сертифікації енергетичної ефективності є:
1) строк та вартість сертифікації енергетичної ефективності;
2) порядок отримання результатів сертифікації;
3) порядок визначення та компенсації шкоди, яка може бути заподіяна енергоаудитором вна-

слідок неякісного та/або несвоєчасного виконання покладених на нього функцій і обов’язків або у 
разі надання недостовірних результатів сертифікації;

4) умова щодо звільнення від відповідальності енергоаудитора у разі надання замовником 
сертифікації енергетичної ефективності недостовірних даних, що спричинили спотворення резуль-
татів такої сертифікації.

Інформація, зазначена в енергетичному сертифікаті будівлі, стосується всіх житлових та нежит-
лових приміщень цієї будівлі.

В енергетичному сертифікаті зазначаються:
1) адреса (місцезнаходження) будівлі;
2) клас енергетичної ефективності будівлі, визначений відповідно до методики, передбаченої 

частиною першою статті 5 Закону України від 22.06.2017 № 2118-VIII «Про енергетичну ефективність 
будівель», із зазначенням року відповідності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної 
ефективності;

3) відомості про функціональне призначення та конструкцію будівлі, кількість поверхів, об’єм 
та загальну площу;

4) мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі;
5) фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем 

будівлі;
6) фактичне питоме енергоспоживання будівлі (крім об’єктів нового будівництва);
7) рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівлі 

(крім об’єктів будівництва) в економічно доцільний спосіб, які враховують місцеві кліматичні умови, 
є технічно та економічно обґрунтованими та в яких зазначаються заходи, які необхідно здійснити 
для реалізації таких рекомендацій;

8) серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора, який склав енергетичний сер-
тифікат;

9) інформація про рівень викидів парникових газів;
10) інформація про можливість отримання більш детальних відомостей, зазначених у сер-

тифікаті, включаючи інформацію про економічну ефективність викладених у такому сертифікаті 
рекомендацій щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель та/або 
їх відокремлених частин.

Форма енергетичного Сертифікату будівлі наведена у Додатку 7.
Енергетичний сертифікат щодо об’єкта будівництва є складовою частиною проектної докумен-

тації на будівництво. У матеріалах проектної документації зберігається роздрукована копія енерге-
тичного сертифіката будівлі, засвідчена особою, яка склала такий сертифікат.

Енергетичний сертифікат будівлі є складовою частиною будівельного паспорта об’єкта будівни-
цтва, передбаченого законодавством. Строк дії енергетичного сертифіката будівлі становить де-
сять років.

Енергетичний сертифікат будівлі вважається таким, що втратив чинність до закінчення встанов-
леного строку дії, у разі складення для такої будівлі нового енергетичного сертифіката.
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Енергетичний сертифікат та вихідні дані, що використовувалися під час його складання, переда-
ються енергоаудиторами в електронній формі для внесення до бази даних сертифікатів протягом 
десяти робочих днів з дня їх складення. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбере-
ження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вносить дані енергетичних 
сертифікатів до бази даних сертифікатів протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від енер-
гоаудиторів. Доступ до бази даних сертифікатів є безоплатним.

Примітка: У Додатках 8, 9 наведено приклад кваліфікаційного атестату енергоаудитора/фахівця з 
обстеження інженерних систем, що дає можливість провадити діяльність протягом 5-ти років.

2.4. Основні етапи проведення енергетичного аудиту

Основними етапами ЕА є:
а) переддоговірний – має передбачати зустріч представника потенційного Виконавця з За-

мовником, попереднє ознайомлення представника з об’єктом ЕА, відвідування енергоаудиторами 
об’єкту, що споживає ПЕР, отримання первинної інформації, її аналіз і розробка плану ЕА;

б) організаційно-підготовчий – має передбачати узгодження плану проведення ЕА з Замовни-
ком, підписання договору на проведення ЕА, визначення осіб з боку Замовника для участі в прове-
денні ЕА, підготовка енергоаудиторської групи, формування наказу по об’єкту;

в) збирання інформації – має передбачати ознайомлення з документальною інформацію та 
проведення вимірювань на об’єкті ЕА;

г) оброблення та аналіз інформації – має передбачати виконання аналізу отриманих резуль-
татів, оцінення потенціалу енергозбереження та основних техніко-економічних показників ефек-
тивності використання ПЕР, аналізу ефективності функціонування СЕМ;

д) розроблення рекомендацій з енергозбереження – має передбачати розроблення та тех-
ніко-економічне оцінення ефективності пріоритетного переліку енергоощадних заходів;

е) складання звіту та висновку – повинен передбачати складання звіту та енергоаудиторсько-
го висновку за результатами проведення ЕА;

ж) презентація результатів – має передбачати передачу Замовнику звіту та енергоаудиторсь-
кого висновку, а також проведення презентації Замовнику основних результатів ЕА.

2.  Переддоговірний етап

2.1  На переддоговірному етапі Замовник направляє потенційному Виконавцю робіт з ЕА лист-за-
мовлення, в якому має бути зазначено мету і завдання проведення ЕА, перелік об’єктів ЕА, а також 
бажаний термін його проведення. 

2.2  На цьому етапі Замовник повинен надати потенційному Виконавцю таку інформацію:
•   галузь промисловості, в якій працює об’єкт, що споживає ПЕР;
•   юридична адреса та номери контактних телефонів;
•   коротка історична довідка про об’єкт, що споживає ПЕР;
•   номенклатура та обсяги виробництва продукції;
•   щорічне споживання ПЕР за останні 2-5 років;
•   кількість працівників;
•   загальна площа об’єкту, що споживає ПЕР;
•   режим роботи об’єкту, що споживає ПЕР;
•   наявність субспоживачів ПЕР;
•   наявність обмежень на споживання ПЕР;
•   система тарифів на ПЕР, що використовує об’єкт, що споживає ПЕР;
•   характеристика систем обліку та контролю споживання ПЕР;
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•   наявність системи енергетичного менеджменту на об’єкті, що споживає ПЕР;
•   інформація про ЕА об’єкту, що споживає ПЕР, що були проведені раніше.
Примітка: У разі неможливості з яких-небудь причин надати усю перелічену інформацію Замов-

ник повинен навести причину, з якої він відмовляється у її наданні. Щонайменше, Замовник пови-
нен вказати якою інформацію він володіє, а яка інформація відсутня або потребує збирання. 

2.3  Потенційний Виконавець надсилає Замовнику лист-відповідь, в якому підтверджує свою 
згоду з поставленим завданням ЕА. Лист-відповідь повинен містити вимоги щодо відповідальності 
Виконавця перед Замовником, форми подання звіту Виконавця, а також інші завдання, про які Ви-
конавець вважає за необхідне домовитися до початку проведення ЕА. 

2.4  Потенційний Виконавець, у разі необхідності, може направити свого представника для оглядово-
го ознайомлення з об’єктом ЕА з метою визначення обсягів роботи безпосередньо на місці або збиран-
ня додаткових відомостей і матеріалів, необхідних для проведення попереднього оцінення об’єкту ЕА.

2.5  Потенційний Виконавець, одночасно з аналізом матеріалів, одержаних від Замовника, ор-
ганізує збирання та аналіз додаткових відомостей про об’єкт ЕА від незалежних джерел (дані з Ін-
тернету, офіційних статистичних звітів тощо).

2.6  Потенційний Виконавець аналізує первинну інформацію про підприємство. Для аналізу пер-
винної інформації необхідно побудувати:

•   річні графіки споживання ПЕР;
•   річні графіки питомого споживання ПЕР та енергоємності продукції;
•   звітні баланси споживання ПЕР;
•   баланс фінансових витрат на споживані ПЕР.
2.7  Потенційний Виконавець, на підставі результатів аналізу матеріалів, що надійшли від Замов-

ника, розробляє план проведення ЕА.
2.8  За бажанням Замовника та за окрему плату Виконавець готує попередній звіт. В поперед-

ньому звіті повинен бути наведений перелік питань, які повинні бути поглиблено розглянуті під 
час проведення ЕА, стан споживання ПЕР об’єктом, що споживає ПЕР, вказані основні енергоощадні 
заходи, впровадження яких забезпечить підвищення рівня ефективності використання ПЕР.  

2.9  Після розгляду попереднього звіту Замовник ЕА готує свої пропозиції щодо переліку питань, 
які могли б бути поглиблено розглянуті під час проведення ЕА. 

2.10  За бажанням Замовника Виконавець ЕА може визначатися шляхом проведення відкритого 
або закритого тендеру. 

2.10.1  У разі проведення тендера на закупівлю ЕА, Замовник надсилає потенційному Виконав-
цеві лист-запрошення на участь у тендері. У листі-запрошенні має міститися:

•  юридична адреса об’єкта, що споживає ПЕР та номери контактних телефонів;
•  технічне завдання на проведення ЕА;
•  термін проведення ЕА;
•  час та місце зустрічі представників потенційних виконавців (у разі проведення такої зустрічі);
•  термін подання заявок з боку потенційних виконавців;
•  вимоги до потенційних виконавців (перелік виконаних ЕА, наявний парк вимірювальних 

приладів, тощо);
•  вимоги до складу заявок потенційних виконавців; 
•  інша інформація, що є суттєвою для визначення загальної вартості робі та термінів її прове-

дення.
2.10.2  За необхідності потенційний Виконавець має право уточнювати вимоги, які містяться у 

листі-замовленні та задавати Замовнику запитання, що стосуються проведення ЕА.
2.10.3  У разі незгоди потенційного Виконавця із вимогами, що містяться у листі-запрошенні, Ви-

конавець має право направити Замовнику альтернативну заявку, в якій викласти свої пропозиції 
щодо обсягів робіт, термінів проведення тощо. Заявка потенційного Виконавця повинна містити:
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•  юридичну адресу Виконавця та номери контактних телефонів;
•  дані, які визначені у вимогах до складу заявок потенційних виконавців;
•  повну вартість ЕА та порядок розрахунків;
•  терміни проведення ЕА;
•  іншу інформацію, яку потенційний Виконавець вважає важливою.
Примітка: Якщо Замовником ЕА виступає державна установа, об’єкт, що споживає ПЕР державної 

форми власності чи казенний, Виконавець визначається згідно з Законом України “Про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

3.  Організаційно-підготовчий етап

3.1  Організаційно-підготовчий етап починають з проведення попередньої наради представ-
ників Замовника та потенційного Виконавця. 

3.2  Під час попередньої наради Виконавець:
•  інформує учасників наради про мету та завдання проведення ЕА, план та методики прове-

дення ЕА;
• установлює офіційні способи спілкування між енергоаудиторами та персоналом Замовника;
•  узгоджує дату проведення заключної наради та проміжних нарад (у разі виникнення потре-

би в їх проведенні);
• узгоджує план проведення ЕА підрозділів та виробництв Замовника;
• з’ясовує усі незрозумілі питання плану проведення ЕА. За результатами попередньої наради 

представники Замовника та потенційного Виконавця складають та підписують протокол наради.
3.3  Після узгодження плану проведення ЕА Замовник та Виконавець укладають договір на про-

ведення ЕА. Вимоги до складання договору на проведення ЕА наведені в пп.7.1.1 п.7. 
3.4  Згідно з планом проведення ЕА Виконавець та Замовник формують склад енергоаудитор-

ської групи. Замовник визначає відповідальних осіб з боку об’єкту, що споживає ПЕР, за організа-
цію проведення ЕА. До числа відповідальних осіб повинні входити: головний енергетик, керівник 
служби енергетичного менеджменту (при наявності), заступник директора з питань виробництва, 
керівник планово-економічного відділу тощо.

3.5  До початку проведення ЕА Замовник і Виконавець уточнюють питання розміщення енергоа-
удиторської групи, забезпечення робочими місцями, взаємодії енергоаудиторів з представниками 
Замовника, підготовка представників Замовника, залучених до проведення ЕА, підготовки і надан-
ня необхідних документів, матеріалів, довідок тощо.

3.6  Підготовка працівників об’єкту, що споживає ПЕР має передбачати ознайомлення з поряд-
ком заповнення опитувальних листків, використанням вимірювальної апаратури, правилами про-
ведення вимірювань тощо.

3.7  Замовник повинен організувати заняття з питань охорони праці під час проведення ЕА об’єк-
тів Замовника, особливостям підключення вимірювальної апаратури.

3.8  По закінченню організаційно-підготовчого етапу Замовник повинен видати наказ по об’єкту, 
що споживає ПЕР, про проведення ЕА.

4 . Етап збирання інформації при виконанні енергоаудиту

4.1 На етапі збирання інформації має бути передбачено збирання необхідних даних про енер-
гогосподарство об’єкту, що споживає ПЕР шляхом проведення опитувань, вивчення документів і 
здійснення необхідних вимірювань. 

4.2  Для отримання інформації про об’єкт ЕА шляхом проведення опитувань використовуються 
опитувальні листи, форма яких наведена у Додатках 2-4.

4.3  Для доповнення необхідних даних про об’єкт ЕА, що не знайшли відображення в документах, 
повинно проводитися вимірювання на об’єктах ЕА.
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4.4  Для проведення вимірювань застосовують стаціонарні та переносні спеціалізовані засоби 
вимірювальної техніки. 

4.5  Для проведення вимірювань можуть бути залучені працівники служби головного енергети-
ка та служби енергетичного менеджменту об’єкту, що споживає ПЕР. 

5.  Етап оброблення та аналізу інформації при виконанні енергоаудиту

5.1  На етапі оброблення та аналізу інформації про об’єкт ЕА необхідно:
а) визначити:
• втрати ПЕР;
• питомі витрати ПЕР;
• потенціал енергозбереження;
• основні енергоекономічні показники об’єкту, що споживає ПЕР тощо;
б) побудувати:
• енерготехнологічну схему виробництва;
• карту споживання ПЕР;
• графіки споживання ПЕР за визначені періоди часу (за добу, місяць, квартал, рік тощо);
• графіки динаміки питомого споживання ПЕР;
• аналітичні та синтетичні паливно-енергетичні баланси;
• причинно-наслідкову діаграму чинників, які впливають на ефективність використання ПЕР 

тощо;
в) провести аналіз:
• чинників, які впливають на ефективність використання ПЕР;
• балансів споживання ПЕР;
• питомого споживання ПЕР;
• втрат ПЕР;
• чинних норм та нормативів щодо використання ПЕР;
• динаміки та досягнутого рівня ефективності використання ПЕР;
• варіантів забезпечення об’єкту, що споживає ПЕР по фінансовим та екологічним критеріям;
• основних енергоекономічних показників об’єкту, що споживає ПЕР;
• технічних та економічних результатів, досягнутих за рахунок підвищення ефективності ви-

користання ПЕР;
• ефективності функціонування СЕМ тощо.
5.2  На підставі результатів аналізу документальної інформації про об’єкт ЕА та інформації, отри-

маної шляхом проведення вимірювань, провадять:
•  підготовлення попередніх висновків про ефективність використання ПЕР підрозділами 

об’єкту, що споживає ПЕР та об’єктом в цілому;
•  виявлення джерел неефективного використання ПЕР;
•  розроблення рекомендацій щодо впровадження енергоощадних заходів.

6.  Етап розроблення рекомендацій щодо впровадження енергоощадних заходів

На цьому етапі необхідно:
•  визначити технічну суть пропонованих вдосконалень та джерела отримання економії ПЕР;
•  визначити пріоритет впровадження пропонованих вдосконалень;
• визначити всі можливості зменшення витрат, що можуть бути здійснені силами самого За-

мовника;
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• розрахувати потенційну річну економію у фізичному та вартісному вираженнях;
• визначити перелік обладнання, необхідного для реалізації рекомендацій, оцінити його 

вартість з урахуванням доставки, монтажу та введення в експлуатацію;
• визначити можливі екологічні та інші ефекти від впровадження рекомендацій, які впливають 

на реальну економічну ефективність;
• оцінити загальний економічний ефект з урахуванням всіх згаданих вище особливостей.

7. Етап складання звіту з ЕА

7.1  На цьому етапі, за результатами збирання, оброблення та аналізу інформації, згідно з планом 
проведення ЕА, енергоаудиторська група готує звіт з ЕА. 

7.2  Під час проведення позачергового ЕА складання звіту має закінчуватися підготовкою енер-
гоаудиторського висновку.

8.  Етап презентації результатів проведення ЕА

8.1  На цьому етапі Виконавець представляє результати проведення ЕА керівництву об’єкту, що 
споживає ПЕР та персоналу, що відповідає за ефективність використання ПЕР на об’єкті, що спожи-
ває ПЕР. Результати проведення ЕА надаються у вигляді резюме обсягом не більше трьох сторінок.

8.2  Презентація повинна складатися з двох основних частин:
•  результати аналізу стану споживання ПЕР на об’єкті, що споживає ПЕР;
•  перелік запропонованих енергоощадних заходів, результати їх техніко-економічного оціню-

вання та оцінювання їх впливу на довкілля.
8.3  Результати аналізу стану споживання ПЕР на об’єкті, що споживає ПЕР, подаються у вигляді 

стислої характеристики об’єкта, що споживає ПЕР щодо ефективності використання ПЕР з обов’яз-
ковим наведенням: 

•  величини втрат ПЕР;
•  балансу споживання ПЕР об’єктом, що споживає ПЕР;
•  балансу витрат коштів на ПЕР;
• основних напрямків економії ПЕР на об’єкті, що споживає ПЕР;
• орієнтовної величини технологічно доступного потенціалу енергоощадності у натурально-

му та грошовому еквіваленті по запропонованим енергоощадним заходам.
8.4  Перелік запропонованих енергоощадних заходів подається у вигляді стислого опису кожно-

го з енергоощадних заходів відповідно до пріоритетності їх впровадження. Для кожного з енергоо-
щадних заходів під час презентації необхідно наводити:

•  опис сутності енергоощадного заходу;
•  обсяг капіталовкладень необхідних для впровадження;
•  орієнтовної величини технологічно доступного потенціалу енергоощадності у натурально-

му та грошовому еквіваленті;
•  простий термін окупності.
8.5  Презентація повинна закінчуватися підсумком роботи та переліком енергоощадних заходів, 

сформованим відповідно до порядку доцільності їх впровадження.
8.6  Під час презентації бажано використовувати засоби мультимедії та комп’ютерної техніки.

2.5. Вимоги до збору інформації про об’єкт енергетичного аудиту

Загальні вимоги до збору інформації

Як правило, збір статзвітних даних слід проводити за останні 2-3 роки. При зборі даних енерго-
аудитори використовують розроблені ними опитувальні листи. За достовірність поданих енерго- 
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аудитору даних несе відповідальність керівництво закладу. Завдання енергоаудиторів - вибірко-
вим контролем оцінити достовірність поданих відомостей. Вся інформація, отримана з документів, 
є вихідним матеріалом для аналізу ефективності енерговикористання.

Збір інформації про об’єкт ЕА повинен передбачати ознайомлення з документальною інформа-
цією про стан енергогосподарства об’єкта, що споживає ПЕР, проведення необхідних вимірювань, а 
також застосування засобів фото- та відеографування.

Інформацію про об’єкт ЕА необхідно збирати і групувати за такими напрямками:
а) система електропостачання;
б) система теплопостачання;
в) система паливопостачання;
г) система постачання стисненим повітрям;
д) система вентиляції, підігріву повітря і кондиціонування;
е) система водопостачання і каналізації;
ж) система холодопостачання;
з) система освітлення;
и) енергоємні споживачі технологічного процесу:
• електротермічні установки;
• електропривод потужністю понад 100 кВт;
• інші споживачі;
к) будинки та споруди;
л) системи обліку та контролю споживання ПЕР;
м) система енергетичного менеджменту;
н) інші системи.
Інформацію, що отримана під час проведення ЕА, треба задокументувати і перевірити порівнян-

ням з інформацією, одержаною з інших джерел інформації.
Інформацію, що отримана під час проведення ЕА, має характеризувати повнота, достатність, 

періодичність та достовірність.
Вимоги до документальної інформації, яка збирається на рівні міст

До документальної інформації належить:
• форми статистичної звітності підприємства (форми 1-ТЕП, 4-МТП, 6-ТП, 11-МТП, 23-Н Мін-

стату України);
• проектна документація на енергогосподарство об’єкта, що споживає ПЕР;
• енергетичний паспорт об’єкта, що споживає ПЕР;
•  фінансово-економічні дані по об’єкту, що споживає ПЕР;
• звітна документація з комерційного і технічного обліку витрати ПЕР;
• рахунки від постачальників ПЕР;
• графіки споживання ПЕР протягом години, доби, місяця;
• технічна документація на енергоспоживаюче устаткування (паспорти, формуляри, специ- 

фікації, технологічні регламенти, режимні карти тощо);
• документація щодо ремонтів, налагоджувальних і випробувальних робіт;
• норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на виробництво продукції;
•  результати опитування та анкетування керівництва і технічного персоналу;
• інформація про системи споживання ПЕР;
• документація про енергоощадні заходи;
• звіти попередніх енергетичних аудитів;
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• приписи інспекції з енергозбереження;
• перспективні програми і проекти реструктуризації об’єкта, що споживає ПЕР чи модернізації 

окремих його виробництв тощо.
Документальна інформація про об’єкт, що споживає ПЕР, повинна мати підписи або копії підписів 

з боку Замовника.
Обсяг документальної інформації повинен визначатися енергоаудиторами залежно від об’єкта 

ЕА та завдань, які вирішують під час проведення ЕА.
Вимоги до проведення вимірювань

Вимірювання необхідно проводити, щоб отримати недостатню документальну інформацію, 
або щоб перевірити достовірність наявної документальної інформації. Для здійснення зазначених 
вимірювань застосовуються наявні на об’єкті, що споживає ПЕР, системи обліку та контролю ПЕР, 
стаціонарні та переносні засоби контрольно-вимірювальної техніки.

Залежно від завдання, яке вирішують під час проведення ЕА, вимірювання поділяють на:
а) однократні – в разі оцінення рівня енергоефективності окремого об’єкта під час роботи у 

визначеному режимі;
б) балансові – в разі складання балансу розподілу ПЕР між окремими споживачами, ділянками 

виробництва, підрозділами об’єкту, що споживає ПЕР;
в) реєстраційні – в разі виявлення змін будь-якого параметру режиму споживання ПЕР.
Під час проведення вимірювань треба максимально використовувати наявні на об’єкті, що спо-

живає ПЕР, системи обліку та контролю ПЕР, засоби вимірювальної техніки служб об’єкта, що спожи-
ває ПЕР. Вибір методів та засобів вимірювання тих чи інших фізичних величин здійснюється згідно 
рекомендації. 

Для проведення ЕА необхідно мати мінімальний комплект засобів вимірювальної техніки, до 
складу якого входять:

а) для електромеханічних вимірювань:
- тестер (мультиметр) та/або прилади відповідного класу точності для вимірювання струму, 

напруги, потужності, коефіцієнта потужності;
- аналізатор електричних сигналів (осцилограф або інші, у тому числі комп’ютеризовані прилади);
- обладнання для отримання графіків навантажень технологічного устаткування;
- тахометр; 
- люксметр;
- секундомір;
б) для вимірювань параметрів теплоти, рідин, повітря, газів:
- газоаналізатор або інше обладнання, що дає можливість аналізувати повноту згоряння па-

лива, а також шкідливі викиди до навколишнього середовища;
- набір термометрів з різними датчиками: повітряними, рідинними (заглибленими), поверх-

невими (накладними, контактними) тощо;
- манометри;
- трубка Піто;
- витратоміри рідин та газів;
- анемометр;
- гігрометр;
- секундомір.
Залежно від специфіки ЕА комплект засобів вимірювальної техніки може бути доповнений таки-

ми приладами:
• аналізатором показників якості електроенергії; 
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• приладом для вимірювання опору електроізоляції; 
• приладом для вимірювання опору заземлення; 
• мікроомметром для перевірки опору контактів; 
• кореляційним визначником місць пошкодження трубопроводів; 
• витокопошукачами та детекторами газів; 
• тепловізором; 
• високотемпературним інфрачервоним термометром (пірометром) з верхньою межею 2000 °С; 
• товщиноміром для визначення товщини стінок трубопроводів і резервуарів; 
• витратоміром для стоків; 
• манометрами і дифманометрами на різні межі вимірювання; 
• прилади для вимірювання витоків стисненого повітря в трубопроводах;
• визначником якості води (солевміст, pH); 
• динамометрами для вимірювання зусилля і моменту;  
• автономними приладами для тривалої реєстрації температури повітря; 
• тепломірами для вимірювання теплового потоку; 
• устатковунням для вимірювання інфільтрації повітря в приміщеннях;
• іншими приладами.
 Всі засоби вимірювальної техніки мають відповідати вимогам метрологічного контролю.
Для оцінювання вірогідності отриманої документальної інформації про об’єкт ЕА необхідно про-

водити її верифікацію шляхом порівняння її з інформацією, яка отримана за допомогою засобів кон-
трольно-вимірювальної техніки, для цього ж об’єкта.

У випадку неможливості проведення вимірювань необхідних параметрів технологічного проце-
су, верифікація документальної інформації може здійснюватися за допомогою даних, отриманих з 
довідникової літератури.

Обсяг інформації, отриманої шляхом проведення вимірювань, встановлюють енергоаудитори 
залежно від об’єкту ЕА та поставлених мети і завдань. 

Вимоги до застосування засобів фото- та відеографування

Для фіксування та графічного відображення стану об’єктів ЕА та/або їх окремих складових щодо 
ефективності використання ПЕР необхідно застосовувати засоби фото- та відеографування.

В залежності від завдання, що вирішується шляхом використання засобів фотографування, ма-
ють застосовуватися орієнтувальний, оглядовий, вузловий та детальний фотознімки. 

Орієнтувальний знімок слід застосовувати у випадку, коли необхідно зафіксувати взаємне розта-
шування об’єкта ЕА та навколишньої обстановки чи місцевості, а також взаємне розташування 
окремих складових об’єкта ЕА по відношенню однин до одного. Отримання такого знімку необхід-
но здійснювати з височини (по можливості з найвищої точки місцевості) шляхом застосування ши-
рококутних об’єктивів або панорамного (кругового (360о), секторного (менше 360о) та лінійного) 
фотографування.

Оглядовий знімок слід застосовувати у випадку, коли необхідно зафіксувати стан об’єктів ЕА та/
або їх окремих складових щодо ефективності використання ПЕР ізольовано від навколишньої об-
становки або інших складових об’єкта ЕА.

Вузловий знімок слід застосовувати у випадку, коли необхідно зафіксувати стан окремих складо-
вих об’єкта ЕА та їх частин щодо ефективності використання ПЕР (наприклад, місця витоків теплоти, 
місця пошкодження теплоізоляції тощо).

Детальний знімок слід застосовувати у випадку, коли необхідно зафіксувати предмети та об’єкти, 
що мають вплив на ефективність використання ПЕР на об’єкті ЕА та/або його окремих складових.

Вузловий та детальний знімки передбачають застосування засобів вимірювання (вимірювальної 
лінійки, рулетки тощо), так як за отриманими фотознімками визначаються дійсні розміри та розта-
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шування зображених предметів.
Для фіксації реального стану у динаміці (за часом) об’єктів ЕА та/або їх окремих складових щодо 

ефективності використання ПЕР необхідно застосовувати відеографування.

2.6.  Вимоги до оброблення та аналізу інформації про об’єкт енергетичного аудиту

1.  Аналіз інформації про об’єкт ЕА повинен проводитися за такими напрямками:
• аналіз чинників, які впливають на ефективність використання ПЕР;
• аналіз динаміки та досягнутого рівня ефективності використання ПЕР;
• аналіз варіантів забезпечення об’єкта ПЕР за фінансовими та екологічними критеріями;
• аналіз паливно-енергетичних балансів та питомих витрат ПЕР;
• аналіз чинних норм та нормативів щодо використання ПЕР;
• визначення та аналіз основних енергоекономічних показників об’єкта, що споживає ПЕР;
•  аналіз технічних та економічних результатів, досягнутих за рахунок підвищення ефектив-

ності використання ПЕР.
Під час проведення аналізу інформації про об’єкт ЕА, необхідно керуватись такими принципа-

ми: конкретність, комплексність, системність, регулярність, об’єктивність, дієвість, економічність, 
порівнянність, науковість.

 Аналіз інформації про об’єкт ЕА необхідно проводити на основі попередньо розробленої мето-
дики, яка буде представляти вказівки або методичні рекомендації щодо виконання аналітичного 
дослідження. 

Методика повинна містити такі положення:
•  цілі та завдання аналізу;
•  об’єкти аналізу;
•  система показників, за допомогою яких буде досліджуватися кожен об’єкт аналізу;
•  рекомендації щодо послідовності та періодичності проведення аналізу;
• опис способів та методики аналізу об’єктів ЕА;
•  джерела інформації, на підставі якої здійснюється аналіз;
• вимоги щодо організації аналізу (які особи та служби будуть проводити окремі частини до-

слідження тощо);
•  технічні засоби, які доцільно використати для аналітичної обробки інформації;
•  порядок оформлення результатів аналізу;
•  споживачі результатів аналізу.
Розроблення методики аналізу повинно передбачати визначення послідовності (порядку) його 

виконання. Порядок проведення аналізу ефективності використання ПЕР схематично наведений 
на Рис 2.2. 

Аналіз документальної інформації та інформації, отриманої шляхом проведення вимірювань, 
необхідно виконувати згідно рекомендацій щодо оброблення статистичного матеріалу,  а також, в 
залежності від задачі аналізу, виконувати порівняння:

•  фактичних показників з плановими;
•  фактичних показників з нормативними;
• фактичних показників з показниками минулих років;
• фактичних показників з кращими по галузі;
• фактичних показників з середніми;
•  зіставлення паралельних і динамічних рядів для вивчення взаємозв’язків досліджуваних по-

казників;
•  зіставлення різних варіантів управлінських рішень;
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Рис 2.2.  Порядок проведення аналізу ефективності використання ПЕР.
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•  зіставлення результатів діяльності до та після зміни якого-небудь фактора, що впливає на 
ефективність використання ПЕР.

Для проведення порівняння необхідно дотримуватися порівнянності порівнюваних показників, 
що вимагає:

•  єдність об’ємних, вартісних, якісних, структурних показників;
•  єдність періодів часу, за які проводиться порівняння;
•  порівнянність умов виробництва;
•  порівнянність методики розрахунку показників.
Для приведення показників до порівнянного виду необхідно проводити нейтралізацію впли-

ву вартісного, об’ємного, якісного та структурного факторів шляхом приведення їх до єдиного 
базису, а також використовувати середні та відносні величини, поправкові коефіцієнти, методи 
перерахування тощо.

Для аналізу інформацію необхідно подавати у вигляді таблиць, діаграм та графіків, що дасть змо-
гу полегшити проведення порівняння.

Подання інформації у вигляді таблиць дає змогу виконувати одночасне порівняння однакових 
фізичних величин як в іменованих одиницях, так і у відсотках. 

Подання інформації у вигляді діаграм дає змогу виконувати наглядне відображення відсотково-
го співвідношення споживання ПЕР та витрат коштів на них. В залежності від поставленого завдан-
ня, для аналізу можуть застосовуватися такі види діаграм:

а) для порівняння долі споживання декількох енергоносіїв одним об’єктом за певний проміжок 
часу (або долі споживання одного виду енергоносія декількома об’єктами):

• кругові секторні діаграми (об’ємні та площинні);
• односмугові діаграми (об’ємні та площинні);
• одностовпчикові діаграми (об’ємні та площинні) тощо.
б) для порівняння долі споживання за призначенням (наприклад, на технологію, на освітлення 

тощо) одного виду енергоносія окремими об’єктами або підприємством в цілому: 
• балансові діаграми;
• кругові секторні діаграми (об’ємні та площинні);
• односмугові діаграми (об’ємні та площинні);
• одностовпчикові діаграми (об’ємні та площинні) тощо.
в) для порівняння долі споживання одного виду енергоносія окремими об’єктами або під-

приємством в цілому з урахуванням втрат енергоносія:
• балансові діаграми;
• кругові секторні діаграми (об’ємні та площинні);
• односмугові діаграми (об’ємні та площинні);
• одностовпчикові діаграми (об’ємні та площинні) тощо.
Подання інформації у вигляді графіків дає змогу виконувати наглядне відображення динаміки 

споживання ПЕР.
Залежно від напрямку аналізу слід використовувати такі засоби аналізу інформації:
• для аналізу чинників, які впливають на ефективність використання ПЕР:
• причинно-наслідкові діаграми;
• діаграми Парето;
• гістограми;
• методи кореляційного аналізу;
• індексний метод;
• балансові діаграми;
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• методи експертної оцінки (функціонально-вартісний аналіз, метод аналізу ієрархій, метод 
парних порівнянь тощо);

• методи регресійного аналізу тощо.
Для аналізу динаміки та досягнутого рівня ефективності використання ПЕР:
• методи регресійного аналізу;
• часові ряди;
• контрольні карти;
•  діаграми розкиду тощо.
Для аналізу варіантів забезпечення об’єкта ПЕР за фінансовими та екологічними критеріями:
• енерго-технологічні схеми технологічного процесу;
• карти споживання ПЕР;
• деревоподібні діаграми;
• балансові діаграми;
• оптимізаційні методи (методи лінійного та нелінійного програмування) тощо.
Для аналізу чинних норм та нормативів щодо використання ПЕР:
• розрахунки, макети;
• методи порівняльного аналізу;
• балансові діаграми тощо.
Для аналізу основних енерго-економічних показників підприємства (питомих витрат ПЕР, енер-

гоємності продукції та потенціалу енергозбереження по окремим видам ПЕР і об’єктам):
• індексний метод;
• гістограми;
• контрольні карти;
• діаграми розкиду; 
• методи порівняльного аналізу (методи абсолютних та відносних різниць) тощо.
Для аналізу технічних та економічних результатів, досягнутих за рахунок підвищення ефектив-

ності використання ПЕР:
• індексний метод;
• методи фінансово-економічного аналізу (термін окупності, внутрішня норма прибутку, чи-

стий приведений прибуток тощо);
• методи порівняльного аналізу тощо.
Примітка: Опис основних засобів аналізу інформації про енергоспоживання наведено у Додатку 5.
Оброблення отриманої інформації мають проводити з використанням наявних пакетів приклад-

них програм.
Енерго-економічний та фінансово-економічний аналіз необхідно проводити згідно з ДСТУ 2155.
Аналіз паливно-енергетичних балансів необхідно проводити згідно з ДСТУ 2804, ДСТУ 3176 

(ГОСТ 30341), ДСТУ 4714.
Аналіз ефективності споживання ПЕР об’єктами ЕА необхідно проводити за показниками, що 

наведені в ДСТУ 3755.
Аналіз питомих витрат ПЕР на об’єктах ЕА необхідно проводити згідно з рекомендаціями.
Оцінку потенціалу енергоощадності об’єкта, що споживає ПЕР проводять в натуральному, від-

носному і вартісному вираженні. 
Оцінка потенціалу енергоощадності в натуральному вираженні здійснюється за допомогою 

можливої кількості зекономлених ПЕР. 
Оцінка потенціалу енергоощадності у відносному вираженні передбачає використання питомої 

ваги резервів енергоощадності в загальному споживанні ПЕР (тобто частки, що становлять резерви 
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енергоощадності в загальному споживанні ПЕР). 
Оцінка потенціалу енергоощадності у вартісному вираженні припускає використання вартісних 

еквівалентів одиниці резервів енергоощадності (наприклад, тарифів на споживані ПЕР).
Для оцінки величини загального потенціалу енергоощадності об’єкта, що споживає ПЕР в дея-

кий момент часу необхідно визначити фізичні значення потенціалів його складових елементів, а 
саме: сумарні електричний, тепловий та паливний потенціали енергоощадності. 

Сумарний електричний потенціал енергоощадності визначається як сума фізичних значень: 
•  сумарного електричного потенціалу енергоощадності загальнозаводської розподільної ме-

режі об’єкта, що споживає ПЕР; 
•  електричного потенціалу енергоощадності кожного цеху об’єкта, що споживає ПЕР; 
•  електричного потенціалу енергоощадності загальноцехової розподільної мережі кожного 

цеху об’єкта, що споживає ПЕР; 
•  електричного потенціалу енергоощадності всіх відділень кожного цеху; 
•  електричного потенціалу енергоощадності загальних для відділення розподільних мереж 

кожного відділення кожного цеху; 
•  електричного потенціалу енергоощадності всіх електроприймачів (установок, агрегатів, апа-

ратів), розташованих у кожному відділенні всіх цехів.
Сумарні тепловий та паливний потенціали енергоощадності визначають аналогічно. 
Для визначення енергетичного і загального потенціалів енергоощадності в натуральних оди-

ницях виміру необхідно привести часткові потенціали енергоощадності (електричний, тепловий, 
паливний) до єдиної уніфікованої одиниці – тон умовного палива.

2.7. Впровадження автоматизованої веб-орієнтованої системи енергоаудиту та енерго- 
паспортизації будівель 

Передумови:

Україна потребує широкомасштабного впровадження заходів з підвищення енергоефективності 
в будівлях. При цьому, запорукою ефективності цих заходів є якісний енергетичний аудит. За умо-
ви обмеженості ресурсів на впровадження заходів також постає питання вибору найбільш пріори-
тетних будівель, що досягається за рахунок  розробки та аналізу енергетичних паспортів та сер-
тифікатів. 

На даний момент в Україні працює значна кількість енергоаудиторів, але результати їх роботи, як 
правило, не систематизуються, а форми звітності значно відрізняються між собою. Окрім того, че-
рез часті зміні тарифів та курсові коливання, результати енергетичних аудитів дуже швидко стають 
неактуальними та потребують перерахунків.

Інформація по будівлі, що збирається під час проведення енергетичного аудиту, як правило, мі-
стить всі відомості, що необхідні для розрахунку енергетичного паспорту та енергетичного сер-
тифікату.

В Україні та в країнах пострадянського простору велика кількість житлових та громадських бу-
дівель збудовані за типовими проектами, тому створення та постійне оновлення такої бази (в т. ч. 
за рахунок енергоаудитів) дозволило б пришвидшити та здешевити процедуру виконання енерго-
аудитів.

На даний час розроблена достатньо велика кількість програмного забезпечення для виконання 
енергетичного аудиту, але вони, як правило, не дозволяють накопичувати інформацію в одному 
місці і мають різні формати звітів, що ускладнює систематизацію даних.

Створення автоматизованої системи підготовки енергетичних аудитів

Для підвищення ефективності роботи енергоаудиторів, розповсюдження досвіду щодо енерго-
ефективності в будівлях та забезпечення бенчмаркінгу  будівель (в першу чергу житлової та бюд-
жетної сфери), з огляду на енергоефективність, пропонується створити Веб-орієнтовану систему 
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підготовки енергоаудитів, енергопаспортів та енергосерифікатів.
Функції системи:
1) Зберігання інформації:
• характеристики конкретних будівель (в т. ч. їх енергоспоживання);
• характеристики типових будівель (що будуть застосовуватися як шаблони для зниження тру-

дозатрат на енергоаудит);
• тарифи на енергоресурси та курсів валют (для автоматичної актуалізації звітів з енерго-

аудиту);
• нормативи з енергозбереження;
• ефективність окремих заходів з енергозбереження;
• алгоритми розрахунку потреб в енергоспоживанні та заходах;
• кліматичні параметри.
2) Введення даних:
• інформації щодо конкретних будівель та споруд (площі, об’єми, скління, системи опалення 

та вентиляції тощо). Для типових будівель ця  інформація буде заноситися в базу шаблонів.
• дані про енергоспоживання;
• опис особливостей будівлі та інженерних систем;
• вибір енергоефективних заходів;
• опис особливостей впровадження заходів;
• результати впровадження заходів (кращі та гірші практики).
3) Виконання розрахунків:
• баланс споживання та витрат енергоресурсів в т. ч. побудова «базової лінії» (можливо, вико-

ристання різних алгоритмів і їх подальше вдосконалення);
• економія енергоресурсів;
• параметри для енергопаспорту;
• параметри для енергосертифікату;
• економічні показники (строки окупності, норма рентабельності, приведена вартість і т. д.).
4) Формування звітів:
• енергетичний аудит;
• енергетичний паспорт будівлі;
• енергетичний сертифікат будівлі;
• побудова рейтингу будівель з точки зору енергоефективності (бенчмаркінг);
• побудова базових ліній;
• експрес аналіз ефективності впровадження заходів (без детального аудиту по узагальненим 

характеристикам).
Результати реалізації:

• стимулювання населення та муніципалітетів для впровадження енергоощадних технологій;
• зниження вартості енергоаудиту для кінцевого споживача за рахунок зменшення трудо-

затрат;
• забезпечення стабільної якості та порівнюваності енергоаудитів;
• забезпечення автоматичного «перерахунку» аудитів в разі зміни курсу валют та тарифів;
• підвищення конкуренції на ринку енергоаудитів будівель;
• надання енергоменеджерам муніципалітетів інструменту бенчмаркінгу для порівняння своїх 

будівель з результатами по іншим містам України;
• інтеграція в системи енергомоніторингу і енергоменеджменту міст.
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Структура автоматизованої системи енергомоніторингу

Графік виконання:

1. Аналіз існуючих систем для виконання енергоаудитів та підготовки енергопаспортів в 
Україні та світі (2 тижні);

2. Підготовка технічного завдання на розробку програми, в т. ч. алгоритмів та нормативного 
забезпечення, що використовуватиметься в розрахунках (1 місяць);

3. Розробка тестової версії програмного забезпечення (5 місяців);
4. Тестування програмного забезпечення  на реальних об’єктах (1 місяць);
5. Доопрацювання програмного забезпечення та первинне наповнення бази даних (1 місяць); 
6. Сертифікація програмного забезпечення (1 місяць);
7. Введення в експлуатацію та проведення навчання (в т. ч. розробка інструкцій) енергоауди-

торських компаній (2 місяці);
8. Підтримка програмного забезпечення протягом 1 року (1 спеціаліст).
Після напрацювання достатньої кількості аудитів та прийняття програми як місцевого «стандар-

ту» передбачається, що подальша підтримка буде здійснюватися за рахунок абонплати, що вноси-
тимуть виконавці енергоаудитів.

3. Показники енергоаудиту для моніторингу

Аналіз звітних даних за діючими первинними формами державних статистичних спостережень 
показав, що система показників, яка закладена в цих формах, не в повній мірі відповідає за своїм 
змістом і структурою міжнародній системі показників та не дає можливості чіткої оцінки енерге-
тичних потоків на всіх етапах: від видобутку і перетворення, до кінцевого споживання. Крім того, 
значення однакових показників по основних статтях у різних формах статистичної звітності часто 
відрізняються і потребують додаткової перевірки для їх уточнення. Однією з причин такої ситуації 
є відсутність єдиного методичного підходу до обрахунку обсягів енергопотоків на різних етапах.

Лише повна та достовірна вхідна інформація дозволяє застосовувати математичні інструменти 
та отримувати адекватні агреговані дані щодо енергетичних потоків в енергосистемі країни. Нижче 
наведені таблиці для збору інформації на рівні будівлі та міста/громади. Ці показники формують 
той базис інформації, який дозволяє збирати інформацію в масштабах країни. Вітчизняна система 
статистики енергетики має бути адаптована задля забезпечення складання звітного енергетичного 
балансу держави та розрахунку прогнозованих даних.
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3.1. Показники для збору на рівні будівлі (житлові будинки, комерційний, публічний сектор)

Будівля 1 Рік_________

Адреса

№ Оди-
ниця 

виміру

1. Вид власності приватна комерційна публічна

індивідуальна багатоквартирна

V V V V

2. Кількість  по-
верхів

поверх

3. Рік введення в 
експлуатацію

рік

4. Загальна площа м2

5. Опалювальна 
площа

м2

6. Опалювальний 
об’єм

м3

7. Договірна 
потужність елек-
тропостачання

кВт

8. Договірна по-
тужність тепло-
постачання

кВт

9. Площа ого-
роджувальних 
конструкцій

9.1 стіни

м2

9.2 вікна

9.3 двері

9.4 підлога

9.5 дах 

10. Коефіцієнт опо-
ру теплопровід-
ності

10.1 стіни

м2• К / 
Вт

10.2 вікна

10.3 двері

10.4 підлога

10.5 дах 

11. Кількість постій-
них мешканців

 особа

12. Кількість відві-
дувачів

особа

13. Споживання 
ресурсів, в т.ч. 
енергетичних

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

13.1 Тепло Гкал 

13.2 Електрое-
нергія кВт∙год

13.3 Холодна вода м3

13.4 Гаряча вода м3

13.5 Природний газ м3
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13.6 Зріджений 
газ м3

13.7 Нафтопро-
дукти (в т.ч. мазут) МВт∙год

13.8 Тверде 
паливо:

   13.8.1 лігніт 

МВт∙год
   13.8.2 вугілля

   13.8.3 біомаса

13.9 Інші види     
палива

14. Викиди СО2 місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

т

15. Ціна ресурсів, в 
т.ч. енергетич-
них

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

15.1 Тепло грн /
Гкал

15.2 Електрое-
нергія 

грн / 
кВт∙год

15.3 Холодна вода грн / м3

15.4 Гаряча вода грн / м3

15.5 Природний газ грн / м3

15.6 Зріджений 
газ грн / м3

15.7 Нафтопро-
дукти (в т.ч. мазут)

15.8 Тверде 
паливо:

15.8.1 лігніт 
грн / 

МВт∙год
15.8.2 вугілля

15.8.3 біомаса

16. Температура 
всередині

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

16.1 Нормативна 
°C

16.2 Фактична 

17. Температура 
зовнішня

°C

18. Освітлення 
внутрішньобу-
динкове

18.1 Кількість 
та загальна 
потужність ламп 
розжарювання

шт.

кВт

18.2 Кількість 
та загальна 
потужність ламп 
люмінесцентних

шт.

кВт

18.3 Кількість 
та загальна 
потужність ламп 
світлодіодних

шт.

кВт

18.4 Кількість та 
загальна потуж-
ність інших видів 
ламп

шт.

кВт
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3.2. Показники для збору на рівні громади

Громада А Рік_______

Адреса

№ Оди-
ниця 
виміру

1. Система електропо-
стачання

1.1 Довжина та 
потужність мереж 
напругою 110 (35) кВ 
і вище

км

кВт

1.2 Довжина та потуж-
ність мереж напру-
гою 10 (6)… 20 кВ

км

кВт

1.3 Довжина та потуж-
ність мереж:напру-
гою до 1кВ

км

кВт

1.4 Трансформаторні 
підстанції

шт.

кВА

1.5 Лічильники ко-
мерційного обліку: шт.

1.5.1 в тому числі з 
дистанційним кон-
тролем

шт.

2. Освітлення

2.1 Довжина та потуж-
ність мереж:

км

кВт

2.2 Опори шт.

2.3 Час роботи год/рік

2.4 Кількість та 
загальна потужність 
ламп розжарювання

шт.

кВт

2.5 Кількість та 
загальна потужність 
ламп люмінесцентних

шт.

кВт

2.6 Кількість та 
загальна потужність 
ламп світлодіодних

шт.

кВт

2.7 Кількість та 
загальна потужність 
ламп ртутних

шт.

кВт

2.8 Кількість та 
загальна потужність 
ламп натрієвих

шт

кВт

2.9 Кількість та 
загальна потужність 
інших видів ламп 

шт.

кВт
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2.10 Охоплення 
території %

3. Система водопоста-
чання

3.1 Довжина мереж: км

3.1.1 Споживання 
холодної води тис.м3

3.2 Станції водозабо-
ру / свердловини шт.

3.2.1 споживання кВт∙год

3.2.2 потужність тис.м3

3.3 Очисні споруди шт.

3.3.1 споживання кВт∙год

3.3.2 потужність тис.м3

3.4 Кількість абонент-
ських лічильників шт.

3.5 Оснащення або-
нентів лічильниками %

4. Утилізація відходів

4.1 Спалювання т

МВт∙год

4.2 Захоронення т

МВт∙год

4.3 Переробка т

МВт∙год

5. Система теплопо-
стачання

5.1 Довжина та потуж-
ність мереж

км

МВт

5.2 ТЕЦ: шт.

5.2.1 встановлена по-
тужність електрична МВт 

5.2.2 відпущене тепло Гкал

5.3 Котельні: шт.

5.3.1 встановлена 
потужність МВт 

5.3.2 відпущене тепло Гкал

5.3.3 відпущена елек-
тро енергія  МВт∙год

5.4 ІТП шт.

5.5 ЦТП шт.

5.6 Споживання(по-
пит) МВт∙год

5.7 Загальна кількість 
лічильників: шт.

5.7.1 з дистанційним 
контролем шт.

5.8 Оснащення або-
нентів лічильниками %
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5.9 Втрати в теплових 
мережах

% від  
відпу-

щеної в 
мережі

5.10 Кінцеве спожи-
вання ресурсів за 
типами

5.10.1 природний газ тис. м3

5.10.2 зріджений газ тис. м3

5.10.3 Нафтопродукти 
(в т.ч. мазут) МВт∙год

5.10.4 лігніт МВт∙год

5.10.5 вугілля МВт∙год

5.10.6 біомаса МВт∙год

5.10.7 електроенергія МВт∙год

5.10.8 холодна вода тис. м3

6. Температура 
зовнішня (середня 
опалювального 
періоду)

°C

7. Кількість будівель: 1-поверх 2- 3 повер-
хи

4 – 9 по-
верхів

10 – 16 
поверхів

понад 16 
поверхів Всього

7.1 приватні

шт.7.2 комерційні

7.3 публічні

8. Загальна площа 
будівель

м28.1 приватні

8.2 комерційні

8.3 публічні

9. Опалювальна 
площа

м2

9.1 приватні

9.2 комерційні

9.3 публічні

10. Опалювальний 
об’єм

м310.1 приватні

10.2 комерційні

10.3 публічні

11. Кількість постійних 
мешканців

11.1 приватні будівлі особа

12. Кількість відвіду-
вачів

12.1 комерційні
особа

12.2 публічні 
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13. Споживання ресур-
сів, в т.ч. енергетич-
них промисловими 
підприємствами

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За 
рік

13.1 Теплова енергія Гкал 

13.2 Електроенергія кВт∙год

13.3 Холодна вода тис.м3

13.4 Гаряча вода тис.м3

13.5 Природний газ тис.м3

13.6 Зріджений газ тис.м3

13.7 Нафтопродукти 
(в т.ч. мазут) МВт∙год

13.8 Лігніт МВт∙год

13.9 Вугілля МВт∙год

13.10 Біомаса МВт∙год

14. Споживання ресур-
сів, в т.ч. енергетич-
них у місті

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За 
рік

14.1 Теплова енергія Гкал 

14.2 Електроенергія кВт∙год

14.3 Холодна вода тис.м3

14.4 Гаряча вода тис.м3

14.5 Природний газ тис.м3

14.6 Зріджений газ тис.м3

14.6.1Нафтопродукти 
(в т.ч. мазут) МВт∙год

14.6.2 Лігніт МВт∙год

14.6.3 Вугілля МВт∙год

14.6.4 Біомаса МВт∙год

15. Ціна ресурсів, в т.ч. 
енергетичних за 
типами споживачів

побутові юр.особи генеруючі

15.1 Теплова енергія грн /
Гкал

15.2 Електроенергія грн / 
кВт∙год

15.3 Холодна вода грн / м3

15.4 Гаряча вода грн / м3

15.5 Природний газ грн / м3

15.6 Зріджений газ грн / м3

15.7 Нафтопродукти 
(в т.ч. мазут)

грн / 
МВт∙год

15.8 Лігніт грн / 
МВт∙год

15.9 Вугілля грн / 
МВт∙год

15.10 Біомаса грн / 
МВт∙год
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3.3. Показники для збору у державних та приватних об’єктах генерації (ТЕЦ, котельні тощо)

Найменування 
об’єкту генерації

Рік_______________

Адреса

№ Одиниця 
виміру

1. Спожито 
ресурсів за 
типами

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За рік

1.1 Природний 
газ

тис. м3

1.2 Зріджений 
газ

тис. м3

1.3 Вугілля 
(лігніт)

МВт∙год

1.4 Біомаса МВт∙год

1.5 Електрое-
нергія

МВт∙год

1.6 Нафтопро-
дукти (в т.ч. 
мазут)

МВт∙год

1.7 Холодна 
вода

тис. м3

2. Кількість 
виробленої 
електроенергії

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За рік

МВт∙год

3. Кількість 
виробленої те-
плової енергії

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За рік

МВт∙год

4. Кількість 
відпущеної 
споживачеві 
теплової 
енергії

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За рік

МВт∙год

5. Кількість спо-
житої теплової 
енергії кінце-
вими спожива-
чами

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За рік

МВт∙год

6. Номінальна 
ефективність 
(ККД)

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За рік

%

7. Коефіціент 
використання 
встановленої 
потужності

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За рік

%

8. Потужність 
об’єкту

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За рік

МВт

9. Втрати в 
теплових 
мережах

місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За рік

% від відпуще-

ної в мережі

10. Викиди СО2 місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За рік

т
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3.4. Показники для збору по транспорту

Категорія Паливо Середньоо-
блікова к-ть, 
од

Середньоріч-
ний пробіг, 
тис.км

Пасажиропо-
тік, осіб/рік

Загальне 
споживання

Ви-
киди 
СО2, 
т

Рік

Показники споживання енергоресурсів т МВт•год

1 Комунальний не паса-
жирський транспорт 

Бензин

не  
заповнюється

Газ

Дизель

Електрое-
нергія

Біопаливо

Міський пасажирський 
транспорт (комуналь-
ний)

Бензин

Газ

Дизель

Електрое-
нергія

Біопаливо

Міський пасажирський 
транспорт (приватні 
перевізники)

Бензин

Газ

Дизель

Електрое-
нергія

Біопаливо

Приватний транспорт 
(легковий та вантаж-
ний)

Бензин

не  
заповнюється

Газ

Дизель

Електрое-
нергія

Біопаливо

Інші показники

2 Вантажообіг млн.т.км

не  
заповнюється

3 Довжина маршрутної 
мережі км

4 Кількість транзит-
них автомобілів, що 
проїжджають заданим 
маршрутом в рік

шт

5 Довжина транзитного 
маршруту км

6 Загальна к-ть парко-
вочних місць шт

7 Кілометраж пішоход-
них доріжок км

8 Кілометраж велосипед-
них доріжок км

9 Середній кіломентраж 
заторів км

10 Відсоток населення, що 
проживає в межах 400 
м від зупинок громад-
ського транспорту

%
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4. Мінімальні вимоги до звіту з енергоаудиту 

Звіт з енергетичного аудиту - це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою енерго- 
аудитора (енергоаудиторської компанії), який складається у встановленому порядку за результа-
тами проведення енергетичного аудиту і містить в собі результати оцінки потенціалу енергозбере-
ження та ефективності використання ПЕР об’єктом, а також розробки рекомендацій щодо підви-
щення ефективності споживання ПЕР з виконанням технічних вимог, вимог до якості продукції, 
охорони праці та навколишнього середовища. Приклад Звіту з енергоаудиту бюджетної будівлі 
наведено у додатку до даного Посібника

По суті, звіт з енергоаудиту являє собою оцінку фактичного стану споживання енергетичних 
ресурсів та є передпроектним документом, тобто основою для виконання проектно-кошторисної 
документації на енергоефективну санацію (капітальний ремонт), а також документом, без якого не-
можливо віднайти потенційного інвестора для виконання робіт.

Звітування відбувається згідно з раніше затвердженим графіком. Перед приготуванням кін-
цевого варіанту звіту, його проект переглядають разом із компетентним представником з місця 
проведення енергоаудиту для остаточного погодження. Це слід робити як з міркувань ввічли-
вості, так і для того, щоб забезпечити конструктивний характер дискусії під час заключної зу-
стрічі. Завдяки погодженню, висновки й рекомендації енергоаудиту стають міцнішими, а сам звіт 
набуває завершеної форми.

4.1. Структура звіту з енергоаудиту 

Звіт за підсумками аудиту повинен містити:
• короткий виклад змісту:

- висновки щодо використання і споживання енергії в будівлі;
- пріоритетний перелік заходів з покращення енергетичного функціонування будівлі;
- програму впровадження цих заходів;

• вихідні дані:
- опис місця проведення енергоаудиту і енергосистем, які його обслуговують;
- загальну інформацію про аудитора/аудиторів;
- вимоги до енергоаудиту (юридичні, замовника тощо);
- опис енергоаудиту (обсяг, межі, цілі, методи, план проведення);

• подробиці енергоаудиту:
- опис зібраних даних і процесу їхнього збирання (включно з проведенням додаткового  
вимірювання, якщо в цьому була необхідність);

- аналіз даних про споживання енергії в будівлі і порівняння її енергетичних показників з 
відповідними нормативами;

• опис можливостей з покращення енергетичного функціонування будівлі:
- рекомендації, розміщені в порядку зниження пріоритетності, і приблизну програму впро-
вадження рекомендованих заходів;
- доречні технічні (ефективність заходів, час, потрібний для їхнього впровадження тощо); 
фінансові (вартість заходів, заощадження внаслідок зменшення споживання енергії і 
води, період оплатності тощо) і природоохоронні (зменшення викидів СО2 в атмосферу) 
розрахунки;

• висновки і прикінцеві рекомендації (наприклад, щодо контролю за ефективністю запропонова-
них заходів після їхнього впровадження).

Спершу енергоаудитор/керівник групи енергоаудиторів, у визначений угодою термін, передає 
звіт за підсумками аудиту замовникові – органу місцевого самоврядування та керівництву устано-
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ви/організації, де проводили обстеження.
Пізніше, під час заключної зустрічі з їхніми представниками, аудитор представляє і пояснює от-

римані результати і висновки та відповідає на запитання. Мета зустрічі – допомогти керівництву 
прийняти свідоме рішення щодо наступних дій з енергоефективної модернізації будівлі. При роз-
ходженнях в розумінні якихось питань, бажано їх відразу ж усунути.

Якщо необхідно, то енергоаудитор вказує, що, на його думку, вимагає більш докладного аудитор-
ського аналізу або доопрацювання.

Приклад звіту з енергоаудиту наведено у додатках до цього посібника.

4.2. Різновиди енергоаудитів

За глибиною обстеження розрізняють три рівні енергоаудиту:
• Рівень 1 або попередній енергоаудит (інші назви – простий, демонстраційний, наскрізний). Дає 

загальне уявлення про наявні проблеми та пропонує безкоштовні і недорогі можливості по-
кращення енергоефективності. Основне його завдання полягає у визначенні напрямків для по-
дальшого обстеження. Обмежується аналізом рахунків за енергію та коротким оглядом будівлі. 
Даний рівень енергоаудиту найдешевший;

• Рівень 2 або повний енергоаудит (інші назви – загальний, вузловий). Це достатньо докладне об-
стеження включно з класифікацією використання енергії в будівлі. Забезпечує замовника чітки-
ми рекомендаціями щодо капіталомістких енергоефективних заходів з урахуванням місцевих 
можливостей управління і технічного догляду, наявних незручностей та економічних критеріїв. 
По кожному з заходів визначає видатки й економічний ефект. Даний рівень аудиту є типовим. 
Однак, він не гарантує, що запропонований набір заходів буде кінцевим;

• Рівень 3 або інвестиційний енергоаудит (інші назви – всебічний, докладний). Забезпечує 
вищу якість моніторингу, збирання даних та інженерного аналізу, від попереднього відріз-
няється більшою докладністю й точністю. Його виконують для перевірки результатів енер-
гоаудитів нижчих рівнів, якщо ті виявили можливість особливо великих і капіталомістких 
заощаджень енергії, перед тим, як перейти до практичних дій з енергоефективної модерні-
зації будівлі.

Інформація у звіті має високий ступінь достовірності, достатній для прийняття рішень стосовно 
великих інвестицій. Відповідно, цей рівень енергоаудиту найдорожчий.

Існує пряма залежність між глибиною енергоаудиту (об’ємом зібраних і проаналізованих даних) 
та кількістю виявлених можливостей для заощадження енергії. Переважно, рекомендують прове-
сти, як мінімум, повний енергоаудит.

Згідно з найновішим міжнародним стандартом ISO 50002 «Енергетичні аудити. Вимоги з інструк-
цією щодо застосування» (ISO 50002:2014 Energy audits – Requirements with guidance for use), який 
з’явився друком у липні 2014 року, процес енергоаудиту складається з наступних стадій:

Схема процесу енергоаудиту

Джерело: ISO 50002:2014 Energy audits – Requirements with guidance for use
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  4.3. Енергоаудити окремих систем (енергопостачання, водопостачання, теплосистеми, 
транспорт)

Поширеною практикою стає проведення експрес-аудиту з наступним проведенням енергоау-
диту окремих систем, для яких в ході експрес-аудиту були виявлені великі можливості збереження 
енергоресурсів.

У багатьох випадках енергоаудит окремих систем дозволяє виявити більш високий потенціал 
для енергозбереження. Однак, проблема полягає у тому, що при розгляді окремої системи є ризик 
т.з. «клаптикової оптимізації», яка не буде найкращим варіантом з точки зору енергоефективності 
об’єкту (в даному випадку міста/громади) в цілому.

Важливим є враховувати дані енергоаудиту будівель міста/громади, що дозволяє правильно 
прогнозувати потребу у ПЕР зважаючи на потенціал енергозбереження.

В додатку 6 перераховано основну інформацію, що має містити звіт з енергетичного обстеження 
системи теплопостачання та ГВП міста.

Рис 2.3. Енергоаудит окремих систем

Енергоаудит системи електропостачання

Об’єктами енергоаудиту системи електропостачання виступають:
• головні понижуючі підстанції, розподільчі пристрої;
• трансформаторні підстанції;
• електричні мережі напругою до 1000 В і вище;
• режим електроспоживання;
• система обліку електричної енергії.
Завданням енергоаудиту є визначення втрат в елементах системи електропостачання; плано-

вої величини електроспоживання; технологічної та аварійної броні; складання балансу електро-
споживання за технологіями, по підрозділах і об’єкту в цілому з урахуванням видів навантаження 
(освітлення, силові і електротехнологічні споживачі до 1000 В і вище); оцінка ефективності електро-
споживання; визначення потенціалу енергозбереження та розробка рекомендацій щодо впровад-
ження енергозберігаючих заходів.

Енергоаудит джерел теплопостачання та систем транспортування
Енергоаудит джерела теплопостачання дозволяє оцінити ефективність його роботи та розроби-
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ти план енергозберігаючих заходів. В рамках енергоаудиту джерела теплопостачання проводиться 
енергетичне обстеження об’єктів генерації та теплотрас.

При проведенні енергоаудиту об’єктів генерації використовуються вже існуючі контроль-
но-вимірювальні прилади і системи.

Енергоаудит котельні чи іншої системи опалення також передбачає збір та обробку даних про 
споживачів вироблюваної енергії, графіках навантаження устаткування, динаміці витрат енергоре-
сурсів тощо.

Енергетичне обстеження теплотрас, яке здійснюється під час енергоаудиту джерела теплопоста-
чання, дозволяє виявити місця витоку тепла.

На підставі отриманих даних проводиться розрахунок фактичних показників роботи котель-
ні. На даному етапі енергоаудиту джерела теплопостачання проводиться визначення «слабких 
місць» устаткування, що дозволяє виявити втрати теплової та електроенергії у вузлах і елемен-
тах системи.

Підсумком енергоаудиту джерела теплопостачання є розробка рекомендацій щодо прове-
дення енергозберігаючих заходів. При цьому обов’язково визначається економічна ефектив-
ність запропонованих удосконалень. В якості першочергових зазвичай визначаються недорогі 
високоефективні заходи.

Енергоаудит водопостачання /водовідведення
Схеми оптимізації водопостачання міст являють собою комплексні програмні документи, в яких 

на основі всебічного аналізу сучасного стану систем водопостачання та водовідведення в цілому, 
і їх окремих елементів, здійснюється виявлення “вузьких місць”, розробка комплексу заходів з їх 
усунення, а також з розвитку систем водопостачання та водовідведення, з метою підвищення якості 
води і ефективності очищення стічних вод, надійності роботи систем водопостачання та водовід-
ведення, забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів у водо-
провідно-каналізаційному господарстві.

Енергоаудит системи водопостачання/водовідведення доцільно виконувати в такій послідовності:
1. Інвентаризація системи.
2. Оцінка використання електроенергії в системах В/К (за звітними даними водоканалу щонай-

менше за останні 2 роки).
3. Обстеження та вимірювання об’єктів та ділянок, визнаних проблемними на попередньому етапі.
4. Визначення проектів з енергозбереження.
5. Вибір першочергових проектів, які можуть бути реалізовані за кошти підприємства.
6. Перевірка ефективності проектів після їх впровадження.
Без послідовного виконання всіх зазначених кроків проведення енергоаудиту важко розрахову-

вати на успішне впровадження енергоощадних технологій.

Аудит систем транспорту
Сектор транспорту залишається великим споживачем енергії, а витрати на громадський транс-

порт є значними для будь-якого міста. Аудит систем транспорту дозволяє досягнути оптимізації 
громадського транспорту та вдосконалити операційну практику, що дозволяє зменшити експлу-
атаційні витрати, значно скоротити споживання енергії та викидів вуглецю, а також збільшити за-
цікавленість у зниженні викидів у різних учасників дорожнього руху.

Енергозбереження у секторі міського електротранспорту
Основу енергетичних ресурсів міського електротранспорту становить електрична енергія, до 

90-95% якої споживається для пасажирських перевезень, а решта 5-10% йде на внутршні техно-
логічні потреби транспортних підприємств. Втрати енергії у системі електропостачання елек-
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тротранспорту сягають 25% обсягу споживання. В результаті, питомі показники енергоспоживання 
рухомого складу в Україні становлять в середньому близько 0,32 кВт•год на одного пасажира, що 
приблизно в 1,5 разів вище, ніж аналогічні показники европейських країн.

Впровадження проектів з енергозбереження може здійснюватись за наступними напрямками:
• Нормування й стратегічного прогнозування електроспоживання;
• Удосконалення маршрутної мережі;
• Розроблення енергозберігаючих режимів роботи обладнання;
• Удосконалення процесів водіння трамваїв та тролейбусів;
• Модернізації і заміни обладнання;
• Зменшення витрат електричної енергії за рахунок заміни старого рухомого складу новим.
Наведені у посібнику заходи дозволять скоротити споживання електроенергії, тим самим – 

зменшивши її втрати та вплив міського електротранспорту на навколишнє середовище.

Енергозбереження у секторі міського пасажирського та комунального транспорту
Удосконалення маршрутної мережі та структури рухомого складу міського пасажирського 

транспорту. Для підвищення ефективності функціонування міського пасажирського транспорту 
(МПТ) та зменшення енерговитрат найбільш дієвими є такі основні заходи:

• комплексне обстеження пасажиропотоків;
• розробка нових маршрутів МПТ;
• вдосконалених наявної маршрутної мережі МПТ;
• оптимізація структури парку рухомого складу;
• оптимізація графіків руху автобусів;
• введення окремої смуги руху МПТ;
• впровадження автоматизованих систем диспетчерського управління транспортом (АСДУ);
• використання біопалива на пасажирському транспорті та в комунальному господарстві;
• стимулювання розвитку електротранспорту.
Необхідною складовою при розробці та удосконаленні маршрутних мереж є первинна інфор-

мація, яка дає змогу більш детально уявити реальний процес функціонування об’єкту за впливу 
на нього зовнішніх чинників. Повна інформація може бути зібрана лише в результаті обстеження 
пасажиропотоків.

Удосконалення пасажирських перевезень дозволяє скоротити витрати палива автобусами та 
електроенергії МЕТ, перерозподілити рухомий склад на маршрутній мережі.

Типовою проблемою багатьох міст є те, що на маршрутах працюють, в основному, автобуси малої 
місткості (так звані «маршрутки»), переважна більшість з яких належить приватним перевізникам.

Для вирішення проблеми оптимального складу транспортних засобів, необхідно вдосконалю-
вати структуру парку, замінюючи автобуси малої місткості на автобуси великого та середнього кла-
су. Наприклад, у випадку заміни 35 автобусів малого класу на 8 автобусів середнього класу річне 
скорочення витрат палива (зрідженого газу) становитиме 270,83 т, при цьому дизельного палива 
витрачатиметься 144,54 т. Річна економія палива дорівнюватиме 124,83 тис. грн.

Використання біопалива, гібридних та електричних силових установок на пасажирському 
транспорті та в комунальному господарстві

Проблема загазованості повітря автотранспортом останнім часом стає все більш актуаль-
ною. Нерозвиненість вулично-дорожньої мережі, наявність значної кількості автотранспорт-
них засобів із низькими екологічними показниками, щільність потоку автотранспорту в піковий 
час та інші чинники призвели до збільшення шкідливих викидів та загазованості повітря від 
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автомобільного транспорту. Вирішенням проблеми є використання біопалива як альтернативи 
бензину або дизельному пальному.

Одним з перспективних напрямків розвитку автомобільного транспорту загалом, і МПТ зо-
крема, є використання рухомого складу з гібридними силовими установками та з електрични-
ми двигунами.

Розробка заходів зі скорочення енергоспоживання автомобільним транспортом
В містах на сьогодні дуже гостро стоїть проблема завантаженості транспортними потоками ву-

лиць в основних місцях підвищеної транспортної активності населення. Як правило, більшість міст 
має так звані зони підвищеної транспортної активності. Зазвичай, це завантажені перехрестя, центр 
міста, місця відпочинку та торгівлі. Вдосконалення транспортної системи міста вимагає досліджень 
транспортних мереж, визначення зон транспортної активності та розробки заходів із розвантажен-
ня транспортних потоків і усунення заторів у пікові години руху.

Основними напрямками розвантаження транспортних потоків, а відповідно і скорочення енер-
госпоживання автомобільним транспортом, є:

• дослідження та розробка заходів з удосконалення транспортної мережі міста;
• впровадження автоматизованих систем управління транспортом;
• стимулювання населення користуватись послугами муніципального пасажирського транс-

порту;
• стимулювання обмеження в’їзду та пересування територією міста приватного легкового ав-

томобільного транспорту, створення зон паркування та мережі стоянок;
• обмеження в’їзду на територію міста вантажного автомобільного транспорту, будівництво 

логістичних терміналів та кемпінгів;
• будівництво нових ділянок доріг, вулиць та розв’язок, зміна систем руху;
• стимулювання розвитку транспорту з електричними та комбінованими (гібридними) сило-

вими установками;
• розвиток велоінфраструктури.
До найбільш суттєвих результатів від упровадження вищенаведених заходів у транспортному 

секторі можна віднести такі:
• зменшення заторів у місті;
• підвищення транспортної доступності мікрорайонів;
• зростання середніх експлуатаційних швидкостей руху транспортних засобів, порівняно з на-

явними умовами руху;
• зменшення кількості ДТП, пов’язаних із незадовільними дорожніми умовами;
• зменшення експлуатаційних витрат автомобільного транспорту та непродуктивних втрат 

робочого часу пасажирів, зниження собівартості перевезень;
• зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.
 Окрім того, дослідження практик сталого транспорту у різних інституціях дозволяє зробити вис-

новок, що досягати гарного результату можливо лише працюючи над комплексом факторів одно-
часно. Зокрема, це:

• покращення технології автомобіля, що призводить до підвищення енергоефективності ав-
томобілів;

• зміна поведінки водія, щоб використовувати меншу кількість палива;
• зменшення відстаней, що проходить один транспортний засіб;
• переміщення фокусу подорожей до найбільш стійких видів транспорту.
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5.  Аналіз ефективності енергоспоживання

Одне з головних питань, яке виникає в практичній роботі з енергозбереження – це питання про 
те, раціонально чи нераціонально використовується енергія на даному об’єкті або системі.

Щоб відповідь на це питання була об’єктивною, очевидно, необхідно ґрунтуватися на викори-
станні конкретних кількісних показників. Узагальнено їх можна назвати показниками ефектив-
ності  енергоспоживання. Такі показники повинні відображати корисну витрату і втрати одного або 
декількох видів енергії як при здійсненні виробничих процесів, так і в процесах перетворення, пе-
редачі й розподілу енергії.

Наявність таких показників дає можливість, як мінімум, зіставляти їх з аналогічними величинами, 
досягнутими на подібних вітчизняних або зарубіжних підприємствах. Навіть таке просте порівнян-
ня в першому наближенні дозволяє робити висновки про те, раціонально чи нераціонально вико-
ристовується енергія на тому або іншому об’єкті, а також зробити попередній висновок про мож-
ливість і економічну доцільність вирішення завдань енергозбереження на даному об’єкті.

5.1. Аналіз факторів, що впливають на енергоспоживання, налагодження збору даних. 
Джерела інформації для розрахунків

Типові енергетичні потоки в бюджетних закладах наведені на діаграмі. 

Типові енергетичні потоки на об’єкті 

5.2. Перелік типових заходів з підвищення ефективності енергоспоживання з показника-
ми, необхідними для об’єктивного визначення досягнутої економії

Таблиця 2.1. Перелік типових заходів з підвищення ефективності енергоспоживання з показника-
ми, необхідними для об’єктивного визначення досягнутої економії
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№ Захід Ресурси, що економ-
ляться 

Орієн-
товний 

відсоток 
економії* 

Пропозиції по вимірюван-
ню та верифікації  

(показники, що мають  
фіксуватися) 

1 Налаштування інженер-
них систем (ІТП, балан-
сування, водопостачан-
ня) та впровадження 
системи моніторингу 
енергоспоживання 

Теплова енергія та па-
ливо, вода. Електро-
енергія – в меншому 
ступені 

10-20% Вимірювання споживання те-
плової та електричної енер-
гії, води до та після реалізації 
проекту, та фіксація внутріш-
ньої та зовнішньої темпера-
тури (для заходів, пов’язаних 
з опаленням) 

2 Встановлення погодно-
го регулювання тепло-
споживання 

Теплова енергія 10-20% Вимірювання споживання те-
плової та електроєнергії (для 
врахування можливого вико-
ристання електроопалення) 

3 Модернізація системи 
освітлення з заміною 
ламп та/або впровад-
женням систем управ-
ління 

Електроенергія 50-80% Вимірювання споживання 
електричної енергії до та 
після реалізації проекту, фік-
сація рівня освітленості, фік-
сація кількості годин роботи 
закладу 

4 Використання електро-
підігріву на потреби га-
рячого водопостачання 
та опалення по нічному 
тарифу 

Теплова енергія, па-
ливо 

30-60% Вимірювання споживан-
ня електричної та теплової 
енергії (палива) до та після 
реалізації проекту. В разі ви-
користання електроопален-
ня – фіксація зовнішньої та 
внутрішньої температур 

5 Заміна/модернізація об-
ладнання харчоблоків 

Електроенергія 5-30% Вимірювання споживання 
електричної енергії до та піс-
ля реалізації заходів, фіксація 
кількості приготованих пор-
цій 

6 Заміна/модернізація те-
плогенераторів (котлів) 

Паливо 5-10% Фіксація витрат палива до та 
після реалізації заходів, фік-
сація зовнішньої та внутріш-
ньої температур, фіксація ка-
лорійності палива

7 Модернізація системи 
опалення (утеплення 
трубопроводів, балан-
сування системи, вста-
новлення терморегуля-
торів) 

Теплова енергія (па-
ливо) 

5-10% Фіксація витрат електричної 
та теплової енергії (палива), 
зовнішньої та внутрішньої 
температури до та після ре-
алізації проекту 

8 Підвищення теплоза-
хисних властивостей 
огороджувальних кон-
струкцій (часткове або 
повне) 

Теплова енергія (па-
ливо) 

40-50% Фіксація витрат теплової 
енергії (палива), зовнішньої 
та внутрішньої температури 
до та після реалізації проекту
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5.3. Групування будівель бюджетної сфери для подальшого порівняння ефективності 
енергоспоживання (за функціональним призначенням, за графіком роботи, за джерелом 
енергопостачання)

Таблиця 2.2. Основні групи бюджетних будівель з огляду на функціональне призначення та режи-
ми споживання енергоресурсів

5.4. Критерії для порівняння закладів між собою з огляду на ефективність енергоспоживання

Для порівняння ефективності енергоспоживання закладів використовуються наступні показники:
По системі опалення:
Питоме споживання енергії/палива на потреби опалення з розрахунку на 1 кв. м:

П
оп

1 = Кп х Е
 оп

/А,

де Е
оп

–  кількість спожитої енергії та опалення (кВт-год); Кп – коефіцієнт приведення, що викори-
стовується в разі, якщо температура в закладі нижча за нормативну; А – опалювальна площа будівл.

П
оп

2 = Кп х Е
оп

/V,

де  V – опалювальний об’єм будівлі;
Кп = (Т

в
ф - Т

з
)/ (Т

в
н - Т

з
),

де Т
з
 , Т

в
ф та Т

в
н – відповідно зовнішня, внутрішня фактична та внутрішня нормативні температури.

Використання питомого споживання з розрахунку на квадратний метр дозволяє порівнювати 
зазначений показник з нормативним, відповідно до ДБН «Теплова ізоляція будівель».

При впровадженні одночасно декількох заходів відсотки, як правило, не додаються.
Для підвищення точності розрахунків економії можуть бути встановлені додаткові прилади об-

ліку енергетичних ресурсів, що повинні пройти метрологічну повірку в установленому порядку та 
бути опломбованими представниками Замовника та Виконавця.
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У разі споживання палива, енергоспоживання розраховується виходячи з фактичних показників, 
в натуральних одиницях, з врахуванням калорійності палива.

По системі електроспоживання:                     П
ел

 = Е
ел

 /S
оп,  

.
По системі холодного водопостачання: 

П
хвп

 = С
хвп

 /N
пр  

, 

де  N
пр

 – середньодобова кількість присутніх в закладі, включаючи відвідувачів та персонал, С
хвп

 –  
споживання холодної води.

По системі гарячого водопостачання:         П
хвп

 = С
гвп

 /N
пр   

, 

де  N
пр

 – середньодобова кількість присутніх у закладі, включаючи відвідувачів та персонал, С
хвп

 –  
споживання гарячої води.

Узагальнюючою характеристикою по закладу є питома вартість енергоресурсів, що визна-
чається як:

В
е
 = (Е

оп
 х Т

оп
 + Е

ел
  х Т

ел
+ С

хвп
 х Т

хвп
 + С

гвп
 х Т

гвп
)/А  , 

де Т
оп

, Т
ел

, Т
хвп

, Т
гвп

 – відповідно тарифи на опалення, електроенергію, холодне та гаряче водопо-
стачання.

Зазначені показники аналізуються:
На рівні структурного підрозділу – раз на тиждень;
На рівні міста – раз на місяць;
На рівні району та області – раз на квартал;
На рівні країни – раз на півріччя.
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6. Навчальна програма «Енергетичний аудит будівель»

Тренінг проводиться для практикуючих та починаючих енергоаудиторів.
Тренінг проводять практикуючи аудитори, які познайомлять вас з:
• методиками та підходами до проведення енергоаудитів;
• підготовкою та заповненням опитувальних листів;
• розрахунками енергетичних характеристик будівель  та балансів енергоспоживання;
• особливостями різних типів будівель;
• основним інженерним системам, що використовуються в будівлях;
• використанням приладових вимірювань (тепловізійні обстеження, аналізатори електро- 

енергії, термоанемометри, люксметри та ін.) з практичними вправами;
• прикладами програмного забезпечення для проведення енергетичних аудитів будівель;
• підготовкою та презентацією звітів з енергоаудитів.
По закінченню тренінгу учасники отримують знання і практичні навички для проведення енерге-

тичних аудитів житлових, офісних будівель, а також будівель лікарень, дитячих садків та навчальних 
закладів, що буде засвідчено відповідним свідоцтвом. Метою курсу є набуття учасниками тренінгу 
знань і практичних навичок для проведення енергетичних аудитів житлових, офісних будівель, а 
також будівель лікарень, дитячих садків та навчальних закладів. 

Тривалість тренінгу 2 дні.

Програма тренінгу

День 1

Час Захід

9:00 – 9:30 Реєстрація
9:30 – 10:00 Загальна інформація про енергоаудит будівель, види аудиту, особливості прове-

дення, прилади
10:00 -10:45 Енергетичні баланси будівель, види та методики розрахунку, поняття базових 

рівнів
10:45 -11:00 Кава-брейк
11:00 –12:00 Підготовка та заповнення опитувальних листів, практичні приклади та прийоми
12:00 –13:00 Практична вправа по заповненню опитувальника на реальних будинках
13:00–14:00 Обід
14:00 –14:30 Аналіз заповнених опитувальних листів, розбір помилок
14:30 –15:20 Екскурсія на об’єкт після термосанації, екскурсія по центру енергоефективності – 

розгляд основних заходів з підвищення енергоефективності в будівлях
15:20 –15:35 Перерва на каву. Обговорення
15:35 –16:35 Методика розрахунку економії від впровадження заходів з підвищення енерго-

ефективності (Утеплення конструкцій, заміна вікон, системи регулювання тепло-
споживання)

16:35 –17:30 Практичні приклади роботи з вимірювальними приладами (теплолічильники, 
аналізатор електроенергії, вимірювачі параметрів мікроклімату)
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Час Захід

9:30– 11:00 Методика розрахунку економії від впровадження заходів з підвищення енерго- 
ефективності (Системи вентиляції, утеплення трубопроводів, реконструкція си-
стем освітлення, системи кондиціонування)

11:00 – 11:15 Перерва на каву
11:15 – 12:00 Проведення вимірювань. Тепловізійна зйомка. Обробка результатів
10:45 – 11:00 Кава-брейк
12:00 – 13:00 Вартість реалізації заходів. Техніко-економічне обгрунтування
13:00 – 14:00 Обід
14:00 – 15:30 Звіт з енергетичного аудиту. Основні складові. Заповнення
15:30 – 16:00 Програмне забезпечення для проведення енергетичного аудиту
16:00 – 16:15 Перерва на каву. Обговорення
16:15 – 17:00 Тест на засвоєння інформації
17:00 – 17:30 Надання вихідних даних для проведення енергоаудиту для самостійного вико-

нання робіт
17:30 – 18:00 Підходи до формування вартості енергетичного аудиту

День 2
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ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ
 
ДОДАТОК 1. Приклад технічного завдання на надання послуг з енергетичного аудиту будівлі

Технічне завдання

на надання послуг з енергетичного аудиту будівлі

1. Енергетичний аудит повинен виконуватись згідно чинних нормативних документів, зокрема:
• Методика обстеження інженерних систем будівлі. Мінрегіон України. НАКАЗ від 11.07.2018 

№ 173.
• Методика визначення економічно доцільного рівня  енергетичної ефективності будівель. 

Мінрегіон України. НАКАЗ від 11.07.2018 № 170.
• Методика визначення енергетичної ефективності будівель. Мінрегіон України. НАКАЗ від 

11.07.2018 № 169.
• ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспожи-

вання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні.
• ДБН В.2.6-31:2016 Конструкція будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель.
• ДСТУ 4065-2001(ANSI/IEEE 739:1995, NEG) Державний стандарт України.   Енергозбереження. 

Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги.
• ДСТУ ISO 50002:2016 Енергетичні аудити. Вимоги та настанови щодо їх проведення.
• ДСТУ- НБА.2.2-5:2007 Настанова з розроблення енергетичного паспорта будинків.
• КТМ 204 України 244-94 Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії 

на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в 
Україні.

• ДСТУ Б ЕN 13187:2011 Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в 
огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод.

• ДСТУ Б В.2.2-21:2008 «Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків»  
• ДСТУ Б В.2.6-101:2010 «Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних кон-

струкцій».

2. Вимоги до Виконавця:
• компанія повинна мати підтверджений (необхідно надати документальне підтвердження 

досвіду виконання аналогічного договору) досвід проведення енергетичних аудитів;
• компанія повинна мати прилади для проведення інструментальних вимірювань під час енер-

гоаудиту, а саме: тепловізор, температурні логери, струмовивірювальні клещі-ватметр з функцією 
реєстрації або аналізатор електричної енергії, вимірювачі температури та вологості внутрішнього та 
зовнішнього повітря, інші прилади (за необхідності); на момент проведення вимірювань всі прилади 
повинні мати свідоцтво про повірку чи метрологічну атестацію відповідно до чинного законодав-
ства; бажана наявність безпілотного літального апарату, оснащеного тепловізором для тепловізійної 
та фото зйомки даху;

• спеціалісти компанії, які будуть залучені до проведення енергоаудиту, повинні мати спеціалі-
зовану вищу освіту та/або свідоцтва енергоаудитора, а для можливості видання енергетичного сер-
тифікату будівлі – кваліфікаційний атестат енергоаудитора.

3. Послуги повинні включати:
• збір та аналіз інформації про будівлю, креслень, схем та описів, інформації про обсяги спо-

живання енергетичних та інших ресурсів, а також аналіз інформації і розробка плану обстежень;
• огляд будівлі та проведення інструментальних вимірювань: 
• огляд поточного стану будівлі, інженерних мереж та приладів;
• огляд умов експлуатації, потреб у ремонті та покращенні санітарних умов;
• тепловізійне обстеження зовнішніх огороджувальних конструкцій, в т. ч. даху будівлі, та еле-
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ментів системи теплопостачання і гарячого водопостачання;
• оцінка можливості розташування сонячної електростанції на даху будівлі з урахуванням 

стану даху, вільної площі, орієнтації будівлі за сторонами світу, затінення спорудами та деревами, 
наявності точки під’єднання та її технічних характеристик;

• проведення безперервного вимірювання внутрішньої та зовнішньої температури та воло-
гості протягом не менше ніж 3 днів;

• знімання подобових показників з лічильника теплової енергії за період не менше 3 діб; 
• аналіз температурних графіків системи теплопостачання та гарячого водопостачання; 
• фіксація параметрів електроспоживання (активна та реактивна потужність, частота, добове 

споживання) та водоспоживання (подобова витрата води) в разі доцільності;
• вимірювання рівня освітленості;
• підготовка звіту з енергетичного аудиту;
•  енергетичний сертифікат будівлі, за необхідності.

5. Перед проведенням енергетичного аудиту та підготовкою звіту про енергоаудит, Виконавець 
повинен, щонайменше, обговорити та узгодити з Замовником обрані критерії базової лінії, методи-
ки вимірювання та розрахунків, а також пріоритети щодо заходів з підвищення енергоефективності 
та використання відновлюваних джерел енергії для кожного конкретного об’єкту.

6. Звіт з енергетичного аудиту повинен включати:

1) інформація про виконавців енергетичного аудиту: назва компанії, перелік імен, адрес, теле-
фонних номерів та адрес електронної пошти учасників проекту;

2) перелік документів, використаних при підготовці звіту з енергетичного аудиту, у т.ч. норма-
тивні акти, технічні паспорти, специфікації, плани, креслення, рисунки, тощо;

3) короткий опис результатів (загальна характеристика будівлі та загальний енергетичний 
баланс будівлі, інформація про питомі показники споживання енергетичних ресурсів та потенціал 
зниження енергоспоживання, основні техніко-економічні показники потенційних енергоефектив-
них заходів);

4) характеристику будівлі (розташування, фото, дата будівництва, розміри, в т.ч. опалювальна 
площа та об’єм, кількість поверхів, матеріали, фізичний стан, інформація про кількість працівників 
(учнів) та відвідувачів (в разі доцільності), режим експлуатації, в т.ч. періоди шкільних канікул для 
загальноосвітніх навчальних закладів, типи та місця встановлених лічильників енергетичних ре-
сурсів, тощо);

5) дані про стіни: конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні 
характеристики стін з розподілом за сторонами світу;

6) дані про вікна та двері: тип та матеріал рами, геометричні та теплотехнічні характеристики 
вікон з розподілом за сторонами світу;

7) дані про дах: тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотех-
нічні характеристики;

8) дані про підлогу: тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та тепло-
технічні характеристики;
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9) дані про систему опалення: тип внутрішньої системи, теплове навантаження (проектне та/
або нормативне та/або договірне), наявність та кількість балансирів на стояках чи відгалуженнях, 
схема  підключення до зовнішніх мереж, тип та кількість опалювальних приладів за кожним типом, 
тип та кількість термостатичних регуляторів на опалювальних приладах тощо;

10) дані про систему вентиляції: кількість вентиляційних систем та їх опис, нормативне теплове 
навантаження для потреб вентиляції; 

11) дані про систему побутового гарячого та холодного водопостачання, в т.ч. нормативне те-
плове навантаження для гарячого водопостачання;

12) дані про систему освітлення: типи світильників, кількість ламп у світильнику, потужність ламп, 
світильників, час роботи, питому максимальну та питому усереднену потужність системи освітлення;

13) дані про інше електрообладнання (вентилятори, насоси, електроплити, водонагрівачі, 
тощо): назва, кількість, потужність та час роботи кожного обладнання, питому максимальну та пито-
му усереднену потужність; 

14) дані про систему охолодження: кількість, потужність та час роботи кожного обладнання, 
питому максимальну та питому усереднену потужність;

15) звіт про виконання тепловізійного обстеження будівлі;

16) дані про котельню (в разі наявності): загальний опис встановленого обладнання, потужність 
та час роботи обладнання, тип палива, питомі обсяги споживання палива на виробництво теплової 
енергії, тощо;

17) дані про обсяги використання паливо-енергетичних ресурсів (електроенергія, теплова 
енергія, природний газ, тощо), гарячої та холодної води у натуральних показниках за останні 3 повні 
роки для кожного місяця року та за рік в цілому, а також базовий рівень споживання паливно-енер-
гетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, визначений як усереднене за 3 роки значення 
обсягів річного споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг;

18) інформація про дату початку, завершення та тривалість опалювального періоду протягом 
трьох останніх повних років, середні температури повітря для кожного місяця протягом останніх 
трьох років, а також відповідну інформацію про кількість градусо-днів;

19) інформація про дотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог 
утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання бу-
динків, будівель, споруд;

20) розрахований енергетичний баланс будівлі за статтями опалення, вентиляція, гаряче водо-
постачання, освітлення, охолодження та, в разі наявності, інше обладнання (вентилятори, насоси, 
тощо), відповідно до таких сценаріїв: розрахунковий базовий рівень споживання енергетичних ре-
сурсів, фактичний базовий рівень та рівень енергоефективної моделі);

21) інформація про можливі енергоефективні заходи та проекти використання місцевих від-
новлювальних джерел енергії, а саме для кожного заходу:

• назва заходу;
• короткий опис заходу;
• оцінка обсягу необхідних інвестицій з деталізацією основних статей витрат (витрати на про-

ектування, основні матеріали та обладнання, витрати на виконання робіт та інші витрати) та описом 
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основних припущень (вартість основних матеріалів та обладнання, курс іноземних валют на дату 
виконання оцінки, тощо), а також оцінка операційних витрат (в разі наявності; наприклад, на обслу-
говування обладнання);

• оцінка тривалості та графіку реалізації заходу;
• потенціал енергозбереження в результаті здійснення заходу (з розбивкою на економію 

електроенергії, теплової енергії, природного газу, тощо) та / або потенціал виробництва енергії 
(електроенергії та / або теплової енергії) з відновлюваних джерел;

• економічна оцінка потенціалу енергозбереження (грн на рік) із розбивкою на типи енерго-
ресурсів та інформацією про використані для оцінки припущення щодо вартості енергоресурсів;

• фінансові показники, а саме: простий та дисконтований термін окупності; внутрішня норма 
прибутковості та чиста приведена вартість із зазначенням основних припущень (ставка дисконту-
вання, період аналізу грошових потоків, тощо); співвідношення інвестицій до заощаджень;

• інформація про альтернативні варіанти виконання заходу (в разі їх наявності) та вплив на 
основні показники (вартість, потенціал енергозбереження, період окупності) заходу; наприклад, 
використання різних матеріалів або різної товщини матеріалів для утеплення зовнішніх стін;

22) інформація про три альтернативних пакети заходів для потенційного фінансування, визна-
чених на основі можливих енергоефективних заходів та проектів використання місцевих відновлю-
ваних джерел енергії та базуючись на критеріях інвесторів (в т. ч. міжнародних фінансових установ 
та енергосервісних компаній); інформація про пакети альтернативних заходів повинна містити їх 
опис та рекомендації щодо найбільш прийнятного варіанту з урахуванням економічних (фінансо-
вих), технічних, екологічних та інших факторів;

23) екологічні вигоди (скорочення викидів, в тому числі парникових газів за фактичним сце-
нарієм, базовим рівнем та сценарієм енергоефективної моделі);

24) опис запропонованої системи енергомоніторингу;

25) енергетичний паспорт на кожну будівлю.

7. Виконавець має представити та обговорити попередні результати звіту з енергетичного ауди-
ту Замовнику. Замовник має право вносити коментарі та зауваження для приведення звіту з енер-
гетичного аудиту у відповідність до вимог даних технічних вимог.

8. Звіт з енергетичного аудиту надається Замовнику в друкованому та електронному вигляді. До 
звіту з енергетичного аудиту в електронному вигляді обов’язково додається електронна таблиця у 
форматі Excel (.xls або .xlsx), що містить інформацію про вхідні дані, припущення та результати роз-
рахунків, які представлені у звіті з енергетичного аудиту.

9. Документи, які додаються до пропозиції:
• установчі документи компанії; 
• резюме ключових виконавців, які будуть залучені до виконання енергоаудитів; 
• приклад звіту з енергетичного аудиту, виконаного компанією;
• підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт (копії договорів); 
• інформацію про забезпечення приладами;
• опис методології виконання робіт.

10. Термін виконання робіт - 30 днів від дати укладення Договору із врахуванням вимог щодо 
якості послуг, зазначених у пункті 2.1 та пункті 2.2 даного Договору. Строк надання послуг може 
бути продовженим для забезпечення належної якості послуг за взаємною згодою Сторін, але кінце-
вий строк надання послуг має завершуватися до ___________ 201__ року.
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ДОДАТОК 2 (довідковий). Приклад опитувального листа об’єкта замовника

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ОБ’ЄКТА ЗАМОВНИКА

___________________________________________________________
(повна назва об’єкта, що споживає ПЕР)

1 Вид власності ___________________________________________________
2 Адреса _________________________________________________________
3 Телефон  _______________________
4 Факс _______________________________________
5 E-mail _______________________________
6 www _____________________________________
7 Поточний рахунок _____________ МФО _________ ЄДРПОУ _________________
8 Керівники

9 Рік заснування ____________________
10 Загальна площа території _____________ м2
11 Будівлі

12 Чисельність працюючих  ___________________
13 Організаційна структура
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14 Відомості про асортимент продукції, що виробляється, а також супутні товари та послуги, за рік

15 Відомості про споживання паливно-енергетичних ресурсів на об’єкті, за рік



Додатки до розділу ІІ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ РЕСУРСІВ МІСТА, ГРОМАДИ120

16 Відомості про продаж паливно-енергетичних ресурсів на об’єкті, за рік

17 Відомості про ціни та тарифи на споживані паливно-енергетичних ресурсів, за рік
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18 Відомості про технічний облік споживання енергоносіїв та води
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19 Відомості про трансформаторні підстанції     

20 Відомості про компресорне устаткування
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21 Відомості про холодильне устаткування
Тип тепловідвідного пристрою___________

22 Відомості про склад і роботу котельні
Паливо: основне — природний газ

резервне — ________

* Визначається за паспортними даними
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* Визначається за паспортними даними

23 Відомості про систему паропостачання

24 Відомості про систему опалення будівель, споруд та цехів об’єкта, що споживає ПЕР
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25 Відомості про системи гарячого та холодного водопостачання будівель, споруд та цехів об’єк-
та, що споживає ПЕР

26 Відомості про системи гарячого та холодного водопостачання будівель, споруд та цехів об’єк-
та, що споживає ПЕР
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27 Відомості про технологічне устаткування, що використовує теплову енергію (пара, гаряча 
вода)

28 Відомості про технологічне устаткування та агрегати, що використовують паливо
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29 Відомості про використання вторинних енергоресурсів, альтернативних (місцевих) і віднов-
люваних джерел енергії

30 Відомості про стан збору та повернення конденсату по об’єкту, що споживає ПЕР
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31 Відомості про наявність експлуатаційної документації

* До експлуатаційної документації слід відносити: технологічні схеми та карти, рапорти, паспорти 
тощо.

32 Відомості про виконання плану організаційно-технічних заходів з енергозбереження по 
об’єкту, що споживає ПЕР

33 Наявність служби енергетичного менеджменту _________ її коротка характеристика

34 Додаткова інформація

_________________                                                                                          ___________   (_____________)
           (Посада)                                                                                                (підпис)                  (П.І.Б.)
_________________  М.П.
(дата заповнення)  
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ДОДАТОК 3. Приклад опитувального листа для проведення енергоаудиту

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 

для проведення енергоаудиту

Загальна інформація

Розширена інформація щодо будівлі та систем енергозабезпечення:
1. Характеристика об’єкту:

* при наявності даної інформації

2. Режим роботи об’єкту:
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3. Дані по вузлам обліку та енергоресурсам

Лічильники теплової енергії:

№ п.п. ТипСпоживач Діаметр
Рік

встан-ння Примітки

Лічильники гарячої та холодної води:

ТипСпоживач
Коефіцієнт 

трансформації
Рік

встан-ння Примітки
Дата останньої 

повірки№ п.п.

Вузли обліку електричної енергії

№ п.п. ТипСпоживач Діаметр
Рік

встан-ння Примітки
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ТипСпоживач
Номінальна 

вирата
Рік

встан-ння Примітки№ п.п.

Лічильники газу:

4. Енергоспоживання та водоспоживання за 3 останні роки:

Рік ______________

Електрична 
енергія, 
кВт год

Теплова 
енергія, 

Гкал

Холодна 
вода, 
куб. м

Водо-
відведення, 

куб. м

Газ, 
куб. м

Місяць
Гаряча 

вода, куб.м 
(Гкал)

Паливо

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Загалом

Рік ______________

Електрична 
енергія, 
кВт год

Теплова 
енергія, 

Гкал

Холодна 
вода, 
куб. м

Водо-
відведення, 

куб. м

Газ, 
куб. м

Місяць
Гаряча 

вода, куб.м 
(Гкал)

Паливо

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Загалом
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Електрична 
енергія, 
кВт год

Теплова 
енергія, 

Гкал

Холодна 
вода, 
куб. м

Водо-
відведення, 

куб. м

Газ, 
куб. м

Місяць
Гаряча 

вода, куб.м 
(Гкал)

Паливо

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Загалом

Рік ______________

Електрична 
енергія, 
кВт год

Теплова 
енергія, 

Гкал

Холодна 
вода, 
куб. м

Водо-
відведення, 

куб. м

Газ, 
куб. м

Місяць
Гаряча 

вода, куб.м 
(Гкал)

Паливо

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Загалом

Кількість опалювальних приладів: ________________
Кількість світильників по типам

Кількість ламп 
в світильникуТип світильників

Потужність 
лампи

Потужність 
лампи

Короткий опис технологічного устаткування (типи, кількість) 
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ДОДАТОК 4. Приклад форми збору даних для сертифікації, енергетичного аудиту

ФОРМА збору даних для сертифікації, енергетичного аудиту

Дата збору даних: «____» ______________________  20____ р.
Назва закладу ___________________________________________________________________
Адреса: _________________________________________________________________________
П.І.П. ___________________________________________________________________________
Тел. _________________________________________
e-mail:________________________________________
Чисельність персоналу/дітей/учнів/відвідувачів :_________________________

_____________________________________________________________________________________
Дата будівництва будівлі:____________________ Наявність проектної документації :_____ фото;   

Висота поверху:______________________________Висота будівлі _______________________
Орендарі_______---______________м2
Матеріал: стін: _____________________________товщина: ______________
       перекриття ___________________товщина _______________
Дах ________________________________________________________________

Підлога
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Прилади обліку

№ Система  
(ТЛ, ВЛ. ЕЛ та інші)

тип, марка, DN, 
коеф.

Зав. №, Місце встановлення та 
рік

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________

МІТП: модуль СО   модуль ГВП   спарений модуль СО+ГВП
Контролер управління(марка,стан):_____________________________________________________
Циркуляційний насос СО: марка ________________________Потужність, кВт________, стан ____
Циркуляційний насос ГВП: марка _______________________Потужність, кВт________, стан ____
Балансувальний клапан основний (DN)_________________________________________________
Приміщення теплопункту: ____________________________________________________________
Дренажна система(стан) _____________________________________________________________
Перевірка справності та налаштувань теплового пункту (нічне зниження, робота приводів регу-

ляторів температури ЦО та ГВП) _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Інші зауваження: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Електрообладнання

Назва К-ть
(шт.) Потужн.одиниці, Вт Коментарі
Комп’ютер
Принтер
Музичний центр

Електрична плита
Електрична м’ясорубка
Електро кипятильник
Електро сковорідка
Шафа жарочна
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Холодильник
Шафа холодильна
Електричний котел

Пральні машини
Центрифуга
Барабанна сушарка

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Система опалення 

Тип системи опалення (одно-, двотрубна, верхня, нижня розводка)
Кількість стояків, шт.____________орієнтовна довжина____________________________________
Наявність балансувальних клапанів__________________________
Кількість та тип опалювальних приладів______________________
Тип та стан теплової ізоляції на трубопроводах в підвалі (наявна/відсутня/часткова)_________
Довжина трубопроводів в неопалювальних приміщеннях (підвал/горище), м.____
Система ГВП 

Наявність електричних бойлерів________________шт_____________літрів
Сантехнічні прилади

Встановлені душові (шт) Встановлені водорозбірні 
крани (шт.)

Встановлені ванни, (шт) Миття підлоги (раз/тиждень)
Повний об’єм ванних (літри) Гарячий сніданок, обід, вечеря 

(порції/доб.)

Вентиляція

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Назва закладу ______________________________________________________________________
Адреса: ____________________________________________________________________________

Фасад №__________  (цегла ке-
рамічна/селікатна/керамзитобетон) 

Фасад №__________ (цегла 
керамічна/селікатна/керамзито-
бетон) 

H__________; Hц_____ 
L___________; δ _______

H__________; Hц_____ 
L___________; δ _______

Тип віклон/дверей __№__ __№__ __№__ __№__ __№__ __№__ __№__ __№__

Д
К-сть вікон

К-сть склінь

МП

К-сть вікон

К-сть склінь

Товщина 
профіля
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Фасад №__________  (цегла ке-
рамічна/селікатна/керамзитобетон) 

Фасад №__________ (цегла 
керамічна/селікатна/керамзито-
бетон) 

H__________; Hц_____ 
L___________; δ _______

H__________; Hц_____ 
L___________; δ _______

Тип віклон/дверей __№__ __№__ __№__ __№__ __№__ __№__ __№__ __№__

Д
К-сть вікон

К-сть склінь

МП

К-сть вікон

К-сть склінь

Товщина 
профіля

Метал К-сть вікон

К-сть склінь

Скл/
блок

Метал К-сть вікон

К-сть склінь

Скл/
блок

Фасад №__________  (цегла ке-
рамічна/селікатна/керамзитобетон) 

Фасад №__________ (цегла 
керамічна/селікатна/керамзито-
бетон) 

H__________; Hц_____ 
L___________; δ _______

H__________; Hц_____ 
L___________; δ _______

Тип віклон/дверей __№__ __№__ __№__ __№__ __№__ __№__ __№__ __№__

Д
К-сть вікон

К-сть склінь

МП

К-сть вікон

К-сть склінь

Товщина 
профіля

Метал К-сть вікон

К-сть склінь

Скл/
блок

Умовні позначення:
H – висота будівлі, м.; Hц –висота цоколю,м; L – довжина, м.; δ – товщина будівлі, мм
Схема об’єкту
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ДОДАТОК 5. Засоби аналізу інформації про енергоспоживання

Е.1 Форма для збору даних

Форма для збору даних використовується для представлення даних в зручній формі і полегшен-
ня проведення їх аналізу.

Е.2 Контрольні точки

Метод контрольних точок використовується для порівняння процесів, робочих характеристик, 
технологій, обладнання найкращих вітчизняних та світових аналогів з метою виявлення можливо-
стей підвищення рівня ефективності енерговикористання за рахунок коригування їх окремих по-
казників, параметрів тощо, які впливають на енергоспоживання.

Метод дозволяє визначити мету та завдання, а також установити пріоритетність розробки планів 
підвищення рівня ефективності енерговикористання.

Е.3 “Мозкова атака”

“Мозкова атака” використовується для виявлення можливих рішень проблеми підвищення рів-
ня ефективності енерговикористання.

Процедура “мозкової атаки” складається з двох етапів.
1 етап. Генерація ідей
Керівник енергоаудиторської групи розглядає основні напрямки і завдання “мозкової атаки”. 

Члени енергоаудиторської групи висловлюють перелік ідей щодо підвищення рівня ефективності 
енерговикористання. Метою етапу є генерація максимальної кількості ідей.

2 етап. Уточнення
Члени енергоаудиторської групи розглядають перелік висловлених ідей для вияснення по-

ставленої задачі. Етап закінчується уточненням і визначенням рангових оцінок ідей. 
Алгоритм “мозкової атаки”:
• визначається керівник проведення “мозкової атаки”;
• здійснюється постановка мети та завдань “мозкової атаки”;
• здійснюється почергове висловлювання ідей (по одній ідеї на кожного члена енергоауди-

торської групи);
• доповнюються ідеї, при цьому ідеї не критикуються і не обговорюються. Процес доповнення 

продовжується доти, поки не припиниться поява нових ідей;
• здійснюється коригування і обговорення ідей;
• здійснюється рангове оцінення ідей.

Е.4 Причинно-наслідкова діаграма

Причинно-наслідкова діаграма використовується для аналізу причинно-наслідкових зв’язків 
впливів різних факторів на ефективність енерговикористання і візуалізації цих зв’язків. 

Е.5 Енерго-технологічна схема процесу

Енерго-технологічна схема процесу використовується для:
• опису та аналізу існуючого технологічного процесу;
• розробки та аналізу нового технологічного процесу.
Енерго-технологічна схема процесу дозволяє проводити аналіз можливостей підвищення рівня 

енергоефективності шляхом відтворення фактичного протікання процесу за етапами технологіч-
ного процесу. Енерго-технологічна схема процесу застосовуються до будь-якої стадії технологічно-
го процесу, починаючи від надходження ПЕР і закінчуючи етапом випуску готової продукції. 
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Е.6 Деревоподібна діаграма

Деревоподібна діаграма використовується для візуалізації зв’язків між головною метою та при-
чинами, що впливають на рівень її досягнення.

Е.7 Контрольна карта

Контрольна карта використовується для вирішення наступних функцій: 
• діагностика: для оцінки стабільності режиму споживання ПЕР;
• контроль: для визначення необхідності регулювання режиму споживання ПЕР;
• верифікація: для підтвердження покращення показників режиму споживання ПЕР.
Контрольна карта є засобом виявлення відхилень, викликаних випадковими причинами. 
Детальну інформацію про контрольні карти можна знайти у відповідних міжнародних стандар-

тах (наприклад, ISO 7870 і ISO 8258).

Е.8 Гістограма

Гістограма використовується для:
• аналізу змінності споживання ПЕР;
• візуалізації інформації про споживання ПЕР.

Е.9 Діаграма Парето

Діаграма Парето використовується для:
• визначення факторів впливу на об’єкт аналізу;
• класифікації факторів впливу за важливістю.
Діаграма Парето показує відносний внесок кожного фактору впливу на об’єкт аналізу.

 Е.10 Діаграма розкиду

Діаграма розкиду використовується для виявлення залежностей між двома пов’язаними показ-
никами.
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ДОДАТОК 6. Приклад змісту звіту з енергетичного обстеження системи теплопостачання 
та ГВП міста

Перелік умовних позначень 
Інформація для керівника
Зміст
1. Загальна характеристика міста
2. Характеристика міської забудови
3. Характеристика системи теплопостачання 

3.1 Загальна характеристика джерела теплопостачання
3.2 Внутрішньостанційна система приготування і транспортування мережної води
3.3 Внутрішньостанційні системи обліку тепла, мережної води та електроенергії на мережні 
і підживлювальні насоси
3.3.1 Теплова енергія 
3.3.2 Електрична енергія 
3.3.3 Мережна та підживлювальна вода 
3.4 Характеристика магістральних і квартальних трубопроводів
3.5 внутрішньобудинкові системи теплозабезпечення
3.6 Рівень оснащеності будівель тепло- та водолічильниками

4. Інституційні та фінансові аспекти теплозабезпечення міста
4.1 Інституційні аспекти теплозабезпечення
4.2 Ціни на ПЕР
4.3 Фінансові витрати та заборгованість за послуги теплопостачання

5. Аналіз основних проблем існуючої системи теплозабезпечення
5.1 Низька енергетична ефективність будинків
5.2 Недосконалість існуючої системи нарахування платежів за теплову енергію 
5.3 Аналіз якості теплопостачання 
5.3.1 Температура теплоносія
5.3.2 Витрата теплоносія 
5.3.3 Якість погодного регулювання 
5.4 Ефективність використання електроенергії в мережних насосах
5.5 Надійність теплопостачання
5.6 Аналіз рівня підживлення мережної води
5.7 Невідповідність діаметрів теплових мереж навантаженням 
5.8 Аналіз техніко-економічної ефективності існуючої системи теплопостачання та гвп з 
визначенням фактичних обсягів, джерел і причин виникнення невиправданих втрат палива, 
води й електроенергії, а також пов’язаних з ними фінансових втрат 

6. Розробка заходів з підвищення енергоефективності системи теплопостачання
6.1 Заміна зношених ділянок труб з оптимізацією діаметрів 

6.2 Термомодернізація пілотних будівель
6.3 Встановлення сучасних ІТП
6.4 Пілотний проект - сонячні колектори з накопичувальним баком та електричним теном 
6.5 Оснащення будівель приладами обліку теплової енергії, гарячої та холодної води
6.6 Заміна підживлювальних насосів та встановлення нових мережних насосів на літній 
період з установкою регульованого електроприводу 
6.7 Впровадження енергетичного менеджменту в системі теплозабезпечення міста
6.8 ГВП для міста в літній період 
6.9 Порівняльний аналіз та економічне обгрунтування організації круглорічного та сезонно-
го ГВП 

7. Фінансово-економічні показники комплексу рекомендованих заходів з підвищення енерго- 
ефективності системи теплозабезпечення міста

8. Пропозиції щодо оптимізованої схеми теплопостачання
9. Рекомендації по впровадженню розроблених заходів
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ДОДАТОК 7. Форма Енергетичного сертифіката будівлі   

Затверджено Наказом № 172 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України 11 липня 2018 року.
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ДОДАТОК 8. Приклад 
кваліфікаційного атестату 
енергоаудитора 

ДОДАТОК 9. Приклад кваліфіка-
ційного атестату фахівця з обсте-
ження інженерних систем
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1. План дій зі сталого енергетичного розвитку (SEAP) та План 
дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP).

1.1 Що таке SEСAP

План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) є основним  документом, в якому 
учасники Угоди зазначають, як саме планують виконати зобов’язання щодо зниження викидів CO₂ 
до 2030 року. У SECAP так само використовуються результати базового кадастру викидів, які необ-
хідні для визначення пріоритетів та заходів, спрямованих на зниження CO₂ викидів. План дій пови-
нен визначити довгострокову стратегію і заплановані заходи для досягнення мети щодо зниження 
викидів. Підписанти Угоди беруть на себе зобов’язання підготувати свої SECAP протягом року після 
приєднання до Угоди.

SECAP слід розглядати в якості документа, який в майбутньому можна модифікувати при зміні 
обставин. Наприклад, в залежності від результатів впроваджуваних SECAP заходів і проектів, може 
з’явитись необхідність переглянути розроблений SECAP.

Як правило, нові проекти муніципалітету, що  спрямовані на його розвиток мають  певні можли-
вості для зниження викидів (нехай і не такі явні). Це значить, що розглядаючи будь-які пов’язані з 
розвитком території запитання, потрібно обов’язково враховувати проблеми енергоефективності 
та зменшення викидів, навіть якщо SECAP ще не закінчений і не затверджений. У додатку 1 до цього 
розділу представлено список переваг і вигод, які отримує місто від реалізації SECAP.

1.2 Призначення SECAP

Підписанти колишньої  Угоди мерів,  яка стосувалась проблем в сфер енергії і пом’якшення на-
слідків зміни клімату, зобов’язалися підготувати і впровадити План дій зі сталого енергетичного 
розвитку ( далі - ПДСЕР) до 2030 року. Підписанти нової Угоди мерів по клімату і енергії тепер беруть 
зобов’язання з підготовки Планів дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату (далі - ПДСЕРК), 
спрямованих на вирішення проблем не тільки в сфері енергії і пом’якшення наслідків зміни клімату, 
але також і адаптації до 2030 року.

План дій (як ПДСЕР, так і ПДСЕРК) - це ключовий документ, в якому представлено те, яким чином 
підписант Угоди буде реалізовувати заплановані дії і досягати своїх цілей. План включає оцінку по-
точної ситуації, тобто Базовий кадастр викидів в частині заходів щодо пом’якшення наслідків зміни 
клімату (як в ПДСЕР, так і в ПДСЕРК), а також Оцінку ризику та вразливості в частині адаптації (тільки 
для ПДСЕРК). Крім цього в Плані повинні бути чітко визначені цілі і завдання, плановані заходи і 
терміни їх реалізації, а також розподілені обов’язки і очікувані результати3. 

Таким чином на відміну від ПДСЕР, ПДСЕРК складається  на термін до 2030 року і містить, крім Ба-
зового кадастру викидів також Оцінку ризику та вразливості в частині адаптації (Risk and Vulnerability 
Assessment (RVA).

Оцінка ризику та вразливості - це аналіз, який визначає природу та ступінь ризику шляхом аналі-
зу потенційних небезпек та оцінки вразливості, яка може становити потенційну загрозу або шкоду 
людям, майну, засобам існування та навколишньому середовищу від якого вони залежать. Це до-
зволяє ідентифікувати райони, в яких потенційно можуть виникнути проблеми, і тому надає інфор-
мацію для прийняття рішень. Оцінка може включати ризики, пов’язані з повенями, екстремальними 
температурами та спекотними хвилями, засухами та дефіцитом води, штормами та іншими екстре-
мальними природними явищами, збільшенням кількості лісових пожеж, підвищенням рівня моря 
та ерозією берегів (при необхідності)4. 

Оцінка ризику та вразливості слугує, разом із Базовим кадастром викидів -  відправною точкою 
для розробки Плану дій щодо сталого енергетичного розвитку та клімату, тоді як ПДСЕР не перед-
бачав здійснення такої оцінки для розроблення подальших дій. 

3 Джерело інформації офіційний сайт Угоди мерів  http://www.uhodameriv.eu/Pitannya-ta-viidpoviidii.html?id_faq=15

4  http://www.covenantofmayors.eu/support/faq_en.html?id_faq=10
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Інструмент підтримки міст для розробки заходів по адаптації (Urban Adaptation Support Tool) на-
дає детальну інструкцію з розробки Оцінки ризику та вразливості. Ця інструкція також надає під-
тримку в роботі з Оцінкою ризику та вразливості і переході від її результатів до розробки конкрет-
них заходів, спрямованих на адаптацію5. 

Інструмент підтримки міст для розробки заходів по адаптації можна знайти за посиланням http://
climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0. 

Дія ПДСЕРК, на відміну від ПДСЕР, стосується більшої кількості галузей життєдіяльності міста. 
Пов’язано це з наявністю в ньому оцінки ризиків в частині адаптації. Згідно рекомендацій, розмі-
щених на офіційному сайті Угоди мерів, до частини ПДСЕРК, яка стосується адаптації мають бути 
включені заходи, в таких сферах6: 

• Інфраструктура
• Громадські послуги
• Планування землекористування
• Навколишнє середовище та біорізноманіття
• Сільське та лісове господарство
• Економіка
Підписанти старого зразка Угоди мерів в своїх ПДСЕР повинні відобразити цілі, передбачені 

угодою, а саме зменшення викидів СО2  мінімум на 20% до 2020 року. Підписанти нової редакції 
угоди повинні включити в свої плани цілі нової угоди та адаптувати їх до її вимог, а саме змен-
шення викидів СО2  на 40% до 2030 року та включення в план  Оцінки ризику та вразливості в 
частині адаптації7. 

Рис 3.1. Стратегія, як інструмент залучення фінансових ресурсів

1.3 Часовий інтервал

5 Детальніше http://www.uhodameriv.eu/Pitannya-ta-viidpoviidii.html?id_faq=123

6 http://www.covenantofmayors.eu/support/faq_en.html?id_faq=18

7 Детальніше: http://www.covenantofmayors.eu/support/faq_en.html?id_faq=51

Ініціатива Угоди Мерів запланована до 2030 року. Тому SECAP повинен містити докладний опис 
стратегічних заходів, які муніципальна влада має намір провести для реалізації цілей до 2030 рік. 
SECAP може охоплювати довший період, але в цьому випадку в ньому повинні бути виділені проміж-
ні показники і цілі на 2030 рік.

Оскільки докладне планування дій і витрат на такий великий проміжок часу не завжди можливе, 
муніципальна влада може провести відмінність між:

-40,0%
до 2030 року

ПЛАН ДІЙ ЗІ СТАЛОГО
ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

ТА КЛІМАТУ МІСТА
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- перспективними цілями  до 2030 року, включаючи свої зобов’язання в таких областях як 
планування використання земельних ресурсів, транспорт і засоби пересування, бюджетні закупівлі, 
стандартні вимоги для нововведених в експлуатацію та таких, що  ремонтуються будівель і т.п.

- докладним описом, що перетворює стратегію і цілі в конкретні дії.
І те й інше має бути інтегральною частиною SECAP.
Наприклад, в якості довгострокової стратегії місцева адміністрація може прийняти рішення, щоб 

всі автомобілі муніципального автопарку працювали на біогазі. Звичайно, муніципалітет не має пра-
ва прийняти бюджет, який включає всі закупівлі автомобілів аж до 2030 року, але цей захід можна 
включити в план і оцінити його результати до 2030 року. Поки діє політичний мандат муніципалі-
тету, ця міра повинна бути представлена в цілком практичній площині, з бюджетом, з визначеними 
джерелами фінансування тощо.

В першу чергу можуть бути здійснені заходи, спрямовані на модернізацію власних будівель і 
устаткування місцевої адміністрації, оскільки це буде ефективним прикладом і мотивацією для ін-
ших учасників проекту.

1.4 Процес підготовки SECAP

Процедура підготовки SECAP не є лінійною, окремі кроки можуть перетинатися. При цьому деякі 
заходи можуть починатися і до приєднання до Угоди. Детальніше - в посібнику з підготовки SECAP.

1.5 Людські і фінансові ресурси

Розробка і впровадження SECAP вимагають кадрових і фінансових ресурсів. Муніципальна вла-
да може використовувати такі можливості:

• Використання внутрішніх ресурсів, наприклад, інтегрувати SECAP завдання в існуючі струк-
тури, які зайняті питаннями сталого розвитку (наприклад, відділ/департамент захисту навколиш-
нього середовища та енергетики).

• Організація всередині муніципальної адміністрації нового підрозділу (приблизно 1 спів-
робітник на 100000 жителів).

• Залучення сторонніх організацій (наприклад, приватних консультантів, університетів, нау-
ково-дослідницьких центрів, і т.д.).

•  В невеликих населених пунктах - розподіл обов’язків координатора серед декількох спів-
робітників.

• Залучення регіональних енергетичних агентств або підтримуючих структур.
Зверніть увагу, що зайнятий в роботі над SECAP персонал може виявитися дуже продуктивним з 

фінансової точки зору, оскільки його робота дозволить зменшити витрати на енергоресурси муні-
ципалітету, і може забезпечити доступ до фондів8, які здійснюють фінансування проектів в галузі 
енергоефективності та відновлювальних джерел енергії.

1.6 Шаблон і процедура подачі SECAP

Підписанти Угоди повинні представити SECAP протягом року після приєднання до ініціативи 
«Угода мерів» і періодично звітувати про ступінь його реалізації.

Затверджений міською радою SECAP (або аналогічним, наділеним правом прийняття рішень ор-
ганом), можна завантажити, використовуючи «Signatories Corner» (закрита паролем онлайн зона). 
SECAP потрібно завантажити державною мовою (англійською або російською). Одночасно підпи-
санти повинні заповнити англійською або російською мовою онлайн шаблон SECAP. Це дозволить 
їм підсумувати результати кадастру викидів в базовому році, а також основні компоненти SECAP.

Шаблон – це інструмент, який полегшує оцінку SECAP і дозволяє обмінюватися досвідом з інши-
ми підписантами. Зібрана інформація виводиться онлайн на сайті Угоди Мерів (www.eumayors.eu). 

8 Детальніше в главі 8 Посібника ПДСЭР
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Російську версію сайту Угоди Мерів можна знайти тут: www.soglasheniemerov.eu.
Якщо група підписантів, які перебувають по сусідству, хоче випустити спільний SECAP та кадастр 

викидів в базовому році (БКВ), вони можуть зробити це одним із таких способів (Додаткову інфор-
мацію можна знайти в розділі «Часті питання» Посібника ПДСЭР9):

• Варіант 1: Кожен підписант з групи, окремо бере на себе зобов’язання зменшити викиди СО2 
не менше ніж на 40% до 2030 року. 

В цьому випадку група може представити загальний документ SECAP, але кожне з міст10 заповнює 
свій власний шаблон SECAP. Міста, що входять до групи не поділяють спільну мету щодо знижен-
ня викидів CO2 на 40% до 2030 року, вона залишається індивідуальною метою кожної сторони, що 
підписала Угоду. Передбачене SECAP зменшення викидів розподіляється між містами, які беруть 
участь, в конкретному заході.

• Варіант 2: Підписанти, які  входять до групи беруть на себе спільне зобов’язання знизити 
викиди СО2 до 2030 року, принаймні на 40%.

У цьому випадку зобов’язання зі зниження  викидів ділять між собою адміністрації, що входять 
в групу міст. Відповідно, група підписантів заповнює один загальний шаблон SECAP. Це передбачає 
посилену внутрішню кооперацію між структурами сусідніх адміністрацій, необхідну для полегшен-
ня досягнення поставленої ними мети.

Рекомендується зокрема для невеликих і середніх муніципалітетів, які відчувають нестачу в 
кадрах і фінансових ресурсах. Група повинна бути сформована муніципалітетами, населення яких 
менше 10000 жителів, і які мають спільні територіальні межі. Об’єднаний SECAP затверджує муні-
ципальна рада (або аналогічний їй орган, який має право приймати  рішення) кожної сторони, 
що підписала Угоду, після чого він завантажується на загальний профіль групи за допомогою «My 
Covenant» (закрита паролем частина). Додаткову інформацію можна знайти в Додатку 1 до керів-
ництва ПДСЕР11.

Зведена таблиця для двох варіантів:
Таблиця 3.1

9 http://www.eumayors.eu/support/faq_en.html?id_faq=60

10 Також інший населений пункт, село чи селище, який можна вважати окремим муніципалітетом і який відповідає 
визначенню, що наведене на стр.9  «Скорочення і терміни». 

11 Додаток 1 до Керівництва ПДСЭР знаходиться за наступним посиланням: http://dl.dropboxusercontent.
com/u/55952327/Addendum%201%20to%20the%20SEAP%20Guidebook_Joint%20SEAP%20option%202.pdf

12 Контактна інформація знаходиться в ступній частині цього Посібника.

Якщо муніципалітети хочуть приєднатися до Угоди Мерів як «група», звертайтеся до Офісу Угоди 
Мерів - Схід12.

Шаблон SECAP можна знайти на сайті Угоди Мерів, який підписанти повинні заповнити самостій-

Етапи угоди: Варіант 1: Варіант 2:

Ціль – зменшення викидів СО2 
на 40 %: Індивідуальна ціль Спільна ціль

Подача шаблона SECAP Окрема Одна на групу

Подача документу SECAP: >> 1 спільний SECAP<<

Публікація результатів в онлайн 
каталозі: 1 на підписанта 1 на групу
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но. Для отримання докладної інформації щодо заповнення форми SECAP використовуйте посилан-
ня Instructions безпосередньо в Signatories ‘Corner13.

Шаблон SECAP в форматі Microsoft Excel доступний разом з інструкціями із заповнення росій-
ською та англійською мовами в бібліотеці сайту Угоди Мерів за адресою: http://www.eumayors.eu/
library/documents_en.htm.

1.7. Рекомендована структура SECAP

При підготовці SECAP сторони, що підписали Угоду, повинні дотримуватися структури, викори-
станої в шаблоні. Очікуваний зміст:

1) Короткий зміст SECAP;
2) Загальна стратегія;
A. Мета - зменшення викидів CO2;
B. Довгостроковий прогноз, включаючи пріоритетні заходи, основні тенденції та проблеми;
C. Організаційні і фінансові аспекти;
• Створення / призначення координаційних і організаційних структур;
• Розподіл посад;
• Залучення учасників проекту та мешканців;
• Загальна оцінка бюджету;
• Ймовірні джерела фінансування для реалізації передбачених планом заходів;
• Заплановані заходи з відстеження та завершення;
3) Кадастр викидів в базовому році і пов’язана з ним інформація, включаючи інтерпретацію даних;
4) Заплановані заходи / заходи на весь термін дії плану (2030);
• стратегія, цілі та зобов’язання до 2030 року;
• коротко- / середньо- / довгострокові заходи;
Для кожного заходу / дії наведіть (якщо можливо)
- опис;
- відповідальний орган (департамент, особа або компанія);
- період впровадження (час початку і закінчення);
- вартість (євро);
- очікуване енергозбереження та / або виробництво енергії з відновлюваних джерел 
(МВтгод / рік);
- очікуване зниження викидів CO2 (тонн / рік).

1.8 Рівень деталізації

Ступінь деталізації опису кожного із заходів / дій визначає місцева адміністрація. Однак не забу-
вайте, що SECAP одночасно буде використовуватися:

• як робочий інструмент, який буде застосовуватись при впровадженні заходів (принаймні  
протягом декількох наступних років);
• як інструмент, що забезпечує зв’язок між учасниками;
• як документ, в якому на політичному рівні, узгоджено погляди партій міської ради; тому 
рівень деталізації повинен бути таким, щоб в майбутньому виключити можливість політичних 
дискусій щодо змісту і призначення окремих заходів.

13 Цей документ можна знайти в зоні обмеженого доступу для підписантів «My Covenant», за наступними посилан-
нями: http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html и http://www.soglasheniemerov.eu/signin_ru.html. Зверніть увагу, що для 
доступу потрібен пароль. 
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1.9 Елементи успішного SECAP

• Організуйте підтримку партнерів і зацікавлених сторін: якщо вони  підтримають ваш SECAP, 
ніщо їх не зупинить! Інтереси партнерів, які конфліктують, треба розглянути окремо.

• Забезпечте довгострокову політичну підтримку.
• Забезпечте відповідні фінансові ресурси.
• Життєво важливо підготувати правильний кадастр викидів CO2. Те що ви виміряєте, потім 

вже не змінити.
• Інтегруйте SECAP в повсякденне життя і управління муніципалітетом: це повинен бути не 

просто ще один хороший документ, а частина корпоративної культури!
• Забезпечте на час реалізації правильне управління.
• Переконайтеся, що ваш персонал має достатню кваліфікацію, при необхідності проведіть 

тренінги.
• Навчіться розробляти і впроваджувати довгострокові проекти.
• Вивчіть і скористайтеся досвідом і уроками інших міст, які вже розробили SECAP.

1.10 Десять ключових принципів, які необхідно врахувати при розробці SECAP

Цей посібник базується на нижче наведених 10 принципах, які необхідно враховувати при ро-
зробці SECAP. Ці принципи пов’язані із зобов’язаннями, які беруть на себе сторони, що підписали 
Угоду, і є головною складовою успіху.

Наслідком їх недотримання може бути відхилення Європейською Комісією SECAP і припинення 
його подальшого перегляду.

1. Адаптація міських структур

Ключем до успіху всього процесу, починаючи з розробки SECAP і закінчуючи його впроваджен-
ням, є встановлення тісного співробітництва між різними структурами місцевої адміністрації. Ця спі-
впраця також важливо для того, щоб вести облік всього SECAP процесу і, коли необхідно, приймати 
відповідні адміністративні рішення. SECAP не слід розглядати окремо від інших ініціатив і програм, 
навпаки, він повинен бути пов’язаний з енергетичною політикою міста-підписанта і інтегрований в 
повсякденну діяльність різних відділів місцевої адміністрації14. Тому, в самому документі SECAP має 
бути зазначено, які робочі групи вже є в наявності або будуть організовані для складання базового 
кадастру викидів, планування, реалізації та контролю SECAP заходів.

2. Залучення громадянського суспільства

SECAP є планом не тільки для муніципалітету (або органу місцевої адміністрації), а для всього 
місцевого співтовариства. Він повинен служити довгостроковою платформою для координації 
діяльності зацікавлених сторін, особливо в енергетичній сфері. Визначення таких зацікавлених 
сторін і їх залучення до розробки місцевої енергетичної політики і складання самого SECAP - 
ключові передумови успішної реалізації плану. Таким чином, документ SECAP повинен опису-
вати участь громадянського суспільства в процесі розробки плану і його реалізації15. Місцевим 
органам влади наполегливо рекомендується включити в свою комунікаційну стратегію аргу-
менти для громадян і зацікавлених сторін, підкреслюючи переваги, які може принести ефек-
тивна реалізація SECAP.

3. Кадастр викидів в базовому році СО2 (БКВ)

SECAP повинен бути розроблений на основі достовірних даних про місцеве енергоспоживання 

15 Рекомендації із  залучення громадянського суспільства дивитись  в главі 3 частини I Посібника ПДСЭР 

14 Рекомендації з адаптації міських структур дивитись в главі 2 частини I Посібника ПДСЭР
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і викиди парникових газів16. Для цього необхідно скласти Базовий кадастр викидів CO2 (БКВ), який 
вказує основні джерела викидів і рівень енергоспоживання за секторами та енергоносіями.

Базовий кадастр викидів CO2 є одним з основних зобов’язань, передбачених Угодою мерів, і тому 
БКВ повинен бути частиною документа SECAP, офіційно затвердженого місцевою владою17.  БКВ і на-
ступні кадастри18 служать важливими інструментами, які дозволяють місцевій владі отримати чітке 
уявлення про пріоритетні напрямки роботи і визначити результати заходів, і, таким чином, вести 
моніторинг за виконанням заходів SECAP та зниження викидів парникових газів.

Нижче описані характеристики БКВ:
• БКВ повинен відповідати місцевій ситуації і повинен бути заснований на локальних даних 
про місцеве споживання і виробництво енергії, даних про транспорт і ін. Дані засновані на се-
редніх статистичних значеннях по країні / регіону, в більшості випадків будуть непридатні (або 
навіть помилкові), оскільки вони не відображають умов конкретного муніципалітету і не можуть 
служити адекватною точкою відліку для оцінки дій, які вживаються місцевою владою щодо зни-
ження викидів CO2.
• Методологія і джерела даних повинні бути однакові для всіх наступних кадастрів: одна і та ж ме-
тодологія повинна використовуватись, як при складанні БКВ, так і при розробці наступних кадастрів.
• Тому, процес збору даних, джерела даних та методи розрахунків для БКВ повинні бути опи-
сані в SECAP і в документації місцевої адміністрації (рівень деталізації в документації місцевої 
адміністрації може бути вищий).
• БКВ повинен охоплювати, як мінімум, ті сектори, в яких місцева влада має намір вживати 
заходи для зниження викидів, тобто всі сектори, з якими пов’язані істотні джерела викидів CO2.
• БКВ повинен бути точним (тобто, складеним з допустимою похибкою) і  відповідати реаль-
ній ситуації.

4. Зобов’язання щодо зниження до 2030 року викидів CO2 не менш ніж на 40%

У SECAP має бути чітко сформульовано зобов’язання щодо зниження викидів CO2 до 2030 року,  
яке засноване на даних базового кадастру викидів конкретного муніципалітету. У будь-якому ви-
падку, зобов’язання по зниженню викидів CO2 має складати не менше 40%. Підписанти Угоди з країн 
Східного партнерства та Центральної Азії мають можливість прийняти зобов’язання щодо знижен-
ня викидів до 2030 року вибираючи один з трьох  варіантів:

• Скорочення в абсолютній величині, розраховане за показниками викидів базового року. 
Викиди в базовому році є точкою звіту, від якої відраховується (в процентному співвідношенні) 
заплановане в 2030 році зниження викидів.
• Скорочення на душу населення. Ця опція зазвичай використовується, коли кількість насе-
лення різко коливається. Викиди в базовому році діляться на кількість жителів в тому ж році, і 
використовуються в якості основи для розрахунку цільового показника.
• Скорочення на основі сценарію «звичайного розвитку», який розрахований за показниками 
викидів базового року і за прогнозами викидів до 2030 року. Ця опція підходить для ситуації, 
коли поточні викиди є досить низькими, наприклад через те, що країна знаходитися в процесі 
бурхливого економічного розвитку.
Підписанти Угоди з країн Східного партнерства та Центральної Азії мають можливість викори-

стовувати, в якості базового року будь-який рік, наступний за 1990 р. Для підписантів Угоди з країн 
Західної Європи рекомендується використовувати 1990 рік. B той час, місцевій владі з країн Східного 
партнерства та Центральної Азії часто буває важко відновити достовірні дані для складання кадастру 
за 1990 рік, і тому рекомендується використовувати рік, за який можна зібрати достовірні дані.

Додатковою причиною вибору базового року, відмінного від 1990 року, може слугувати бажання  

16 Рекомендації з оцінки поточного стану дивитись в главі 4 частини I Посібника ПДСЕР

17 Рекомендації зі складання реєстру викидів СО2 дивитись в главі 4 частини І Посібника ПДСЕР

18 Наступні кадастри використовуються для моніторингу ПДСЕР
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підписантів Угоди включити галузі промисловості в SECAP. Оскільки в 90-ті роки більшість країн пережи-
вало економічний спад, рівні індустріалізації, які спостерігаються в той період, не відповідають дійсності.

Місцеві органи влади, що враховують серед інших факторів відносно невеликий проміжок часу, 
що залишився до 2030 року, можуть запланувати довший термін для виконання плану зі зниження 
CO2 викидів (наприклад, до 2030 року). У цьому випадку, вони повинні відзначити проміжну мету у 
2030 році, для визначення результатів і надання звітів.

5. Заходи і ключові сектори діяльності

Зобов’язання, взяті підписантами Угоди, передбачають зниження викидів СО2 на територіях, що 
знаходяться в їх юрисдикції. Тому SECAP повинен містити узгоджений набір заходів, що охоплюють 
ключові сектори діяльності: не тільки будівлі і споруди, що знаходяться під управлінням місцевої 
адміністрації, але і основні сектори діяльності, що знаходяться на території, яка перебуває під її 
управлінням: житловий сектор, будівлі третіх осіб, громадський і приватний транспорт, промис-
ловість (по можливості) і т.п.19  У додатку 3 до цього розділу наведено методику оцінки впливу енер-
гозберігаючих заходів на стан навколишнього середовища.

Перед тим, як приступити до розробки дій / заходів, наполегливо рекомендується визначити 
довготривалі перспективи з конкретно визначеними цілями20. У посібнику з підготовки SECAP про-
понується багато прикладів заходів, які можна проваджувати на місцевому рівні21.

6. Стратегії та заходи до 2030 року

SECAP повинен містити чіткий опис стратегічних заходів, які має намір здійснювати місцева ад-
міністрація з метою виконання зобов’язань щодо зниження CO2 викидів до 2030 року, а саме:

• стратегію і цілі до 2030 року, включно із зобов’язаннями в таких сферах, як планування ви-
користання земельних ресурсів, транспорт і засоби пересування, бюджетні закупівлі, стандартні 
вимоги для нововведених в експлуатацію та таких, що ремонтуються, будівель і т.п.
• детальний опис заходів і дій на найближчі 3-5 років для реалізації довгострокової страте-
гії і цілей. Для успіху SECAP необхідно, щоб кожен захід розглядався, як проект і перебував під 
кваліфікованим керівництвом. Тому, для кожного заходу наполегливо рекомендується призна-
чити відповідальну особу або відділ (департамент), а так само встановити терміни проекту: поча-
ток, завершення, і основні етапи. Крім того, рекомендується провести оцінку фінансових витрат і 
визначити джерела фінансування; також визначити заплановану економію енергії або збільшен-
ня виробництва відновлюваної енергії, і в зв’язку з цим, очікуване зниження викидів CO2.

7. Фінансування22

Успішна розробка і впровадження SECAP вимагає певних фінансових ресурсів. Тому, SECAP повинен 
містити конкретні фінансові ресурси, які будуть використані для фінансування запланованих дій і заходів.

8. Прийняття SECAP міською радою (або аналогічним органом влади, що може приймати 
таке рішення23)

Потужна політична підтримка необхідна для успіху всього процесу, починаючи з розробки 
SECAP, його реалізації, і закінчуючи моніторингом досягнутих результатів. Тому важливо, щоб SECAP 
був затверджений міською радою або аналогічним керівним органом в порядку, передбаченому 
місцевим адміністративним регламентом .

19 Додаткові рекомендації щодо секторів, які доцільно включити в ПДСЕР, див.  в частині II Посібника ПДСЭР

20 Рекомендації з визначення цілей і задач дивитись в главах 5 і 6 частини I Посібника ПДСЕР

21 Зокрема дивитись главу 7 частини I і частину III

22 Рекомендації з фінансування ПДСЕР дивитись в главі 8 частини I Посібника ПДСЕР

23 Рекомендації з організації політичної підтримки дивитись в главі 9 частини I Посібника ПДСЕР
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9. Подання SECAP документа і SECAP шаблону

Підписанти беруть на себе зобов’язання розробити SECAP протягом року після приєднання до 
Угоди. Потім SECAP потрібно завантажити на державній мові (англійською або російською) на сайт 
Угоди Мерів. Одночасно з цим, підписанти повинні заповнити онлайн SECAP, шаблон англійською 
або російською мовою. Це дозволить їм підсумувати результати кадастру викидів в базовому році, 
а також основні компоненти SECAP.

Шаблон потрібно заповнювати уважно, з необхідним рівнем деталізації, він повинен відобража-
ти зміст SECAP документа, який отримав політичне схвалення. Конкретні інструкції щодо заповнен-
ня шаблону можна знайти на сайті Угоди.

10. Відстеження і звітність

Регулярний моніторинг SECAP з використанням відповідних індикаторів дозволить оцінити 
ймовірність досягнення місцевою адміністрацією поставлених цілей і, при необхідності, застосу-
вати корегувальні заходи. Підписанти УМ беруть на себе зобов’язання представляти «звіт про ре-
алізацію» кожні два роки після подання SECAP. Шаблон моніторингу SECAP та відповідні інструкції 
опубліковані на сайті Угоди Мерів. У SECAP має бути включено короткий опис того, як місцева ад-
міністрація планує виконувати заходи, перевіряти їх виконання та результат24.

2. Адаптація адміністративних структур

Розробка і впровадження сталої енергетичної політики - це важкий процес, що вимагає часу 
та повинен систематично плануватися. Він потребує співробітництва та координації ключових 
служб і департаментів25 місцевої адміністрації, таких як департаменти захисту навколишнього се-
редовища, енергетики, землекористування і територіального планування, економіки та соціаль-
ного забезпечення, департаменту відповідального за обслуговування муніципальних будівель та 
інфраструктури, засобів пересування і транспорту, бюджету і фінансів, закупівель і т.п. Крім того, 
однією з умов успішного здійснення процесу підготовки SECAP є те, що різні департаменти місце-
вої адміністрації не ставляться до нього як до формальної задачі, натомість  включили його в своє 
повсякденне життя: в міське планування, управління муніципальним майном (будівлями, муніци-
пальним транспортом та освітленням), муніципальні закупівлі, управління засобами пересування 
та комунікація (внутрішня і зовнішня) і т.д. При складній структурі управління містом, що включає 
кілька муніципалітетів (з власними адміністративними будівлями і муніципальним транспортом), 
додатково потрібна кооперація між муніципалітетами і міською адміністрацією.

Попередньою умовою успішного впровадження SECAP є чітка організаційна структура та 
розподіл відповідальності між ключовими службами і департаментами місцевої адміністрації. Не-
достатня координація політики сталого розвитку в різних департаментах місцевої адміністрації і в 
зовнішніх організаціях може привести до істотних недоліків в процесі планування та впровадження 
SECAP. Тому зобов’язання по «Адаптація міських структур» віднесено до одних з ключових зобов’я-
зань підписантів Угоди.

Це означає, що підписанти Угоди повинні адаптувати і оптимізувати внутрішні управлінські 
структури, визначити кадрові ресурси, які володіють необхідною компетентністю, а  також призна-
чити департаменти і фінансові ресурси для планування та реалізації SECAP.

2.1 Як адаптувати адміністративну структуру

Адміністративні структури повинні бути пристосовані до отримання переваг від співпраці з існу-
ючими підрозділами (або департаментами) і іншими зацікавленими сторонами26. Наприклад, спів- 
праця з: i) міською адміністрацією; ii) муніципальними підприємствами; iii) державними / муніци-

24 Рекомендації з організації моніторингу і звітності див. в главі 11 частини І Посібника ПДСЕР

25 Також маються на увазі відділи, підрозділи і різноманітні служби 
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пальними і приватними постачальниками енергії iv) громадськими, неурядовими/ недержавними 
організаціями; v) промисловою, торговою, комерційною та ремісничою палатами; vi) університета-
ми та професійними асоціаціями інженерів, архітекторів і т.п.; vii) відомими експертами.

Перед тим, як приступити до процесу розробки SECAP, необхідно призначити керівника коман-
ди – це ключова фігура в реалізації плану, яка повинна користуватися повною підтримкою місцевої 
політичної влади і адміністрації, в своєму розпорядженні мати необхідний час і бюджетні можливості 
для виконання поставлених завдань. У великих містах керівник повинен мати в розпорядженні від-
повідний персонал. Залежно від розміру місцевої адміністрації може знадобитися, щоб один або кіль-
ка людей займалися збором інформації і створенням та веденням базового кадастру викидів (БКВ).

В рамках Угоди Мерів можуть використовуватися існуючі організаційні структури, створені рані-
ше для здійснення аналогічних завдань.

В інших випадках необхідно провести організаційні зміни в муніципальній адміністрації, ство-
ривши департамент або відділ енергоефективності, відновлюваних джерела енергії тощо. В резуль-
таті (після того, як SECAP буде підготовлений) ці підрозділи можуть взяти на себе відповідальність за 
наступне енергозабезпечення та енергоефективність будівель, що перебувають у власності міста. 
Така структура була впроваджена в місті Загреб і описана в наступному пункті.

Як приклад найпростішої структури, можуть бути створені дві групи. Такі як:
• керівний комітет, який об’єднує політиків і провідних керівників. Його призначення – визна-
чати стратегічні напрямки і надавати процесу необхідну політичну підтримку.
• одна або кілька робочих груп, що складаються з менеджера з енергетичного планування, 
ключових діячів з різних департаментів місцевої адміністрації, громадських організацій і т.п. 
Їх завдання – фактична розробка SECAP, робота із залучення зацікавлених сторін,  організації 
моніторингу, підготовки звітів і т.п. У робочих групах можуть брати участь і великі не муніципаль-
ні структури, що безпосередньо залучені до заходів SECAP.
І в керівному комітеті, і в робочих групах слід призначити керівників, які повинні тісно співпра-

цювати між собою. Необхідно чітко сформулювати мету і призначення кожної з цих груп, а також 
підготувати чіткий план нарад (з конкретними питаннями для розгляду) і стратегію звітності про ре-
алізацію проекту. Дуже важливо, щоб впровадження SECAP здійснювалося спільно з іншими діями 
та ініціативами відповідних департаментів – в такому випадку ця робота стане частиною загальної 
діяльності місцевої адміністрації. Необхідно залучити до роботи кілька департаментів з різних сек-
торів, організаційні цілі яких повинні збігатися і бути інтегровані в SECAP. Для визначення необхід-
них змін в організації місцевої адміністрації можуть стати в нагоді блок-схеми, які демонструють 
взаємодію між департаментами і учасниками. Щоб забезпечити максимальну участь організації в 
процесі, треба залучити до участі в ньому якомога більше ключових діячів. Для залучення і зацікав-
лення співробітників різних департаментів місцевої адміністрації можна провести спеціальну ко-
мунікаційну кампанію.

Крім того, не слід нехтувати спеціальною підготовкою в таких сферах, як технічна компетенція (в 
таких галузях, як енергоефективність, відновлювальні джерела енергії, ефективний транспорт ...), 
управління проектами, управління даними (відсутність   досвіду в цій сфері може стати справжнім 
бар’єром!), управління фінансами, реалізація інвестиційних проектів і спілкування ( запровадження 
поведінкових змін і т.п.). Для цієї мети дуже корисні контакти з місцевими університетами.

2.2 Практичний досвід міст-підписантів Угоди мерів

Для прикладу, у 2009 році для підготовки SECAP у місті Загреб був організований департамент 
енергії, захисту навколишнього середовища та сталої енергетики. Керівника  цього департаменту 
було призначено координатором по розробці і впровадженню SECAP.

26 Частина цієї глави підготовлена на основі  http://www.movingsustainably.net/index.php/movsus:mshome, що розро-
блений Секретаріатом зі сталого розвитку і екології Союзу балтійських міст і частково профінансований за кошти Євро-
пейського Союзу. Додаткову інформацію щодо створення енергетичних потужностей і наявного досвіду можна знайти на 
сторінці MODEL сайту www.energymodel.eu



РОЗДІЛ ІІІ. СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ - SECAP 153

Крім того, для керівництва реалізацією процесу SECAP в Загребі було організовано два консуль-
тативних органи:

• енергорада - консультативний орган;
• координаційний орган для координації та моніторингу впровадження SECAP.
До завдань енергетичної ради відносились:
• моніторинг всього процесу підготовки і впровадження SECAP;
• перегляд SECAP;
• аналіз пропозицій щодо доповнення SECAP (щодо конкретних заходів і дій);
• участь в підготовці звітів для  керівництва  міста і  громадськості, презентація результатів, 
отриманих на основі проведених SECAP заходів і дій;
• зв’язок з організаціями, які беруть участь у впровадженні SECAP;
• надання звітів про результати впровадження SECAP в Єврокомісію.
Члени енергоради міста Загреб - видатні представники Університету та інших освітніх установ, 

адміністрації міста, енергетичного агентства по  Північно-західній Хорватії та Zagreb Holding Ltd, а 
також відомі експерти в галузі енергетики, архітектури, цивільного будівництва, міського плануван-
ня, транспорту і муніципальної інфраструктури.

Координаційний орган:
• координує весь процес впровадження SECAP і переглядає пріоритети заходів і дій;
• визначає і впроваджує комунікаційну стратегію міста Загреб;
• проводить систематичний моніторинг щодо впровадження SECAP та аналіз отриманих ре-
зультатів;
• координує підготовку періодичних звітів, що містять результати впровадження SECAP.
Члени координаційного органу - співробітники департаменту енергії, захисту довкілля та стало-

го розвитку, представники інших залучених до впровадження SECAP міських департаментів, Zagreb 
Holding Ltd і провідні експерти.

2.3 Зовнішня підтримка для місцевих органів

Залежно від розміру і кількості доступних кадрових ресурсів, місцева адміністрація може залу-
чати  підтримуючі структури або енергетичні агентства.

Таким структурам можна передати на основі субпідряду окремі конкретні завдання (наприклад, 
складання базового кадастру викидів) або залучити стажерів (здобувачі ступеня магістра або док-
тора можуть виконати значну частину робіт, пов’язаних зі збором даних та введенням їх в інстру-
мент розрахунку для отримання БКВ).

Підтримуючі структури
Зазвичай під «Підтримуючими структурами» маються на увазі ті державні органи, які надають 

стратегічне керівництво, фінансову і технічну підтримку муніципалітетам, які є сторонами Угоди 
Мерів, але не володіють достатньою кваліфікацією і / або ресурсами для досягнення своїх цілей. 
Якщо у місцевій адміністрації немає достатнього досвіду або ресурсів для підготовки і впровад-
ження SECAP, вона може залучити інші організації, що володіють необхідними можливостями. Крім 
фінансової допомоги, структури, що підтримують, зазвичай надають підтримку підписантам в роз-
робці інвентаризації викидів СО2 і реалізації SECAP, а саме в:

• проведенні технічної експертизи, що допомагає підписантам Угоди, підготувати базові када-
стри викидів (БКВ) і / або плани дій зі сталого розвитку енергетики (SECAP);
• розробці або адаптації методики підготовки SECAP з урахуванням національної або регіо-

нальної специфіки;
• визначенні фінансових можливостей для впровадження SECAP;
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• підготовці місцевих кадрів / адміністраторів, які стануть відповідальними за остаточну роз-
робку SECAP.

До підтримуючих структур відносяться територіальні і національні координатори 27:
1. Національні координатори: національні державні установи, такі як національні енергетичні 

агентства і / або міністерства.
2. Територіальні координатори: регіональні органи влади, такі як: регіони, області або групи міс-

цевих органів влади.
Європейська Комісія вважає Національних та Територіальних координаторів ключовими союз-

никами офісу Угоди Мерів, так як вони виконують вирішальну роль в успіху місцевих органів влади 
на своїй території і надають підписантам технічну, фінансову, адміністративну та політичну підтрим-
ку, необхідну для виконання їх зобов’язань.

Енергетичні агентства
Місцеві та регіональні енергетичні агентства (МРЕА) беруть участь в місцевій енергетичній 

політиці десятиліттями і їх знання, і досвід можуть виявитися дуже корисними підписантам, особли-
во тим, чиї технічні можливості обмежені.

Фактично, одне з головних завдань кожного агентства – підготовка нового, або уточнення існу-
ючого, енергетичного плану в географічній зоні, що входить в компетенцію агентства. Цей процес 
зазвичай складається з декількох кроків, таких як: збір енергетичних даних, розрахунок енергетич-
ного балансу, а  також розробки коротко – і довгострокової енергетичної політики і планів. Тому 
підписанти можуть очікувати від місцевих і регіональних енергетичних агентств (МРЕА) вичерпні 
консультації з питань, пов’язаних з енергоефективністю, а також корисну технічну допомогу при 
розробці БКВ і SECAP.

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ 

1. Ірландське національне енергетичне агентство (SEI) пропонує посилання з реко-
мендацією «Ресурсне забезпечення програми енергетичного менеджменту»: http://www.
sustainableenergyireland.ie/uploadedfiles/EnergyMAP/tools/01 -  10a%40Resourcing%40the%40Energ
y%40Management%40Programme%40v1.0.pdf

2. Адаптація адміністративної структури загребського муніципалітету описана в загребському  
ПДУЭР, що доступний хорватською на Інтернет сторінці Угоди Мерів: http://helpdesk.eumayors.eu/
docs/seap/455_1322232262.pdf

3. Опис запровадження системи енергетичного менеджменту у Львові можна знайти тут: 
http://www.enefcities.org.ua/Municipal%40energy%40management%40system%40in%40Lviv.pdf   

3. Залучення громадянського суспільства і зацікавлених сторін 28

Місцеві адміністрації повинні адресувати енергетичні і кліматичні проблеми всім членам су-
спільства, які відіграють ключову роль. Разом вони в змозі сформувати загальну стратегію для май-
бутнього сталого розвитку, визначити можливі шляхи реалізації цієї стратегії і інвестувати в її реалі-
зацію необхідні людські та фінансові ресурси.

Залучення зацікавлених сторін є початковим пунктом для стимулювання поведінкових змін, не-
обхідних для реалізації, передбачених SECAP технічних заходів. Це ключ до узгодженого і скоорди-

27 Список координаторів у Вашій місцевості можна знайти на сайті Угоди http://www.soglasheniemerov.eu/about/
covenant-coordinators_ru.html 

28 Частина цієї глави підготовлена відповідно до http://www.movingsustainably.net/index.php/movsus:mshome, що був 
розроблений Секретаріатом зі сталого розвитку екології Союзу балтійських міст і частково профінансованого Європей-
ським Союзом
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нованого впровадження SECAP.
Думки жителів і учасників повинні бути відомі до того, як почнеться розробка детального плану. 

Тому необхідно залучити жителів і інших учасників і запропонувати їм можливість взяти участь в 
ключових етапах процесу розробки SECAP: побудові стратегії, визначенню цілей і завдань, встанов-
ленню пріоритетів і т.п. При цьому можливі різні рівні участі: з одного боку мінімальний рівень це 
«інформувати», а з іншого - «делегувати повноваження». Для забезпечення успішності SECAP настій-
но рекомендується забезпечити найвищий рівень участі в процесі містян і партнерів.

Участь партнерів важлива з різних причин:
• спільна розробка політики прозоріша і демократична;
• колективне рішення, в прийнятті якого взяло участь багато партнерів, засноване на більш 

широких знаннях;
• загальна згода підвищує якість, ефективність, легітимність і прийняття плану (це потрібно як 

мінімум для того, щоб всі партнери були згодні з усіма проектами);
• участь в плануванні гарантує прийняття, життєздатність і підтримку стратегій і заходів;
• іноді SECAP може мати більш сильну підтримку від зовнішніх учасників, ніж від внутрішнього 

менеджменту або персоналу місцевої адміністрації.
З цієї причини «Мобілізація громадянського суспільства регіону на участь в розробці заходів 

плану» включена в формальні зобов’язання сторін, що підписали Угоду Мерів.

3.1 Хто такі основні партнери та учасники?

Перший крок - це визначення основних партнерів. До учасників та зацікавленим сторін відно-
сяться ті:

• чиї інтереси зачіпає проблема;
• чиї дії впливають на проблему;
• хто володіє / контролює інформацію, ресурси і досвід, необхідні для формулювання та впро-

вадження стратегії;
• чия участь необхідна для успішної реалізації.
Нижче наведений перелік потенційно важливих учасників в контексті SECAP:
• місцева адміністрація: муніципальні департаменти і компанії (муніципальні, енергетичні 

об’єкти, транспортні компанії і т.п.);
• місцеві і регіональні енергетичні агентства;
• фінансові партнери, наприклад, банки, приватні фонди, ЕСКО;
• інституційні партнери, такі як: торгівельні палати, асоціації архітекторів та інженерів;
• постачальники енергії, підприємства;
• транспорт і транспортні послуги: приватні / муніципальні транспортні компанії і т.п.;
• будівельний сектор: будівельні компанії, забудовники;
• бізнес і промисловість;
• підтримуючі структури і енергетичні агентства;
• неурядові організації та інші представники громадянського суспільства;
• представники громадянського суспільства, включаючи студентів, робітників і т.п.;
• існуючі структури;
• університети;
• експерти (консультанти...);
• де можливо, представники національних / регіональних адміністрацій і / або сусідніх муніци-

палітетів, що гарантують координацію і відповідність з планами та діями, реалізованими на 
інших рівнях прийняття рішень;

• туристи, якщо більшу частину викидів створює туристична галузь.
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3.2 Як залучати до участі партнерів

Залучати учасників можна різними методами, іноді корисно звернутися за допомогою професій-
них консультантів. Можна використовувати різні рівні участі та засоби 29:

29 Взято з роботи Джудіт Петтс та Барбари Ліч «Методи оцінки участі держав: огляд літератури», Брістольське агент-
ство з охорони навколишнього середовища , 2000.

Деякі практичні поради:

•  Мисліть масштабно: не зосереджуйтесь на звичайних контактах.
• Залучайте відповідальних за прийняття рішень.
• Виберіть відповідного керівника / посередника.
• Деякі учасники можуть мати суперечливі інтереси. В цьому випадку бажано організувати 

семінари окремо для кожної групи, щоб зрозуміти конфлікт інтересів до того, як вони 
зберуться разом.

• З метою підвищення інтересу громадян рекомендується використовувати наочні ма-
теріали  (інформаційні системи, що показують енергоефективність в різних районах міста,  
термо-графію втрат тепла в окремих будівлях або будь-яку просту модель, яка дозволяє 
наочно продемонструвати потрібні дані).

• Привертайте увагу ЗМІ.

Необхідно визначити роль і відповідальність кожного учасника. Для успішної розробки та впро-
вадження SECAP часто потрібно забезпечити партнерство з ключовими діячами. Для підтримки мо-
тивації партнерів необхідний постійний обмін інформацією про результати впровадження SECAP.

Приклад підвищення обізнаності – Подія в місті Руставі, Грузія

28 і 29 лютого 4012 р EECG в партнерстві з містом Руставі провело захід з метою підвищення 
обізнаності «Бережімо енергію», організувавши в Руставі дні інтелектуальної енергетики в рам-
ках проекту «Ініціатива з енергозбереження в будівлях в країнах Східної Європи і Центральної 
Азії »,що фінансується Європейською комісією. Подія мала неформальний освітній характер, 
включаючи семінари в 5 середніх школах і заміну ламп в дитячих садочках.

Приклад підвищення обізнаності - Навчання і консультації, Кам’янець-Подільсь-
кий, Україна

Муніципалітет Кам’янця-Подільського запланував підвищити обізнаність підприємців, провів-
ши первинний енергоаудит їх підприємств безкоштовно. На основі аудиту були підготовлені реко-
мендації щодо зниження енергоспоживання в промисловості. Після цього заплановано провести 

Ступінь залучення Приклади заходів

1 Інформація і освіта брошури, інформаційні бюлетені, рекламні оголошення, 
виставки, виїзди на об’єкти

2
Інформація і зворотній 
зв’язок

гарячі телефонні лінії, сайти, зустрічі з громадськістю, теле-
конференції, дослідження і опитування, виставки за участі 
персоналу

3 Участь і консультації семінари, цільові групи, форуми, дні відкритих дверей

4 Розширена участь громадські консультаційні комітети, планування заходів, 
громадське журі
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зустрічі і заняття, на яких підприємці дізнаються про способи підвищення енергоефективності.
Інша ініціатива включає інформаційну програму для мешканців, з публікацією позитивних 

прикладів в ЗМІ. Увага буде приділена діям щодо зниження енергоспоживання та використан-
ню сучасних технологій, з демонстрацією їх ефективності, енергетичних та фінансових заощад-
жень. Для реалізації цих дій залучаються департаменти житлово-комунального господарства, 
економіки та розвитку інфраструктури міста.

Особливу увагу буде приділено оцінці проектів, що реалізуються департаментом містобуду-
вання та архітектури. Проекти будівництва та ремонту міських споруд будуть розглянуті з точки 
зору енергозбереження та застосування сучасних технологій і матеріалів.

Приклад підвищення обізнаності - Місцевий енергетичний форум

Місцевий енергетичний форум - це колективний процес під керівництвом місцевої ад-
міністрації, який стимулює спільну роботу зацікавлених сторін і містян для підготовки та реаліза-
ції спільних дій, які можна внести в SECAP.

Наприклад, Алмада (Португалія) організувала місцевий енергетичний форум і запросила на 
нього всі зацікавлені компанії та організації, щоб обмінятися ідеями і проектними пропозиціями, 
які можна включити в SECAP. Цей план розроблятиметься за участю місцевого енергетичного 
агентства і університету.

Аналогічно, місто Франкфурт (Німеччина) попросило учасників форуму зробити свій внесок 
в загальні енергетичні цілі і запропонувати конкретні заходи для їх досягнення

3.3 Обмін інформацією

Обмін інформацією є найважливішим засобом підтримки мотивації учасників. Тому в SECAP не-
обхідно передбачити чітку стратегію обміну інформацією. Для забезпечення максимального ефек-
ту, до початку інформаційної кампанії необхідно:

• Визначити зміст і формат повідомлень, і очікуваний ефект (бажаний результат).
• Визначити ключову аудиторію.
• Встановити ряд показників для оцінки інформаційної кампанії (кількість присутніх на 

семінарі, кількісні і якісні дослідження, число відвідувачів на сайті, зворотний зв’язок, напри-
клад, за допомогою електронних листів ...).

• Визначити найбільш ефективні інформаційні канали (найефективніший спосіб обміну інфор-
мацією - особисті зустрічі, реклама, поштова розсилка, електронна пошта, Інтернет, блоги, бесі-
ди / зустрічі, брошури, постери, інформаційні листи, друковані публікації, прес-релізи, спон-
сорство ...).

• Визначити планування і бюджет.
Всередині місцевої адміністрації теж повинен бути обмін інформацією: налагодити внутрішній 

обмін інформацією для покращення співпраці між структурами місцевої адміністрації.

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ:

1. В рамках проекту Belief підготовлено вичерпний посібник «Залучення партнерів і громадян 
в сфері енергетичної політики на місцевому рівні» з допомогою енергетичних форумів, www.belief-
europe/org

2. Організація підприємців при місцевій адміністрації (ОП), розробила пакет інструментів з 
метою  сприяння налагодженню ефективного робочого співробітництва між місцевими органами 
влади і їх партнерами http://www.lgpartnerships.com/

3. Партнерській Фонд місцевого розвитку підготовив тренінг для обраних лідерів http://www.
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fpdl.ro/publications.php?do=training_manuals&id=1
4. Цікаву інформацію щодо інформаційних стратегій можна знайти в проекті Енергетична мо-

дель, крок 9 «Реалізація програми»  www.energymodel.eu.  

4. Аналіз і оцінка поточного стану по енергоспоживанню і дже-
релам викидів: де ми знаходимось?

4.1 Аналіз чинних нормативів

Усередині муніципалітету іноді можуть існувати суперечливі нормативи і процедури. Перший крок 
- це визначення існуючих муніципальних, регіональних і національних законодавств, стратегій, і нор-
мативів, які впливають на те, як місцева адміністрація вирішує енергетичні і кліматичні проблеми. Збір 
і аналіз існуючих планів і нормативів - непогана стартова точка для розробки оптимальної стратегії.

Наступний крок – це перегляд, перевірка і порівняння задач і цілей стійкої енергетичної стратегії в 
зібраних документах. Необхідно встановити – доповнюють чи суперечать ці завдання і цілі одне одному.

Нарешті, місцева адміністрація повинна запросити всіх можливих зацікавлених сторін, учасників 
та партнерів до обговорення виявлених і можливих конфліктних ситуацій. Вони повинні спробува-
ти досягти згоди щодо змін, які необхідно внести в плани, і чітко визначити, хто і коли повинен 
вводити їх в дію.

Необхідно спланувати ці зміни, а перелік запланованих заходів повинен бути включений в SECAP.  
Для того, щоб отримати позитивний ефект від внесених змін необхідний час, і надзвичайно важли-
ва їхня підтримка політичними лідерами.

4.2 Базовий огляд і базовий кадастр викидів

Споживання енергії і викидів СО2 на місцевому рівні залежать від багатьох чинників: економічної 
структури (орієнтації на промисловість / сектор послуг і характеру діяльності), рівня економічної 
активності населення, щільності населення, характеристик існуючих будівель, наявності та рівня 
розвитку різних видів транспорту, ставлення громадян, кліматичних умов та ін. На деякі фактори 
(наприклад, ставлення і позиція громадян) вплинути можна швидко, в той час як на інші (енерго- 
ефективність існуючих будівель) – тільки в довгостроковій перспективі. Важливо зрозуміти, як мож-
на вплинути на ці параметри, як вони змінюються з часом, визначити, на які з них може вплинути 
місцева адміністрація. 

Мета базового огляду: отримати чітку картину того «де ми знаходимося», описати існуючу в 
місті ситуацію з точки зору енергетики і зміни клімату. Базовий огляд - це початкова точка процесу 
SECAP, від якої можна перейти до постановки відповідних завдань і розробки адекватного плану дій 
та моніторингу. У базовому огляді потрібно використовувати існуючі дані. Він повинен охоплювати 
відповідну законодавчу базу, існуючі нормативно-правові акти, нормативи і плани. SECAP повинен 
бути розроблений на основі достовірних даних про місцеве енергоспоживання і викиди парнико-
вих газів30. Ці дані повинні бути зібрані за певний рік - базовий рік, який є найбільш репрезентатив-
ним з точки зору енергоспоживання. У додатку 2 до даного розділу наведено пропозиції для базо-
вого огляду. Як ми знаємо, загальне енергоспоживання коливається з року в рік з різних причин, в 
тому числі і економічних, і тому, наприклад, не доцільно вибирати рік, в якому стався економічний 
спад. У зв’язку з цим, на відміну від рекомендацій використовувати 1990 рік для підготовки SECAP в 
європейських країнах, для учасників Східного Партнерства та країн Центральної Азії наполегливо 
рекомендується використовувати в якості базового року той, що ближчий до поточного і за який 
можуть бути зібрані достовірні дані. Це пов’язано з тим, що більшість місцевих адміністрацій зазна-
ють труднощів в отриманні надійних даних для кадастру за 1990 рік.

Ще одна причина не брати цей рік в якості базового для підписантів, які мають намір врахувати 

30 В цьому огляді основний акцент зроблено на  CO2, хоча і інші парникові гази теж може бути включенов БКВ.
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промисловість, полягає в тому, що в більшості країн колишнього СРСР в дев’яностих роках був еко-
номічний спад. Тому рівень промислового виробництва, що був на той час,  не можна розглядати в 
якості базового.

До вибору базового року потрібно поставитися відповідально, оскільки дані зібрані за цей 
період  будуть використовуватися для складання базового кадастру викидів, виходячи з резуль-
татів якого, встановлюється цільовий показник зі зменшення викидів.

Іншими словами, цільовий показник розраховується від загального обсягу викидів СО2, що вка-
зані в  кадастрі викидів в базовому році. Наприклад, величина мінімального цільового показника в 
тоннах СО2  (або в тоннах CO2 екв. 31) складає 40% від загального обсягу викидів СО2 в базовому када-
стрі викидів 32. На цю величину і має бути здійснено зменшення викидів, яке досягається за рахунок 
проведення комплексу заходів і проектів, зазначених в SECAP.

Складання базового кадастру викидів CO2 (БКВ) також відповідальний момент, так як він повинен 
бути заснований на реальних і достовірних даних про місцеве енергоспоживання і викиди парнико-
вих газів. У БКВ потрібно внести обсяг енергоспоживання по секторам (основні муніципальні будівлі, 
житлові будинки, будівлі, що належать до сфери послуг; місцевий транспорт) і енергоносіях (копалини 
і не викопні джерела). Також можуть бути зазначені й інші джерела викидів, прямо не пов’язані енер-
госпоживанням, наприклад викиди ПГ від сміттєзвалищ. Повний список того, що може бути включено 
в БКВ, представлений в Посібнику з SECAP, Частина II, так як і  методи збору даних.

БКВ і наступні кадастри33 слугують важливими інструментами, які дозволяють місцевій владі 
отримати чітке уявлення про пріоритетні напрями роботи і визначити результати заходів, і таким 
чином вести облік SECAP та зниження викидів парникових газів. Базовий кадастр викидів CO2 є од-
ним з основних зобов’язань, передбачених Угодою мерів і БКВ повинен бути частиною документа 
SECAP, офіційно затвердженого місцевою владою.

Країнам Східного партнерства та Центральної Азії наполегливо  рекомендується включити 
моніторинг муніципальних витрат на енергію, як в БКВ, так і в наступні кадастри. Сторонам, що під-
писали угоду зі Східного Партнерства і Центральної Азії наполегливо рекомендується включити 
моніторинг споживання енергії в БКВ і в наступні кадастри. Споживання енергії - це кінцева ціна, 
яку муніципалітет платить за придбання тепла (тобто теплової енергії) і електрики в рік. (Див. по-
дальші інструкції щодо складання кадастру викидів в Посібнику з SECAP, Частина II).

Докладні кроки для проведення базового огляду представлені в таблиці нижче.

Таблиця 3.2. Детальні кроки для проведення базового огляду

31 Коли враховано викиди і інших парникових газів, а не тільки викиди СО2.

32 Примітка, тут розглянуто варіант, коли цільові показники встановлюються в абсолютній величині, існують і інші 
варіанти для визначення показників по зменшенню викидів, їх розглянуто в главі 5).

33 Наступні кадастри використовуються для моніторингу ПДСЕР, рекомендовано складати подальші кадастри, як міні-
мум один раз на чотири роки, після подачі ПДСЕР.

1. Виберіть команду, яка займеться оглядом - краще зібрати команду, учасники, якої пра-
цюють в різних секторах.

На цій стадії необхідно вирішити, наскільки до цього процесу будуть залучені партнери.
Оскільки партнери, як правило, володіють безліччю корисної інформації, наполегливо ре-

комендується їх залучати.
2. Розподіліть завдання між членами команди.
Для того щоб ці завдання були здійсненні, врахуйте кваліфікацію кожного з членів групи.
3. Підготуйте графік по проведенню базового огляду.
Вкажіть реалістичні терміни початку і кінця робіт зі збору даних.
4. Визначте найважливіші  показники, на основі, яких буде проводитися базовий огляд. 
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Повинні бути охоплені наступні питання:
• Яке споживання енергії і викиди CO2 в різних секторах і на території, що входить в ком-

петенцію місцевої адміністрації і які тенденції?
• Хто виробляє енергію і скільки? Які основні джерела енергії?
• Що найбільше впливає на споживання енергії?
• Як впливають пов’язані з енергоспоживанням події (забруднення повітря, транспортні 

пробки ...) на місто?
• Які зусилля вже було направлено на підвищення енергоефективності та управління 

енергосистемами, і який їх результат? Які бар’єри слід усунути?
• Яка ступінь поінформованості офіційних осіб, містян та інших партнерів про перспек-

тиви енергозбереження і захисту клімату?
5. Збір базових даних.
Якщо необхідний збір і обробка кількісних даних, задайте показники і зберіть кількісну ін-

формацію шляхом вивчення документів і опитувань / семінарів з партнерами. Вибір набору 
даних повинен бути заснований на узгоджених з партнерами критеріях, залучених до збору 
даних. 

6. Складіть базовий кадастр викидів CO2.
Базовий кадастр викидів CO2 можна скласти на основі зібраних енергетичних даних.
7. Аналіз даних.
Просто зібрати дані недостатньо, дані потрібно проаналізувати. Наприклад, якщо порівнян-

ня з базовим рівнем показує, що енергоспоживання в окремих секторах збільшилося, спро-
буйте встановити причину цього: зростання населення, підвищення активності, збільшення 
використання електроприладів і т.п.).

8. Напишіть звіт про оцінку даних - будьте чесні і правдиві, оскільки звіт, що не відображає 
реальності, нікому не потрібен.

Огляд базових значень можна виконати силами місцевої адміністрації, але проведення до-
даткової оцінки зовнішніми експертами додасть йому об’єктивності. Така експертна оцінка 
надається зовнішніми експертами, які працюють в тій же області в інших містах і організаціях. 
Це ефективний за витратами метод і часто політично більш прийнятний, ніж залучення кон-
сультантів на комерційній основі.

Іноді, з огляду на близькість 2030 року, деякі адміністрації можуть захотіти розглянути знижен-
ня викидів CO2 в більш довгостроковій перспективі (наприклад, до 2040 року). У цьому випадку, в 
якості предмета для порівняння, встановлюються проміжні цілі на 2030 рік.

4.3 Аналіз сильних, слабких сторін, можливостей та ризиків

Аналіз сильних, слабких сторін, можливостей і ризиків є корисним інструментом стратегічного 
планування, який можна застосувати в процесі SECAP. Заснований на результатах базового огляду, 
цей аналіз дозволяє визначити сильні та слабкі сторони місцевої адміністрації з точки зору управ-
ління енергетикою і кліматом, а також можливості і ризики, які можуть вплинути на SECAP. 

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ:

1. Проект Model містить рекомендації з розробки різноманітних сценаріїв: http://www.
energymodel.eu/IMG/pdf/IL_4_-_Baseline.pdf
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2 На сайті Сharity village (http://www.charityvillage.com) можна знайти додаткові рекомендації 
для проведення SWOT-аналізу. https://charityvillage.com/Content.aspx?topic=how_to_conduct_a_
swot_analysis&last=550

 3. На сайті Businessballs можна знайти безоплатні ресурси щодо SWOT-аналізу, а також приклади 
розроблених SWOT  аналізів http://www.businessballs.com/swotanalysisfreetemplate.htm

5. Зобов’язання щодо зниження до 2030 року викидів CO2: 
не менш ніж на 40%

У SECAP має бути чітко сформовано зобов’язання щодо зниження CO2 викидів до 2030 року, яке 
засноване на даних базового кадастру викидів конкретного муніципалітету. За зобов’язаннями УМ, 
цільовий показник щодо скорочення викидів до 2030 року повинен скласти не менше 40%, який до-
сягається за рахунок впровадження SECAP заходів в сферах, що входять в компетенцію місцевої ад-
міністрації.

Для країн Східного партнерства та Центральної Азії було введено ряд змін, щоб полегшити їх 
участь в ініціативі Угоди Мерів та сприяти розробці SECAP. Однією з них є можливість встановити 
цільовий показник щодо скорочення викидів до 2030 року не тільки на основі показників викидів 
базового року, але і на основі прогнозів викидів за сценарієм «звичайного розвитку».

У першому випадку, обсяг зниження викидів, наприклад 40%, відраховується від загальної кіль-
кості викидів в базовому році (встановленої в Базовому кадастрі викидів). У другому випадку, обсяг 
зниження викидів відраховується від сумарної величини загальної кількості викидів в базовому 
році та їх прогнозів до 2030. Такий метод підходить в ситуації, коли поточні викиди є досить низьки-
ми, але прогнозується їх зростання в майбутньому, наприклад, коли країна знаходиться в процесі 
економічного розвитку. Він дозволяє муніципалітетам, для яких характерне швидке зростання еко-
номіки, забезпечити її сталий розвиток. Передбачається, що підписанти, у яких викид ПГ щорічно 
зростає, обмежать подальше зростання викидів за рахунок впровадження політики сталого енер-
гетичного розвитку, включаючи заходи із захисту клімату. Прогнози викидів засновані на сценарії 
«звичайного розвитку», який розглянуто детально в наведеній нижче таблиці.

Розглянемо більш докладно варіанти, на основі яких підписанти Угоди з країн Східного пар-
тнерства та Центральної Азії можуть встановити цільовий показник зі зменшення викидів (див  
таблицю 3.3.):

Таблиця 3.3.

Базовий рівень для встановлення цільового показника Цільовий показник зі зниження викидів 
І. Кадастр викидів в базовому році - Абсолютний

- На душу населення
ІІ. Сценарій «звичайного розвитку» - Абсолютний

I. Кадастр викидів в базовому році: цільові показники встановлюються на основі кадастру ви-
кидів в базовому році (БКВ).

a. Абсолютний: цільові показники встановлюються в абсолютній величині; Обсяг зниження вики-
дів відраховується від загальної кількості викидів в базовому році (в Базовому кадастрі викидів). Об-
сяг зниження викидів вказується, як абсолютне зниження в порівнянні з врахованими в БКВ загальни-
ми викидами і зазначається в тоннах CO2 (або в тоннах CO2 екв.34). Приклад: місто Саларасі (Молдова) 
встановив цільовий показник зі зниження викидів в абсолютній величині на 40%. Загальні викиди БКВ 
в базовому 2010 році склали 19879 т CO2, де число жителів в базовому році - 16000. Цільовий показник 

 34  Коли враховано викиди і інших парникових газів, а не тільки СО2
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в перерахунку на тонни CO2 становитиме 3976 т CO2 (тобто 40% від 19879 т CO2).
b. На душу населення: цільові показники встановлюються на душу населення; викиди в ба-

зовому році діляться на кількість жителів в тому ж році, і використовуються в якості основи для 
розрахунку цільового показника. Обсяг зниження викидів вказується як зниження на душу насе-
лення, в порівнянні з розрахованим в БКВ повним об’ємом викидів в тоннах CO2 на душу населен-
ня (або тоннах еквівалента CO2 на душу населення). Цей варіант дозволяє підписантам врахувати 
швидке зростання або зменшення числа жителів на території. У разі різкої зміни населення за 
роки, підписантам наполегливо рекомендується встановити цільовий показник на душу населен-
ня. Приклад: Муніципалітет з кількістю жителів 15000 в 2010 р склав БКВ на 60000 т СО2. Викиди на 
душу населення в цьому ж році склали 4 т CO2 / на 1 особу.

Муніципалітет встановив цільовий показник зі зниження викидів на душу населення на 40%, це 
означає, що до 2030 року викиди повинні скласти 3.2 т CO2 / per capita (тобто 40% від 4 т CO2 / на 
1 особу). Загальне зниження викидів, яке повинно бути досягнуто за рахунок проведення SECAP 
заходів, становить 12400 т CO2 за умови, що кількість жителів в 2030 році буде 15500 (тобто, різниця 
між 4 т CO2 / на 1 особу x15500, і 3.2 т CO2 / на 1 особу x 15500).

II. Сценарій «звичайного розвитку»: цільові показники встановлюються на основі сценарію 
«звичайного розвитку», який розрахований за показниками викидів базового року, з огляду на 
відносне збільшення викидів парникових газів між базовим і 2030 роками (прогнозована вели-
чина). Обсяг зниження викидів відраховується від сумарної величини загальної кількості викидів 
в базовому році та їх прогнозів до 2030 в тоннах CO2 (або в тоннах еквівалента CO2). Підписанти 
мають дві можливості для встановлення цільових показників на основі сценарію «звичайного ро-
звитку»:

a. Метод, розроблений підписантом. Підписанти можуть розробити свій підхід. У відкритих 
джерелах пропонується кілька методів планування і прогнозів викидів, призначених для аналі-
зу енергетичної політики і оцінки пом’якшення клімату.

Наприклад, муніципалітет Тбілісі використовував метод, заснований на системі довгостроково-
го енергетичного планування (LEAP)35. Якщо підписантам дозволяють кадрові ресурси, фінансові та 
технічні можливості, вони мають право вибирати свої методи, опис яких документується в SECAP. 
Приклад: Муніципалітет Тбілісі (Грузія) встановив цільовий показник по зниженню викидів на 25% 
на основі сценарію «Звичайного розвитку». В результаті застосування CОР було встановлено, що 
прогнози викидів до 2030 року складуть 4872 ктCO236, враховуючи, що викиди БКВ склали 3025 
ктCO2 (де число жителів в базовому 4009 році 1,14 млн.). Цільовий показник в перерахунку на тонни 
CO2 склав 1218 ктCO2 (тобто, 25% від 4872 ктCO2).

ОДЦ метод, заснований на національних коефіцієнтах. Підписанти можуть використовувати 
розроблений ОДЦ метод, який заснований на національних коефіцієнтах, що розроблені для кож-
ної країни Східного партнерства та Центральної Азії. У частині II цього Посібника з підготовки SECAP 
наведено таблицю національних коефіцієнтів для цих країн (таблиця 8, частина II37. Підписанти, мо-
жуть вибрати свій національний коефіцієнт в залежності від обраного для кадастру викидів базо-
вого року. Коефіцієнт показує відносне збільшення викидів парникових газів між базовим і 2030 
роками. Наприклад, для Грузії коефіцієнт дорівнює 1,66, якщо в якості базового обрано 2005 рік. 
Таким чином, для визначення викидів ПГ в 2030 року викиди в базовому році (тобто 2005) потрібно 
помножити на 1,66.

Іншими словами:
Викиди

со2
2030  = Викиди 

со2
 4005 *1.66 (1)

В загальному випадку: 

35 Додаткова інформація «Система планування довготривалих енергетичних альтернатив: введення в LEAP», 2008 
http://www.energycommunity.org/documents/LEAPIntro.pdf

36 Кілотонн СО2

37 Додаткові дані щодо розроблення цих коефіцієнтів http://edgar.jrc.ec.europa.eu/com/index.php
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Викиди 
со2

2030 = Викиди
со2 

базовий_ рік *К (2), 

де К – коефіцієнт з частини другої цього посібника чи38 обраний із врахуванням базового року,  
Викиди

со2
 базовий_ рік – викиди в базовому році. 

ОДЦ метод заснований на національних коефіцієнтах, розроблених для кожної країни врахо-
вуючи прогнози зростання населення і споживання енергії в секторах житлового господарства і 
транспорту. Ці коефіцієнти були розроблені Інститутом охорони навколишнього середовища та 
сталого розвитку Об’єднаного дослідницького центру. Вони були отримані з допомогою Бази да-
них викидів для глобальних досліджень атмосфери в проекті CIRCE39. Крім того, використовувався 
метод POLES (прогноз очікувань для довготривалих енергетичних систем)40, який дозволяє оцінити 
зростання енергоспоживання в умовах збільшення населення і економічного зростання. Сценарій 
СЗР визначає розвиток енергетики та рівнів викидів, починаючи з поточного моменту і до 2030 
року, припускаючи збереження існуючих тенденцій у ставленні населення, економіки, технологій і 
людської поведінки без впровадження SECAP або реалізації заходів інших національних або місце-
вих політик (Янссенс-Маенхоут і ін., 2012)41. 

Сценарій «звичайного розвитку» (СЗР) повинен контролюватися ОТЦ і підписантами Угоди хоча 
б один раз до 2030 року. Це дозволить оцінити надійність принципів, на основі яких були зроблені 
прогнози СЗР. Якщо під час оцінки буде виявлено істотну розбіжність між прогнозами СЗР і фак-
тичною ситуацією, може буде доцільно переглянути дії і заходи, передбачені SECAP, або уточнити 
цільовий показник.

6. Розробка стратегії і плану дій на період до 2030 року

6.1 Мета: в майбутнє з раціональним використання енергії

Наступний крок для того, щоб дії вашого муніципалітету відповідали передбаченим в Угоді 
мерів показникам енергоефективності – це визначення мети. Перспективи раціонального ви-
користання енергії – ось головний принцип роботи місцевої адміністрації над SECAP. Він вказує 
напрямок, в якому повинні працювати місцеві органи влади. Порівнюючи перспективи з поточ-
ною ситуацією можна визначити, які дії і розробки необхідні для досягнення бажаних резуль-
татів. Призначення SECAP полягає в систематичному і поступовому  наближенню до поставле-
ної мети.

Мета грає роль об’єднуючого компонента, до якого можуть звернутися всі учасники: від ключо-
вих політиків до громадян і зацікавлених груп. Крім того, її можна використовувати в якості елемен-
та маркетингу місцевої адміністрації перед рештою світу.

Мета повинна збігатися із зобов’язаннями, що передбачені Угодою Мерів, тобто зниженням ви-
кидів  СО2 на 40% до 2030 року (мінімальній показник). Але мета може бути і амбітнішою. Деякі міста 

38 ОГЛЯД: Як розробити план дій для сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР)в містах Східного партнерства і Цен-
тральної Азії – ст. 14 http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/How_to_develop_a_SEAP_in_the_EaP_and_Central_Asian_
Cities_RU .pdf

39 Додаткова інформація: 

- Ю.M. Дерінг, Дж. Янссенс-Маэнхоут, Дж.A. ван Аарденне, В. Паглиари (2010), звіт CIRCE D.3.3.1, «Дослідження змін клі-
матц і вплив на них в Середземному регіоні, сценарій майбутніх змін клімату», звіт IES 62957.

- A. Поззер, П. Циммерманн, Ю.M. Дерінг, Дж. ван Аарденне, Г. Тост, Ф. Дентенер, Дж. Янссенс- Маэнхоут и Дж. Лелие-
велд «Ефект СЗР антропогенних викидів на якість повітря», Atmos. Chem. Phys. Discuss., 12, 8617-8676, 2012, doi:10.5194/
acpd-12-8617-2012

40 Додаткові дані щодо моделі POLES: Русс П., Візенталь, T., ван Регенмортер, Д., Уискар, Дж. С., 2007. Сценарії глобаль-
них кліматичних політик до 2030 року и далі.  Аналіз сценаріїв зменшення викидів парникових газів за допомогою моде-
лей POLES і  GEM-E3,  Довідковий звіт ОДЦ EUR 23032 EN. http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1510

41 Сценарій СЗР  був розроблений для проектів енергоспоживання з прийнятою в ЄС моделлю збільшення актив-
ності, що пов’язана з енергією . Додаткову інформацію щодо гіпотези і врахованих при розрахунках національних коефі-
цієнтах і показниках див. звіт ОДЦ, «Оцінка згідно сценарію СЗРпроектів до 2020 року в рамках Угоди мерів для Східного 
партнерства», 2012. http://edgar.jrc.ec.europa.eu/com/JRC-IES_CoM-East_report_BAUprojections2.pdf



РОЗДІЛ ІІІ. СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ - SECAP164

планують в майбутньому мати нульовий баланс вуглекислого газу.
Мета має бути реалістичною, але містити в собі щось нове, додавати нові значення і змінювати 

застарілі установки та  обмеження. Вона повинна описувати бажане майбутнє міста і має буті сфор-
мульована настільки доступно , щоб її могли зрозуміти всі жителі міста і учасники.

Для отримання нових і нестандартних ідей рекомендується залучати до процесу партнерів, 
а також використовувати участь зацікавлених сторін на початковому етапі зміни поведінки лю-
дей в місті. Крім того, партнери та громадяни можуть надати процесу сильну підтримку, оскіль-
ки іноді вони зацікавлені в більш сильних заходах, ніж ті, які готові підтримати інші рівні ад-
міністрації.

Приклади бачення місцевої влади

Полоцьк, Білорусь:
«Сьогодні проблеми енергоефективності та енергозбереження для нас дуже важливі.Наші 

люди стають більш обізнаними про те, що вони як громадяни можуть зробити, щоб приєдна-
тися до ініціативи проти глобальної зміни клімату, щоб зробити своє місто зеленим і затиш-
ним для проживання і щоб заощадити гроші - зі своєї кишені і бюджету. Тому наміри жителів і 
дії муніципалітету тісно пов’язані. Ми хочемо, щоб енергоефективність і енергозбереження в 
нашому місті відповідали останній європейській практиці. План дій зі сталого енергетичного 
розвитку фактично відображає, як ця практика буде застосовуватися в Полоцьку відповідно 
до потреб міста і його жителів. План дій зі сталого енергетичного розвитку допоможе нам 
поєднати заходи Щорічного плану енергозбереження з такими важливими проблемами, як зай-
нятість, земельне планування і т.п.»

Руставі, Грузія
«Бачення майбутнього міста... включає ефективне використання енергії, відновлення 

навколишнього середовища, і новий спосіб життя з безліччю парків, екологічно здоровою 
інфраструктурою - поліпшеними дорогами, транспортною схемою і «зеленими маршру-
тами». Найважливіше - це те, що тенденція відновлення економіки, яка продовжиться піс-
ля 2030 року, буде заснована на підвищеному рівні знань населення і підприємців про енер-
гозбереження, і розуміння реальних економічних і екологічних переваг енергоефективності. 
Наші люди стають все більш обізнаними про те, що вони як громадяни можуть зробити, 
щоб приєднатися до ініціативи проти глобальної зміни клімату, і щоб зробити своє місто 
зеленим і затишним».

6.2 Постановка завдань і цілей

Як тільки визначено головну мету, її необхідно розбити на більш конкретні цілі та завдання для різних 
секторів, в яких має намір діяти місцева адміністрація. Ці завдання і цілі повинні базуватися на обраних в 
базовому огляді показниках (див. главу 4.2.). Вони повинні відповідати принципам, які описуються ско-
роченням SMART: конкретність, вимірність, досяжність, реалістичність і часові рамки. Концепція показ-
ників SMART стала популярною в якості ефективної концепції управління в 80-х роках.

Для визначення показників SMART задайте собі наступні питання щодо цілей і якими вони по-
винні бути:

1. S: Simple - Конкретними (чітка визначеність, націленість, деталізація і конкретність) - запи-
тайте себе: Що ми хочемо зробити? Чому це важливо? Хто це буде робити? Коли ми повинні це зро-
бити? Як ми маємо намір це зробити?

2. M: Measureable - Вимірними - мета повинна бути вимірна, щоб можна було дізнатися, що 
вона досягнута. (КВт - години, час, гроші,% та т.п..) - запитайте себе: Як ми дізнаємося, коли ми досяг-
немо цих цілей? Як ми можемо провести відповідні заміри?

3. A: Achievable - Досяжними - запитайте себе: Це можливо? Чи можна це зробити в заплано-
вані терміни? Чи зрозумілі нам обмеження і ризики? Чи робили це (успішно) раніше?
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- при постановці мети підлеглий повинен розуміти, що мета може бути досягнута і при цьому 
результат досить амбітний. Мета повинна потрапляти під визначення «важко, але реально».

4. R: Realistic - Реалістичними (в контексті потенційно доступних ресурсів) - запитайте себе: Чи 
маємо ми на даний момент ресурси, які необхідні для досягнення цієї мети? Якщо немає, чи можемо 
ми залучити додаткові ресурси? Чи потрібно нам для того, щоб здійснити заплановане, встановити 
інші пріоритети часу, бюджету і кадрових ресурсів?

5. T: Time-Bound - Часові рамки (визначений графік або термін завершення) - запитайте себе: 
Коли ми досягнемо поставленої мети? Чи є цей термін досяжний і реалістичний?

6.3 Приклади показників SMART42

Вид інструменту Приклади SMART показників

Стандарт енергоефектив-
ності

S: Зосередьтеся на конкретному продукті або групі продуктів
M: Необхідні робочі параметри / задайте базу
A: Робочий стандарт прив’язаний до кращого продукту на ринку і по-
стійно оновлюється
R: Кращий доступний продукт прийнятий цільовою групою
T: Встановіть чіткий період планування

Схема субсидій S: Зосередьтеся на конкретній цільовій групі або технології
M: Кількісні показники енергозбереження / задайте базу
A: Мінімізуйте кількість «безбілетників»
R: Прив’яжіть показники економії до наявного бюджету
T: Прив’яжіть показники енергозбереження до періоду
планування

Енергоаудит S: Зосередьтеся на конкретній цільовій групі
M: Встановіть кількісний показник аудиту (м 2, число
компаній,% від енергоспоживання та ін.) / задайте базу
A: Стимулюйте реалізацію рекомендованих заходів, наприклад, з до-
помогою фінансових стимулів
R: Забезпечте достатню кількість  кваліфікованих аудиторів і фінансові 
стимули для проведення аудиту
T: Прив’яжіть кількісні показники до періоду планування

42 http://www.aid-ee.org/documents/SummaryreportFinal.PDF - квітень, 2007

На практиці, потенційні SMART-показники виглядають наступним чином: «з 01.01.2010 по 
31.12.2012 буде проведено аудит 15% квартир». Після цього перевірте, щоб кожна умова від-
повідала SMART-критеріям. Відповідь, наприклад, може бути:

«Ця умова конкретна, оскільки наші дії (енергоаудит) та цільова група (житлові приміщен-
ня) чітко визначені. Ця умова вимірювана, оскільки ми маємо кількісну мету (15%), а також 
існує система, яка дозволяє визначити кількість фактично проведених аудитів. Ця умова до-
сяжна, оскільки існує схема фінансових стимулів, що дозволяє людям отримати компенсацію, 
а також тому, що ми провели інформаційні кампанії з аудиту. Ця умова реалістична, оскільки 
ми провели тренінги для 25 аудиторів, які зараз є висококваліфікованими, і ми переконалися, 
що цієї кількості буде досить. Ця умова укладається в часові рамки, оскільки часові рамки чіт-
ко визначені (з 01.01.2010 до 31.12.2012»).
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Кілька підказок

• Не ставте «підвищення обізнаності» в якості мети. Це занадто велика та невизначена про-
блема, яку важко виміряти.

• Додайте до цілей наступні вимоги:
- ясність - кожен повинен знати, чого ми намагаємося досягти;
- стимул - кожен повинен прагнути щось зробити.

• Визначте конкретні цілі на 2030 рік для різних секторів та проміжні цілі (наприклад, на 
кожні 4 роки як мінімум).

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ:

1. На сайті «Practice of leadership» можна знайти додаткові рекомендації з визначення SMART – 
показників: http://www.thepracticeofleadership.net/4006/03/11/setting-smart-objectives/http://www.
thepracticeofleadership.net/4006/10/15/10-steps-to-setting-smart-objectives/

2. Європейська мережа сталого розвитку публікує дослідження  (SMART) показників і індика-
торів сталого розвитку в Європі: www.sd-network.eu/?k=quarterly%40reports&report_id=7

7. Розробка SECAP та заходів для основних напрямів

7.1 Заходи та ключові сектори діяльності

Зобов’язання щодо зниження викидів CO2 має втілитися в конкретні дії і заходи, результати 
яких повинні відповідати встановленим цільовим показникам зі зниження  викидів. Іншими сло-
вами, зменшення викидів – величина встановлена  на основі БКВ і прийнятих політичних зобов’я-
зань – досягається за рахунок проведення комплексу заходів і проектів в SECAP. Тому SECAP по-
винен передбачати ряд послідовних заходів, що охоплюють ключові сектори діяльності: будівлі 
та інфраструктурні споруди, що знаходяться в безпосередньому управлінні місцевої адміністра-
ції, a також інші галузі діяльності, пов’язані з викидами CO2 на території муніципалітету. SECAP по-
винен мати логічну структуру, де всі заходи і проекти чітко визначені і прописані із зазначенням 
часових рамок, бюджету, джерел фінансування, відповідальних осіб і відділів (і т.п.), що допоможе 
втіленню запланованих дій.

Слід також врахувати, що заходи з впливу на поведінку людей не менш важливі, ніж заходи щодо 
зміни міського середовища (напр., підвищення енергоефективності інфраструктур). Тому в SECAP 
необхідно включити заходи організаційно - інформаційного характеру, спрямовані на формування 
нового мислення і нових стереотипів поведінки, і постаратися їх здійснити на ранньому етапі SECAP. 
Для таких заходів дуже важливо, розробляючи SECAP, досягти загального політичного консенсусу, 
що забезпечує його довгострокову підтримку та стабільність, незважаючи на зміну політичних лі-
дерів. Необхідно провести дискусії на найвищому рівні, щоб узгодити методи залучення до розроб-
ки SECAP партнерів і політичних груп.

Нижче наведено список рекомендованих кроків для розробки проекту успішного SECAP:
• Зберіть інформацію про кращі методи, що застосовуються на практиці
Для визначення найбільш прийнятних дій і заходів корисно визначити, які методи і проекти 

(успішні приклади) показали найбільш ефективні результати в подібних ситуаціях при досягненні 
схожих завдань. У цьому сенсі приєднання до інших місцевих органів влади може виявитися дуже 
корисним.

• Визначте пріоритети та оберіть ключові дії та заходи
Реалізація всіх можливих заходів і проектів часто перевищує можливості місцевої адміністрації 
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з точки зору фінансів, можливостей управління проектом і т.п. Тому, необхідно зробити адекватний 
вибір дій, що проводяться в певний проміжок часу. На цьому етапі необхідно провести попередній 
аналіз можливих дій, витрат і віддачі можливих заходів (в т.ч. з урахуванням якісних понять).

Для полегшення процесу вибору заходів, місцеві адміністрації можуть розміщувати ймовірні за-
ходи, відповідно до їх  важливості в таблиці, в якій наведено основні характеристики кожного із 
заходів: тривалість, рівень необхідних ресурсів, очікувані результати, ризики тощо. Всі дії можна 
розбити на короткострокові (3-5 років) і довгострокові (до 2030 року).

Існують конкретні методи вибору пріоритетів43, основні кроки яких:
• визначити, які критерії ви будете враховувати при виборі заходів (необхідні інвести-

ції, енергозбереження, створення нових робочих місць, поліпшення якості повітря, 
узгодженість із загальними цілями місцевої адміністрації, політична і соціальна прий-
нятність ...);

• вирішити, яке значення має кожен із критеріїв;
• оцінити кожен критерій, дія за дією, для того, щоб отримати «бал» за кожен захід;
• в разі необхідності, повторити ці дії для різних сценаріїв, щоб виділити заходи, успіх 

яких не залежить від сценарію (див. главу «Організація підтримки з боку учасників і 
мобілізація громадянського суспільства»).

Така оцінка є технічним завданням, але вона має і політичний аспект, особливо коли відбуваєть-
ся вибір критеріїв і їх відносного значення. Таким чином, вибір необхідно робити обережно і з ура-
хуванням думок відповідних експертів та партнерів. 

• Проведіть аналіз ризиків44

Вибір дій і заходів повинен проводитися на підставі ретельної оцінки, пов’язаних з їх реалізацією 
ризиків (особливо якщо плануються значні інвестиції): Наскільки можливо, що певні дії будуть невда-
лими або не принесуть очікуваних результатів? Як це позначиться на цілях? І як можна виправити таку 
ситуацію?

Ризики можуть мати різну природу:
• Ризики, пов’язані з проектуванням: перевищення витрат і термінів, погане управління 

контрактом, суперечки щодо контракту, затримки з проведенням тендеру та вибором, 
поганий зв’язок між сторонами проекту ...

• Ризики, пов’язані з діями держави: неадекватно затверджений бюджет проекту, за-
тримки у видачі дозволів, зміни в законодавстві, поганий контроль за проектом, ад-
міністративне втручання ...

• Технічні ризики: неадекватний проект або технічні вимоги, технічні помилки, гірші, ніж 
очікувалося параметри, виробничі витрати вище очікуваних ...

• Ризики, пов’язані з підрядником: неадекватні оцінки, фінансові труднощі, затримки, 
брак досвіду, погане управління, труднощі з контролем призначених субпідрядників, 
поганий зв’язок з іншими сторонами проекту і т.п.

• Ринкові ризики: підвищення зарплат, нестача технічного персоналу, зростання цін на 
матеріали, нестача матеріалів або обладнання, коливання цін на різні енергоносії ...

Ризики можна оцінити за допомогою традиційних методів управління якістю. В підсумку, ризики, 
які залишились,  необхідно оцінити і або прийняти, або відхилити.

• Визначте часові рамки, відповідальність, бюджет і джерела фінансування для кожного 
заходу

 43 Див. наприклад http://www.energymodel.eu/IMG/pdf/IL_6_-_Priorities.pdf

44  Додаткова інформація про ризик і управління проектами можна знайти в науковій літературі.  Ця інформація про 
управління ризиками заснована на статті «Роль державно-приватного партнерства в управлінні ризиками проектів в дер-
жавному секторі Гонконга»  Міжнародний журнал управління проектами  24 (2006) 587-594.
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Як тільки практичні дії буде обрано, необхідно їх ретельно спланувати. Для кожного заходу 
вкажіть:

• терміни (дата початку - дата завершення);
• відповідальну за реалізацію особу / департамент;
• спосіб фінансування. Оскільки ресурси муніципалітету обмежені, завжди буде конкуренція 

за наявні кадрові та фінансові ресурси. Отже, необхідно завжди шукати альтернативні дже-
рела кадрових і фінансових ресурсів;

• методи моніторингу: визначте тип даних, які необхідно зібрати, щоб провести моніторинг 
виконання і результатів кожного заходу. Визначте, як і хто буде збирати дані, і хто буде 
їх обробляти. Перелік можливих індикаторів наведено в главі «Моніторинг і звітність».

Для полегшення реалізації, складні заходи можна розбити на прості кроки, кожен з яких пови-
нен мати свої власні часові рамки, бюджет, відповідальну особи і т.п.

• Розробіть проект плану дій
На цьому етапі необхідно мати всю інформацію для завершення роботи над SECAP. Структуру 

SECAP дивіться у п. 1.7 цього Розділу.
• Прийміть план дій і його бюджет
Офіційне затвердження SECAP міською радою є обов’язковою вимогою Угоди. Крім того, місцева 

адміністрація повинна передбачити необхідні ресурси в річному бюджеті і пам’ятати про ці зобов’я-
зання при плануванні майбутніх бюджетів (на 3-5 років).

• Проводьте регулярні перевірки SECAP
Для оцінки реалізації і прогресу SECAP в частині заданих показників енергозбереження / змен-

шення викидів СО2 необхідно проводити постійний моніторинг і вносити зміни. Регулярний моніто-
ринг в поєднанні з адекватно допрацьованим планом дозволяє запустити цикл безперервного 
вдосконалення. Це відомий цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act), що означає: «Плануйте – Виконуйте – 
Перевіряйте – Покращуйте». Цей цикл можна застосувати, як до управлінських (менеджерських), 
так і до технічних аспектів. Особливо важливо донести просування проекту до політичних керів-
ників. Перевіряти SECAP потрібно, наприклад, кожен другий рік після подання звіту про реалізації 
(обов’язкова вимога відповідно до зобов’язань Угоди Мерів).

7.2 Вибір ключових секторів і заходів при підготовці SECAP

Для визначення пріоритетних дій та заходів, спрямованих на зниження викидів CO2 необхідно 
знання місцевих умов (включаючи складання базового кадастру викидів, БКВ) і майбутніх перспектив 
конкретного муніципалітету. БКВ і SECAP повинен враховувати ключові сектори, які, як правило, ви-
робляють найбільшу кількість викидів. Далі наведені ключові сектори, які повинні бути враховані при 
складанні SECAP:

• Муніципальні будівлі, їх обладнання та допоміжні приміщення;
• Будинки, обладнання / приміщення, що належать до сфери послуг;
• Житлові будинки, їх обладнання та допоміжні приміщення;
• Місцевий транспорт.
Рекомендується включити якомога більше додаткових галузей діяльності, які перераховані нижче:
• Місцеві і центральні системи теплопостачання, очисні і водоочисні споруди (якщо такі є на 

даній території);
• Вуличне освітлення;
• Місцеве виробництво енергії;
• Планування землекористування;
• Промисловість (якщо є на даній території);
• Державні закупівлі товарів і послуг;
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• Робота з громадянами та зацікавленими сторонами.
Деяким муніципалітетам буває важко зібрати дані для всіх рекомендованих секторів. Тому 

були розроблені мінімальні вимоги і критерії для розгляду і прийняття SECAP ОДЦ45. На основі 
цих вимог, БКВ повинен включати  хоча б три ключових сектора з 4 описаних вище ключових 
секторів (тобто, муніципальні будівлі, житлові будинки, будівлі, що належать до сфери послуг, 
місцевий транспорт). Так само, мінімальні критерії були розроблені для секторів, для яких по-
трібно підготувати проекти і заходи для зниження викидів. На їх основі SECAP обов’язково по-
винен включити заходи, що плануються в муніципальному секторі, та хоча б в одному з інших 
ключових секторів.

При обліку мінімальних вимог для прийняття SECAP, слід також мати на увазі зв’язок між сек-
торами, представленими в БКВ, і секторами, в яких плануються заходи для зниження викидів. 
Наприклад, якщо заходи зі зниження викидів плануються в секторі «Вуличне освітлення», то цей 
сектор обов’язково повинен бути представлений в БКВ. Інакше, неможливо буде перевірити, на-
скільки змінилися викиди в цьому секторі, після проведення запланованих заходів і чи був до-
сягнутий цільовий показник для даного заходу. Це мінімальні критерії для розгляду і прийняття 
SECAP, загалом рекомендується розглянути якомога більше секторів і галузей діяльності, пов’яза-
них з викидами CO2.

Підписантам Угоди з країн Східного партнерства та Центральної Азії наполегливо рекомен-
дується включити в SECAP системи центрального теплопостачання46, очисних і водоочисних спо-
руд (якщо такі є на території муніципалітетів). Покращуючи енергоефективність цих систем, можна 
добитися істотного зниження рівня викидів CO2. При розкладанні органічних відходів (включаючи 
стічну і залишкову воду) виділяється біогаз, що містить горючий газ метан (CH4). Тому відновлення 
біогазу - це хороша можливість скоротити викиди ПГ. 

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ

1. Загальний Дослідницький центр опублікував огляд існуючих методів та інструментів для ро-
зробки і реалізації SECAP: http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/pdf/CoM/Methodologies_and_
tools_for_the_development of_SEAP.pdf

2. У 2006 році Альянс з питань клімату випустив «Довідник заходів», який повинен допомогти в 
розробці на місцевому рівні стратегії  з питань зміни клімату.

3. Місцеві адміністрації можуть вибрати ряд заходів в тих секторах, в яких вони найбільш за-
цікавлені, і визначити свій рівень амбіцій (це допоможе їм визначити індикатори результатів) для 
кожної галузі. 

4. http://www.climatecompass.net/fileadmin/cc/dokumente/Compendium/CC_compendium_of_
measures_en.pdf

5. Існують також навчальні приклади, засновані на вивченні реальних варіантів, що відносяться 
до різних напрямів діяльності, які входять в план дій: http://www.climate-compass.net/_cases.html

7.3 Стратегії та заходи, які можуть застосовуватися в SECAP

Угода Мерів підтримує дії на місцевому рівні, на які поширюється компетенція місцевої влади. У 
розділі представлені припущення і приклади стратегій і заходів, які може використовувати місцева 
адміністрація для того, щоб виконати показники SECAP. Основна увага приділяється «політичним» 

45  Kритерії  для розгляду і прийнятті ПДСЕР можна знайти http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/seap_submission.pdf

46 Щодо районного теплозабезпечення  «COMING IN FROM THE COLD: Improving District Heating Policy in Transition 
Economies»http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/archives/cold.pdf. Опублікований Міжнародним енергетичним агент-
ством , цей звіт сприятиме керівництву країн в розробці політичних підходів до ефективного рішення  ключових завдань, 
які стоять перед районною опалювальною мережею: більш ефективне, екологічно чисте теплозабезпечення. Там, наведено 
рекомендації з планування політики  в сфері попиту і пропозиції, описані заходи із регулювання та  введення  конкуренції.
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діям, здатним забезпечити довгострокове зниження витрати енергії / викидів СО2 за рахунок, напри-
клад, залучення субсидій, запровадження законодавчих норм, проведення інформаційних кампаній.

Підготовка базового огляду і, зокрема, інформація про обсяг викидів СО2 в різних секторах, повинна 
допомогти муніципалітету у визначенні пріоритетів, виборі і розробці відповідних заходів для знижен-
ня викидів СО2. Оскільки обсяг викидів в кожному секторі для різних міст різний, нижче наведені три 
різних приклади.

Заходи, спрямовані на зниження викидів СО2 на місцевому рівні, можна розбити на категорії різ-
ними способами, наприклад:

• за секторами, на які спрямовані заходи (житло, промисловість, транспорт і т.п.); 
• за тим, чи знаходяться ці сектори в сфері впливу, власне, місцевої адміністрації чи ні;
• за типом використовуваного інструментарію (фінансова підтримка, законодавчі норми, об-

мін інформацією, демонстрація і т.п.);
• за типом впливу на енергоспоживання і виробництво: енергоефективність обладнання, бу-

дівель, автомобілів і т.п., більш відповідальне, з екологічної точки зору, поведінка людей (на-
приклад, виключення світла, збільшення числа поїздок в громадському транспорті), чистіші 
джерела енергії (наприклад, використання поновлюваних джерел енергії, біопаливо).

У цьому розділі представлена інформація  про заходи і політики, що відносяться до ключових 
секторів Угоди: будівлі і транспорт, використання поновлюваних джерел енергії і когенерація, а та-
кож показано, як їх можна застосовувати: планування, використання земельних ресурсів, муніци-
пальні закупівлі, робота з громадянами і інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ). Крім того, 
наведено кілька практичних прикладів заходів, а також посилання на аналогічні ініціативи (в Євро-
пі і за її межами), здатні надихнути інші міста на розробку SECAP.

Крім того, в розділі є кілька посилань на європейське законодавство, що мають особливий ін-
терес для України та Молдови. Будучи членами Енергетичної спільноти (ЕнС)47, ці країни повинні 
включити три директиви48 в національне законодавство.

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ: 

1. Дослідження, проведене для Європейської Комісії (DG TREN) і координоване німецьким Інсти-
тутом імені Йозефа Фраунхофера, містить інформацію про потенційні можливості енергозбережен-
ня в різних секторах:   http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/4009_03_15_esd_efficiency_
potentials_final report.pdf

2. Проект AID-EE містить вказівки стосовно моніторингу, оцінки і розробки енергоефективних 
політик  (4006): http://www.aid-ee.org/documents/000Guidelinesforthemonitoringevaluationanddes
ign.PDF

3. Проект AID-EE також містить інформацію відносно загальної оцінки впливу існуючих енергое-
фективних політик і про потенціал політик «корисного досвіду»: http://www.aid-ee.org/documents/
WP5_AID-EE_Final_000.pdf

7.3.1 Будівельний сектор

Будинки відповідають приблизно за 40% загального енергоспоживання ЄС і найчастіше є най-
більшими споживачами енергії і джерелами СО2 в міських зонах. Тому критично важливо розроби-
ти ефективні заходи і політики щодо зменшення викидів в цьому секторі.

Заходи і політики спрямовані на підвищення енергоефективності та поновлюваних джерел 
енергії в будівлях залежать від типу будівлі, її призначення, дати побудови, розташування, форми 
власності (приватна / громадська ...) і від того, чи перебуває будинок на стадії проекту, або вже по-

47 Додаткову інформацію щодо EnC можна знайти в http://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME

48 Директива 2006/32/EC, Директива 2010/31/EC, Директива 2010/30/EC
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будований. Наприклад, історичні будівлі захищені законом, і, відповідно, можливості для зниження 
енергоспоживання пов’язані з архітектурними обмеженнями.

Основна частина енергії в будівлях використовується для підтримки клімату всередині 
приміщення: опалення, охолодження, управління вентиляцією і вологістю. Також енергія вико-
ристовується для освітлення, отримання санітарно-гігієнічної гарячої води, приготування їжі, 
електричних приладів, ліфтів.

Серед факторів, що впливають на енергоспоживання в будинках, можна виділити наступні: 
• характеристики конструкції будівлі (теплоізоляція, герметичність будівлі, площа і розташу-

вання скляних поверхонь ...);
• поведінка жителів (як ми використовуємо будівлі та їх обладнання в повсякденному житті);
• якість обслуговування і управління технічного обладнання (чи управляється й обслуговуєть-

ся технічне обладнання таким чином, щоб забезпечити його максимальну ефективність і зве-
сти до мінімуму час роботи?);

• можливість отримання переваг від надходження тепла взимку і його обмеження влітку (стра-
тегія річного комфорту);

• можливість застосування природного освітлення;
• ефективність роботи електрообладнання та освітлювальних приладів.
Використання відновлюваних джерел енергії не супроводжується зниженням енергоспоживан-

ня, але таким чином отримана енергія буде менше впливати на навколишнє середовище.
Директива про енергоефективність будівель (4010/31/EC) є ключовими нормативним інстру-

ментом, спрямованим на підвищення енергоефективності будівельного сектора. Ми припускаємо, 
що місцева адміністрація знайома з чинним в їх країні законодавством і в стані скористатися мак-
симальними перевагами цих нормативів, щоб підвищити ефективність своїх будівель (наприклад, 
місцеві адміністрації могли б використовувати розроблені на національному / регіональному рівні 
стандарти, щоб встановити більш жорсткі вимоги по енергоефективності, ніж ті, які застосовуються 
на національному / регіональному рівні - докладніше про це далі).

Нижче наведені пропоновані політики, які можна впровадити на місцевому рівні для підвищен-
ня енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії в будівлях49:

Нормативні вимоги до нових / відремонтованих будівель:

• Прийміть жорсткіші вимоги стандартів (наприклад міжнародних стандартів) в порівнянні зі 
стандартами, розроблені на національному / регіональному рівні, особливо якщо в них від-
сутні конкретні вимоги. Залежно від національних/регіональних вимог, місцеві адміністрації 
можуть включити такі стандарти в свої правила і норми, які використовуються при міському 
плануванні. Міжнародні стандарти енергоефективності залишають багато варіантів, які про-
ектувальники можуть вибрати для досягнення поставлених перед ними показників. Проек-
тувальники і архітектори повинні знати ці норми, оскільки вони діють на всій національній / 
регіональній території. У загальному випадку, число варіантів зниження енергоспоживання 
при ремонті старих будівель менше, ніж при будівництві нових будівель, тому до будівель, 
що ремонтуються вимоги є менш жорсткими. Їх можна змінити відповідно до характеристик 
будівлі.

• Дотримуйтесь конкретних стандартів щодо компонентів будівлі (коефіцієнт теплової пере-
дачі огороджувальних конструкцій, вікон, ефективність системи опалення та т.п.). Перевагою 
цього варіанту є гарантія максимальної ефективності компонентів.

• Скористайтеся додатковими компонентами, що дозволяють підвищити енергоефективність 
(сонцезахисними пристроями, що фіксують енергоспоживання лічильниками, рекупера-

49  USAID  - енергоефективність будівель в Таджикистані. Проект демонструє потенціал ВДЕ і енергоефективності для 
покращення опалювання міського житлового сектору в Таджикистані.http://www.carecnet.org/programmes-and-activities/
climate-change-and-sustainable-energy/energy-efficiency-inbuildings-in-tajikistan/?lang=en. Ще приклади див. в  Додатку 3
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торами тепла в системах механічної вентиляції ...). Це повинно стати загальним правилом, 
застосовним до всіх нових будівель, або з урахуванням характеристик будівлі (наприклад, 
застосування сонцезахисних засобів в будівлях, що мають велику скляну поверхню, яка ви-
ходить на південь).

• Постарайтеся виробляти і/або використовувати певну кількість відновлюваної енергії, зо-
крема, в громадських будівлях.

• Прийміть стандарти з енергоефективності для відновлювально-ремонтних робіт, які, від-
повідно до державних/місцевих законів, не вважаються «значним ремонтом», і для яких не 
встановлені стандарти з енергоефективності.

Дотримання нормативів:

• Забезпечте дотримання на практиці усіх стандартів енергоефективності та, в разі необхід-
ності, призначте штрафи. Рекомендується зробити це як «на папері», так і «на місцях». При-
сутність представника адміністрації на певному етапі будівельних / ремонтних робіт буде 
сигналом, що органи влади серйозно сприймають законодавство і допоможе поліпшити си-
туацію в будівельному секторі на місцевому рівні.

Фінансові стимули та позики:

• Місцеві органи влади можуть доповнити механізми фінансової підтримки, які існують на на-
ціональному або регіональному рівні, застосовуючи фінансові стимули в галузі енергоефек-
тивності або поновлюваних джерел енергії. Такі схеми можуть бути зосереджені на загальній 
енергоефективності будівлі (наприклад, розмір стимулу може бути пропорційним позитив-
ній різниці між мінімальним рівнем енергоефективності, який розрахований відповідно до 
існуючих національних/регіональних стандартів, і реальним рівнем енергоефективності. Їх 
можна використовувати для підтримки конкретних методів, які місцева адміністрація, вра-
ховуючи власну ситуацію і цілі, вважає особливо важливими для нових будівель (теплоізоля-
ція, поновлювані джерела енергії ...). Останній варіант особливо підходить для відремонто-
ваних будівель, для яких розрахувати загальну енергоефективність, як правило, не так легко, 
як для нових будівель. В ідеалі, фінансові стимули повинні покривати (частину) різниці між 
вартістю «стандартних будівельних робіт» та будівництвом / реконструкцією, які вважаються 
енергоефективними.

• Крім того, місцева адміністрація може надавати фінансову підтримку для закупівлі енергое-
фективного обладнання (енергозберігаючих лампочок і приладів і т.д.).

• Хоча фінансові стимули дійсно зменшують вартість спрямованих на енергоефективність 
інвестицій, інвестори (громадяни, приватні компанії і т.п.) все одно повинні виконати аван-
сові платежі. Для полегшення доступу до капіталу та отримання низькопроцентних позик на 
поліпшення ситуації з енергоефективністю та поновлюваними джерелами енергії, місцева 
адміністрація може налагодити співпрацю з місцевими банками та фінансовими установами.

Навіть якщо бюджет, який місцева адміністрація може виділити на субсидії/ запозичення, неве-
ликий, він може підвищити мотивацію громадян: при наявності відповідної інформації такі субси-
дії можна розглядати як виразний сигнал того, що місцеві органи влади прагнуть досягти успіху в 
енергетиці та екології і мають намір підтримувати своїх жителів у цих питаннях.

Інформація та навчання:

• Повідомте відповідним учасникам (архітекторам, забудовникам, будівельним компаніям, 
громадянам ...) про нові вимоги з енергоефективності будівель і надайте їм деякі мотивацій-
ні аргументи (можна наголосити на економії на рахунках за енергоносії, а також переваги з 
точки зору комфорту, захисту довкілля і т.п.).

• Інформуйте населення і основних партнерів про важливість і позитивні сторони поведінки, 
що дозволяє зменшити енергоспоживання і викиди СО2.

• Залучіть місцеві компанії: вони можуть мати економічні інтереси в бізнесі, пов’язаному з 
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енергоефективністю та відновлювальними джерелами енергії.
• Проінформуйте партнерів про наявні ресурси: де можна знайти інформацію, які із заходів є 

пріоритетними, хто може дати консультацію, скільки це коштує, що можуть зробити мешкан-
ці самостійно, які способи є, хто є місцевими компетентними архітекторами і підприємцями, 
де можна на місці придбати необхідні матеріали, які субсидії надаються ...? Для цього можна 
виділити особливі інформаційні дні, випустити брошури, організувати інформаційні порта-
ли, інформаційні центри, довідкові столи тощо.

• Проведіть спеціалізовані інформаційні заняття та тренінги для архітекторів, робочих і бу-
дівельних компаній: вони повинні познайомитися з новими методами і нормативами про-
ектування і будівництва. Окремі тренінги необхідно організувати з основних проблем (ос-
нови будівельної теплофізики, правильна установка багатошарових ізоляційних шарів) або 
по більш вузьких питань, якими часто нехтують (теплові мости, повітронепроникні будівлі, 
природні методи охолодження і т.п.).

• Переконайтеся, що жителі, власники і керуючі новими і відремонтованими будівлями знай-
омі з основними особливостями будівлі: знають, що робить цю будівлю енергоефективною  
і як налаштовувати і експлуатувати обладнання та приладдя, призначені для забезпечення 
комфортних умов і скорочення енергоспоживання. Всю технічну інформацію необхідно пе-
редати фахівцям і обслуговуючим компаніям.

Просування інформації про успіхи

Заохочуйте людей будувати енергоефективні будівлі, відзначаючи їх успіхи: на будівлях, рівень 
енергозбереження яких значно перевищує законодавчі норми, можна повісити спеціальні та-
блички, проводити в них дні відкритих дверей, організувати в будівлі муніципалітету присвячені 
їм виставки та офіційні церемонії, можна розмістити відомості про них на офіційному сайті місце-
вої адміністрації і т.п. Крім того, з цією метою можна використовувати передбачене Директивою 
щодо енергоефективності будівель (див. вище) свідоцтво про енергоефективність (наприклад, ад-
міністрація може провести конкурс на першу збудовану на території муніципалітету будівлю «класу 
А». Також, можна скористатися і іншими стандартами (стандартом «пасивний будинок» і т.п.). 

Демонстраційні будівлі

Покажіть, що будувати енергоефективні будинки або проводити капітальний ремонт будівель, 
відповідно до стандартів енергоефективності, абсолютно реально. Покажіть, як це можна роби-
ти. Для цього можна відкрити для публіки і партнерів деякі з енергоефективних будівель. Це не 
обов’язково повинен бути будинок з використанням високих технологій - найбільш ефективне 
часто буває дуже простим: проблема енергоефективності не завжди очевидна (подумайте, напри-
клад, про збільшення товщини ізоляції). Але послухати, що говорять власник і мешканці будинку 
про свій досвід, зниження витрат на енергоносії, підвищення комфорту і т.п. корисно саме по собі. 
Відвідування будівельного майданчика на етапі будівництва є цікавим з точки зору підготовки і на-
вчання співробітників будівельних компаній і архітекторів. 

Заохочення енергоаудиту

Енергоаудит є важливим елементом, оскільки він дозволяє визначити для кожного будинку кра-
щі з точки зору зниження енергоспоживання заходи. Тому місцева адміністрація повинна сприяти 
проведенню енергоаудиту, поширюючи необхідну інформацію, забезпечуючи доступність досвід-
чених аудиторів (тренінги ...), і фінансову підтримку аудиту.

Міське планування

Міське планування є важливим інструментом для підтримки і планування реновацій. Крім вклю-
чення в нормативну документацію стандартів енергоефективності, міські нормативи слід розро-
бляти таким чином, щоб вони не перешкоджали розвитку проектів сталого енергетичного розвитку 
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і використання відновлюваних джерел енергії. Наприклад, очевидно, що довгі складні процедури 
отримання дозволів на установку сонячних панелей на існуючих будівлях перешкоджають викори-
станню поновлюваних джерел енергії і повинні бути спрощені.

Підвищення темпів реконструкції

Підвищуючи темпи тепло-реконструкції будівель, ви збільшуєте вплив вищезазначених заходів 
на зменшення викидів СО2. Позитивний ефект можуть дати деякі із згаданих вище заходів, в тому 
числі міське планування, фінансові стимули, позики і інформаційні кампанії про переваги енергое-
фективної реконструкції будівель.

Податки на енергоресурси

Високі податки на енергоресурси, як правило, підвищують обізнаність і мотивацію до енер-
гозбереження. Якщо місцеві органи влади мають повноваження у податковій сфері, вони мо-
жуть прийняти рішення про підвищення податків на енергоресурси. Однак необхідно провести 
оцінку та обговорення соціальних наслідків таких заходів. Крім того, щоб громадяни з розумін-
ням поставилися і підтримали ці заходи, потрібно розробити відповідний план інформаційної 
підтримки. Механізм використання доходів від енергетичних податків також повинен бути про-
зорим (наприклад, на фінансування фонду з підтримки енергоефективності, фінансову компен-
сацію економічно вразливих груп громадян і т.п.).

Координація політики з іншими органами влади

На регіональному та національному рівнях існує ряд заходів, методів та інструментів підвищен-
ня енергоефективності будівель і використання поновлюваних джерел енергії. Щоб уникнути по-
вторів і найбільш ефективного використання вже існуючого досвіду, ми рекомендуємо місцевим 
адміністраціям уважно з ними ознайомитися.

Деякі рекомендації щодо громадських будівель:

Управління громадськими будівлями: місцева адміністрація часто керує великою кількістю бу-
дівель. Для забезпечення послідовної та ефективної енергетичної політики щодо всього, що вхо-
дить до сфери відповідальності місцевої адміністрації фонду будівель, ми рекомендуємо застосову-
вати систематичний підхід. Під цим мається на увазі:

• Визначення всіх будівель і об’єктів, які знаходяться у власності, управляються або контролю-
ються місцевою адміністрацією.

• Збір, пов’язаних з цими будівлями, енергетичних даних і впровадження системи обробки даних.
• Класифікація будівель, з точки зору енергоспоживання, на основі абсолютних показників і 

показників на квадратний метр, а також інших відповідних для цього параметрів, наприклад: 
кількості учнів в школі, кількості робочих, кількість користувачів бібліотеки та басейну і т.п.

• Виявлення будівель, які споживають найбільше енергії, і вибір їх для пріоритетних дій.
• Підготовка плану дій (частина SECAP) з метою поступового зниження енергоспоживання бу-

дівель.
• Призначення особи, відповідальної за реалізацію плану.
• Перевірка дотримання на практиці зобов’язань та обов’язків підрядників щодо забезпечен-

ня енергоефективності та призначення штрафів у разі їх порушення. Рекомендується про-
водити перевірки на місцях під час будівництва (наприклад, при неправильному укладанні 
товстої ізоляції вона, буде не дуже ефективною).

• Використання економії: якщо це не заборонено діючими фінансовими нормами, місцева 
адміністрація має право використовувати економію, отриману в результаті впровадження 
простих і мало затратних заходів, на фінансування великих інвестицій в енергоефективність. 



РОЗДІЛ ІІІ. СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ - SECAP 175

Інструменти в розпорядження 
місцевої адміністрації

Приватні будинки Громадські будівлі
нові ремонт існуючі нові ремонт нові

Норми енергоефективності × × - + + -
Фінансові стимули і займи × × + + + -
Інформування і навчання × × × × × ×
Інформування про успішні резуль-
тати

× × + × × +

Демонстраційні будівлі × × - × × -
Заохочення аудиту - × × - × ×
Міське планування і нормативи × + - × + -
Підвищення темпів реконструкції - × - _ × -
Податки на енергоресурси + + + + + +
Координація політика з іншими ор-
ганами влади 

× × × × × ×

Таблиця 3.4. Можливість використання перерахованих у цьому посібнику заходів для різних типів 
будівель

X = підходить в більшості випадків,   +   =  деколи підходить,   -    = не підходить 

7.3.2 Транспорт

З огляду на майбутнє зростання кількості транспортних засобів в найближчі роки, національні 
уряди все більше і більше розуміють необхідність прийняття заходів з обмеження енергоресурсів 
в транспортному секторі. Ось чому вони приймають нормативи або плани, які в деяких випадках 
охоплюють і міський транспорт50.

Перш ніж запропонувати конкретну політику і заходи в транспортному секторі, місцевій ад-
міністрації рекомендується провести глибокий аналіз існуючої ситуації. Наявні транспортні засоби 
та перспективи їх спільного використання або взаємодії з іншими транспортними засобами повин-
ні враховувати географічні і демографічні особливості міста і можливості комбінувати різні види 
транспорту.

Ефективне стійке планування міського транспорту (ЕСПМТ)51 вимагає визначення довгостро-
кових стратегій, необхідних для планування фінансових витрат на інфраструктуру і транспорт-
ні засоби, розробки схем стимулювання підвищення якості громадського транспорту, безпеки 
велосипедного та пішохідного руху і координації з планами землекористування на відповідних 
адміністративних рівнях.

Транспортне планування має враховувати питання безпеки і громадського порядку, доступу 
до товарів і послуг, забруднення повітря, шум, викиди парникових газів і енергоспоживання, 
використання земельних ресурсів, охоплювати пасажирські та вантажні перевезення для всіх 
видів транспорту. Рішення повинні бути, по можливості, точними, прийматися на основі ши-
роких консультацій з громадськістю та зацікавленими сторонами, а цілі повинні відображати 
поточну ситуацію. У цьому розділі представлені різні варіанти, які муніципалітети можуть вико-
ристовувати при розробці власних ЕСПМТ.

50 Додаткові дані про транспортний сектор можна знайти в Центр транспортних досліджень (TRKC) www.transport-
research.info Проект  фінансується генеральним директором Європейської Комісії з енергетики і транспорту в рамках  
Шостої програми досліджень і енергетичного розвитку (FP6). Ця глава написана на основі документу «Експертна робоча гру-
па плану сталого розвитку міського транспорту», що був наданий Асоціацією громадського транспорту UITP.  www.uitp.org

51 Додаткова інформація про SUTP на http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm Крім того, на сайті  
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/transport/2007_sutp_annex.pdf знаходиться багато важливої інформації про 
місцеві транспортні політики, а  також про успішний досвід, деяких європейських міст. 
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1. Зменшення потреби в транспорті

Місцева адміністрація в змозі зменшити потребу в транспорті52.  Нижче наведено приклади за-
ходів, які можна реалізувати на місцевому рівні.

- Забезпечення в міській агломерації варіантів переміщення «від дверей до дверей». Це може 
означати використання для пересування на довгі і середні відстані менш гнучких видів транспорту, 
а для коротких поїздок - більш гнучких варіантів, наприклад, пропозиція оренди велосипедів.

- Забезпечення ефективного використання простору, стимулювання ідеї «Компактного міста» і 
орієнтацію розвитку міста на використання громадського транспорту, пішохідних і велосипедних 
доріжок.

- Посилення використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ). Місцева ад-
міністрація має можливості застосування ІКТ для реалізації адміністративних процедур онлайн і, 
тим самим, скоротити кількість поїздок громадян для вирішення адміністративних справ.

- Збереження існуючих коротких проїздів з метою зниження енергоспоживання менш ефектив-
них, або більш затребуваних, видів транспорту (наприклад, масового громадського транспорту).

2. Підвищення привабливості «альтернативних» транспортних засобів

Збільшення використання пішого і велосипедного пересування, і використання громадського 
транспорту, можна досягти шляхом реалізації різноманітних планів, заходів і програм.

В якості загального принципу транспортної політики, важливим для оптимізації використання 
інфраструктури і транспортної системи є управління сукупними пропозицією і попитом на транс-
портні послуги. Це дозволяє поєднати різні види транспорту, наприклад, автобус, електричку, трам-
вай і метро, і використовувати переваги кожного з них, уникаючи зайвого дублювання.

Громадський транспорт

Збільшення використання громадського транспорту вимагає наявності щільної мережі маршрутів, 
що відповідають потребам пересування населення. До початку реалізації будь-якого заходу в транс-
портній сфері, місцева адміністрація повинна встановити причини і чинники, через які громадяни і 
бізнес не користуються громадським транспортом. Тобто, важливо зрозуміти, що саме перешкоджає 
користуванню громадським транспортом. Деякі приклади53 таких бар’єрів для автобусів:

• незручне розташування зупинок і відсутність на них укриттів;
• труднощі посадки в автобус;
• великі інтервали руху, що вводить в оману і ненадійний сервіс;
• брак інформації про наявність та ціну проїзду;
• висока вартість проїзду;
• великий час поїздки;
• незадовільне фактичне стикування різних видів транспорту;
• страх перед злочинцями, перш за все вночі.
Для підвищення використання громадського транспорту містянами місцева адміністрація може 

реалізувати наступні заходи:
• Розробити комплекс показників, що вимірюють доступність для містян громадського 

транспорту. Провести всебічний аналіз існуючої ситуації та визначити коригувальні дії для 
поліпшення показників. Транспортна мережа повинна бути привабливою і доступною для 
всіх груп жителів, зупинки повинні розташовуватися на пішохідній відстані від основних жит-

52 Даний параграф написаний з використанням інформації проекту транспортної стійкості, в якому наведені цікаві 
методики впровадження планів підвищення стійкості міського транспорту. Подальшу інформацію можна знайти на www.
movingsustainably.net, де є методики розробки SUTP.

53 Ці причини показані на прикладі документу «Транспортний план Ланкашира  на 2008-2010», що можна завантажити 
за посиланням  www.lancashire.gov.uk/environment/
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лових, комерційних і туристичних центрів.
• Розробити єдину маркетингову стратегію і інформаційну систему для всіх видів громадсь-

кого транспорту, що працює на міських територіях в зоні «поїздки на роботу». Застосування 
маркетингу дозволяє постійно покращувати ситуацію в усіх аспектах відносин з клієнтами, 
включаючи продажі, рекламу, брендування, проектування транспортної мережі, характери-
стики продукту (громадський транспорт), реакцію на скарги і обслуговування клієнтів.

• Просувати програми колективного транспорту для шкіл і підприємств. Це вимагає обгово-
рення з компаніями, союзами й асоціаціями споживачів, що дозволяє дізнатися їх потреби, 
розподілити вартість послуг і максимально збільшити кількість громадян, які мають доступ 
до громадського транспорту.

• Надавати загальну інформацію про громадський транспорт через колл-центри, інформацій-
ні центри, цілодобові інформаційні пункти та мережу Інтернет.

• Транспортні послуги повинні бути надійними, частими, конкурентними за ціною і часом, 
безпечними і сприйматися,  населенням. Необхідно докласти серйозних зусиль, щоб проін-
формувати громадян про переваги використання громадського транспорту в порівнянні з 
іншими видами транспорту.

• Транспортна інформація повинна надходити в режимі «реального часу», вона повинна бути 
широкодоступною і включати прогнозований час прибуття (прибуваючим  в місто пасажи-
рам можна додатково повідомляти відомості про перетин з іншими видами транспорту). 
Наприклад, на зупинці можна розмістити дані про час в хвилинах до прибуття наступного 
автобуса, назву зупинки і поточний час.

• Ефективним заходом можуть виявитися смуги «тільки для громадського транспорту» і пріо-
ритет в проїзді. Вони дозволяють скоротити час поїздки, що є одним з найважливіших фак-
торів для городян, які обирають для себе цей спосіб пересування. Територіальне планування 
має додати відомості про коефіцієнти завантаження, дозволяють громадському транспорту 
конкурувати з особистими автомобілями.

• Працювати в партнерстві з районними радами та іншими адміністративними структурами, 
щоб гарантувати високі стандарти забезпечення і обслуговування інфраструктури громад-
ського транспорту, включаючи автобусні зупинки з укриттями і поліпшення умов на автовок-
залах та залізничних станціях.

• Працювати з пропозиціями та ідеями пасажирів і тих, хто не користуються громадським 
транспортом для підвищення рівня транспортних послуг. Розглянути можливість створення 
«транспортного чартеру» з урахуванням конкретних потреб окремих груп пасажирів.

• Створити систему безкоштовних туристичних шатлів з фіксованим маршрутом та зупинка-
ми поблизу туристичних об’єктів. Це дозволить виключити автомобільні поїздки і зменшити 
кількість паркувальних місць у популярних об’єктів і стане зручною альтернативою для ту-
ристів, яких не влаштовує складний транзитний графік.

Пам’ятайте, що в більшості випадків вибір здійснюється шляхом порівняння громадського 
транспорту та особистих автомобілів. Тому деякі дії, спрямовані на збільшення частки використан-
ня громадського транспорту, можуть бути пов’язані не тільки з громадським транспортом, а й зі 
скороченням кількості особистих автомобілів (наприклад, шляхом регулювання цін на громадсь-
ких парковках). Результати моніторингу громадського транспорту можуть стати переконливим по-
казником ефективності деяких згаданих в цьому розділі заходів.

Велосипеди54

Для збільшення використання велосипедів теж потрібна щільна мережа належним чином облад-

54 Додаткову інформацію про стратегії велосипедного руху, збільшення використання велосипедів  і безпеки за рахунок  
впровадження аудити в європейських містах і регіонах можна знайти на сайті проекту ByPad www.bypad.org и www.astute-eu.
org. Дані про управління мобільністю див. на www.add-home.eu. Всі ці проекти підтримують Intelligent Energy Europe. «Національні 
політики поширення велосипедного руху» OECD – http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/04Cycling.pdf
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наних велосипедних доріжок, що є безпечними при їзді і саме так сприймаються населенням. При 
територіальному і транспортному плануванні велосипед, поряд з автомобілями та громадським 
транспортом, слід розглядати як повноцінний вид транспорту. Це означає відведення ділянок для 
«велосипедної інфраструктури», пряме сполучення і постійну роботу з облаштування привабливих 
і безпечних велосипедних стоянок на транспортних вузлах (залізничні та автобусні вокзали) і біля 
місць роботи. Інфраструктура повинна включати безпечні, привабливі, добре освітлені, обладнані 
покажчиками постійно функціонуючі велосипедні доріжки, інтегровані з розташованими в межах 
міської межі скверами, дорогами і будівлями. Міжнародний транспортний форум55 визначив сім 
основних сфер56, в яких місцева адміністрація може сприяти розвитку велосипедного транспорту:

• Створення іміджу велосипеда: не тільки в якості спорту і дозвілля, а й як виду транспорту.
• Інфраструктура: для розвитку велосипедного транспорту необхідно розвивати цілісну мережу 

велосипедних доріжок, які об’єднують різні об’єкти і відокремлені від  автомобільних доріг.
• Покажчики та дорожня інформація: дані, що включають номер або колір велосипедної 

доріжки і відстань, що полегшує рух по ним велосипедистів.
• Безпека: затвердьте стандарти безпечного водіння і усуньте можливість руху в загальному 

потоці велосипедів і важких видів транспорту.
• Перетин з громадським транспортом: організуйте велосипедні стоянки на залізничних вок-

залах і трамвайних / автобусних зупинках. Створіть пункти оренди велосипедів на зупинках 
громадського транспорту та залізничних вокзалах.

• Враховуйте фінансові аспекти велосипедної інфраструктури.
• Крадіжка велосипедів: для запобігання розкрадань організуйте електронну ідентифікацію 

велосипедів і / або введіть загальнонаціональну реєстрацію справ про крадіжку велосипедів 
в поліції57.

Крім того, рекомендується збільшити кількість душових установок для велосипедистів. Сприяй-
те велосипедній громадськості у висуванні нових вимог щодо збільшення кількості душових уста-
новок і кімнат для переодягання та / або запропонуйте програму грантів на організацію душових 
для велосипедистів в існуючих будівлях.

55  www.internationaltransportforum.org

56 http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/04Cycling.pdf містить «Національні політики по-
ширення велосипедного руху» OECD – Цей документ для національних урядів, але більша частина, запропонованих  в 
ньому стратегій може використовуватись місцевою владою.

57 Реалізація політики Міністерством транспорту Нідерландів, Управління громадськими роботами і водними ресур-
сами. Документ «Національні політики поширення велосипедного руху» OECD.

58 Додаткову інформації можна знайти на сайті  http://www.mobilnist.org.ua/en/velolev.html

Місто Львів (Україна) працює над розширенням велосипедної інфраструктури та сприяє 
збільшенню кількості велосипедів. Мета - збільшення числа городян, які використовують вело-
сипед, як постійний вид транспорту58.  Для цього були визначені систематичні підходи:

• Робоча група, до якої увійшли представники міської адміністрації, планувальних і про-
ектних інститутів, неурядових організацій (НУО) та інші учасники, на регулярній основі 
готує проекти і заходи і відстежує їх виконання.

• Міська Рада затвердила план на 2020 рік, після чого цей план був схвалений виконавчим 
комітетом міста Львів: план передбачав будівництво до 2019 року велосипедної інфра-
структури, що включає 270 км велосипедних доріжок.

• Для координації робіт і мотивації учасників на успішну реалізацію проекту був призначе-
ний радник з велосипедного транспорту.

• Розроблено і постійно уточнюються технічні рекомендації.
• Рада виділяє на цю роботу додаткові кошти.
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Пішоходи

Як було зазначено вище для «велосипедистів», збільшення числа пішоходів неможливо без щіль-
ної мережі, належним чином утримуваних, пішохідних доріжок, які є безпечними і саме так сприй-
маються населенням. В рамках територіального планування слід зарезервувати необхідні для «пі-
шохідної інфраструктури» ділянки та забезпечити розміщення місцевих служб в межах пішохідних 
відстаней від житлових районів.

Багато міст розробили посібники, що містять докладний опис практичних заходів і способів ор-
ганізації високоякісного і дружнього до пішоходів міського середовища. Як приклади такого сере-
довища, можна назвати «пішохідну зону» і «зону зниженої швидкості», в якій, завдяки жорсткому 
обмеженню швидкості, пішоходи і автомобілі можуть безпечно ділити спільний простір. У цих зонах 
пішоходи завжди мають перевагу перед автомобілями.

3. Зменшення привабливості поїздок автомобілем 59

Пішохідний, велосипедний рух та громадський транспорт можуть бути привабливою альтерна-
тивою, якщо поїздки автомобілем стануть складнішими або дорожчими.

Стримуючі фактори включають:
Ціну 60

Можна змусити водіїв платити за поїздку в місті (центрі міста), завдяки чому водії візьмуть на 
себе певну частку соціальних витрат на міську їзду, а привабливість автомобіля знизиться. Досвід 
місцевих адміністрацій, які вже ввели плату за в’їзд в центр міста, показує, що це дозволяє значно 
зменшити автомобільний трафік і підвищити частку використання інших видів транспорту. Цінова 
політика може стати ефективним інструментом зменшення заторів та підвищення доступності гро-
мадського транспорту.

Управління парковками 

Управління парковками є потужним інструментом місцевої адміністрації для контролю над вико-
ристанням автомобілів. Існує кілька способів управління парковками, наприклад, цінова політика, 
обмеження часу стоянки і управління кількістю вільних паркувальних місць. Обмеження часу для 
приїжджих, наприклад, до двох годин, є надійним інструментом для зменшення числа людей, які 
добираються до міста машиною, не впливаючи при цьому на доступність магазинів.

Кількість місць для паркування в деяких випадках може регулюватися місцевим будівельним 
законодавством, вимагає відводу певної кількості паркувальних місць біля нових будівель. Іноді 
місцева адміністрація законодавчо обумовлює розташування і доступність зупинок громадського 
транспорту і обмежує кількість дозволених місць для паркування. Ще одним важливим інструмен-
том, який однаково впливає на міський трафік і кількість пробок, є адекватна цінова політика місь-
ких парковок. Такі заходи можна вводити на підставі технічних і соціальних досліджень, спрямова-
них на забезпечення рівних можливостей для всіх містян.

4. Інформація та маркетинг

Ще одним успішним методом зменшення числа машин і підвищення рівня використання гро-
мадського транспорту є локальні маркетингові кампанії, які поширюють спеціально підготовлену 
інформацію про громадський транспорт і переваги пересування по місту пішки або на велоси-

59 Потрібно розробити заходи, націлені на зниження інтересу до поїздок на автомобілях, що є пропозицією кращих аль-
тернативних варіантів. Для того, щоб запобігти негативних наслідків ці заходи мають обговорюватись і уважно плануватись.

60 Додаткову інформацію про стягування плати за користування міськими дорогами можна знайти на сайті проек-
ту  CURACAO – Організаційні проблеми координації стягування плати за користування міськими дорогами. Цей проект 
фінансує Європейська Комісія через програму FP6. www.curacaoproject.eu

• Завдяки підтримці НУО та інших партнерів, спеціальні акції дозволили підвищити 
обізнаність жителів про проект.



РОЗДІЛ ІІІ. СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ - SECAP180

педі. У таких кампаніях також рекомендується використовувати аргументи, які підтверджують 
переваги ходіння пішки та поїздки на велосипеді для здоров’я і навколишнього середовища. Ін-
формацію про те, як почати кампанію і де можна знайти джерела інформації, приведено в звіті 
«Існуючі методики і інструменти розробки і впровадження SECAP» у збірці методик (WP1). Повну 
версію цього документа можна завантажити з сайту Інституту енергетики та транспорту61. При-
кладом вдалої інформаційної кампанії можна вважати Європейський тиждень сталої енергетики, 
який щороку проводить DG ENER Європейської Комісії - www.eusew.eu

5. Зменшення викидів від муніципального автопарку та приватних автомобілів

Скорочення викидів від муніципального та приватного автопарку можна досягти шляхом вико-
ристання гібридної або інших високоефективних технологій, застосування альтернативних видів 
палива та стимулювання ефективного водіння.

 До числа пріоритетних зелених ідей для громадського транспорту можна віднести:
• Використання гібридних або повністю електричних автомобілів в громадському авто-

парку. У гібридних автомобілях є бензиновий мотор і електрогенератор, який виробляє 
електрику для руху. В електромобілях електроенергія зберігається в акумуляторах, які 
можна перезаряджати або від електричної мережі, або виробляючи електрику в самій 
машині за рахунок гальмування і інерції автомобіля, коли електроенергія не витрачаєть-
ся. Використовуйте в громадському автопарку повністю електричні автомобілі та заряд-
жайте їх від поновлюваних джерел енергії.

• Використовуйте для автомобілів громадського автопарку біопаливо і переконайтеся, що 
придбані через тендери автомобілі можуть на ньому їздити. Найпоширенішими видами біо-
палива на ринку є  біодизель, біоетанол і біогаз. Біодизель і біоетанол можна використову-
вати в сумішах, відповідно, в дизельних і бензинових двигунах, а біогаз - в автомобілях, що  
працюють на природному газі.

Згідно Директиви 4009/28 / EC, застосування біопалива в автомобілях повинно знизити викиди 
парникових газів на 30-80% протягом всього терміну служби, в порівнянні з викопним паливом. Ці 
показники, взяті з додатку V Директиви та відповідають ситуації, коли виробництво біопалива не 
супроводжується викидами вуглекислого газу, пов’язаним зі зміною режиму землекористування.

Відповідно до Директиви Європейської Комісії 93/116/EC, про споживання палива механіч-
ними транспортними засобами, викиди СО2  для двох однакових автомобілів (з двигуном вну-
трішнього згоряння і гібридних) можна зменшити на 50% (наприклад, з 400 г / км до 100 г / км)62.

61  http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/

62  Додаткову інформацію про автомобільні викиди можна знайти на сайті http://www.vcacarfueldata.org.uk/index.asp  і 
на сайті http://www.idae.es/coches/

• Як і акумуляторні електромобілі з зарядкою від поновлюваних джерел енергії, автомобілі з 
водневими паливними елементами характеризуються нульовими віртуальними викидами 
CO2 на всьому шляху – від виробництва до використання палива. І, аналогічно до проблеми 
зарядки електромобілів, для переходу на водень необхідна організація нової інфраструк-
тури розподілу і заправки автомобілів. З цієї точки зору громадський транспорт ідеальний, 
оскільки для зберігання, заправки і обслуговування автомобілі повертаються на централь-
ну базу. Через малі викиди (ультра-малі для двигунів згоряння), невеликий шум, збільшену 
дальності дії і зіставну з дизельними автобусами періодичність заправки, водневі автобуси 
і розвізні  фургони особливо цікаві для міст. Демонстрації підтвердили їх високу надійність 
і суспільне визнання. Необхідно продовжити роботи, спрямовані на подальше підвищення 
ефективності, надійності і скорочення вартості протягом терміну служби.
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• Стимулюйте використання гібридних і електричних автомобілів з малою витратою палива за 
допомогою режиму низького оподаткування. Для цього розділіть автомобілі на різні кате-
горії відповідно до пріоритетів місцевих органів влади.

У Постанові про оподаткування транспортних засобів, міська Рада Мадрида зменшила  
податок на невеликі автомобілі на 50%, 30%, 40% і 15% протягом перших 4 років після прид-
бання, а на гібридні автомобілі - на 75% протягом 6 років. Для електромобілів введена 75% 
знижка на весь термін служби.

Крім того, місцеві адміністрації можуть додатково заохочувати використання автомобілів за до-
помогою наступних стимулів:

• Безкоштовної парковки;
• Пробних поїздок (компанії можуть на тиждень взяти в оренду працюючий на альтернативно-

му паливі автомобіль і випробувати нові технології, ефективність, заправку і т.п.);
• Організації виділених смуг руху для працюючих на альтернативному паливі автомобілів;
• Дозволи на в’їзд в міські зони, куди обмежений доступ автомобілів з високим рівнем викидів 

парникових газів, наприклад, в культурний центр міста, в екологічно чисті зони;
• Звільнення чистих автомобілів від «збору за затори»;
• Використання національних стимулів, наприклад, податкових знижок на паливо і автомобілі, 

а також законодавчих положень, що стимулюють компанії використовувати альтернативні 
автомобілі;

• Відкриття «екологічних вантажних майданчиків»,  що  межують з пішохідними зонами тільки 
для автомобілів на альтернативному паливі.

Ефективне керування автомобілем може знизити викиди парникових газів до 15%. Хороший до-
свід для водіїв пропонує європейський проект ECODRIVEN - www.ecodrive.org. У спробі поширюва-
ти серед своїх громадян ефективні методи керування автомобілем, в рамках Директиви 4006/32 / 
EC деякі європейські країни використовували національні плани дій в енергетичній галузі для того, 
щоб підписати особливі угоди з школами водіння. Такі курси можуть бути розраховані не тільки на 
водіїв легкових, але і вантажних автомобілів.

6. Інтелектуальний транспорт

Системи управління міським рухом - це особлива форма управління трафіком, яка здійснює єди-
не координоване управління дорожньою сигналізацією. Основна мета управління міським трафіком 
- оптимізація загального руху транспорту відповідно до розробленої місцевою адміністрацією стра-
тегією управління рухом.

Завдяки налаштуванням засобів сигналізації, система в стані оптимізувати такі параметри, як час 
руху або стоянки.

Системи управління міським рухом працюють або в режимі реального часу, наприклад, з про-
грамою SCOOT63, або без прив’язки до режиму реального часу (наприклад на основі усереднених 
статистичних даних), з використанням таких програм, як TRANSYT. Переваги таких систем проде-
монстрували численні експерименти: підвищення ефективності супроводжується поліпшенням 
екології, ситуації з пробками і безпеки, зменшуючи, при цьому, кількість аварій в середньому на 
10%. Однак, потрібно пам’ятати, що потенційну користь від таких переваг може змінити вимушений  
трафік, такий, як в години пікового навантаження.

Крім того, системи управління можна використовувати для розподілу пріоритетів між різними 
зацікавленими сторонами - пішоходами, велосипедистами, інвалідами або пасажирами автобусів. 
Наприклад, такі системи контролю в змозі визначити, приїхав автобус вчасно або запізнився, а та-
кож встановити час запізнення. За результатами такого аналізу можна відкоригувати пріоритети 

 63 TRL – Фонд транспортних досліджень, що базується  в Сполученому Королівстві www.trl.co.uk
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управління трафіком таким чином, щоб зменшити число затримок і підвищити ефективність руху 
муніципального автобусного транспорту.

Ще одна можливість, пропонована системами управління рухом транспорту в великих містах - 
це «контроль в’їзду  на автомагістраль», що являє собою інструмент управління трафіком, здатний 
регулювати потік автомобілів, які заїжджають  на трасу в години пікового навантаження. Це дозво-
ляє попередити або зрушити появу заторів. Переваги - зменшення кількості заторів і оптимізація 
автомобільного потоку, підвищення пропускної спроможності в години пік, можливість надійного 
прогнозування часу поїздки і зниження енергоспоживання.

Тбілісі
Для зменшення заторів, міська рада Тбілісі встановила систему «зелених коридорів» на аве-

ню Пекіна, що забезпечує безперервний рух транспорту через шість перехресть: до цього при-
близно 2100 машин на годину повинні були зупинятися на чотирьох з шести різних перехресть. 
Після впровадження нової системи приблизно 800 машин повинні зупинятися лише на двох пе-
рехрестях, завдяки чому зросла швидкість транспортного потоку, і зменшилася  витрата 
пального на автомобіль64. У найближчому майбутньому система «зелених коридорів» буде вве-
дена на інших перехрестях. Муніципалітет має намір створити Центр управління світлофо-
рами, який повинен забезпечити ефективне управління світлофорами по всьому місту.

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ:

1. Транспортна Інтернет сторінка Європейської Комісії – екологічно чистий міський 
транспорт. Ця сторінка місить велику кількість інформації про стратегії, програми та інструмен-
ти досягнення міської мобільності і запровадження чистих і енергоефективних автомобілів http://
ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/cf/expert/login/index.cfm

2. Eltis, європейський транспортний веб –портал ELTIS підтримує передачу знань і обмін до-
свідом в сфері міського і регіонального транспорту. На цей момент база даних містить більш ніж 1500 
прикладів аналізу провідної практики, в тому числі приклади з інших ініціатив та баз даних, таких як  
EPOMM, CIVITAS, SUGRE, LINK, ADD HOME, VIANOVA і т.п. http://www.eltis.org.

3. Ініціатива CIVITAS

Ініціатива CIVITAS, що була розпочата в 4002 році, допомагає місцевій владі створити більш ста-
більну і екологічно чисту систему міського транспорту, шляхом запровадження і оцінки амбіційно-
го інтегрованого комплексу технологічних і організаційних заходів. За посиланням можна знайти 
успішні приклади реалізації ініціатив у сфері сталого транспорту.

http://www.civitas-initiative.org
Посібник GUIDEMAPS призначений для підтримки осіб, що приймають рішення в сфері транспор-

ту і дизайнерів європейських міст і регіонів. Особливу увагу в посібнику привернуто до залучення 
партнерів  і методів та техніки подолання комунікаційних бар’єрів в процесі прийняття рішень. В 
ньому наведено приклади і показники, відносної вартості різних засобів та методів управлінням 
проектами і залучення учасників.

http://www.civitas initiative.org/docs1/GUIDEMAPSHandbook_web.pdf
4. Підвищення стійкості міського транспорту в регіоні Східної Європи і Центральної Азії  (СЄЦА)

http://www.mobilnist.org.ua
5. LUTR-PLUME

На сайті LUTR розміщено проект PLUME (планування і дорожній рух в містах Європи), націлений 
на розробку стратегічних підходів і методик планування міст, які сприяють стабільному розвитку. 
На сайті наведено реальні звіти і зведений звіт про виконання проекту, що стосуються багатьох 

 64 Джерело: План дій для підвищення стабільності енергоспоживання у місті Тбілісі -  2011 -2020
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проблем транспорту і мобільності. http://www.lutr.net/index.asp
6.  HITRANS HiTrans – це європейський проект, який сприяє розвитку громадського транспор-

ту найвищої якості  в середніх за розміром європейських містах (з населенням від 100 до 500 тисяч). 
Проект містить рекомендації з  провідного досвіду і поради, якими можуть скористатися місцеві 
адміністрації. http://www.hitrans.org

7.3.3 Централізоване теплопостачання і виробництво енергії, 

включаючи відновлювані джерела

Цей розділ містить приклади для централізованого тепло- і холодопостачання (ЦТП) і застосу-
вання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) для вироблення теплової енергії. Крім того, тут можна 
знайти приклади місцевої генерації електроенергії c поновлюваними джерелами енергії. Bсі від-
новлювані джерела енергії, безпосередньо або побічно, пов’язані з сонячним світлом і охоплюють 
п’ять основних процесів: i) поглинання сонячної енергії для нагрівання води (опалення на сонячній 
енергії); ii) пряме перетворення сонячного світла в електрику (системи фотоелектричних перетво-
рювачів або сонячні батареї); iii) перетворення вітру в електрику (вітрогенератори); iv) перетво-
рення сонячного світла в поживні речовини, що дозволяють рослинам і деревам рости (біомаса); 
v) збереження низькотемпературного тепла в землі (теплові насоси). Їх переваги зводяться до їх 
широкого поширення і доступності, а також вони не призводять до забруднення навколишнього 
середовища.

При правильній організації, ЦТП65 має безліч переваг: воно дозволяє зменшити викиди, підви-
щує енергетичну безпеку і сприяє економічному розвитку. Системи ЦТП дозволяють використо-
вувати різні джерела енергії, в тому числі і ВДЕ, і що особливо важливо, їх можна комбінувати між 
собою. Наприклад, варіювати використання різних джерел, в залежності від їх доступності на даний 
момент, і ціни на виробництво тепла. Пов’язані з цим, переваги ЦТП:

• ЦТП і когенерація (ТЕС - спільне виробництво тепла та електроенергії) пропонують енерго- 
ефективний варіант виробництва тепла та електроенергії в міських населених пунктах.

• ЦТП дозволяє використання надлишкового тепла, яке в іншому випадку не знайшло б собі 
застосування. Такі надлишки тепла з’являються в результаті виробництва електроенергії, 
очищення палива і біопалива, спалювання сміття і в різних промислових процесах.

• ВДЕ: біомаси, геотермальних джерел і сонячної енергії.
Місцеве виробництво електроенергії дозволяє знизити втрати в розподільних електромережах, 

і використовувати мікрогенерацію і поновлювані джерела енергії. Однак, існують недоліки понов-
люваних джерел енергії, пов’язані з добовими і сезонними коливаннями, що місцями перешкоджа-
ють регулюванню виробництва енергії.

Тому, що б забезпечувати необхідну кількість енергії, потрібні додаткові джерела виробництва 
електроенергії (наприклад, гідроелектростанції або біомаси), або підключення до електромережі. 
До того ж, вітрогенератори і сонячні панелі можуть доповнювати один одного, так як сонячне ви-
промінювання досягає свого піку влітку, а вітер - взимку. Тому якщо умови дозволяють встановити 
обидві системи, це слід зробити для максимального використання поновлюваних джерел на ви-
робництво електроенергії. Ці технології певною мірою перетинаються, що дозволяє заощадити на 
електрокомпонентах.

Вплив кліматичних умов на використання ВДЕ величезний, наприклад, використання сонячної 
енергії для виробництва гарячої води максимальне при яскравому сонячному світлі. Нагрівальна 
здатність падає, якщо сонце наближається до горизонту, найнижча температура  води  взимку, коли 
сонце стоїть низько, тому взимку виробництво теплової енергії нижче, ніж влітку. Використання 
вітрогенераторів залежить від вітру, який змінює як напрям, так і швидкість з відомою періодич-
ністю (від декількох секунд до годин). Тому слід забезпечити постійне постачання енергії у вигляді 

65 МЕА, 2004, «Повернення з холоду. Покращення політики центрального опалення в перехідних економіках» http://
www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/cold.pdf и МЭА, 2009, «Когенерація та централізована енергетика – сталі енергетич-
ні технології сьогодні … і завтра», http://www.iea.org/files/CHPbrochure09.pdf
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підключення до мережі або акумуляторів. Теплові насоси, що використовуються для індивідуально-
го опалення, чутливі до клімату, якщо в якості джерела енергії використовується грунт або вода, так 
як земля має велику теплову інерцію. Більш докладно про характеристики кожної системи, описано 
в частині III цього Посібника.

Тому, в залежності від кліматичних умов, використання ВДЕ має таку тенденцію: сонячні панелі 
для виробництва гарячої води і електрики найбільше використовується в Південній Європі, біо-
маса – в Центральній та Північній Європі. Теплові насоси для індивідуальних теплових систем –  
встановлюються скрізь по всій Європі. На півдні використовуються реверсивні системи насосів, 
які влітку працюють на охолодження, а взимку – на обігрів. У Північній Європі встановлюються 
тільки насоси для нагріву.

Багато систем централізованого теплопостачання в країнах Східного Партнерства та Цен-
тральної Азії вже перевищили свій термін служби і потребують модернізації або заміни. Досить 
часто може знадобитися реструктуризація ЦТП, оскільки, як правило, вони стикаються з конку-
ренцією, зміною тарифів і нормативів. Для того, щоб бути рентабельними і привертати якомога 
більше уваги ЦТП, такі заходи повинні бути зосереджені на територіях з максимальними потре-
бами в теплі і холоді.

Незважаючи на велику кількість стратегій для розвитку ВДЕ та ЦТП, багато хто з них відносять-
ся до національної або регіональної компетенції. З цієї причини, всі пропоновані в цьому розділі 
заходи повинні реалізовуватися за умови тісної кооперації з органами державного управління, які 
відповідальні за цей сектор.

Локальні стратегії виробництва енергії

1. Підтримуйте розвиток центрального теплопостачання
• Стимулюйте впровадження централізованого тепло- і холодопостачання, інтегруйте віднов-

лювальні джерела енергії (сонячну енергію, геотермальні і біомасу) або мікрогенерацію для 
виробництва енергії, в першу чергу, в будівлях  цивільного і соціального призначення, в со-
ціальних будівлях. Це, по-перше, є хорошим прикладом, а по-друге – сприяє тому, що ці бу-
дівлі будуть пристосовані до вимог сучасних технологій.

Деякі приклади:

Системи центрального опалення можуть використовувати різні види палива або джерела 
тепла. В якості палива в котлах теплоцентралей і на теплоелектростанціях можуть використо-
вуватися природний газ, вугілля, мазут і такі поновлювані джерела як біомаса і продукти пере-
робки сміття. Ефективність центрального теплопостачання можна підвищити, використавши в 
ньому надлишкове тепло або промислові відходи. На деяких станціях можна використовувати 
кілька видів палива, зокрема це відноситься до теплових котлів. Наприклад, для виробництва 
тепла може використовуватися біомаса, а при низьких вуличних температурах, може викори-
стовуватися газ чи вугілля. Природний газ і мазут можуть використовуватися тільки тоді, коли 
споживання тепла максимальне, тобто, під час піку споживання.

У ЦТС можна розширити можливості використання відновлюваних джерел.
Найбільш важливе відновлюване джерело енергії - це біомаса і геотермальні ресурси, осо-

бливо в холодному кліматі. Можна піти шляхом збалансування попиту і пропозиції на теплое-
нергію, або за рахунок регуляції, або конкуренції, що підвищить ефективність і доступність (в 
деяких випадках, також надасть можливість вибору)66.

66 МЕА, 2004, Повернення з холоду. Покращення політики центрального опалення в перехідних економіках» http://
www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/cold.pdf і МЕА, 2009, «Когенерація та централізована енергетика – сталі енер-
гетичні технології сьогодні … і завтра» http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/cold.pdf, http://www.iea.org/files/
CHPbrochure09.pdf
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2. Подайте приклад і підтримайте розвиток місцевої генерації енергії
• Проведіть аналіз юридичних, фізичних ресурсів, соціальних і економічних бар’єрів, що зава-

жають виробленню енергії на місцевому рівні, і прийміть заходи щодо виправлення ситуації 
(субсидії, регулювання, кампанії ...).

Деякі приклади:

Оцініть перспективи використання геотермальної енергії з урахуванням юридичних і тех-
нічних бар’єрів буріння і впливу на екологію шару ґрунтових вод. Що стосується використання 
біомаси, виконайте технічну і економічну оцінку біомаси, яку збирають в громадських місцях, 
компаніях і на земельних ділянках городян.

Для того, щоб задовольнити енергетичні потреби централізованої станції тепла і холоду за 
рахунок відновлення використання від сміттєспалювальної установки, замість того, щоб розмі-
щувати сміттєспалювальну фабрику далеко за межами міста, перенесіть її якомога ближче (на-
скільки дозволено місцевими нормами) до міста.

Визначте комунальні та приватні будівлі, які споживають найбільшу кількість теплової енергії, і 
розробіть стратегію заміни старих опалювальних котелень на ЦТП або поновлювані джерела енер-
гії (або їх комбінацію). Розробляючи стратегію, зверніть увагу не тільки на технічні аспекти, а й за-
пропонуйте інноваційні схеми фінансування. Типовими комунальними будівлями, які споживають 
велику кількість теплової енергії, є басейни, спортивні комплекси, бізнес-центри, лікарні або будин-
ки для людей похилого віку.

Наприклад, пропонуються такі заходи:

Заміна старої опалювальної котельні басейну на установку, що поєднує сонячний на-
грівач і котел, що працює на біомасі, використовуючи для фінансування енергосервісні схе-
ми. Для задоволення основних потреб в теплі і холоді муніципальних будівель протягом 
року – заміна старої опалювальної та охолоджуючої установки на тригенераційну станцію, 
де взимку система постачає теплову енергію для обігріву, а влітку без перешкод можна 
здійснювати охолодження приміщень. (Утворення холоду при цьому відбувається в охо-
лоджувальній установці за допомогою не електричної, а теплової енергії, яка влітку не по-
трібна в такій кількості).

Такі дії можуть бути впроваджені і в інших секторах, таких як харчова промисловість або готель-
не господарство. Тому, надзвичайно важливим є налагодження і розвиток контактів, що дозволя-
ють інформувати приватний бізнес про результати проведених заходів.

• Для проектування нових громадських будівель введіть вимоги, необхідні для використан-
ня поновлюваних джерел енергії. Наприклад, наявність складу для біомаси, і зберігання 
сировини для працюючих на біомасі котлів або вільного місця на плоскому даху для розмі-
щення сонячної системи. По можливості, впроваджуйте системи ЦТП в районах комуналь-
ної забудови.

• Інформуйте громадськість про успішну реалізацію програм з впровадження поновлюваних 
джерел енергії в громадських будівлях.

Простий і наочний спосіб демонстрації миттєвого ефекту вжитих заходів - установка плакатів 
або табло, на які виводиться зменшення викидів CO2.

Випробуйте маловідомі технології, наприклад, малопотужні абсорбаційні чиллери або мікро-
генерацію. Продемонструйте партнерам пілотні установки і повідомте результати (позитивні і 
негативні).
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3. Надайте партнерам інформацію і підтримку:
• Організуйте інформаційні зустрічі з партнерами і продемонструйте економічні, соціальні та 

екологічні переваги енергоефективних систем і використання відновлюваних джерел енер-
гії. Для доведення відомостей про ці переваги до кінцевих споживачів, надайте фінансові 
ресурси асоціаціям споживачів і неурядовим організаціям. Вважайте просування місцевого 
виробництва енергії маркетинговим проектом, для якого важливо, щоб кінцеві споживачі 
довіряли продукту.

• Домовтеся з іншими громадсько-правовими організаціями або асоціаціями, які влаштову-
ють тренінги з технічних, екологічних і фінансових питань для монтажних, консалтингових та 
інженерних компаній. Навчальні матеріали67 можна знайти, наприклад, на сайтах європейсь-
ких проектів, що фінансуються в рамках програми Intelligent Energy Europe.

• Створіть інформаційний портал на тему відновлюваних джерел енергії та енергоефективних 
секторів в вашому місті з практичною інформацією для жителів, яка постійно оновлюється 
(де можна купити біомасу, де найкраще встановлювати вітрогенератори і сонячні теплові / 
електричні колектори, список компаній, та список обладнання…) У базу даних можна вклю-
чити відомості про успішну практику застосування енергозбереження у вашому місті.

• Запропонуйте партнерам безкоштовні консультації та підтримку. Понад 350 місцевих і регіо-
нальних енергетичних агентств у всій Європі вже пропонують безліч подібних послуг.

• Мотивуйте мешканців викидати органічні відходи в спеціальні сміттєві баки. Використовуйте 
ці відходи для вироблення біогазу на заводах з переробки сміття. Це підходить і для водоо-
чисних споруд. Використовуйте вироблений біогаз в ТЕЦ і / або в транспорті, який працює на 
біогазі / природному газі68.

4. Розробіть правила і заходи, що сприяють реалізації місцевих проектів з виробленні енергії:
• Внесіть зміни в правила планування міста, де будуть враховуватися вимоги для прокладення  

теплотрас в нових проектах інфраструктури. У разі ЦТП застосовуйте нормативи, які викори-
стовуються для прокладання магістральних ліній водо-, електро- і газопостачання, а також 
ліній зв’язку.

• Змініть адміністративні процедури, щоб скоротити час, необхідний для отримання дозволів, 
і, якщо проект передбачає заходи щодо підвищення енергоефективності або використання 
поновлюваних джерел енергії, зменшіть муніципальні податки. Створіть для таких проектів 
більш сприятливі адміністративні умови, в порівнянні з не енергоефективними проектами. 
Розвиток ЦТП має на увазі не тільки залучення великих інвестицій, але і дотримання про-
цедур авторизації та ліцензування. Довгі і невизначені переговори з адміністрацією можуть 
стати перешкодою. Для спрощення реалізації проектів ЦТП, адміністративні процедури з ро-
звитку інфраструктури повинні бути ясними, прозорими і досить швидкими.

• Зв’яжіться з іншими місцевими органами влади або національними / регіональними ад-
міністраціями та внесіть на розгляд керівних органів таких установ загальну пропозицію 
щодо нової нормативної системи, що сприяє місцевому виробництву енергії.

• При необхідності, встановіть правила (регламент), що визначають роль і відповідальність 
всіх хто бере участь у продажі і закупівлі енергоресурсів сторін (наприклад, в тих країнах, 
де немає досвіду і практики регулювання центрального опалення / охолодження). Переко-
найтеся, що обов’язки і відповідальність чітко визначені і кожна зі сторін їх розуміє. У секторі 
продажу енергії забезпечте вимір енергії, відповідно до прийнятих стандартів (наприклад, 
Міжнародним протоколом по контролю і верифікації економії фінансових коштів (IPMVP)). 

67 Матеріали для тренінгу можна завантажити з: проект ACCESS www.access-ret.net

68 Додаткова інформація в NICHES + сайт проекту www.niches-transport.org. Цей проект фінансується генеральним 
директором з досліджень Європейської комісії в рамках 7-ї  структурної програми (FP7). Призначення NICHES+ - про-
сування інноваційних заходів для підвищення ефективності сталості міського транспорту  і переміщення їх з нішевого  
місця, в якому вони знаходяться сьогодні, в основне русло транспортного розвитку. 
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Прозорість - це ключовий аспект з точки зору споживачів і інвесторів. Передбачається, що 
регламенти повинні вступити в силу відразу після їх прийняття.

5. Забезпечте доступність місць реалізації проектів:
• При необхідності, знайдіть місце, де можна встановити установки для місцевого виробни-

цтва енергії. Деякі Муніципалітети в Європі пропонують приватним компаніям оренду зе-
мельної ділянки під установку сонячних колекторів для вироблення електроенергії. Термін 
дії контракту визначається заздалегідь, а мета акції - використання порожніх земель для 
впровадження відновлюваних джерел енергії.

Приклад просування використання сонячної енергії

У 2005 році місто Мюнхен (Німеччина) отримало премію «Столиця енергоефективності». 
В рамках загальної програми по захисту клімату, місто пропонує надавати поверхні дахів ко-
мунальних будівель (переважно шкіл) для приватних інвестицій в сонячну електроенергетику. 
Місто розробило тендерну схему відбору таких інвесторів. Половина поверхонь зарезервована 
для організованих груп жителів. При наявності кількох претендентів на використання одного 
даху, переможець визначається жеребкуванням. Орендна плата за використання дахів не на-
раховується, проте згідно з умовами контракту користуватися дахом можна тільки на пев-
них умов. Користувачі повинні внести депозит на час дії контракту і відповідати за перевірку 
стану поверхні даху, крім того, вони зобов’язуються ознайомити з системою громадськість. 
Тільки два останніх тендера дозволили виробити більше 400000 кВтг / рік сонячної електро- 
енергії. Метою програми є вироблення на дахах шкільних будівель (для участі в програмі запро-
поновано приблизно 10000 м 2) близько 400000 кВтг / рік сонячної електроенергії. 

Джерело: Керівництво для місцевої і регіональної адміністрації «Збережемо енергію, збере-
жемо клімат, збережемо гроші »(CEMR, Climate Alliance, Energie-Cités 4008)

http://www.ccre.org/bases/T_599_34_3524.pdf

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ

1. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА)

Програма МЕА з дослідження, розвитку і демонстрації систем центрального опалення та охолод-
ження, включаючи комбіноване виробництво потужності і тепла. http://www.iea-dhc.org/index.html

2.  Проект ELEP

ELEP (локальна генерація електроенергії в Європі) - це реалізований в рамках програми Intelligent 
Energy Europe європейський проект, який пропонує технічну та організаційну інформацію, методи 
та передовий досвід генерації електроенергії на місцевому рівні. www.elep.net

3.  Проект ST-ESCO

Проект ST-ESCO (ЕСКО-ЄС - енергосервісні компанії в області сонячної теплоенергетики) про-
понує технічне та економічне програмне забезпечення, що дозволяє оцінювати здійсненність 
проектів ЕСКО-ЄС, довідкову інформацію і приклади передового досвіду. Підтримується Intelligent 
Energy Europe. www.stescos.org

4. Програма Intelligent Energy - Europe

Програма Intelligent Energy - Europe - це інструмент фінансування ЄС заходів, спрямованих на 
вдосконалення ринкових умов в області енергоефективності та використання відновлюваних 
джерел енергії. Поширюється і на місцеву генерацію енергії. http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
index_en.html

5. Проект ECOHEATCOOL

Загальною метою цього проекту є поширення відомостей про потенціал центрального опалення 
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та охолодження для забезпечення підвищеної енергоефективності та безпеки енергопостачання з 
одночасним зниженням викидів СО2. Підтримується Intelligent Energy Europe. www.ecoheatcool.org

6. Euroheat & Power

Асоціація Euroheat & Power об’єднує теплоелектроцентралі і станції центрального опалення та 
охолодження в Європі і за її межами, членами організації є представники більш ніж тридцяти країн.  
www.euroheat.org  REC Estonia  http://www.recestonia.ee/energia&kliima/3_rus.pdf

7.3.4 Закупівлі для муніципальних потреб69

1. Зелені закупівлі

Щорічно на закупівлі товарів і послуг для муніципальних потреб витрачаються значні суми, при 
цьому нерідко основним критерієм вибору того чи іншого постачальника є найнижча  ціна. Головна 
небезпека такого підходу полягає в тому, що він не враховує потенційних втрат, які як муніципалітет, 
так і вся держава може понести внаслідок негативного впливу виробництва і споживання товарів, 
що закуповуються на навколишнє середовище.

Відбір пропозицій тільки на підставі запропонованої ціни не є ефективним підходом. Стає  все 
більш очевидною необхідність встановлювати і застосовувати додаткові критерії для оцінки поста-
чальників товарів і послуг, особливо при укладанні договорів на довгостроковий період. Саме на 
цьому принципі ґрунтується концепція так званих «зелених» закупівель, що дозволяє орієнтувати ме-
ханізми муніципальних і державних замовлень на потреби сталого розвитку та охорони навколиш-
нього середовища. При цьому важливо відзначити, що, вводячи нові вимоги, що стосуються параме-
трів ефективності і екологічної безпеки закупівлі на загальносуспільні потреби товарів, муніципалітет 
не тільки забезпечує себе якіснішою продукцією, але також побічно змушує інших постачальників і 
виробників удосконалювати товари в більш енергоефективному і екологічному напрямку.

Поняття «Зелені закупівлі» передбачає, що при закупівлі товарів, послуг або робіт замовники 
враховують екологічні характеристики продукції, що закупляється, з урахуванням її життєвого ци-
клу70. Поняття «Стійкі закупівлі» ще ширше і означає, що при закупівлі товарів, послуг і робіт бюд-
жетні замовники беруть до уваги всі три складові сталого розвитку – економічну, соціальну і еко-
логічну. «Зелені» закупівлі передбачають в умовах тендерів наявність конкретних вимог до таких 
факторів, як технології виробництва, сировину, систему менеджменту та характеристики готового 
продукту або послуги. Як показує практика, ці показники в більшості своїй легко піддаються кіль-
кісній оцінці і включаються в технічну специфікацію тендерної документації. Серед типів товарів, 
що найбільш активно просуваються в рамках концепції «Зелених» закупівель в передових в цьому 
відношенні країнах можна виділити енергоефективну комп’ютерну техніку, офісні меблі з екологіч-
них матеріалів, папір з вторсировини, автомобілі з електроприводом, екологічно дружній громад-
ський транспорт, а також електроенергію, одержану з поновлюваних джерел. Це стосується проек-
тування і будівництва будівель, управління будинками, закупівлі енергоспоживаючого обладнання, 
наприклад, опалювальних систем, автотранспорту і електроустаткування. 

Впровадження концепції екологічно чистих муніципальних закупівель становить:
• Технічні специфікації: Можуть включати як екологічні характеристики, так і способи вироб-

ництва даної продукції.
• Варіанти: Покупець (контрактор) може висунути набір вимог до технічних характеристик, в 

тому числі додаткові екологічні вимоги.
• Критерії відбору: Можуть бути включені в контракт і містити, наприклад, відмову від кон-

тракту у випадках, коли до продавця пред’являються певні екологічні, а також ключові еко-

69 Джерело: ГД ENV Європейської Комісії http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htmwww.icleieurope.org/deep 
and www.smart-spp.eu.

70 Вартість життєвого циклу відноситься до повної вартості володіння протягом всього періоду використання майна. 
Вона включає витрати на придбання (доставка, установка, запуск), експлуатацію (енергія, запасні частини, обслуговуван-
ня, переобладнання і утилізацію.
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номічні претензії (несплата податків тощо.). У число додаткових критеріїв вибору можуть 
включатися такі екологічні фактори як, наприклад, рівень емісій, ступінь енергоспоживання 
і енергоефективності.

Енергоефективні закупівлі гарантують органам влади і їх установам наступні соціальні, еко-
номічні та екологічні переваги:

• За рахунок зменшення витрат енергії, органи влади скорочують зайві витрати і економлять 
фінансові кошти.

• Деякі, енергоефективні товари, наприклад електричні лампи, мають більш довгий термін 
служби в порівнянні з їх більш дешевими аналогами. Тому, при закупівлі таких ламп знизять-
ся витрати часу і ресурсів на їх періодичну заміну.

• Скорочення викидів CO2, в результаті енергоефективних закупівель, дозволяє органам вла-
ди значно знизити рівень їх негативного впливу.

• На своєму прикладі органи влади допомагають переконати громадськість і приватний бізнес 
в корисності енергоефективності.

Інтерес до організації «зелених» бюджетних закупівель полягає не тільки в їх впливі на зниження 
викидів CO2, що становить в середньому (див. дослідження «Збір статистичної інформації по «зеле-
ним» бюджетним закупівель в ЄС»71, виконане для Генерального Директорату Європейської комісії 
з питань навколишнього середовища) 25%, але і в економії фінансових коштів, що досягає в серед-
ньому 1,2% економії. Ось кілька прикладів енергоефективних заходів, запропонованих в пріори-
тетних групах товарів:

Група продуктів Приклад вимог для  бюджетних закупівель 

Громадський транс-
порт

Закупівля для громадського автопарку автобусів і автомобілів з низьким 
рівнем викидів. Автобуси повинні бути оснащені приладами для відстежен-
ня витрати палива, що враховують стиль водіння

Електроенергія Збільшення частки виробництва електроенергії, одержуваної від понов-
люваних джерел, які не включені в національні схеми підтримки. Цей захід 
можна розширити, включивши в закупівлю енергоефективні послуги. На-
приклад, ЕСКО

Товари ІТ Закупівля екологічних ІТ-товарів, що відповідають найвищим енергетичним 
стандартам ЄС з енергоефективності. Організуйте тренінги для користу-
вачів з питань енергозбереження з використанням їх ІТ-пристроїв

Будівництво, рекон-
струкція будівель

Використання локальних поновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Введіть ви-
сокоефективні стандарти, що забезпечують зниження енергоспоживання 
будівлі

Нова Директива 2009/33 / EC з просування чистих і енергоефективних автомобілів вимагає при 
закупівлі громадських транспортних засобів враховувати, як їх термін служби впливає на енерго-
споживання та викиди CO2 та інших забруднень. Відповідно до цієї директиви, держави-учасники 
повинні ввести в дію відповідне законодавство.

Придбання транспортних засобів для суспільних потреб є ключовим абсолютно прозорим рино-
ком. Тому застосування директиви має сприяти збільшенню кількості екологічно чистих і енергоефек-
тивних автомобілів на більш широкому міському ринку і зменшення їх вартості за рахунок зростання 
виробництва, що, в свою чергу, може позитивно позначитися на поліпшенні структури всього авто-
мобільного парку.

Якщо є можливість, наполегливо рекомендується впроваджувати концепції екологічно чистих 
муніципальних закупівель, і включити їх в розробку SECAP.

71 Це дослідження можна завантажити з http://ec.europa.eu/environment/gpp/study_en.htm.  Звіт містить статистичну 
інформацію і висновки досліджень про зелені бюджетні закупівлі, що були здійснені в 7 найбільш розвинутих європейсь-
ких країнах. Було встановлено, що зменшення викидів  CO2 склало  -47%/-9% а фінансова економія - -5,7%/+0,31%.
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2. Об’єднані бюджетні закупівлі72

«Об’єднані закупівлі» означають спільну закупівлю двома або більше організаторами тенде-
ру. Основною особливістю в цьому випадку є оголошення в інтересах всіх замовників, які беруть 
участь,  тільки одного тендера. Такі тендери не є нововведенням – в таких країнах, як Великобри-
танія або Швеція органи влади вже багато років проводять спільні закупівлі. Однак, у багатьох євро-
пейських країнах, особливо південних, досвід в цій сфері малий або взагалі відсутній.

Існує кілька чітких переваг для замовників, що беруть участь в об’єднаних закупівлях:
• Нижчі ціни – спільні закупівлі дешевші за рахунок збільшення обсягу продажів. Це особливо 

важливо для проектів з відновлюваними джерелами, вартість яких може бути вище вартості 
звичайних проектів.

• Економія адміністративних витрат – обсяг загальних адміністративних витрат групи замов-
ників на підготовку і проведення одного загального, а не кількох тендерів, значно менше.

• Навички і професійна компетенція – об’єднання закупівельної діяльності декількох за-
мовників дає можливість використовувати навички і професійний досвід, наявний у різних 
учасників.

Ця модель бюджетних закупівель вимагає узгодженої діяльності і співпраці різних замовників. 
Тому, абсолютно необхідною є єдина думка щодо потреб, обсягів, відповідальності та загальних і 
індивідуальних правових рамок кожної зі сторін.

Позитивний приклад з практики: Об’єднані закупівлі екологічно безпечного транс-
порту в Стокгольмі73

Адміністрація Стокгольма і інші владні структури організували спільну закупівлю еколо-
гічно чистих автомобілів. До використовуваному для потреб міста автопарку було додано  
велику кількість екологічно безпечних автомобілів та мопедів. В 2000 році в місті налічувало-
ся близько 600 екологічно чистих автомобілів. Існує план збільшення кількості чистих авто-
мобілів в регіоні до 2010 року до 10000. Найбільш поширеними видами палива є етанол і біогаз, 
при цьому прогнозується, що 60% екологічно чистих автомобілів будуть використовувати 
екологічне паливо, а інші - бензин або дизельне паливо і електрику. Збільшується потреба в АЗС 
з відмінним від бензину і дизельного палива екологічним пальним для заправки чистих авто-
мобілів. У планах повна заміна до 2050 року всіх автомобілів на екологічно чисті.

Зниження рівня вуглекислого газу  на 1 600 тонн на рік в 2005 році і на 480 тонн в рік в 2030/2050 
роках. Вартість: 6 мільйонів шведських крон (приблизно 576000 € в рік).

72 Рекомендації із запуску зелених бюджетних закупівель  і спільних бюджетних закупівель можна знайти на сайті 
проекту  LEAP www.iclei-europe.org/index.php?id=3113. Цей проект фінансується ГД ENV Європейської Комісії через про-
ект LIFE. http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

73  З Стокгольмської програмидій проти викидів парникових газів (2003)

74 Додаткова інформація на www.procuraplus.org

3. Закупівлі «зеленої» електроенергії 74

Приклад європейського енергетичного ринку: Лібералізація європейського енергетичного ринку 
надає місцевим адміністраціям можливість вільного вибору постачальників енергоресурсів. Відповід-
но до Директиви ЄС 2001/77 / ЄС, електроенергію, отриману з поновлюваних джерел, або «зелену» 
електрику, можна визначити як: «електроенергію, вироблену з використанням тільки установок, які 
працюють на відновлюваних джерелах енергії, частину електроенергії, виробленої з відновлюваних 
джерел на гібридних станціях, що використовують і звичайні джерела енергії, а також поновлювану 
електрику, що витрачається для заповнення систем зберігання, виключаючи електроенергію, виро-
блену системами зберігання».

В якості гарантії того, що електроенергія постачається саме з відновлюваного джерела, спожи-
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вачі мають право вимагати сертифікат походження електроенергії. Цей механізм передбачений 
у Директиві ЄС 2001/77 / ЄС. Постачальник також може надати незалежне підтвердження факту, 
що відповідну кількість електроенергії було отримано з поновлюваних джерел, або вироблено 
шляхом високоефективної когенерації.

Різниця в ціні між звичайною і «зеленою» електроенергією залежить від ступеня лібералізації, 
особливостей національних схем підтримки і наявності постачальників «зеленої» електроенергії. 
Як правило, «зелена» електроенергія дорожче, хоча різниця в ціні постійно зменшується і, в деяких 
випадках, «зелена» електроенергія вже продається дешевше, ніж звичайна. З досвіду європейсь-
кого енергетичного ринку, встановлено, що «зелена» електрика може входити в групу товарів, до-
ступних для бюджетних закупівель на конкурентній основі.

Попередній досвід закупівель «зеленої» електроенергії, здійснений німецькою держав-
ною адміністрацією, включав такі встановлені для тендеру технічні вимоги:

i) Відповідно до Європейської Директиви 2001/77 / EC, 100% електроенергії повинно надхо-
дити від відновлювальних джерел.

ii) Поставка ВДЕ повинна поєднуватися з сертифікованим зниженням викидів CO2 під час
поставки, що означає:
Обсяг викидів CO2 в період поставки повинен бути як мінімум на 30% нижче викидів при 

середньому обсязі поставки енергії за той же час, і зниження викидів CO2 має бути пов’язано 
з новими станціями, тобто станціями, які увійшли в експлуатацію в рік фактичного постачання 
електроенергії. Це повинно бути підтверджено спеціальними документами.

iii) Гарантія походження: походження електроенергії повинне однозначно простежуватися 
і бути пов’язано з ідентифікованими джерелами. При наявності декількох джерел необхідно 
пояснити різницю між ними. Походження електроенергії і очікуване зниження викидів CO2 на 
весь період постачання повинно бути підтверджено спеціальними документами. Переможець 
має право постачати електроенергію зі станцій, не зазначених в контракті, але зниження рівня 
викидів CO2 має відповідати вимогам закупівлі.

iv) Виняток для субсидованої поставки: постачальник повинен підтвердити в вигляді декла-
рації, що поставляється енергія, яка не субсидувалася частково, або повністю, на внутрішньо-
му або міжнародному рівні.

v) На стадії проведення тендеру додаткові переваги будуть надані постачальнику, рівень 
зниження викидів CO2 більше встановленої  вимоги 30% в порівнянні з існуючим в Німеччині 
на цей час енергобалансом. Найекономніші пропозиції будуть визначатися відповідно до кра-
щого цінового відношення.

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ

1.Європейська комісія - Генеральний директорат з питань навколишнього середовища.

На сайті Генерального директорату Європейської комісії з питань навколишнього середови-
ща розміщені нормативні документи, приклади позитивної практики, попереднього досвіду, по-
силання і відповіді на найбільш поширені питання щодо «зелених» бюджетних закупівель. http://
ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

2. ICLEI (Міжнародна рада з місцевим ініціативам в галузі навколишнього середовища) - 
Procura +. Procura + - це ініціатива ICLEI, що надає детальну інформацію щодо «Зелених» бюджетних 
закупівель. www.procuraplus.org

3. SENTERNOVEM 
SenterNovem розробив критерії та практичні механізми впровадження стійких закупівель, 

включивши стійкість в закупівельні процеси і тендерні процедури. http://www.senternovem.nl/
sustainableprocurement/index.asp
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4. КЛІМАТИЧНИЙ АЛЬЯНС - PRO-EE Проект Pro-EE 

(«Підтримка енергоефективності бюджетних закупівель») призначений для підвищення енерго-
ефективності за рахунок застосування стійких бюджетних закупівель. В його рамках розроблена 
модель процедур і контактів, яку може впровадити будь-який європейський орган влади. http://
www.pro-ee.eu/materials-tools.html 

7.3.5 Планування міст і землекористування

В даний час міське планування ніяк не обходиться без екологічної складової. Сучасні міста 
повинні плануватися і реконструюватися таким чином, щоб створити максимально комфортні 
умови для проживання людей, при цьому здійснювати мінімальний вплив на навколишнє се-
редовище. Рішення щодо розвитку міста повинні наприклад, враховувати вплив надмірного 
розростання міста. Компактні міські поселення дозволяють використовувати більш дешевий і 
енергоефективний громадський транспорт. Передбачене в ході міського планування збалансо-
ване розташування житлових будинків, сфери послуг і місць роботи (і їх спільне використання) 
впливає на пересування громадян і їх енергоспоживання. Місцеві та регіональні органи вла-
ди повинні розробити план стійкої мобільності і створити умови для використання стійкішого 
виду транспорту. Громадський транспорт повинен охоплювати всі райони міста, пов’язувати 
центр з околицями і бути більш швидкою, надійної і дешевою альтернативою особистому авто-
транспорту. При переході міського транспорту на більш чисті види палива (природний газ, біо-
етанол), гібридні і електродвигуни можна істотно знизити викиди парникових газів і поліпшити 
якість повітря.

Крім того, для сталого розвитку транспорту в міське планування слід включити створення необ-
хідних інфраструктурних умов. Територіально-транспортне планування повинне вестися з ураху-
ванням можливостей оптимізації маршрутів руху та скорочення часу на дорогу. Не в останню чергу 
в центрі уваги є і самі люди, їх поведінка на транспорті, стиль водіння, їх потреби в інтермодальних 
перевезеннях. Важливі також їх бажання адаптувати звичні способи пересування до вимог еколо-
гічності та готовність більш оптимально використовувати особисті транспортні засоби за рахунок 
спільної експлуатації автомобілів, об’єднання в групи типу «carpool» і т.п. Таким чином, організація 
дорожнього руху сьогодні – це планування та аналіз можливостей пересування з урахуванням збе-
реження мобільності.

Регулювання планів забудови та наявність зелених зон: Оптимальна щільність забудови допо-
магає налагодити ефективну систему громадського транспорту і уникнути явища «острова теп-
ла». Велика кількість парків дозволяє створити в місті комфортне середовище для відпочинку 
і дозвілля городян. Дерева поглинають вуглекислий газ, знижуючи його концентрацію в атмос-
фері і тим самим пом’якшуючи можливі кліматичні зміни. Крім того, вони допомагають поліпшити 
повітря в мегаполісі і знизити температуру в міських межах на кілька градусів. Посадка затінюю-
чих дерев навколо будівель і зелені покрівлі, які знижують  температуру будівель - все це може 
сприяти суттєвому скороченню споживання енергії на кондиціювання повітря. Форма і орієнта-
ція будівель відіграють важливу роль з точки зору опалення, охолодження та освітлення. Пра-
вильна орієнтація і розміщення будівель і забудова  територій зменшує потребу в звичайному 
кондиціонуванні повітря. При розробці нових ідей щодо розвитку міста слід детально вивчити 
співвідношення між шириною, довжиною і висотою будівлі, з урахуванням їх орієнтації75 і площею 
засклених поверхонь.

Деякі місцеві адміністрації почали розробляти ідею населених пунктів без CO2 або навіть по-
ставили собі завдання позбутися від викопного палива. Населений пункт без викидів CO2 означає 
таку реорганізацію території, щоб на ній не використовувалося викопне паливо. Одним з ключо-
вих моментів, що впливають на енергоспоживання, є щільність населення в містах. У таблиці нижче 
наведені позитивні та негативні наслідки великої щільності населення. Як видно з таблиці 3.5., ці 
наслідки суперечливі.

75  А. Езіоро, Исаак Г. Капелюто, E. Шавів –Проектні рекомендації щодо ізоляції міських кварталів – Відновлювальна 
енергія 31(2006) 1011 -1023.
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Таблиця 3.5. Позитивний і негативний вплив щільності міської забудови на споживання енергії76

76 Ця таблиця взята з: Sam C.M. Hui – Проектування низькоенергетичних будівель в щільній міській забудові. – Віднов-
лювальна енергія 24 (2001) 627-640

Параметр Позитивний ефект Негативний ефект

Транспорт Розвиток громадського транспорту і 
зменшення протяжності поїздок при-
ватних автомобілів

Пробки в містах зменшують ефектив-
ність використання палива у автомобілів

Інфраструк-
тура 

Зменшення довжини інфраструктурних  
компонентів, наприклад, водопровідних 
і каналізаційних труб, дозволяє знизити 
потребу в енергії на перекачування

-

Додатковий 
транспорт

- Висотні будівлі не обходяться без ліфтів, 
що збільшує потреба в енергії для вер-
тикальних перевезень

Вентиляція - Концентрація висотних і великих бу-
дівель перешкоджає вентиляції міст

Вироблення 
тепла

Багатосекційні будівлі зменшують за-
гальну площу огороджувальних кон-
струкцій будівлі і втрату тепла. Затіню-
вання будівель зменшує їх сонячний 
нагрів в літню пору

-

Тепловий 
острів над 
містом 

- Тепло, яке виділяється і затримується в 
містах, може збільшити потребу в кон-
диціонуванні У густонаселених районах 
зменшується рівень природного освіт-
лення, збільшується потреба в штучному 
освітленні і навантаження на кондиціо-
нери, які повинні компенсувати надлиш-
кове виділення тепла джерелами світла

Енергетичні 
системи 

Централізовані системи охолодження та 
опалення, як правило, більш енергоефек-
тивні, тому їх доцільно використовувати 
при більш високий щільності населення

-

Використан-
ня сонячної 
енергії 

- Кількість дахів і площ для збору соняч-
ної енергії обмежена

Енергія вен-
тиляції 

Для забезпечення необхідного потоку 
повітря навколо будівель, в кварталі 
повинні бути правильно розміщені ви-
сотні будівлі

Планування міст є відправним пунктом для визначення вимог щодо енергоефективності для но-
вих і відремонтованих будівель.

Гронінген (Нідерланди)
З 1960 років муніципалітет Гронінгена займав передові позиції в розробці планів транспорт-

ного руху і територіального планування, звільнивши від автомобілів центр міста і забезпечив-
ши можливість проїзду до місць загального користування з будь-якої точки міста на велосипеді.

Основна концепція міського планування взяла за ідею образ «компактного міста» з  інтегро-
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ваною транспортною системою. Мета полягала в збереженні відносно малих відстаней між 
будинком і роботою, або будинком і школою, при яких громадський транспорт матиме поміт-
ні переваги перед приватними автомобілями за часом поїздки. Спортивні споруди та школи 
розташовувалися поруч з житловими кварталами. 

Крім того, було запропоновано план і заходи на користь пішохідного руху, громадського 
транспорту і, перш за все, велосипедів. Цей план передбачав поділ центру міста на чотири 
сектори, навколо міста була побудована кільцева дорога, що обмежує в’їзд в центр міста на 
автомобілі. У 1980-х і 1990-х роках були реалізовані жорсткі заходи, пов’язані з паркуванням 
автотранспорту, де на великій відстані від центру міста було обмежено час стоянки авто-
мобілів. Були організовані спеціалізовані транспортні смуги тільки для громадського транс-
порту, і зручні зупинки для міських автобусів та іншого громадського транспорту. Інвестиції 
в велосипедну інфраструктуру дозволили розширити мережу велосипедних доріжок, велоси-
педних мостів і стоянок, і поліпшити якість тротуарів тощо. 

Окремі акції проводилися за участю місцевого населення або різних соціальних груп. Крім 
того, спільно з приймаючими рішення на провінційному і національному рівні діячами, стра-
тегія управління рухом була розширена з урахуванням регіонального плану мобільності. Це 
дозволило повністю закрити центр міста від автомобілів, пересування було можливим 
тільки пішки, на велосипеді або громадському транспорті.

Конкретні результати? - http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/
document000113.pdf

Джерела: База даних EAUE ‘SURBAN - Корисний досвід в області міського розвитку і сайт Fiets 
Beraad (www.fietsberaad.nl). 

Міські нормативи повинні бути перероблені таким чином, щоб не перешкоджати впроваджен-
ню енергоефективних рішень і ВДЕ. Наприклад, довгі і складні процедури отримання дозволів, які 
очевидно, перешкоджають просуванню енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, та 
повинні бути усунені. Ці міркування повинні бути включені в розроблювані місцевою адміністра-
цією схеми міського планування.

Швидкі поради:
• Врахуйте при плануванні (землекористуванні, міському, транспортному) енергетич-

ні показники.

• Просувайте змішане використання (будівель, послуг, робіт).

• Уникайте безладно забудованих територій:

- контролюйте розширення площі забудови;

- розвивайте і відновлюйте старі (закриті) промислові зони;

- розміщуйте нові зони розвитку недалеко від існуючих ліній громадського транспорту;

- уникайте «заміських» торгових центрів.

• Плануйте зони пішохідного руху або з обмеженою кількістю автомобілів, закриваючи їх 
для транспорту або встановлюючи оплату за пробки і т.п.

• Впроваджуйте міське планування, наприклад, орієнтуючи будинки так, щоб вони отри-
мали максимальну кількість натурального світла і сонячної енергії.

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ

1. Документ: «Комунальна енергія: Планування міст заради майбутнього з  мінімальними 
викидами вуглекислого газу» http://www.chpa.co.uk/news/reports_pubs/Community%40Energy-
%40Urban% 40Planning% 40For% 40A% 40Low% 40Carbon% 40Future.pdf    
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7.3.6 Інтеграція систем управління енергоресурсами на основі ISO 50001: 2011

«Енергоефективність в сучасній промисловості та інших об’єктax досягається здебільшого не за 
рахунок впровадження нових енергозберігаючих технологій, а за рахунок змін в методах і способах 
управління», M. Matteini (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку)77.

Найлегше зробити це, запровадивши систему управління енергоресурсами, що відповідає між-
народним стандартами (наприклад, ISO 50001). Прийняття стандарту енергоменеджменту та стан-
дартів, що розвивають положення цього стандарту -  природний процес поширення досвіду кра-
щих світових практик управління в сферу використання електроенергії.

У стандарті Управління енергоресурсами ISO 50001 описані структура і методи впровадження 
енергоефективності в повсякденну практику управління. 

У загальному випадку, система управління енергоресурсами повинна бути сумісна з  іншими си-
стемами менеджменту, і забезпечувати  такі загальні елементи:

• Політика (цілі, відповідно до бізнес-середовища),
• Планування (звернення до цілей і показників, ідентифікація потреб, ресурсів, законодавчих 

та інших вимог, організаційної структури, ролей, відповідальності і повноважень, реагуван-
ня в НС),

• Впровадження та функціонування (операційний контроль, управління документацією, люд-
ськими та іншими ресурсами, підтримку внутрішніх і зовнішніх зв’язків),

• Оцінка діяльності (моніторинг, вимірювання, аналіз виявлених невідповідностей, внутрішні 
аудити),

• Поліпшення (коригувальні та запобіжні дії),
• Аналіз з боку керівництва.
Система управління енергоресурсами передбачає системний підхід, заснований на вимогах 

ISO 50001.
• Націлений на розгляд і облік всіх аспектів, що впливають на енергоефективність, а також на 

постійне поліпшення;
• Процес енергозбереження,що піддається аудиту,  як з боку внутрішніх, так і зовнішніх аудиторів.
• Сертифікований процес, відповідність стандарту може бути продемонстровано по всьому світу;
• Безперервний (неперервність в часі) і планований процес енергозбереження, має певні точ-

ки відліку (базові лінії) і ясну перспективу у вигляді документованих енергоцілей;
• Підхід, який гарантує навчання і підвищення інформованості персоналу; забезпечує безпе-

рервність за рахунок зміни персоналу.
В ході регулярних оцінок енергоспоживання виконується аналіз інформації щодо поточного стану 

обладнання, систем і процесів, пов’язаних з купівлею енергії (тобто енергоресурсів), її використанням 
і збереженням. Одержані дані повинні використовуватися, щоб оцінити енергоефективність поставле-
них організацією енергоцілей, показників і енергобазисів, використовуючи так звані «індикатори ефек-
тивності». Такий індикатор - це певний індекс, який пов’язує обсяги витрат енергії, або її вартості, з ре-
зультатами діяльності організації, тобто є свого роду показником енерго-інтенсивності організаційних 
операцій. Найпростіший приклад індикатора: витрата енергії на приміщення. ISO 50001, вводить понят-
тя «чинників істотної витрати енергії», які також підлягають ідентифікації в ході вивчення енергопрофіля 
організації. Дані фактори, які представляють собою обладнання, процеси, пристрої або діяльність, є 
істотними компонентами, що впливають на енергоспоживання організації в цілому. Критерії значимості 
і методи ідентифікації факторів визначаються організацією самостійно. Вони повинні періодично під-
даватися аналізу і, при необхідності, список факторів повинен актуалізуватися. Ще один новий термін 
- «проект в області енергоменеджменту». Такий проект - це такий собі «набір дій з певним початком і кін-
цем, який використовується організацією, щоб досягати енергоцілі і показників». Проекти повинні бути 
розроблені в рамках виконання кожного наміченого вимірного енергопоказника. У свою чергу, один 

77   М. Маттейні, Організація промислового розвитку Об’єднаних Націй, http://www.iso.org/sites/iso50001 launch/
documents.html
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або більше показників повинні бути встановлені для кожної енергоцілі. Результативність функціонуван-
ня системи енергоменеджменту, її адекватність на даний момент і придатність для досягнення постав-
лених енергоцілей, повинна обов’язково підлягати періодичному аналізу з боку вищого керівництва. Це 
необхідний елемент циклу PDCA для безперервного поліпшення.

Використання цього циклу неминуче повинно вести до поліпшення енергопоказників  і, тим са-
мим, до енергоефективності організації.

Докладний цикл управління проектом ( «Плануйте - Виконуйте - Перевіряйте - Покращуйте ») для 
системи управління енергоресурсами може бути наступним:

На першому кроці «Планування» встановлюється система безперервного удосконалення пла-
нування енергоресурсів. Крім того, необхідно створити план дій, який буде визначати технічні кро-
ки, розподіляти ролі та ресурси.

На цьому кроці організація, яка вирішила впровадити у себе стандарт ISO 50001, має виконати 
наступне:

• визначити цілі системи управління енергоресурсами,
• визначити законодавчі вимоги,
• затвердити енергетичну політику,
• встановити ресурси з використання енергії,
• скласти перелік можливостей для поліпшення  і визначити пріоритети,
• визначити заходи, що дозволяють виміряти і підвищити енергоефективність,
• вимірювані показники для поліпшення енергоефективності.
Для реалізації перерахованих вище кроків необхідно визначити відправну точку для відстеження 

енергоефективності, і для ведення безперервного поліпшення діяльності організації. Для цього не-
обхідно оцінити споживання енергії всіма основними об’єктами і встановити базові показники для 
оцінки результатів майбутніх зусиль. Загальна концепція енергетичного аналізу і визначення енер-
гетичного базового показника показана на малюнку Аналіз енергоспоживання і базовий показник78. 
Місцева адміністрація повинна зібрати вичерпні точні дані з енергоспоживання будівель та споруд. 

Другий крок «Виконуйте». Для впровадження, підготовленого в попередньому кроці плану дій, 
необхідно організувати відповідну команду і передати їй відповідальність. Крім того, особливу ува-
гу потрібно звернути на обговорення цілей, оскільки це може мотивувати персонал організації на 
підтримку зусиль з управління енергоресурсами.

Згідно стандарту ISO 50001, на цьому кроці повинні бути виконані наступні вимоги:
• сформована команда, визначені ролі, ресурси і відповідальність; 
• розподілені завдання і встановлений рівень компетентності4
• організовані і налаштовані внутрішні і зовнішні канали зв’язку;
• визначена і перевірена документація, що відноситься до системи управління енергоресурсами;
• організований необхідний операційний контроль.
Методи і стратегії зв’язку, передбачені для підтримки SECAP, можна об’єднати з методами, що 

використовуються в системах управління енергоресурсами.
На наступних кроках «Перевіряйте та Поліпшуйте» оцінюється прогрес запланованих дій і 

заохочуються ті, хто допомагав і брав участь в процесі організації. Це дозволяє мотивувати персо-
нал і позитивно впливає на впровадження програми управління енергоресурсами в цілому. Крім 
впровадження системи моніторингу реалізації заходів, необхідно забезпечити і доступ до резуль-
татів моніторингу та забезпечити поширення отриманого позитивного досвіду.

Згідно стандарту ISO 50001, необхідно виконувати наступні вимоги:
•  проводити моніторинг і вимірювання енергоспоживання;
•  аналізувати заплановане і реальне енергоспоживання;

78 Посібник «Як розробити план дій зі сталого розвитку енергетики з системою управління енергетикою згідно з ISO 
50001:2011 »,Рекомендації підготовлені: SOGESCA s.r.l., за підтримки програми «Розумна енергія для Європи», 2013
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Приклад міста Львів. 
Місто Львів запровадило систему управління енергоресурсами в громадському секторі. Ця си-

стема дозволяє відстежувати і керувати енергоспоживанням в муніципальних будівлях міста 
Львова. Крім того, вона допомогла місцевій адміністрації впровадити в окремих, частково неефек-
тивних муніципальних будівлях, систему управління енергоресурсами, продемонструвати їх жи-
телям ефект від її впровадження, а також проінформувати містян про її позитивні результати.

Дані заносилися в базу даних, в якій зберігалися відомості про місячне енергоспоживання 
503 муніципальних будівель, починаючи з 2006 року, і оцінювалися різними департаментами 
і службами: головними енергетиками філій, службою енергетичного менеджменту економіч-
ного відділу, першим заступником мера. Таким чином, завдяки застосуванню системи управ-
ління енергоресурсами, інформація ставала доступною для осіб, що приймають рішення. Це 
дало можливість визначити критерії оцінки місячного енергоспоживання для кожного будинку. 
Порівняння з даними, виміряними за попередні роки, дозволяє оцінити зміни в енергоспоживанні 
і причину цієї зміни. На щомісячних нарадах групи енергетичного менеджменту аналізувалися і 
обговорювалися дані з енергоспоживання  в окремих будівлях, а саме чи відповідали вони вста-
новленими показникам з енергоспоживання.

Приклад міста Київ. 
Основою та необхідною умовою функціонування системи енергоменеджменту є постій-

ний моніторинг енергоспоживання для оперативного виявлення та усунення випадків переви-
трат, забезпечення раціонального енерговикористання та витрачання бюджетних коштів. 
Враховуючи цей факт відповідальними структурними підрозділами Київської міської державної 
адміністрації  підготовлено та видано розпорядження (№ 1408 від 09.08.2011) «Про здійснення 
оперативного моніторингу енергоспоживання бюджетними установами міста Києва». Опера-
тивний моніторинг передбачає щотижневе (двічі на тиждень) внесення відповідальними осо-
бами закладів даних щодо споживання тепла, електроенергії,  води та внутрішніх темпера-
тур до електронної бази даних оперативного моніторингу. 

Впровадження оперативного моніторингу дозволило скоротити терміни перебування об-
ладнання модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів комерційного обліку теплової 
енергії в несправному стані, підвищити ефективність використання енергоресурсів шляхом 
оперативного аналізу та контролю, та створило основу для впровадження пілотних енерго- 
зберігаючих проектів в бюджетній сфері міста.

Станом на 2018 рік, в оперативному моніторингу задіяно більш ніж 1250 бюджетних уста-
нов. Упродовж 2011-2018 років за рахунок забезпечення постійного аналізу та контролю, про-
веденню своєчасних заходів щодо недопущення нарахувань за спожиту теплову енергію за 
договірними навантаженнями скорочено кількість таких випадків більш ніж у 12 разів. Це, а та-
кож впровадження особливого режиму енергоспоживання в школах протягом періоду канікулів, 

• оцінити енергоефективність відносно до поставлених організацією енергоцілей і показників; 
• оцінювати показники енергетичної політики, наприклад використовуючи розроблені «Інди-

катори ефективності»;
• коригувальні дії та запобіжні дії;
•  планувати і проводити внутрішній аудит системи управління енергоресурсами;
• перевіряти систему управління енергоресурсами.
 Ці дії допомагають відслідковувати реалізацію запланованих в організації заходів, здійснюючи 

тим самим внесок у регулярні перевірки SECAP, включені в перелік рекомендованих кроків для 
успішної підготовки SECAP.

Нижче, як приклад, описана структура енергоменеджменту організована в місті Львів (Україна) 
для управління енергоресурсами.
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Система управління енергоресурсами здатна допомогти при підготовці і подальшій реалізації 
SECAP, перш за все в секторі муніципальних будівель. 

Основні переваги від використання системи енергоменеджменту при розробці та впровад-
женні SECAP:

• введення поняття «енергетичної культури» у місцевої адміністрації;
• співпраця окремих служб і департаментів;
• допомога в плануванні, впровадженні та відстеженні заходів SECAP, в яких безпосередньо 

бере участь місцева адміністрація;
• підтримка і раціональний збір даних;
• впровадження концепції безперервного поліпшення, що підходить як до системи управлін-

ня енергоресурсами, так і до SECAP.

7.3.7 Інформаційні та комунікаційні технології

ІКТ відіграють основну роль у зміні нашого повсякденного способу життя. Заміна продуктів і 
процесів, що характеризуються великим виділенням вуглекислого газу, на їх альтернативні варіан-
ти, де його виділення не такі значні. Наприклад, заміна персональних зустрічей відео-конференція-
ми або паперових грошей електронними - все це може зіграти помітну роль в зменшенні викидів. 
Електронний уряд, як і електронна комерція, може помітно знизити кількість викидів ПГ.

В даний час пов’язані з ІКТ можливості найкраще реалізує віддалена робота – замість того, щоб при-
ходити в офіс, люди працюють вдома. Це дозволяє опосередковано знижувати викиди, впливаючи на 
поведінку працівників, сприяючи більш серйозному усвідомленню проблеми зміни клімату і створю-
вати на підприємствах культуру мінімальних викидів, хоча цей вплив і менш відчутно. ІКТ пропонує 
альтернативні варіанти, дозволяючи людям безпосередньо контролювати свій «вуглецевий слід».

Таким чином, ІКТ відіграють ключову роль в забезпеченні ефективності: споживачі і бізнес не 
здатні контролювати те, що вони не можуть виміряти. ІКТ пропонує рішення, надають нам мож-
ливість «побачити» споживану енергію і викиди в реальному часу і шляхи оптимізації систем і про-
цесів, щоб зробити їх більш ефективними.

Ось кілька прикладів заходів, які можна реалізувати на місцевому рівні:
• Заохочення відкритого діалогу c партнерами в областях, для яких характерний високий по-

тенціал ІКТ, наприклад, інтелектуальні енергетичні системи будівель.
• Об’єднання зусиль зацікавлених  сторін в сферах ІКТ і енергетики для спільної діяльності 

та створення нових форм співпраці. Наприклад, взаємодії з енергетичними компаніями в 
застосуванні інтелектуального вимірювального обладнання. Переконайтеся, що обрані ін-
телектуальні лічильники забезпечують необхідний баланс між додатковими витратами для 
споживачів і потенційними перевагами в сфері енергозбереження, або ж сприяють розвитку 
інфраструктури і гібридних технологій, що створюють можливість інтенсивного і ефективно-
го застосування електронних методів.

• Розширення застосування методів електронного уряду, телеконференцій, віддаленої робо-
ти в місцевій адміністрації.

• Застосування ІКТ для покращення енергоефективності в сферах комунального будівництва, 
муніципального освітлення та управління транспортом.

• Поліпшення управління муніципальним транспортом: впровадження еко - поїздок, оптимі-
зації маршрутів (в реальному часі 79), і управління автомобільним парком.

дозволило зекономити енергоносіїв на загальну суму  близько 60 млн грн (завдяки виключено 
організаційним заходам). 

Впровадження оперативного моніторингу дало початок реалізації автоматизованої си-
стеми обліку споживання енергоносіїв в бюджетних закладах столиці. Автоматизована си-
стема виключає «людський фактор» та забезпечує більш ефективний контроль за станом 
енерговикористання. Станом на 2019 рік Системою охоплено понад 400 будівель.
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• Використовувати ІКТ для надання інформації щодо викидів ПГ та інших екологічних даних 
широкого загалу. Такий моніторинг в режимі реального часу дозволяє вивчати моделі вики-
дів, відслідковувати прогрес і перешкоди впровадженню заходів80.

• Демонстрація факту, що місцева адміністрація в змозі бути прикладом з впровадження ін-
фраструктури ІКТ і цифрових технологій для мінімізації «Вуглецевого сліду» поширення цієї 
інформації для приватного сектора і широкого загалу.

Необхідно розуміти, що ІКТ самі по собі мають «вуглецевий слід», проте «зелені» стратегії ІКТ га-
рантують, що вони залишаються інструментом, а не є частиною проблеми зміни клімату.

8. Заходи з адаптації до зміни клімату81 

Після здійснення оцінки ризику та вразливості міста до неминучих змін клімату варто розробити 
заходи з адаптації до змін клімату, які будуть актуальні для конкретної території. 

Детальну інформація про порядок розробки та оцінки заходів з адаптації можна знайти на сайті 
Європейської платформи з адаптації до змін клімату за посиланням http://climate-adapt.eea.europa.
eu/, а також в посібнику Міжнародного банку реконструкції і розвитку  з Адаптації до кліматич-
них змін в містах (Guidetoclimatechangeadaptationincities), що доступний за посиланням  chrome-
extension://cbnaodkpfinfiipjblikofhlhlcickei/src/pdfviewer/web/viewer. html?file=http://climate-adapt.
eea.europa.eu/metadata/guidances/guide-to-climate-change adaptation-in-cities/11237802.

  Варіанти заходів з адаптації до змін клімату можна знайти  в спеціалізованій літературі та базах 
даних,  отримати від наукових експертів та / або колег з інших органів влади, а також за участю за-
цікавлених сторін. Відповідні заходи також можна знайти в галузевих планах розвитку та управлін-
ня ризиками. Загалом варіанти адаптації мають бути спрямовані на:

• прийняття  наслідків та управлінням ризиками, які будуть спричинені (наприклад,  управлін-
ня наслідками  підвищення рівня моря);

• зменшення майбутніх витрат шляхом розподілу ризиків або збитків (наприклад, через стра-
хування);

• уникнення або зменшення впливу кліматичних ризиків (наприклад, через планування зем-
лекористування, створення нових заходів для запобігання паводків та затоплень,  або зміна 
поведінки, місця розташування або діяльності);

• використовувати нові обставини (наприклад, залучаючи до нової діяльності або змінюючи 
практику, щоб скористатися зміною кліматичних умов на користь громади).

Інший підхід до розроблення заходів адаптації - це думати про типи дій, які можна вжити. Це 
можуть бути:

• менеджерські дії  (наприклад, вводити роботу з гнучким графіком під час спеки);
• стратегічні (наприклад, замовлення будівництва нових будівель з стійким до кліматичних 

змін  дизайном у рамках планової програми капітального будівництва);
• тимчасові (наприклад, використовуйте великі парасольки, щоб зменшити вплив від сонячної 

енергії);
• технічні / «сірі» (наприклад, оновлювати будівлі, посилити захист від повеней);
• екологічні / «зелені» (наприклад, розширення зеленої інфраструктури).
Перші три також називають «м’якими» адаптаційними заходами, останній «зеленими» заходами 

та інші «сірими» адаптаційними заходами.
За останні роки дослідники, міські адміністрації та зацікавлені  організації розробили кілька ка-

талогів заходів. Ці каталоги повинні бути основою для каталогу, який відповідає конкретному місь-
кому контексту. Під час складання заходів слід звернути увагу на:

• Виявлені вразливі сторони;

79  З інформацією про щільність руху, погоду, альтернативних маршрутах …
80 Контактна інформація і додаткові дані на www.eurocities.euі www.clicksandlinks.com
81 Розділ базується на матеріалах сайту Європейської платформи з адаптації до змін клімату - http://climate-adapt.eea.

europa.eu/
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• Нестандартні рішення та інновації (бізнес часто перешкоджає адаптації);
• Поєднання різних типів параметрів (наприклад, технічні - нетехнічні); 
• Політичні уподобання та інтереси.
Муніципалітети також можуть зосередити увагу на створенні «адаптивної спроможності», яка 

передбачає розвиток здатності людей, органів влади та секторів ефективно реагувати на зміни клі-
мату. Це включає збір та обмін інформацією в наступних сферах:

• проведення досліджень;
• дані моніторингу та відповідні джерела інформації;
• підвищення обізнаності через освіту, обмін досвідом та навчальними ініціативами та ство-

рення сприятливої інституційної структури, наприклад:
• зміна стандартів
• внесення змін до законодавства,
• створення механізму місцевого фінансування
• надання рекомендацій щодо належної практики та розробка відповідної політики, 
планів і стратегій.

Заходи з адаптації можна віднести до таких секторів:
• Використання води, щоб впоратися з хвилями тепла в містах;
• Здійснення міського планування та будівництва з врахування водної системи; 
• Обмеження води та скорочення споживання;
• Переробка води;
• Міське землеробство та садівництво;
• Морські причали та дамби;
• Залишення районів підвищеного ризику;
• Реабілітація та відновлення річок;
• Піднімання прибережних земель;
• Моніторинг, моделювання та прогнозування систем;
• Зелені простори та коридори в міських районах;
• Плавучі або підвищені дороги;
• Плавуче житло;
• Фінансові інструменти для управління ризиками;
• Створення систем раннього попередження.
Каталог заходів адаптації для кожного з цих секторів, відповідно до конкретних змін клімату 

та потреб території, можна знайти за посиланням http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/
tools/urban-ast/step-3-1/index_html?widgets.impact%3Alist=DROUGHT&widgets.impact-empty-
marker=1&widgets.sector%3Alist=--NOVALUE--&widgets.sector-empty-marker=1.

Адаптація не завжди вимагає нових дій. Адаптація часто означає взяття до уваги зміни клімату під 
час діяльності, яка необхідна для сталого розвитку міста або при впровадженні нового законодав-
ства (наприклад, планів управління ризиками паводків в рамках Директиви ЄС щодо повені). Багато 
інструментів вже доступні містам для адаптації, наприклад залучення існуючої роботи зі зменшення 
ризику стихійних лих або поточних механізмів та планів управління ресурсами та інфраструктурою.

Під час розробки заходів з адаптації можна вивчати досвід інших міст учасників Угоди мерів, які 
мають схожі кліматичні ризики та вже розробили систему заходів з адаптації та ПДСЕРК. 

Як приклад,  розділ щодо заходів з адаптації до змін клімату з Плану дій зі сталого енергетичного 
розвитку та клімату  до 2030 року міста Ізмаїл82.  

Щоб забезпечити порівняння різних заходів з адаптації та ефективного спілкування між тими, 
хто приймає рішення, кожний варіант адаптації повинен бути описаний на основі критеріїв. Є бага-
то критеріїв, які можуть бути використані для оцінки придатності можливих варіантів, наприклад, 
ефективність для зменшення вразливості (або підвищення стійкості), критерій впливу на стійкість 
або критерій витрат (вартості). Різні набори критеріїв були використані для оцінки різних варіантів 

82 План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату міста Ізмаїл до 2030 року.  http://www.covenantofmayors.eu/
about/signatories_en.html?city_id=8671&seap
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8.1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АДАПТАЦІЇ МІСТА ДО ЗМІН КЛІМАТУ (ПДСЕРК МІСТА ІЗМАЇЛ)

Адаптація до зміни клімату в місті потребує комплексного підходу та виконання заходів на 
різних рівнях.

Рекомендації з адаптації включають:
• адміністративно-управлінські заходи; 
• архітектурно-планувальні рекомендації та обмеження;
• інженерно-технічні заходи, плани та проекти захисту території міста, підвищення енер-

гоефективності роботи провідних підприємств та ін. (проекти ПДСЕРК);
• проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії.
Проведена оцінка вразливості міського середовища до кліматичних змін показала помірно 

високу вразливість всіх розглянутих секторів.
Організаційно-управлінські заходи

1. Розробка комплексного загальноміського плану адаптації до кліматичних змін.
2. Впровадження в місті системи оповіщення про спекотну погоду, що може зашкодити 

здоров’ю (аналогічної до Heat Health Warning System – системи, що використовує метеороло-
гічні прогнози для вживання заходів, спрямованих на скорочення негативного впливу спекот-
ної погоди на громадське здоров’я). В системі має бути передбачено оповіщення усіх категорій 
споживачів з використанням різноманітних способів передачі інформації – ЗМІ, телебачення, 
адресна розсилка факсів, смс та ін.

3. Розробка планів реагування на спекотну погоду та інші НС природного характеру, 
включаючи переведення швидкої допомоги, пожежної охорони та інших служб реагування у 
стан підвищеної готовності в періоди сильної спеки та інших НС.

4. Розробка комплексної програми реагування на НС з урахуванням адаптації до кліма-
тичних змін. Удосконалення матеріально-технічного забезпечення відповідних підрозділів.

5. Розробка графіків роботи підприємств, які надають послуги населенню (поштові від-
ділення, банки тощо) з урахуванням періодів найбільшої спеки впродовж дня.

6. Розробка проекту землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж водоо-
хоронної зони вздовж р. Дунай в межах міста Ізмаїл. Заборона будівництва у заплавах р. Дунай 
та на прибережних територіях, що належать до зон потенційного підтоплення, а також вивчен-
ня можливостей переміщення промислових об’єктів з таких зон. 

7. Забезпечення умов щодо створення комфортного температурного режиму під час 
хвиль тепла у місцях скупчення значної кількості людей, що належать до вразливих груп насе-
лення (дитячі дошкільні установи, лікарні), облаштування додаткових затінених зон для насе-
лення в парках, скверах, біля р. Дунай на періоди високих температур.

8. Планування забудови нових районів міста з урахуванням їхнього забезпечення необ-
хідними площами зелених зон, зниження ризиків підтоплення зливовими водами та ін.

9. Закріплення за організаціями, установами, школами та вищими навчальними заклада-
ми окремих зелених зон міста – як спосіб покращення догляду за рослинами та з метою їх збе-
реження від знищення.

10. Моніторинг вразливих груп населення (ідентифікація їхньої кількості, розподілу по те-
риторії міста, по районах тощо) для координування дій, спрямованих на допомогу у випадку 
спекотної погоди. Залучення ініціативної молоді та громадських організацій для надання до-
даткової допомоги вразливим групам населення.

11. Впровадження ефективного транспортного менеджменту для зменшення заторів на 

адаптації. 
Детальніше про порядок оцінки та відбору заходів з адаптації за посиланням http://climate-adapt.

eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-4-1
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дорогах (а, відповідно, зниження викидів тепла та забруднювальних речовин від автомобілів).
Будівельно-архітектурні заходи

1. Проектувати нові будівлі та інфраструктуру з використанням відповідних кон-
струкцій та матеріалів, стійких до підтоплення та тривалої експлуатації в умовах високих 
температур повітря.

2. Передбачити створення зелених зон в районах нової забудови. Позитивний вплив буде 
як від зелених зон з деревними насадженнями, що створюють затінення території та переш-
коджають додатковому нагріву підстильної поверхні і будівель, так і від газонів та клумб на 
прибудинкових територіях, що забезпечують додаткове охолодження повітря.

3. Передбачити створення нових рекреаційних територій поблизу водних об’єктів для за-
безпечення природного охолодження в спекотну погоду. Будувати фонтани, створювати став-
ки та ін. штучні водойми в наявних скверах та паркових зонах.

4. Використовувати для побудови тротуарів та стоянок матеріали, що менше нагріваються. 
Створювати «пористі» тротуари та автостоянки. Цей захід має відразу дві переваги: по-перше, 
вони менше нагріваються ніж звичайні, по-друге, крізь них відбувається інфільтрація опадів –  
відповідно, знижується ризик підтоплення території зливовими водами.

5. Використовувати для дахів та фасадів будинків матеріали, що відбивають максимальну кіль-
кість сонячної радіації. Добре відомим є те, що світлі кольори поглинають менше сонячної радіації, 
тому навіть фарбування зовнішніх стін у світлі кольори допоможе знизити їхнє нагрівання.

Інженерно-технічні заходи

1. Модернізація зливової каналізаційної мережі. Забезпечення всіх районів міста зливо-
вою каналізацією. Здійснення контролю за регулярністю очищення та технічним обслуговуван-
ням зливової каналізації для збільшення пропускної здатності водогонів.

2. Розробити систему управління дощовою водою в межах усього міста – створити ре-
зервуари для її накопичення та використання для господарських потреб.

3. Розробка та впровадження заходів по укріпленню берегів р. Дунай, впровадження за-
ходів щодо попередження ерозії ґрунтів.

4. Посилити контроль та забезпечити моніторинг якості води, що отримується з відомчих 
свердловин та потрапляє у мережу водопостачання.

5. Впроваджувати нові технології очищення води, що подається споживачам, та ретельно 
очищувати стічні води. Підвищити ефективність системи контролю за якістю питної води.

6. Використовувати альтернативні джерела енергії, що можуть забезпечувати безперебій-
не енергопостачання. Забезпечення наявності автономних джерел енергії для стратегічних 
об’єктів, на випадок аварійних ситуацій.

7. Перелік заходів і проектів з енергоефективності, які плануються до впровадження на під-
приємстві «Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго» у рамках реалізації ПДСЕРК наведено в розділі 6.

8. Перелік заходів і проектів з енергоефективності, які плануються до впровадження у 
секторі водопостачання та водовідведення у рамках реалізації ПДСЕРК, наведено в розділі 6.

9. Комплекс заходів з енергоефективності, які планується до впровадження у секторі зов-
нішнього освітлення у рамках реалізації ПДСЕРК, наведено розділі 6.

10. Перелік проектів у сфері транспорту, розрахунок зменшення викидів СО2 наведено в 
розділі 6.

11. Перелік заходів і проектів з підвищення енергоефективності в галузі поводження з ТПВ 
у рамках реалізації ПДСЕРК наведено в розділі 6.

12. Заходи щодо економії та скорочення обсягів СО2 в усіх будівлях бюджетної сфери до 
2030 року наведені в розділі 6.

13. Проектні пропозиції з використанням альтернативних та відновлювальних джерел 
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енeргії наведені в розділі 6.
Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії з питань адаптації до змін клімату.

1. Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на різну цільову аудиторію (від най-
молодших мешканців міста до найстарших), передбачаючи проведення як освітніх, так і масо-
вих заходів, присвячених темі адаптації до кліматичних змін.

2. Розробка та творче втілення інформаційних матеріалів, у тому числі листівок, постерів, 
брошур, відеопродукції та ін. Розміщення інформаційних повідомлень у ЗМІ, проведення круг-
лих столів за участю фахівців з питань адаптації до змін клімату.

3. Підвищення обізнаності дітей та молоді з питань адаптації до змін клімату. Залучення їх 
до збереження зелених насаджень, до організації допомоги літнім людям у період спеки та ін.

4. Залучення громадських організацій до обговорення та прийняття рішень з питань со-
ціально-економічного розвитку міста, покращення екологічного стану та ін. з урахуванням клі-
матичних змін.

9. Політичні зобов’язання: SECAP документ має затвердити 
муніципальна рада

Для успішної реалізації проекту (від розробки SECAP і до його впровадження і моніторингу), вкрай 
важливо, щоб необхідні повноваження і підтримка забезпечувалися на найвищому політичному рівні. 
Підписання Угоди Мерів муніципальною радою (або іншим уповноваженим приймати рішення орга-
ном) вже саме по собі є визнанням взятої ними відповідальності. Для посилення політичної підтримки 
може виявитися корисним нагадати про ті переваги, які впровадження SECAP може дати місцевій ад-
міністрації (див. додаток 1).

Чому мерії приєднуються до Угоди?

Гігі Угулава, мер Тбілісі, Грузія:
«Підписавши Угоду Мерів, Тбілісі стає енергоефективним містом, воно увійшло в Угоду, щоб 

забезпечити для своїх жителів кращі умови проживання. Крім того, це дає можливість Тбілісі 
обмінятися досвідом з іншими місцевими адміністраціями і ознайомитися з їх досягненнями».

Людмила Дромашко, мер Первомайська, Україна:
«Участь в Угоді Мерів дає нам шанс перевірити енергетичні пріоритети міста і розробити 

план заходів з енергозбереження на 10 років. SECAP стане для нас керівництвом в частині змен-
шення енергоспоживання, зниження викидів СО2 та поліпшення якості життя».

Ключові діячі місцевої адміністрації повинні постійно підтримувати процес, виділяючи під нього 
кадрові ресурси з чітко сформульованим мандатом і досить часу і коштів, щоб підготувати і впро-
вадити SECAP. Вкрай важливо, щоб вони брали участь в процесі розвитку SECAP, затверджували і 
підтримували його. Політичні зобов’язання і лідерство - провідні сили, які стимулюють управлінсь-
кий цикл. Тому до них потрібно звертатися з самого початку. Іншим ключовим кроком є формальне 
затвердження SECAP муніципальною радою (або аналогічним йому уповноваженим приймати рі-
шення органом) і виділення під нього необхідного бюджету на перші роки.

Потрібно постійно інформувати муніципальну раду, як найголовніший суб’єкт і орган влади, про 
поточний стан впровадження процесу. Періодично слід готувати і обговорювати звіти про реалі-
зацію SECAP. За умовами Угоди, звіти про реалізацію повинні представлятися кожен другий рік для 
оцінки, моніторингу та підтвердження цілей. При необхідності, SECAP повинен бути відкоректова-
ний. Крім того, ключові діячі місцевої адміністрації повинні забезпечити такі дії:

• інтегрувати цілі SECAP з іншими діями та ініціативами відповідних департаментів муніципалі-
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тету і переконатися, що вони стали частиною загальних планів;
• гарантувати впровадження та відстеження довгострокових зобов’язань під час всього про-

цесу SECAP;
• забезпечувати підтримку участі жителів і залучення партнерів;
• гарантувати, що місцева адміністрація і жителі «володіють» процесом SECAP;
• зв’язуватися з іншими сторонами, які підписали УМ, обмінюватись досвідомі вдалими рішен-

нями, здійснювати спільні дії і стимулювати їх участь в Угоді Мерів.
Одного шляху, що веде до прийняття політичних зобов’язань, немає. Адміністративні струк-

тури, схеми прийняття політичних рішень і політична культура відрізняються від країни до 
країни. Тому, місцева адміністрація краще за всіх знає, як забезпечити необхідну для процесу 
SECAP політичну підтримку, тобто з ким контактувати і в якому порядку (мер, муніципальна рада, 
спеціалізовані комітети...).

Як гарантувати прийняття необхідних місцевих зобов’язань:

• Надайте меру і основним політичним лідерам інформацію про переваги і необхідні для 
SECAP ресурси. Надані політичній влади документи повинні бути короткими, вичерпни-
ми і зрозумілими.

• Встановіть основні політичні групи.
• Проінформуйте і залучіть широку публіку / жителів і інших партнерів.
• Посилайтесь на інші рішення, які прийняла  муніципальна рада в цій області (стратегії 

і плани, і т.п.).
• Використовуйте переваги зручного моменту, наприклад, коли ЗМІ зосередяться на про-

блемі зміни клімату.
• Надайте переконливу інформацію про причини і наслідки зміни клімату і ефективні та  

практичні відповіді на ці виклики.
• Вкажіть на інші переваги, крім зміни клімату (соціальні, економічні, в області зайня-

тості, якості повітря...). Повідомлення повинні бути простими, зрозумілими і орієнто-
ваними на публіку.

• Зосередьтеся на заходах, для втілення яких необхідна згода основних учасників.

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ

1. ПРОЕКТ MUE-25 Проект «Управління містами Європи - 25 (УГЕ-25)» пропонує ідеї щодо 
того, як добитись політичних зобов’язань. http://www.mue25.net/Political_Commitment_400907_
t1z4D.PDF.file

2. Policy Network в публікації «Будуємо безвуглекисле майбутнє: стратегії змі-
ни клімату» є глава присвячена політичним стратегіям посилення кліматичних політик: 
http://politicsofclimatechange.files.wordpress.com/4009/06/building-a-low-carbon-future-
pamphletchapter-05.pdf

10. Подання  і реалізація SECAP

10.1 Подача SECAP

Підписанти Угоди зобов’язуються розробити SECAP та надати його на розгляд Об’єднаному 
дослідницькому центру Єврокомісії протягом року з дня підписання Угоди мерів. Процес подачі 
SECAP вважається завершеним, коли:
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• SECAP документ, офіційно затверджений місцевим органом влади, буде завантажений на 
сайт Угоди мерів в зону обмеженого доступу (доступ підписантам до цих ресурсів забезпе-
чується паролем). Він може бути поданий державною мовою83.

• Всі частини шаблону SECAP (розміщеного на сайті Угоди мерів) повинні бути заповнені росій-
ською або англійською мовами. У цьому шаблоні повинно бути підсумовано загальну страте-
гію, представлені результати базового кадастру викидів, а також описані дії і заходи, розро-
блені для досягнення мети по зменшенню викидів CO2. Надзвичайно важливо, щоб шаблон 
містив ті ж дані, що і політично схвалений SECAP-документ. Спеціальна інструкція щодо за-
повнення шаблону знаходиться на сайті Угоди мерів84.

10.2 Реалізація SECAP

Реалізація SECAP вимагає дуже багато часу, зусиль і фінансових коштів. Чи буде SECAP успішно 
впроваджено, чи він залишиться стосом паперів, в значній мірі залежить від людського фактору. 
Керувати SECAP повинна організація, де підтримують своїх співробітників, де постійно йде навчан-
ня і де помилки, або невдачі, сприймаються персоналом і організацією як можливість навчитися 
чомусь новому. Якщо покласти на людей відповідальність і надати ресурси, так само забезпечувати 
їх заохочення і мотивацію, то все вийде.

На стадії впровадження вкрай важливо налагодити обмін пов’язаної з SECAP інформації, як вну-
трішній обмін (між різними департаментами адміністрації, відповідними органами державної влади 
та всіма задіяними в проекті людьми, наприклад, місцевими будівельними підрядниками), так і зов-
нішній обмін (з городянами і партнерами). Це підвищить поінформованість і знання про впровад-
жувані SECAP-проекти, і пов’язані з цим труднощі, позначиться на поведінці зацікавлених сторін і 
забезпечить підтримку процесу реалізації SECAP.

Безперервно повинен здійснюватися моніторинг розвитку проектів енергозбереження та зни-
ження викидів СО2 (див. наступну главу). Співпраця з іншими підписантами, що розробляють або 
реалізують SECAP, дає можливість обмінятися досвідом з іншими місцевими адміністраціями і оз-
найомитися з їх досягненнями.

Кілька порад щодо практичної реалізації SECAP:
• Визначте підхід до управління проектом: контроль термінів виконання, фінансовий кон-

троль, планування, аналіз відхилень та управління ризиками. Скористайтеся процедурою 
управління якістю85.

• Розділіть проект на окремі частини і призначте відповідальних осіб.
• Підготуйте конкретні процедури і процеси реалізації кожної з частин проекту.
• Система забезпечення якості є корисним інструментом, що дозволяє переконатися, що 

процедури відповідають поставленим завданням.
• Введіть систему оціночних карток для відстеження та моніторингу плану. Можна запропо-

нувати такі індикатори, як відсоток виконання термінів, відсоток відхилень від бюджету, 
відсоток скорочення викидів в результаті вже проведених заходів та інші зручні для місце-
вої адміністрації показники.

• Плануйте додаткові заходи разом з партнерами, встановивши календар зустрічей для ін-
формування їх про стан справ. Під час цих зустрічей можуть виникнути цікаві ідеї або по-
значитися можливі в майбутньому соціальні бар’єри.

• Прогнозуйте  майбутні події і візьміть до уваги переговори та адміністративні кроки, які 

83 За можливості загрузіть такий переклад ПДСЕР англійською або російською мовами

84 http://www.eumayors.eu/mycovenant/docs/SEAP_template_instructions.pdf

85 European Energy Award (EEA) www.european-energy-award.org
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повинна буде вжити адміністрація, щоб запустити проект. Громадські проекти зазвичай 
розглядаються і затверджуються в протягом дуже довгого часу. У цьому випадку зручно, 
головним чином на початку реалізації SECAP, провести чітке планування з урахуванням 
факторів безпеки.

• Запропонуйте, затвердьте і запустіть навчальні програми, хоча б для тих осіб, які будуть 
безпосередньо брати участь в реалізації проекту.

• Забезпечте мотивацію своєї команди. Цей пункт тісно пов’язаний з главою «Організація 
підтримки ». Персонал є вашим важливим партнером.

• Частіше інформуйте про успіхи або невдачі міську раду (або відповідний їй орган влади) 
і політиків, щоб заручитися їх зобов’язаннями. Під час консультацій з експертами, перед 
початком роботи над цим Посібником, це було визнано дуже важливим.

• Перш ніж приступити до реалізації окремих запропонованих в SECAP заходів, їх слід пе-
ревірити. Інструментом для перевірки відповідності таких заходів, можуть бути пілотні 
або демонстраційні проекти.

11. Моніторинг і звітність

Моніторинг є надзвичайно важливою частиною процесу SECAP. Регулярний моніторинг, в поєд-
нанні з доопрацюванням плану, дозволяє запустити механізм його безперервного вдосконален-
ня. Регулярний моніторинг дозволяє визначити, як досягаються поставлені цілі і, при необхідності, 
вжити заходів щодо поліпшення ситуації.

Моніторинг SECAP складається з двох етапів:

1. Учасники УМ подають «Звіт про проведені заходи» кожні два роки після подачі SECAP (тобто, 
на 2, 6, 10, 14, і т.д. роки після подачі SECAP). Звіт містить інформацію про реалізацію запланованих 
в SECAP заходів, включає аналіз ситуації, що склалася і, якщо необхідно, відповідні коригувальні 
заходи. Для подачі даного звіту потрібно заповнити шаблон з моніторингу SECAP, який разом з ін-
струкції щодо його заповнення, буде опублікований на сайті Угоди.

2. Учасники УМ також зобов’язані подавати «Звіт про реалізацію» кожні чотири роки після по-
дачі SECAP (тобто, на 4, 8, 1, 2, 16, і т.д. роки після подачі SECAP). Цей звіт повинен бути доповне-
ний моніторингом Базового кадастру викидів (МКВ), тобто повинен включати кадастр викидів СО2, 
зібраний за наступний рік після подачі SECAP. Цей звіт містить кількісну інформацію про реалізо-
вані заходи, їх вплив на споживання енергії і рівень викидів СО2, а також аналіз процесу реалізації 
SECAP, включаючи коригувальні та запобіжні дії, якщо такі необхідні. Моніторинг Базового кадастру 
викидів (МКВ) заснований на таких же принципах, як і складання Базового кадастру викидів (БКВ). 
Місцеві адміністрації заохочуються до складання кадастрів викидів СО2 на щорічній основі. Однак 
якщо місцеві адміністрації вважають, що створення кадастрів з такою періодичністю вимагає занад-
то багато людських або фінансових ресурсів, вони можуть прийняти рішення про випуск кадастрів 
в зазначеному вище режимі.

Якщо підписанти встановили цільові показники на основі сценарію «звичайного розвитку», то 
його обґрунтованість потрібно перевірити до 2030 року як мінімум один раз. Інструкції з моніто-
рингу SECAP для «Звіту про проведені заходи» і «Звіту про реалізацію», а так само з моніторингу 
сценарію «звичайного розвитку» будуть опубліковані на сайті Угоди.

Показники для моніторингу та звітності

Як було згадано раніше, для оцінки прогресу і виконання SECAP необхідно встановити показ-
ники. Навіть якщо документ з питань моніторингу та звітності буде опублікований пізніше, деякі із 
запропонованих в цьому Посібнику індикаторів дають можливість зрозуміти, для якого виду пара-
метрів, які відслідковуються,  вони можуть використовуватися.
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СЕКТОР ІНДИКАТОР *ТРУД-
НОЩІ 
ЗБОРУ 
ДА-
НИХ

ЗБІР ДАНИХ ПОЗИ-
ТИВНА 
ТЕН-
ДЕНЦІЯ

ТРАНСПОРТ Кількість пасажирів громадського 
транспорту за рік 

1 Домовленість з муніци-
пальною транспортною 
компанією. Вибір по-
казових маршруті для 
моніторингу

Кілометраж велосипедних доріжок 1 Місцева рада
Кілометраж пішохідних доріжок/
муніципальних доріг і вулиць

1 Місцева рада 

Кількість автомобілів, що проїжджа-
ють через визначену точку в рік/міся-
ць (вибрати показну вулицю/ точку)

2 Встановити лічильник 
машин на обраній вули-
ці/дорозі

Загальне енергоспоживання громад-
ського транспорту 

1 Взяти дані із рахунків 
постачальників палива. 
Перерахувати в енергію

Загальне споживання відновлюваль-
ної енергії муніципальним транспор-
том

1 Взяти дані із рахунків 
біопалива. Перерахува-
ти в енергію Порівняти 
цей показник з поперед-
нім

% населення, що проживає в межах 
400 м від автобусної зупинки

3 Провести опитування у 
вибраних місцях муніци-
палітету

Середній кілометраж заторів 2 Провести аналіз щіль-
ності транспортних по-
токів у вибраних місцях

Тонн проданого викопного палива і 
біопалива на обраних АЗС

1 Укласти договір з обра-
ною АЗС в межах муні-
ципалітету

БУДІВЛІ % домашніх господарств з енерге-
тичною відміткою А/Б/В

2 Місцева рада, націо-
нальне, регіональне 
енергетичне агентство 
і т.п.

Загальний рівень енергоспоживання 
в громадських будівлях

1 Див. частину ІІ Збір 
енергетичних даних, 
Місцева рада

Загальна площа сонячних колекторів 3 Див. частину ІІ Збір енер-
гетичних даних, Місцева 
рада, регіональна, націо-
нальна адміністрація (з 
грантів), і щоквартальні 
опитування у вибраних 
місцях

Таблиця 3.6. Можливі показники для моніторингу реалізації SECAP
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*Загальне споживання енергії до-
машніми господарствами 

2 Див. частину ІІ Збір 
енергетичних даних,  
щоквартальні опитуван-
ня у вибраних місцях

Загальне споживання газу домашні-
ми господарствами

2 Див. частину ІІ Збір 
енергетичних даних, що-
квартальні опитування у 
вибраних місцях

Місцеве ви-
робництво 
енергії 

**Електроенергія, вироблена місце-
вими електростанціями 

2 Див. частину ІІ Збір 
енергетичних даних 
Регіональна, національ-
на адміністрація (цінові 
премії сертифікатів)

Залучення 
приватного 
сектору 

Кількість компаній, які займаються 
енергосервісом, енергоефективні-
стю і відновлювальними джерелам 
енергії.
Кількість співробітників і обіг цих 
компаній

2 Місцева рада і регіо-
нальні, національні 
адміністрації

Залучення 
громадян

Кількість містян, що відвідують захо-
ди, присвячені підвищенню енергое-
фективності і використанню віднов-
лювальних джерел енергії 

1 Місцева рада і асоціації 
споживачів

Екологічні 
бюджетні 
закупівлі 

Перед тим, як проводити ЕБЗ, вста-
новіть показник для кожної з кате-
горій і порівняйте значення
Наприклад, порівняйте викиди 
кгСО2/КВтч при виробництві «зеле-
ної енергії» з попереднім значенням 
Використовуйте дані, отримані з 
усіх закупок для отримання єдиного 
показника

2 Місцева рада

За замовчуванням стандартним періодом для збору даних можна вважати 12 місяців86. 

* 1-ЛЕГКІ, 2-СЕРЕДНЬОЇ СКЛАДНОСТІ, 3-СКЛАДНІ 

** Ці дані можна отримати від комунальних підприємств, податкових управлінь місцевої ад-
міністрації (розрахунок споживання електрики за допомогою аналізу сплачених за електро- 
енергію податків) або шляхом проведення опитувань в обраних районах. Можливість збору да-
них на основі сплачених податків цілком реальна або незалежна від механізмів оподаткування 
конкретної країни.

86 В деяких випадках дані потрібно збирати частіше. Як правило, це потрібно для врахування в реальному аналізі 
ситуації сезонного ефекту. Після закінчення першого року можна проводити місячний і квартальний аналізи.
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12. Навчальна програма «Системне управління енергією: 
Підготовка плану дій зі сталого енергетичного розвитку та 
клімату - SECAP»

Цільова аудиторія тренінгу - енергоменеджери, керівний склад та представники департаментів 
економіки, міжнародного співробітництва державних адміністрацій обласного, районного та місь-
кого рівнів, особи відповідальні за ефективне використання енергоресурсів.

В рамках тренінгу відбудеться зустріч з представниками світових фінансових інститутів. Обгово-
рення стосуватиметься процесу написання та впровадження SECAP в загальному, відбору пріори-
тетних фінансових механізмів та схем для його впровадження, а також питань розробки проектних 
пропозицій та попередньої фінансової оцінки проектних пропозицій.

Тривалість тренінгу 2 дні.
Програма тренінгу

День 1

Час Захід

9:00 - 9:30 Реєстрація
9:30 - 10:00 Загальна інформація План дій зі сталого  енергетичного розвитку та клімату - 

SECAP
10:00 -10:45 Адаптація адміністративних структур
10:45 -11:00 Кава-брейк
11.00 -12.00 Залучення громадянського суспільства і зацікавлених сторін
12.00 -13.00 Аналіз і оцінка поточного стану по енергоспоживанню й джерелам викидів: де ми 

знаходимось?
13.00 - 14.00 Обід
14.00 -14.30 Зобов'язання щодо зниження до 2030 році викидів CO2: не менш ніж на 40%
14.30 -16.30 Розробка стратегії і плану дій на період до 2030 року.

Мета: в майбутнє з раціональним використанням енергії
16.30 -18.00 Розробка стратегії і плану дій на період до 2030 року.

Постановка завдань і цілей. Приклади показників SMART 

День 2

Час Захід

9.00 – 11.00 Розробка SECAP і заходи для основних напрямів. Заходи і ключові сектора діяль-
ності

11.00 -11.15 Перерва на каву
11.15-12.00 Стратегії та заходи, які можуть застосовуватися у SECAP
12.00 -13.00 Інтеграція систем управління енергоресурсами на основі ISO 50001
13.00-14.00 Обід
14.00 -15.30  Заходи з адаптації до змін клімату
15.30 -16.00 Програмне забезпечення для проведення енергетичного аудит політичні зобов'я-

зання: SECAP документ має затвердити муніципальний рада 
16.00 -16.15 Перерва на каву. Обговорення
16.15 -17.00 Подача і реалізація SECAP
17.00-17.30 Моніторинг і звітність 
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ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ

ДОДАТОК 1.  Переваги і вигоди від реалізації SECAP  
Місцева влада може розраховувати на наступні переваги від впровадження SECAP:
• Внесок в глобальну боротьбу з кліматичними змінами - глобальне зменшення викидів пар-

никових газів захистить від впливу зміни клімату місто, що знаходиться під їх керівництвом –  
демонстрація взятих на себе зобов’язань щодо захисту навколишнього середовища і ефек-
тивного управління можливими джерелами.

• Зниження муніципального та індивідуального енергоспоживання
- отримання чіткої, чесної і вичерпної картину бюджетних потоків, пов’язаних з використан-
ням енергії та визначення слабких місць;
- підвищення енергоефективності та зниження витрат на електроенергію;
- збереження майбутніх фінансових ресурсів за рахунок енергозбереження і виробництва 
енергії на місці.

• Підвищення якості життя за рахунок
- зростання рівня добробуту городян, внаслідок зменшення нестачі енергії;
- поліпшення здоров’я людей, в результаті скорочення загальної тривалості дорожніх заторів 
та підвищення якості повітря.

• Підвищення якості муніципальних послуг
- розробка чіткої, цілісної та реалістичної стратегії поліпшення поточної ситуації.

• Підвищення енергетичної безпеки
- забезпечення довгострокової енергетичної незалежності муніципалітету.

• Розробка заходів щодо забезпечення зростання місцевої економіки і підвищення зайнятості 
(наприклад, за рахунок появи нових робочих місць на реконструкцію будівель).

• Фінансова вигода 
- знання і досвід про те, як використовувати наявні фінансові ресурси (місцеві, гранти ЄС і 
фінансові схеми);
- досвід створення економічно обґрунтованих проектів;
- знання національної політики і законодавства (і, можливо, політики ЄС).

• Загальна користь
- розвиток місцевої демократії за рахунок підключення громадянського суспільства і пере- 
оцінки участі населення в спільних проектах
- поліпшення іміджу міста та забезпечення прозорої політики процесу впровадження
- можливість синергії з існуючими зобов’язаннями і стратегіями
- вигода від співпраці з іншими підписантами
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ОБЛАСТЬ ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДЛЯ ОЦІНКИ
Структура 
енергоспо-
живання і 
викидів СО2

Рівень і еволюція енергоспоживання та викидів СО2 за секторами і енергоносіями. 
Загальний показник і показник на душу населення.

Відновлю-
вальні дже-
рела енергії

Класифікація існуючих установок для виробництва відновлюваної енергії.
Обсяги та тенденції виробництва відновлюваної енергії.
Використання сільськогосподарської та лісової біомаси в якості поновлюваних 
джерел енергії.
Існування біоенергетичних культур.
Рівень самозабезпечення відновлюваними джерелами енергії.
Потенційні можливості виробництва відновлюваної енергії: теплові і фотогальваніч-
ні сонячні панелі, вітроелектростанції, міні-гідроелектростанції, біомаса і т.п.

Енергоспо-
живання і 
енергоме-
неджмент 
місцевої 
адміністрації

Рівень енергоспоживання місцевою адміністрацією і його зміна за секторами (бу-
дівлі та обладнання, муніципальне освітлення, управління відходами, очищення 
стічних вод і т.п.) і за  енергоносіями.
Оцінка енергоефективності будівель та обладнання за допомогою індексів ефек-
тивності енергоспоживання (наприклад,  кВт / м2, кВт / м2 на одного споживача,  
кВт / м2 на одиницю часу). Це дозволяє визначити будівлі з високим потенціалом 
для модернізації.
Визначення найбільших споживачів енергії серед муніципальних будівель і устат-
кування / об’єктів. Аналіз ключових показників (наприклад, тип будівлі, опалення, 
охолодження, вентиляція, освітлення, кухня, технічне обслуговування, нагрів води 
з використанням енергії сонця, впровадження найбільш продуктивних методів ...).
Оцінка типів ламп, світильників та інших проблем, пов’язаних з муніципальним 
освітленням. Оцінка енергоефективності за допомогою коефіцієнтів енерго-
споживання.
Рівень компетентності та ефективності управління енергоресурсами муніципаль-
них будівель / обладнанням і системами освітлення (в тому числі облік спожитої 
енергії і аудит).
Реалізація ініціатив щодо забезпечення енергозбереження і підвищення ефектив-
ності та оцінка результатів, отриманих на день перевірки. 
Визначення потенційних можливостей забезпечення енергозбереження і підви-
щення ефективності будівель, обладнання / об’єктів і муніципальних систем 
освітлення.

Енергоспо-
живання 
муніципаль-
ного авто-
парку

Оцінка складу муніципального автопарку (власні автомобілі і сторонні послуги), 
щорічне енергоспоживання.
Склад парку міського громадського транспорту, щорічне енергоспоживання.
Рівень управління енергоресурсами муніципального автопарку та громадського 
транспорту.
Реалізація ініціатив щодо підвищення енергозбереження та результати, отримані 
на день перевірки. 
Визначення потенційних можливостей підвищення енергоефективності.

Енергетична 
інфраструк-
тура

Наявність електростанцій і тепло - і холодоцентралей.
Характеристики електро - і газорозподільних мереж і всіх тепло - і холодоцентралей.
Просування ініціатив для забезпечення сталого енергетичного розвитку електро-
станцій і розподільних мереж, і результати, отримані на день перевірки.

ДОДАТОК 2. Пропозиції для базового огляду міського господарства
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Будівлі Класифікація існуючих будівель: застосування (житлові, комерційні, службові, со-
ціальні ...), вік, теплоізоляція та інші пов’язані з енергоспоживанням показники, 
енергоспоживання і його тенденції (якщо є, див. частину II), охоронний статус, стан 
реконструкції, в наймі ...
Характеристики та енергоефективність нових і найважливіших відремонтованих 
будівель.
Які мінімальні енергетичні нормативи для нових і відремонтованих будівель? Чи 
виконуються вони на практиці?
Наявність ініціатив щодо розвитку енергоефективності та використанню понов-
люваних джерел енергії в різних категоріях будівель.
Які результати були досягнуті? Які є можливості? 

Промис-
ловість

Роль промислового сектору в енергетичному балансі і його частка в викидах СО2. 
Чи є промисловість цільовим сектором SECAP?
Наявність приватних та державних ініціатив для розвитку енергозбереження та 
енергоефективності в промисловості. Основні досягнуті результати.
Ступінь інтеграції енергетичного / вуглецевого менеджменту в промисловості?
Можливості та потенціал енергозбереження та енергоефективності в промисловості. 

Транспорт і 
дорожній рух

Основні вимоги до дорожнього руху і режимів використання транспорту. Базові 
орієнтири та основні тенденції.
Які основні характеристики мережі громадського транспорту?
Рівень розвитку і адекватність потребам?
Перспективи розвитку громадського транспорту?
Чи існує проблема заторів і / або якості повітря?
Чи достатньо місця виділено для пішоходів і велосипедистів?
Ініціативи з управління і планування дорожнього руху.
Ініціативи з популяризації громадського транспорту, велосипедів і пішохідного 
пересування. 

Міське пла-
нування

Чи є конкретні політичні зобов’язання в частині «зелених» бюджетних закупівель.
Ступінь впровадження критеріїв енергетики і зміни клімату в бюджетні закупівлі. 
Наявність спеціальних процедур, застосування спеціалізованих інструментів («ву-
глецевого сліду» або інших). 

Поінформо-
ваність

Розвиток і адекватність заходів, спрямованих на інформування і підвищення рівня 
обізнаності населення та партнерів в питаннях енергоефективності.
Рівень інформованості населення та партнерів в питаннях енергоефективності та 
можливостей економії.
Наявність ініціатив та інструментів для полегшення участі громадян і партнерів в 
процесі SECAP та розробці політик в сфері енергетики та зміни клімату.

Знання і 
досвід

Чи достатньою є кваліфікація і досвід муніципальних чиновників в наступних пи-
таннях: технічна експертиза (енергоефективність, поновлювані джерела енергії, 
ефективність транспорту ...), управління проектами та даними (нестача кваліфіка-
ції в цих сферах може стати серйозною перешкодою!), управління фінансами та 
розробкою інвестиційних проектів, комунікативні навички
(пропаганда змін поведінки і т.п.), «зелені» бюджетні закупівлі ...?
Наявність планів навчання персоналу в цих сферах?

Джерело:  Методичні вказівки для перегляду плану дій Local Agenda 21 в Країні Басків –
UDALSAREA21 www.udalsarea21.ent
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ДОДАТОК 3. Оцінка впливу енергозберігаючих заходів на стан навколишнього середовища

Впровадження енергозберігаючих заходів є ефективним способом зниження шкідливих викидів 
у навколишнє середовище, величина яких нормується нормативно-правовими актами. Запропоно-
вані заходи з енергозбереження необхідно оцінити з урахуванням впливу на екологію. 

Енергетичні процеси є основою практично всіх технологічних процесів, а кількість шкідливих 
викидів майже пропорційно кількості використаних ПЕР. 

При спалюванні природного газу в атмосферу викидається окисел вуглецю CO2 і окисли азоту NОx.
Величина зменшення викидів окислу вуглецю CO2 і окислів азоту NОx в атмосферу визначається 

за допомогою вимірів концентрації змісту їх у відхідних газах, з використанням газоаналізаторів: 

(Н.1)

(Н.2)

де  hCO2, hNOx  – питомі викиди, відповідно, окису вуглецю та окислів азоту, кг/тис. м3;

- економія природного газу від впровадження енергозберігаючих заходів, м3/рік

Величина викидів в атмосферу при виробленні 1 тис.кВт•год електроенергії визначається за да-
ними Міненерго України:

1 викиди твердих часток 4,4 кг/тис. кВт•год
2 окису вуглецю СО2 0,5 кг/тис. кВт•год
3 окислів азоту NOx 2,2 кг/тис. кВт•год
4 окислів сірки SO2 9,9 кг/тис. кВт•год

Величина зменшення викидів в атмосферу від економії електроенергії, кг:

(Н.3)

де  h
вик.і  

– питомі викиди твердих часток, окису вуглецю, окислів азоту окислів сірки,  
кг/тис.кВт•год;

                   – економія електроенергії від впровадження енергозберігаючих заходів, тис.кВт•год /рік.

,

,

,
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РОЗДІЛ IV.  
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ  

ТА МОНІТОРИНГ: ГОЛОВНІ  
ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ  

ЕНЕРГІЄЮ
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Моніторинг - одна з основних функцій енергетичного менеджменту, спрямована на дотримання 
норм, правил і режимів енерговикористання, виконання запланованих заходів і дій, дотримання 
встановлених значень енергетичних показників.

Мета системи моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів - це оцінка ефектив-
ності використання фінансових ресурсів, а також оцінка можливості зниження витрат бюджетних 
споживачів, а отже - і бюджетних витрат.

Енергетичний моніторинг та аналіз отриманих даних є ключовими інструментами реалізації 
стратегії енергетичної ефективності міста/громади, покликані уніфікувати управління енергоспо-
живанням, зменшити нераціональне споживання енергії до мінімуму; приймати ефективні рішення 
у сфері сталого енергетичного розвитку на основі достовірних даних. 

1.  Особливості впровадження системи моніторингу 
споживання енергоресурсів  

Впровадження системи енергетичного моніторингу на базовому рівні є одним з найменш ви-
тратних заходів, ефект від якого може бути вельми відчутним навіть без впровадження 
капітальних заходів. Розвиток системи енергомоніторингу з реалізацією збору та моніторингу 
даних в режимі реального часу дозволяє отримувати об’єктивну та оперативну інформацію про 
енергоспоживання, стан обладнання, швидко реагувати на зміну показників з метою зменшення 
споживання та упередження можливих аварійних ситуацій. У додатку 1 до цього розділу  наведено 
рекомендоване положення про енергетичний моніторинг.

Основні задачі, що стоять перед системами моніторингу енергоспоживання на прикладі будівель:
• виявлення неефективного енерговикористання; 
• прогнозування витрат на енергоносії (див. додаток 2); 
• планування впровадження заходів з підвищення енергоефективності; 
• збір та накопичення бази даних щодо енергоспоживання; 
• ведення бази характеристик будівель, що впливають на енергоспоживання; 
• визначення фактичної економії енергоресурсів після впровадження заходів; 
• стимулювання персоналу до ощадного енерговикористання; 
• допомога енергоменеджерам у прийнятті рішень щодо підвищення ефективності енергови-

користання; 
• інтеграція з іншими системами, зокрема з системами розрахунків за енергоносії, системами 

енергопостачальних організацій.

2. Ефективна адміністративна робота з системою  
моніторингу енергоспоживання

Цілью по впровадженню системи моніторингу енергоспоживання є отримання оперативної та 
достовірної інформації щодо споживання енергоресурсів та показників факторів, які впливають на 
енергоспоживання.

Мінімальна періодичність моніторингу на рівні міста – один раз на тиждень. Рекомендована – 1 
раз на добу без автоматизованої системи та 1 раз/20 хв.– за наявності автоматизованої системи.

Відповідальність за ефективне функційонування системи моніторингу визначається відповідно 
до запровадженої структури енергоменеджменту. 

Показники щодо своєчасної та достовірної передачі даних вносяться в рейтинг відповідальних осіб.
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Енергопостачальні підприємства (теплопостачання, водопостачання) зобов’язують передава-
ти до служби енергоменеджменту дані про споживання енергоресурсів бюджетними закладами з 
періодичністю 1 раз на місяць в електронному вигляді в форматі узгодженому зі службою енерго-
менеджменту. 

Перелік даних, що передаються повинен включати: особовий рахунок, назву закладу/будівлі, 
адресу, споживання за обліковий період в натуральних показниках, вартість спожитої енергії за 
обліковий період, інформацію щодо нарахувань за показниками лічильника чи за розрахунковими 
показниками.

• Інформація щодо результатів моніторингу енергоспоживання, а саме:
• найменування та адреса закладу;
• щорічне споживання енергоргоресурсів;
• площа закладу;
• питоме споживання на потреби опалення приведене до нормативної зовнішньої температури;
• питоме споживання електроенергії та води;
• перелік реалізованих заходів;
розміщується на сайтах міських та селищних адміністрацій для залучення ЕСКО-компанії, де-

монстрації кращих практик, участі громадськості в обговоренні проектів з підвищення енерго- 
ефективності.

3. Збір даних до системи моніторингу та подальша їх 
передача на вищий рівень управління

Перелік основних показників, що збираються на рівні закладу:
• показники лічильників теплової енергії та/або газу;
• температура в подавальному та зворотному трубопроводах (для закладів з централізованим 

теплопостачанням);
• витрата в подавальному та зворотному трубопроводах (для закладів з централізованим те-

плопостачанням);
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• показники лічильників електричної енергії;
• показники лічильників холодної та гарячої води;
• показники температури в середині приміщень;
• показники зовнішньої температури.
Повний перелік показників по будівлям наведений у таблиці П.3.1. Розділі 2. 
Перелік параметрів, що передаються на вищий рівень управління (районний, обласний, державний).
На вищий рівень управління передаються наступні параметри щодо ефективності енергоспожи-

вання бюджетних будівель:
1) Кількість закладів з розбивкою за призначенням:
• дошкільні навчальні заклади, 
• загальноосвітні навчальні заклади, 
• заклади охорони здоров’я, 
• адміністративні будівлі,
• інші;
2) Опалювальна площа та опалювальний об’єм закладів з розбивкою за призначенням;
3) Середньодобова кількість відвідувачів та персоналу;
4) Інформація щодо споживання енергоресурсів за попередній період в розрізі груп будівель;
5) Інформація щодо наявності/відсутності централізованого теплопостачання, гарячої води, 

індивідуальних котелень на газу, на твердому паливі (у відсотках від загальної опалювальної площі);
6) Питомі показники енергоспоживання для груп будівель;
7) Середньозважений тариф на енергоносії в розрізі груп будівель;
8) Інформація щодо вартості реалізованих заходів у звітному періоді по групам будівель;
9) Інформація щодо переліку заходів, що реалізовувались;
10) Інформація щодо прогнозованої економії в натуральних показниках по групам будівель;
11) Інформація щодо температури зовнішнього повітря за звітний період.
Повний перелік показників, що збираються на рівні ОТГ (міста) наведений у таблиці П.3.2. Розділі 2.
Структура даних, що передаються за допомогою автоматизованої системи моніторингу на рай-

онний, обласний і державний рівні наведено в додатку 3 до цього розділу.

4. Інтеграція та обмін інформацією між системами

Найбільш ефективним використання систем моніторингу може бути за умови інтеграції з інши-
ми системами, зокрема системами білінгу енергопостачальних організацій, що значно спрощує 
виставлення рахунків та зменшує витрати робочого часу.

Іншою необхідною опцією є можливість обміну інформацією між різними системами обліку та 
АСКОЕ, що можуть існувати в рамках одного муніціпалітету, в тому числі встановлені різними ком-
паніями.Вирішенням питань обміну інформацією є формування протоколів обміну, що дозволить 
сформувати єдине інформаційне поле та знизити затрати на впровадження зазначених систем і 
максимально використовувати вже встановлене обладнання. Приклад універсального протоко-
лу обміну даними між різними системами наведено у додатку 4 до цього розділу.

Прикладом такої взаємодії є обмін даними між міською системою моніторингу м. Києва та систе-
мою обліку теплової енергії ПАТ «Київенерго».

Перспективою подальшого розвитку та функціонування подібних систем має стати формування 
загальнодержавного стандарту щодо обміну даними, що відкриває наступні перспективи:

• покращення конкуренції між різними системами моніторингу та спрощення переходу до 
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більш функціональних;
• можливість проводити порівняння показників енергоспоживання різних муніціпалітетів, в 

т.ч. для оцінки ефективності впровадження заходів;
• усунення людського фактору, зменшення помилок та покращення оперативності виставлен-

ня рахунків за енергоспоживання.

5. Рекомендації по підготовці технічного завдання по 
впровадженню систем енергомоніторингу моніторингу 
енергоспоживання будівель

Аналіз кращих сторін існуючих систем моніторингу енергоспоживання дозволяє сформувати ви-
моги для оптимальної системи моніторингу енергоспоживання:

1. Ієрархія об’єктів в системі моніторингу (будівля – заклад – управління – департамент) повинні 
відповідати діючій організаційній структурі муніципалітету та мати можливість коригуватися в разі 
зміни організаційної структури муніципалітету;

2. Система повинна мати відкриті формати обміну інформацією для можливості подальшої ін-
теграції з іншими інформаційними системами як на рівні «прилад обліку – сервер», так і на рівні 
«сервер – сервер»;

3. Система повинна мати декілька рівнів доступу, принаймні:
• адміністратор системи (повний контроль за об’єктами та роботою системи);
• системи з автоматичним вводом повинні забезпечувати інтеграцію з усім парком діючих вуз-

лів обліку, що мають фізичну можливість підключення до таких систем. Необхідно мінімізува-
ти заміну вузлів обліку для здешевлення системи;

• енергоменеджер (доступ до всіх звітних документів, можливість редагувати об’єкти, вносити 
корективи в показники);

• оператори вводу даних (лише перегляд звітів та введення даних без можливості їх коригува-
ти після введення – для систем ручного вводу).

4. Система ручного вводу повинна мати можливість розвитися без внесення змін в програмний 
код до системи з автоматичним вводом;

5. Система повинна мати наступний мінімальний набір модулів аналізу даних про енергоспо-
живання:

• порівняння споживання по видам енергоресурсів для закладу в різні періоди;
• порівняння фактичного споживання з базовим рівнем, в тому числі об’єктивний розрахунок 

такого базового рівня з врахуванням зовнішніх (наприклад, зовнішня температура) та вну-
трішніх (температура, режим роботи закладу) умов;

• порівняння закладів між собою, особливо для однотипних будівель;
• перевірка кореляції між споживанням різних видів енергоресурсів та зовнішніми/внутріш-

німи умовами;
• автоматичне виявлення «проблемних» закладів, що могли б відображатися в головному вікні 

та показувати найбільш критичні будівлі без входження безпосередньо в заклад;
• наявність підказок про основні причини несправностей, щоб спеціаліст навіть початкового 

рівня міг користуватися системою;
• можливість більш детального аналізу та збереження даних в форматах для інших аналітич-

них систем.
6. Система повинна мати наступний мінімальний набір параметрів для вводу даних:
• показники всіх лічильників енергоресурсів (тепло, електроенергія, газ) та води, що встанов-
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Схема Системи моніторингу енергоспоживання
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лені на об’єкті, в тому числі технологічні зі збереженням ієрархії вузлів обліку;
• показники температури зовнішнього повітря (можливо, по даним Гідрометцентру), а також 

показники внутрішньої температури для ключових приміщень;
• інформацію щодо відповідальних осіб на об’єктах;
• інформацію щодо енергоефективного обладнання та заходів, впроваджених на об’єкті;
• параметри налаштувань систем автоматичного керування (в першу чергу, теплових пунктів) 

за їх наявності;
• поле для вводу інформації щодо нештатних ситуацій.
Приклад технічного завдання на систему енергомоніторингу представлено у додатку 5.

6. Основні типи систем моніторингу енергоспоживання, 
що використовуються в Українї

Для проведення моніторингу енергоспоживання можуть бути використані різноманітні про-
грамні комплекси, їх аналіз наведено у таблиці «Порівняння основних елементів систем моніторин-
гу енергоспоживання, що використовуються в Україні».

Незалежно від способу отримання інформації найбільш важливою складовою систем моніторин-
гу є блок аналізу даних і допомоги в прийнятті рішень для енергоменеджера. Особливо актуальним 
це стає для систем з періодичністю вводу даних від тижня і рідше, що не дозволяє обмеженій кіль-
кості персоналу виявляти та вчасно реагувати на нештатні ситуації. 

Серед основних елементів аналізу, що мали б бути реалізовані, але, на жаль, наявні не в повній 
мірі в більшості систем:

• порівняння споживання по видам енергоресурсів для закладу в різні періоди;
• порівняння фактичного споживання з базовим рівнем, в тому числі об’єктивний розрахунок 

такого базового рівня з врахуванням зовнішніх (наприклад, зовнішня температура) та вну-
трішніх (температура, режим роботи закладу) умов;

• порівняння закладів між собою, особливо для однотипних будівель; 
• перевірка кореляції між споживанням різних видів енергоресурсів та зовнішніми/внутріш-

німи умовами; 
• автоматичне виявлення «проблемних» закладів, що могли б відображатися в головному вікні 

та показувати найбільш критичні будівлі без входження безпосередньо в заклад;
• наявність підказок про основні причини несправностей, щоб спеціаліст навіть початкового 

рівня міг користуватися системою;
• можливість більш детального аналізу та збереження даних в форматах для інших аналітич-

них систем; 
• можливість задання «правил» по виявленню збоїв для самостійного введення користувачем 

з можливою подальшою інтеграцією в систему.
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7. Навчальна програма «Енергетичний аналіз та моніторинг»

Під час тренінгу експерти ознайомлять учасників з питаннями ефективного управління енерго-
споживанням, покращення роботи енергосистем, прямої економії енергоресурсів через своєчасне 
виявлення та усунення надмірних витрат та втрат енергоресурсів, підвищення фінансової спро-
можності бюджетних установ за рахунок економії енергоресурсів, шляхи подальшого інвестування 
в енергозберігаючі заходи тощо.

Цільова аудиторія тренінгу - енергоменеджери, керівний склад державних адміністрацій облас-
ного, районного та міського рівнів, особи відповідальні за ефективне використання енергоресурсів. 

Тривалість тренінгу 1 день.

Програма тренінгу

Час Захід

9:00 – 9:30 Реєстрація
9:30 –10:00 Опис показників і критеріїв для відбору та запровадження системи моніторингу 

енергоспоживання
10:00 –10:45 Необхідність систематизації інформації про енергоефективність будівель
10:45 – 11:00 Кава-брейк
11:00 –13:00 Рекомендації по підготовці технічного завдання по впровадженню систем моніто-

рингу енергоспоживання бюджетних будівель
13:00 – 14:00 Обід
14:00 –15:30 Ефективна адміністративна робота з системою моніторингу енергоспоживання
15:30 –16:00 Перерва на каву. Обговорення
16:00 –17:35 Організація участі структурних підрозділів та комунальних підприємств в зборі 

даних до системи моніторингу енергоспоживання
17:35 –18:00 Питання-відповіді
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ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ IV

ДОДАТОК 1. Положення про енергетичний моніторинг (рекомендоване)

1.1. Загальні положення 

1.1.1. Положення по організації процесу моніторингу споживання ПЕР та води бюджетними уста-
новами міста (далі – Положення) визначає процедуру моніторингу споживання ПЕР та води у бюд-
жетній сфері міста. Положення поширюється на виконавчі органи міської ради, а також організації, 
заклади, засновані міською радою у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок 
коштів міського бюджету та на балансі і у підпорядкуванні яких знаходяться об’єкти енергозбере-
ження, на усіх залучених в процес осіб. 

1.1.2. Метою застосування Положення є організаційне забезпечення впровадження та роботи 
постійно діючої системи динамічного нагляду та циклічного отримання достовірної інформації 
щодо споживання ПЕР через отримання відповідної інформації, за наявності, з приладів (лічиль-
ників) обліку ПЕР та води; за відсутності з інших джерел, в бюджетних установах для подальшо-
го проведення аналізу і оцінки основних показників стану використання ПЕР та води в бюджетній 
сфері міста. 

1.1.3. Енергетичний моніторинг передбачає централізований збір інформації про споживання 
ПЕР та води для їх подальшого аналізу та вжиття заходів по недопущенню нераціонального вико-
ристання ресурсів, а саме: надання інформації кожним закладом щодо обсягів спожитої теплової 
енергії, електричної енергії, газу, води в приміщеннях шляхом внесення інформації до бази даних 
(сайту в мережі Інтернет), що дозволить отримати оперативну інформацію щодо обсягів спожитих 
ПЕР та води для вжиття необхідних заходів, оптимізувати витрати ПЕР та води і, як результат, змен-
шити витрати бюджетних коштів на їх оплату. 

1.1.4. Положення визначає вимоги до усіх учасників процесу енергетичного моніторингу щодо 
підтримання та покращення його процедур, що дозволяють впровадити системний підхід управ-
лінням використання ПЕР та води, ефективності використання ПЕР та води, а також та енергозбере-
ження в бюджетних установах. 

1.1.5. Усі учасники процесу енергетичного моніторингу у своїй діяльності керуються чинним 
законодавством України, рішеннями органу місцевого самоврядування та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 

1.2. Порядок збору інформації про споживання енергоресурсів у бюджетних закладах міста 

1.2.1. Енергетичний моніторинг відбувається у містах щонайменше на 3-х рівнях: 
• Бюджетна установа 
• Структурні підрозділи 
• Місто 
1.2.2. Керівниками бюджетних установ власними наказами призначаються відповідальні особи 

за ведення системи енергомоніторингу. Відповідальні особи: 
1.2.2.1. Складають перелік приладів обліку (лічильників) ПЕР та води по закладу вцілому та окре-

мих будівлях. Інформація про прилади обліку має містити: 
• серійний номер;
• тип приладу обліку;
• характеристику споживачів, що живляться через нього;
• інформацію про субабонентів, що живляться через нього
• вид ПЕР, який обліковується;
• коефіцієнт трансформації при наявності (коефіцієнт у разі наявності вказується у технічному 

паспорті на прилад обліку та/або власне на самому приладі.);
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• дату останньої та наступної повірки. 
1.2.2.2. Проводять систематичний збір показів усіх лічильників в бюджетній установі, в тому чис-

лі усіх лічильників орендаря, у разі його наявності, виміри середньої внутрішньої температури у 
приміщені. 

Систематичний збір інформації передбачає щоденне зняття показів усіх приладів обліку, через 
які відбувається постачання ПЕР та води до установи. 

Зняття показів лічильників щодня має відбуватися в один і той же часовий проміжок з метою 
мінімізації середньостатистичної похибки. 

1.2.3. Забезпечують передачу зібраних даних для відповідальної особи вищого рівня (в залеж-
ності від типу міста) в ручному або автоматизованому режимі. Ручний режим без використання 
спеціалізованих програмних інструментів передбачає передачу інформації через телефонний 
зв’язок або електронну пошту. Ручний режим з використання спеціалізованих програмних інстру-
ментів передбачає передачу інформації шляхом її внесення до програмного інструменту. Автомати-
зований режим передбачає передачу інформації шляхом її автоматичного зчитування з лічильника 
та подання до відповідного програмного інструменту. 

1.2.4. Забезпечують відповідальних вищого рівня технічною та економічною інформацією необ-
хідною для якісної роботи системи енергомоніторингу. 

1.2.5. Проводять оперативний контроль за споживанням ПЕР та води. В разі відхилення спожи-
вання до 10% від середньостатистичного протягом 3-х робочих днів, з’ясовують причину відхи-
лення. Після виявлення причини відхилення проводять дії для недопущення виникнення подібних 
ситуацій у майбутньому та повідомляють керівника бюджетної установи та відповідальних осіб ви-
щого рівня. 

В разі відхилення споживання від 10 до 20% від середньостатистичного, протягом 1-го ро-
бочого дня, з’ясовують причину відхилення та провадять оперативні дії з усунення надмірного 
споживання. 

В разі відхилення споживання більше ніж на 20% від середньостатистичного проводяться дії з 
негайного з’ясування причини відхилення та проводяться дії з усунення надмірного споживання. 

При необхідності, здійснюється особисте відвідування бюджетних установ та залучення сторон-
ніх спеціалістів та експертів за погодження з керівником вищого рівня. 

У випадку неможливості усунення аномального споживання власними силами про нього негай-
но повідомляють відповідальних осіб вищого рівня та керівника структурного підрозділу. 

1.2.6. Надають пропозиції щодо впровадження організаційних та технічних заходів, які приве-
дуть до підвищення ефективності енергоспоживання або скорочення споживання ПЕР та води. 

1.3. Керівники структурних підрозділів власними наказами призначают відповідальних 
осіб за ведення системи енергомоніторингу

Відповідальні особи: 
1.3.1. Контролюють процес збору інформації відповідальними особами нижчого рівня, що знахо-

дяться у підпорядкуванні відповідного підрозділу. 
1.3.2. Структурують отриману інформацію у випадку збору у ручному режимі та забезпечують 

передачу зібраних даних для відповідальної особи вищого рівня (в залежності від типу міста). 
1.3.3. Аналізують отриману інформацію та готують для керівника структурного підрозділу систе-

матичні аналітичні довідки. 
1.3.4. Проводять оперативний контроль за споживанням ПЕР та води. В разі відхилення спожи-

вання до 10% від середньостатистичного протягом 3-х робочих днів, з’ясовують причину відхилен-
ня. Після виявлення, причини відхилення проводять дії для недопущення виникнення подібних 
ситуацій у майбутньому та повідомляють керівника бюджетної установи та відповідальних осіб ви-
щого рівня. 

В разі відхилення споживання від 10 до 20% від середньостатистичного протягом 1-го робочого 
дня, з’ясовують причину відхилення та провадять оперативні дії з усунення надмірного споживання. 
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В разі відхилення споживання більше ніж на 20% від середньостатистичного, проводяться дії з 
негайного з’ясування причини відхилення, та проводяться дії з усунення надмірного споживання. 

При необхідності здійснюється особисте відвідування бюджетних установ та залучення сторон-
ніх спеціалістів та експертів за погодження з керівником вищого рівня. 

У випадку неможливості усунення аномального споживання власними силами, про нього негай-
но повідомляють відповідальних осіб вищого рівня та керівника структурного підрозділу. 

1.3.5. Надають пропозиції щодо впровадження організаційних та технічних заходів, які приве-
дуть до підвищення ефективності енергоспоживання або скорочення споживання ПЕР та води. 

1.3.6. Збирають інформацію та готують пропозиції для відповідальних осіб вищого рівня щодо 
можливих варіантів поліпшення роботи енергетичного моніторингу. 

1.4. Рішенням виконавчого комітету/розпорядженням міського голови призначаються 
відповідальні особи за ведення системи енергомоніторингу в органах виконавчої влади, а 
також надаються доручення для керівників структурних підрозділів визначити відповідаль-
них осіб на нижчих рівнях управління. 

Відповідальні особи: 
1.4.1. Контролюють процес збору інформації відповідальними особами нижчого рівня. 
1.4.2. Структурують отриману інформацію у випадку збору у ручному режимі та забезпечують пе-

редачу зібраних даних для керівного складу міста. Ручний режим передбачає передачу інформації 
через телефонний зв’язок або електрону пошту. 

1.4.3. Аналізують отриману інформацію та готують для керівного складу міста систематичні 
аналітичні довідки. 

1.4.4. Надають пропозиції щодо впровадження організаційних та технічних заходів, які приве-
дуть до підвищення ефективності енергоспоживання, або скорочення споживання ПЕР та води. 

1.4.5. Збирають інформацію та готують пропозиції для керівного складу міста щодо можливих 
варіантів поліпшення роботи енергетичного моніторингу. 

1.4.6. Проводять ревізійні огляди бюджетних установ з перевіркою достовірності отриманої ін-
формації. 

1.4.7. Надають керівництву міста, керівникам структурних підрозділів та керівникам бюджетних 
установ пропозиції по мотивації учасників енергетичного моніторингу на підставі досягнутих по-
казників зі зменшення споживання ПЕР та води, а також своєчасності та достовірності подачі даних. 

1.4.8. Готують матеріали для проведення нарад, заходів, семінарів з питань функціонування си-
стеми енергетичного моніторингу. 

1.4.9. Представляють місто на регіональних, державних та міждержавних заходах, що стосуються 
енергетичного моніторингу, енергоефективності та енергозбереження. 

1.4.10. Виконують обов’язки, описані в посадових обов’язках (див. розділ 4 даного Положення). 

1.5. Збір інформації 

Типові інструкції збору даних 
1.5.1. Первинний збір 
Перелік та порядок збору інформації при впровадженні моніторингу 
Первинний збір інформації відбувається на стартовому етапі впровадження енергетичного 

моніторингу в місті. На даному етапі збирається уся інформація про об’єкт моніторингу, зокрема: 
• Повна та коротка назва бюджетної установи; 
• Адреса, контактні дані; 
• Відповідальна особа та її контактні дані; 
• Рік будівництва; 
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• Опалювальна площа, м2 та опалювальний об’єм, м3 ; 
• Копія технічного паспорту будівлі; 
• Кількість постійно перебуваючих осіб в закладі. 
У разі наявності двох і більше будівель дані подаються по кожній будівлі окремо. У випадку 

розташування в одній будівлі 2-х і більше бюджетних установ і відсутності окремих приладів обліку, 
енергетичний моніторинг здійснюється по тій установі, на балансі якої знаходиться будівля і прила-
ди обліку. Інші установи до процесу енергетичного моніторингу не долучаються. 

Інформація має постійно верифікуватися, з метою отримання якісних даних аналізу в процесі 
енергетичного моніторингу. 

1.5.2. Моніторинговий збір інформації 
Перелік та порядок збору інформації під час системної роботи. 
Моніторинговий збір інформації передбачає дії описані в попередніх пунктах. 

1.6. Аналіз отриманої інформації 

Перелік аналітичних матеріалів, які можуть бути сформовані та періодичність їх викори-
стання у типовому муніципалітеті. Вигляд представлення даних матеріалів. Використання 
отриманих даних у роботі

Одним із завдань відповідальної особи, яка отримує усю інформацію про споживання ПЕР та 
води, – перетворити цю інформацію у аналітичні матеріали. Аналітичні матеріали, в залежності від 
мети їх створення, можуть містити повний, або частковий набір розрахунків. Аналітичні матеріали 
формуються, в тому числі, для прийняття рішень із впровадження заходів та затвердження лімітів 
споживання ПЕР та води. Більшість аналітичних матеріалів рекомендується представляти у число-
вому та графічному вигляді. 

Можливі аналітичні розрахунки, які входять до аналітичних матеріалів: 
• Порівняння споживання ПЕР та води бюджетної установи в різні періоди; 
• Порівняння споживання за типами ПЕР та води 1-єї бюджетної установи; 
• Кількісні показники та причини збільшення споживання ПЕР та води на 15% та більше в 

порівнянні із середньостатистичним показником; 
• Порівняння споживання за типами ПЕР та води між установами; 
• Порівняння споживання ПЕР та води між різними установами; 
• Аналіз питомого споживання ПЕР та води (на одиницю площі, на одиницю об’єму, на одного 

користувача, на одного працівника, на одиницю протяжності мережі, інше); 
• Аналіз споживання ПЕР та води приведене до стандартних умов; 
• Порівняння споживання ПЕР та води по структурних підрозділах; 
• Ранжування бюджетних установ за фактичним та питомим споживання ПЕР та води; 
• Порівняння встановлених лімітів споживання ПЕР та води зі споживанням по факту; 
• Порівняння вартості спожитих ПЕР та води в різні часові проміжки 1-ї бюджетної установи; 
• Порівняння вартості спожитих ПЕР та води між установами; 
• Порівняння питомих вартостей спожитих ПЕР та води на одиницю площі, на одиницю об’єму, 

на одного користувача, на одного працівника, на одиницю протяжності мережі, інше); 
• Натуральна та відсоткова (%) структура видатків на різні види ПЕР та води в межах однієї 

установи; 
• Натуральна та відсоткова (%) структура видатків на різні види ПЕР та води між установами; 
• Натуральна та відсоткова (%) структура видатків на різні види ПЕР та води між структурними 

підрозділами; 
• Порівняння споживання ПЕР та води у робочий та неробочий періоди функціонування бюд-

жетної установи; 
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• Прогноз споживання ПЕР та води на підставі планових показників, статистичних даних та 
пропонованих заходів. 

1.7. Адміністрування процесу 

Перелік дій, які має виконувати адміністратор процесу, їх періодичність
Адміністрування процесу енергетичного моніторингу включає в себе забезпечення цикліч-

ності процесу, надання усім залуженим особам необхідних інструкцій та підтримки, пов’язування 
окремих ланок в єдину структуру. Функції адміністрування покладаються на підрозділ енерго- 
менеджменту виконавчих органів міської ради. 

Функції адміністрування описані в розділі 5 та попередніх розділах. 

1.8. Збереження інформації 

Порядок збереження інформації, отриманої в результаті енергетичного моніторингу 
Структурний підрозділ енергоменеджменту забезпечує збереження вхідної інформації (покази 

приладів обліку) в паперовому та/або електронному вигляді, приймання-передавання її при рефор-
муванні або усуненні структурного підрозділу, зміні (звільненні, переведенні, тощо) працівників. 

Вхідна інформація зберігається протягом 20 років. Після 5 років зберігання у структурному 
підрозділі інформація передається на зберігання до архіву.
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ДОДАТОК 2. Планування витрат на енергопостачання об’єктів бюджетної сфери

Планування 

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, розпорядники бюджетних коштів беруть бюд-
жетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених ко-
шторисами. Основним документом, який надає повноваження бюджетній установі на отримання 
доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання ним своїх функ-
цій та досягнення цілей, поставлених на рік, є кошторис. Відповідно до Бюджетного кодексу України, 
кошторис - це основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний 
період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподілу бюджетних асиг-
нувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною уста-
новою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень. 

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюд-
жетних установ, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 
(далі - Порядок). 

Відповідно до цього Порядку, розпорядники повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для 
проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, при-
родний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в роз-
рахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів. 

Під час визначення обсягів видатків бюджету розпорядників нижчого рівня, головні розпоряд-
ники повинні враховувати об’єктивну потребу в коштах кожної установи, виходячи з її основних ви-
робничих показників і контингентів, які встановлюються для установ, обсягу виконуваної роботи, 
штатної чисельності, необхідності погашення дебіторської і кредиторської заборгованості та реалі-
зації окремих програм і намічених заходів щодо скорочення витрат у плановому періоді. При цьо-
му, під час визначення видатків, у проектах кошторисів установи повинен забезпечуватися суворий 
режим економії коштів і матеріальних цінностей. 

Установа, незалежно від того, чи веде вона бухгалтерський облік самостійно, чи обслуговується 
централізованою бухгалтерією, для забезпечення своєї діяльності складає індивідуальні коштори-
си, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюд-
жету, плани спеціального фонду за кожною виконуваною нею бюджетною програмою (функцією). 

Платежі з оплати бюджетними установами (організаціями) комунальних послуг та енергоносіїв, 
включаючи оплату енергоносіїв для виробничих та громадських потреб, виділені в окрему групу, а 
саме: код економічної класифікації видатків 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв». За 
цією категорією здійснюються платежі з оплати бюджетними установами (організаціями) комуналь-
них послуг та енергоносіїв, включаючи оплату енергоносіїв для виробничих та громадських потреб 
та оплату енергосервісу. 

До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВ 2270, на підставі затверджених в установ-
леному порядку лімітів. Розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету, або надання 
кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, є невід’ємною частиною кошторису. 

Частина 3 статті 51 Бюджетного кодексу України обов’язок встановлення лімітів споживання ко-
мунальних послуг та енергоносіїв закріплює за відповідними головними розпорядниками бюджет-
них коштів. 

Вищезазначене свідчить про те, що саме головні розпорядники бюджетних коштів повинні дове-
сти розпорядникам нижчого рівня відповідні обґрунтовані ліміти споживання комунальних послуг 
та енергоносіїв. 

Аналіз актів, що приймаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого са-
моврядування, свідчить про неоднакове застосування органами цієї норми. 

Так, трапляються непоодинокі випадки видання актів щодо встановлення лімітів споживання 
комунальних послуг та енергоносіїв на рік безпосередньо у цьому ж році. Це не повною мірою 
відповідає суті та цілям встановлення таких лімітів, що їх прагнув досягти законодавець. Із змісту 
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Бюджетного кодексу України та Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 
виконання кошторисів бюджетних установ, встановлення лімітів є складовою бюджетного плану-
вання, тобто, стадією бюджетного процесу, що відбувається у році, що передує плановому. Отже, 
ліміти споживання комунальних послуг та енергоносіїв доцільно встановлювати наприкінці року 
під час складання проектів кошторисів на наступний бюджетний період. 

Крім того, у деяких територіальних громадах ліміти споживання комунальних послуг та енерго-
носіїв встановлюються актами виконавчих органів (комітетів) місцевих рад, місцевих державних 
адміністрацій тощо, в цілому по усіх бюджетних будівлях та приміщеннях (адміністративних, загаль-
ноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я та інших). 
Це також є певним відхиленням від передбаченого чинним законодавством повноваження саме 
головних розпорядників бюджетних коштів. 

Необхідно зауважити, що якщо ж такі ліміти головним розпорядником не доведені, то розрахун-
ки, зазвичай, проводяться виходячи з реальної потреби установи в коштах на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв, визначеної за результатами проведеного аналізу щодо споживання цих по-
слуг за попередні періоди. 

Щодо обґрунтованості лімітів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, яку передбачає 
частина 3 статті 51 Бюджетного кодексу України, варто зазначити таке. 

Левова частка актів про встановлення лімітів споживання комунальних послуг та енергоносіїв 
спирається на загальні норми законодавства, такі, як Бюджетний кодекс України, Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», що регулюють базову компетенцію органів щодо прий-
няття таких актів. 

Якщо звернути увагу на динаміку встановлення лімітів споживання комунальних послуг та енер-
гоносіїв, вбачається, що органи щороку спираються на минулорічні показники, затверджуючи їх 
на рівні попереднього року. Потреба збільшення лімітів споживання комунальних послуг та енер-
гоносіїв пояснюється зазвичай такими речами: протягом року збільшується кількість відвідувачів 
закладів споживачами послуг, що ними надаються; збільшенням штатної чисельності установ; від-
новленням роботи підрозділів установ; збільшенням мережі закладів тощо. Зменшення ж лімітів 
споживання комунальних послуг та енергоносіїв обґрунтовується ж лише зменшенням чи оптимі-
зацією мережі закладів. 

Проте, Міжгалузевими нормами споживання електричної та теплової енергії для установ і ор-
ганізацій бюджетної сфери України (далі - Норми), затвердженими наказом Державного комітету 
України з енергозбереження від 25 жовтня 1999 № 91, запроваджено єдину методологію при нор-
муванні електричної і теплової енергії та обґрунтуванні норм споживання електричної і теплової 
енергії на освітлення, опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання з урахуванням конкретних 
умов, забезпечення можливості інженерного аналізу споживання енергетичних ресурсів в устано-
вах і організаціях освіти, культури, охорони здоров’я тощо, підвищення відповідальності за еко-
номне використання електричної і теплової енергії. Відповідно до цього акту, при розробці норм 
споживання теплової й електричної енергії має застосовуватися розрахунково-аналітичний метод, 
який передбачає визначення питомих норм споживання теплової й електричної енергії шляхом 
обчислення їх за статтями споживання на основі прогресивних показників використання, а також 
шляхом запланованих заходів з економії. Основними вихідними даними для визначення питомих 
норм споживання теплової й електричної енергії є: 

• первинна технологічна документація (проекти споруд, технологічні регламенти та інструкції); 
• паспортні дані технологічного та енергетичного обладнання; 
• нормативні показники, що характеризують найбільш раціональні та енергоефективні умо-

ви виробництва (коефіцієнт використання потужності, показники споживання енергоносіїв 
та втрат енергії під час передачі та перетворення, санітарні норми, теплові характеристики 
приміщень тощо); 

• дані про планові та фактичні питомі норми споживання теплової й електричної енергії за 
минулі періоди, а також акти перевірок використання енергії у виробництві; 

• план організаційно-технічних заходів з економії енергії. 
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Лише у поодиноких випадках в актах деяких органів місцевого самоврядування при встановлен-
ні лімітів споживання комунальних послуг та енергоносіїв міститься посилання на наказ Держав-
ного комітету України з енергозбереження від 25 жовтня 1999 № 91 «Про затвердження Міжгалузе-
вих норм споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери 
України». Це дає підстави сподіватись, що відповідні органи при встановленні лімітів споживання 
комунальних послуг та енергоносіїв керувались саме цими Нормами та ураховували, серед іншого, 
як нормативні та фактичні показники, так і заплановані заходи з економії. 

Потребує уваги й той факт, що за відсутності у бюджетному процесі відповідного роз’яснюючого 
документу щодо встановлення лімітів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, відсутній 
єдиний підхід серед органів щодо одиниць виміру лімітів, що підлягають затвердженню. Має місце 
встановлення лімітів як у натуральних одиницях, так і у грошовому вигляді. 

Процес планування, фактично, завершується здійсненням розпорядниками бюджетних коштів 
ряду організаційно-правових дій. Головні розпорядники встановлюють для розпорядників нижчо-
го рівня граничні обсяги видатків бюджету; розраховують і повідомляють розпорядникам нижчого 
рівня інші показники, яких вони повинні дотримуватися, відповідно до законодавства, і які необ-
хідні для правильного визначення видатків бюджету; розглядають показники проектів кошторисів 
розпорядників нижчого рівня щодо законності та правильності розрахунків, доцільності заплано-
ваних видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, правильності їх розподілу відповідно до 
економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, повноти над-
ходження доходів або повернення кредитів, додержання діючих ставок норм, цін, лімітів, а також 
інших показників, відповідно до законодавства. 

Під час визначення обсягів видатків бюджету розпорядників нижчого рівня, головні розпоряд-
ники повинні враховувати об’єктивну потребу в коштах кожної установи, виходячи з її основних 
виробничих показників і контингентів, які встановлюються для установ (кількість класів, учнів у 
школах, ліжок у лікарнях, дітей у дошкільних закладах тощо), обсягу виконуваної роботи, штатної 
чисельності, необхідності погашення дебіторської і кредиторської заборгованості та реалізації 
окремих програм і намічених заходів щодо скорочення витрат у плановому періоді. Обов’язковим 
є виконання вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на опла-
ту праці з нарахуваннями, виплату стипендії, а також на господарське утримання установ. Під час 
визначення видатків у проектах кошторисів установи повинен забезпечуватися суворий режим 
економії коштів і матеріальних цінностей. 

Здійснення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 
Згідно з частиною 3 статті 51 Бюджетного кодексу України, розпорядники бюджетних коштів за-

безпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопо-
стачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними уста-
новами, та укладають договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним 
головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. 

Якщо ж такі ліміти головним розпорядником не доведені, то розрахунки потрібно проводити ви-
ходячи з реальної потреби установи в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за да-
ними попередніх періодів, при цьому повинен бути забезпечений суворий режим економії коштів. 

Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності затверджених кошторисів, 
планів асигнувань тощо. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв також спрямовуються влас-
ні надходження бюджетних установ. Установи мають право брати бюджетні зобов’язання та витра-
чати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами. 

Після отримання головним розпорядником коштів бюджетних призначень, шляхом їх за-
твердження у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет), він 
розподіляє та доводить до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержу-
вачів бюджетних коштів у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань, затверджує 
їм кошториси (плани використання бюджетних коштів). За вимогами статті 23 Бюджетно-
го кодексу України виключно наявність відповідного бюджетного призначення є підставою 
взяття будь-якого бюджетного зобов’язання та здійснення за ним платежів з бюджету. Отже, 
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тільки після затвердження передбачених бюджетним процесом документів (кошторисів –  
для розпорядників нижчого рівня, планів використання бюджетних коштів – для одержувачів) уста-
нови набувають права на укладання договорів та здійснення розрахунків за ними. 

Варто зазначити, що житлово-комунальні, як і будь-які інші послуги, є предметом регулювання 
Закону України «Про публічні закупівлі». Отже, кожна установа, яка отримує комунальні послуги та 
енергоносії, має дотримуватись відповідних процедур, установлених цим Законом, враховуючи той 
факт, що на оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачатимуться бюджетні кошти. 

Отже, за наявності доведених головним розпорядником бюджетних асигнувань, обґрунтованих 
лімітів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, проведених процедур закупівель установа 
має право укладати договори на надання комунальних послуг та енергоносіїв. 

Розглянемо способи набуття договірних зобов’язань щодо надання комунальних послуг та енер-
гоносіїв на прикладі постачальних організацій м. Києва. 

Електрична енергія 

Після здійснення необхідних організаційних дій та обміну документами між споживачем та по-
стачальником укладається Договір про постачання електричної енергії. Розрахунки за спожиту 
електричну енергію юридичним особам-споживачам електричної енергії здійснюються на підставі 
Правил користування електричною енергією (далі - Правила) та відповідно до умов Договору про 
постачання електричної енергії. 

З описаної системи планування бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
вбачається, що річний обсяг електричної енергії, який відображається у Договорі про постачання 
електричної енергії, визначається установами, виходячи з установлених лімітів споживання, які, в 
свою чергу, розраховуються головним розпорядником бюджетних коштів, як правило, на підставі 
обсягів, спожитих установою у попередньому році. Виключенням є новоутворені заклади, щодо 
яких, якщо вони функціонуватимуть у будівлях, нещодавно введених в експлуатацію, застосовува-
тимуться показники потужностей, відображених у проектно-технічній документації на будівлю. 

Укладений з дотриманням усіх процедур Договір про постачання електричної енергії, стає бюд-
жетним зобов’язанням. Відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпо-
рядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської 
служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (далі 
– Порядок реєстрації зобов’язань), бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання 
розпорядників бюджетних коштів обліковуються органами Казначейства в бухгалтерському обліку 
виконання бюджетів та відображаються у звітності про виконання бюджетів. Розпорядники бюд-
жетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до від-
повідного органу Казначейства. 

Розрахунковим періодом для визначення обсягу спожитої електричної енергії приймається 
місяць з певного числа попереднього місяця до такого ж числа розрахункового місяця. Обсяги 
електричної енергії, які підлягають оплаті, визначаються за показаннями розрахункових засобів 
обліку електричної енергії про її фактичне споживання за винятком випадків, передбачених Пра-
вилами, а саме: 

• якщо клієнтом протягом 2 розрахункових періодів знижена середня фактична величина спо-
живання електричної потужності та/або обсяг споживання електричної енергії; 

• якщо умови температурного режиму в місці встановлення засобу обліку не відповідають 
визначеним Правилам улаштування електроустановок (ПУЕ) та/або паспортним даним за-
собів обліку вимогам температурного режиму експлуатації засобів обліку у зимовий період 
(грудень, січень, лютий), обсяг спожитої електричної енергії постачальник збільшує на 5% у 
порівнянні з обсягом, визначеним за фактичними показаннями цього засобу обліку; 

• якщо клієнтом порушено Правила в частині обліку електричної енергії або стану утримання 
розрахункових засобів обліку, постачальник розраховує вартість не облікованої електроенер-
гії за тарифами, що діяли у періоді, за який здійснюється перерахунок спожитої електроенергії; 
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• у разі тимчасового порушення розрахункового обліку електричної енергії не з вини клієнта, 
обсяг електричної енергії, використаної клієнтом з першого дня поточного розрахункового 
періоду, у якому було виявлено порушення обліку, або часу та дня, зафіксованого засобом 
обліку до дня відновлення розрахункового обліку, визначається на підставі: 
• показань технічних (контрольних) засобів обліку, стан яких відповідає вимогам ПУЕ і 

Держстандарту, за умови наявності таких, 
• розрахунків постачальника за середньодобовим обсягом споживання електроенергії 

попереднього розрахункового періоду до порушення розрахункового обліку, якщо до-
стовірно відомо початок періоду порушення, 

• розрахунків постачальника за середньодобовим обсягом споживання електричної 
енергії наступного після відновлення розрахункового обліку періоду; 

• якщо розрахункові засоби обліку встановлені не на межі розподілу балансової належності 
електромереж, втрати електричної енергії на ділянці мережі від межі розподілу до місця 
встановлення розрахункових засобів обліку відносяться на рахунок організації, на балансі 
якої перебуває зазначена ділянка мережі; 

• за наявності послідовного приєднання розрахункових засобів обліку клієнта та субспоживачів 
кількість спожитої клієнтом електричної енергії визначається як різниця між загальною сумою 
споживання клієнта та субспоживачів, відповідно до умов договорів з постачальником; 

• величина технологічних втрат електричної енергії в технологічних електричних мережах 
клієнта, що пов’язані з передачею електричної енергії в електричні мережі інших суб’єктів 
господарювання, визначаються клієнтом або за домовленістю з постачальником. Визначені 
таким чином технологічні втрати електричної енергії зазначаються в Додатку «Розрахунок 
втрат» до Договору, включаються до обсягів використання електроенергії інших суб’єктів 
господарювання, визначених за показаннями засобів обліку на межі балансового розподілу 
цих суб’єктів з наступним зменшенням обсягу електроенергії, що надійшла до електроме-
режі клієнта – власника цих мереж. 

Обсяги електричної енергії, що підлягають оплаті клієнтом, підтверджуються Актом про викори-
стану електричну енергію, який клієнт надає постачальнику протягом доби після закінчення розра-
хункового періоду. 

Тобто, з цього можна зробити висновки, що споживач сплачує постачальній організації щомі-
сячно вартість спожитої ним електричної енергії за даними приладів обліку. Зміна розміру оплати, 
зазвичай у бік збільшення, є наслідком двох основних чинників – порушення правил споживання 
електричної енергії споживачем (людський фактор) та вихід з ладу обладнання. 

Установа щомісячно, після складання у встановленому Договором про постачання електричної 
енергії порядку Акту про використану електричну енергію, набуває зобов’язань щодо його опла-
ти. Зобов’язання розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) сплатити кошти 
за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення 
договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджет-
ного періоду відповідно до законодавства є бюджетним фінансовим зобов’язанням. 

Відповідно до Порядку реєстрації зобов’язань, розпорядники бюджетних коштів протягом 7 ро-
бочих днів з дати прийняття ними до виконання бюджетного фінансового зобов’язання (тобто, дати 
складання Акту про використану електричну енергію за попередній місяць), якщо інше не перед-
бачено бюджетним зобов’язанням, подають до відповідного органу Казначейства Реєстр фінансо-
вих зобов’язань, а також документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та 
бюджетного фінансового зобов’язання. Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зо-
бов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою 
«зареєстровано та взято на облік». 

Під час виконання умов одного бюджетного зобов’язання можуть виникати у різні періоди 
декілька бюджетних фінансових зобов’язань, які реєструються в органах Казначейства, відповідно 
до вимог Порядку реєстрації зобов’язань. Тобто, акти про використану електричну енергію подава-
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тимуться до органів Казначейства щомісячно та реєструватимуться ним. 
Зареєстровані у встановленому порядку бюджетні фінансові зобов’язання стають підставою для 

здійснення оплати по відповідному зобов’язанню. 

Теплова енергія 

Користування тепловою енергією допускається лише на підставі договору купівлі - продажу те-
плової енергії між споживачем і теплопостачальною організацією. 

Як приклад міста Києва, енергопостачальна компанія ПАТ «Київенерго», являючись моно-
полістом, для окремих видів споживачів встановлює певні умови для порядку розрахунків за те-
плову енергію та термінів сплати для бюджетних організацій. 

Так, на виконання умов договорів на постачання теплової енергії бюджетним установам в об-
сягах теплової енергії на суму, що не перевищує 100 000 грн, розрахунки здійснюються наступним 
чином: 

Бюджетні установи щомісяця отримує від ПАТ «Київенерго» такі документи: 
• облікову картку фактичного споживання теплової енергії за звітний період; 
• акт звіряння розрахунків на початок розрахункового періоду (один примірник оформлено-

го акта звіряння бюджетна установа повертає в ПАТ «Київенерго»); 
• акт приймання-передавання товарної продукції; 
• рахунок-фактуру, куди включені вартість теплової енергії на поточний місяць, з урахуванням 

остаточного сальдо розрахунків на початок розрахункового періоду; 
• податкову накладну. 
Сплату за вищевказаними документами, бюджетні установи виконують не пізніше 25 числа по-

точного місяця. Бюджетні установи споживають теплову енергію в межах коштів, передбачених 
кошторисом витрат, як на поточне споживання так і на покриття заборгованості з поданням ПАТ 
«Київенерго» кошторису витрат на кожний рік. 

На виконання умов договорів про закупівлю товару (послуги) (теплова енергія у гарячій воді/
парі) за державні кошти, укладених між бюджетними установами – Замовниками та ПАТ «Київенер-
го» - Учасником (у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі») розрахунки за теплову 
енергію проводяться щомісячно шляхом: оплати Замовником вартості спожитої теплової енергії 
протягом 3-х діб після пред’явлення Учасником рахунка на оплату товару (далі - рахунок) або після 
підписання Сторонами акта приймання - передавання товарної продукції за звітній період згідно з 
Додатком до Договору; 

До рахунка Учасником додаються: облікові картки за звітний період, акти приймання - переда-
вання товарної продукції за звітний період та акти звіряння розрахунків на звітну дату. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 № 1198 затверджено Правила користу-
вання тепловою енергією, які визначають взаємовідносини між теплопостачальними організаціями 
та споживачами теплової енергії, є обов’язкові для виконання усіма теплопостачальними організа-
ціями незалежно від форми власності, споживачами, організаціями, що виконують проектування, 
пуск, налагодження та експлуатацію обладнання для виробництва, транспортування, постачання та 
використання теплової енергії. 

Відповідно до цих Правил, обсяг спожитої теплової енергії, здійснення контролю за параметра-
ми теплоносія і налагодження режиму роботи теплового обладнання визначається за допомогою, 
та на основі, показів вузла обліку – комплекту засобів вимірювальної техніки, що занесені до Дер-
жавного реєстру засобів вимірювальної техніки. 

Споживач теплової енергії в письмовій формі звертається до постачальника з питання прийнят-
тя вузла обліку теплової енергії в експлуатацію. Після виконання всіх встановлених вимог здійс-
нюється допуск вузла обліку тепла до експлуатації, пломбування його складових частин. 

Проведення розрахунків за спожиту теплову енергію та надання відомостей обліку до ПАТ 
«Київенерго» здійснюється споживачем шляхом зняття показників приладів вузла обліку тепла в 
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термін, обумовлений договором на теплопостачання. 
У разі відсутності, пошкодження та/або неправильної роботи приладів комерційного обліку 

оплата здійснюється відповідно до визначених у договорі навантажень з урахуванням середньомі-
сячної фактичної температури теплоносія в теплових мережах теплопостачальної організації, се-
редньомісячної температури зовнішнього повітря та кількості годин (діб) роботи тепловикори-
стального обладнання в розрахунковому періоді. 

У договорі зазначається максимальне теплове годинне навантаження за кожним видом і пара-
метром теплоносія на опалення, вентиляцію, кондиціювання, максимальне, середньогодинне і се-
редньодобове теплове навантаження на гаряче водопостачання, а також місячний, квартальний та 
річний обсяг постачання теплової енергії. 

Загальні принципи, установлені законодавством, до формування обсягів річного споживання 
продукції, що закуповується, для теплової енергії є аналогічними процесу закупівлі електричної 
енергії та формуються виходячи з лімітів споживання, визначених відповідним головним розпо-
рядником. 

Відхилення від установленого у договорі річного обсягу, можуть бути пов’язані як з випадками, 
не залежними від споживача, такими, як різка зміна погодних умов, вихід з ладу обладнання тощо, 
так і має місце з вини споживача – несвоєчасне подання, або не подання, інформації про спожите 
тепло, не інформування постачальника про вихід з ладу обладнання тощо. 

У разі виходу з ладу теплолічильника, або (в разі потреби) повірки приладів обліку теплової 
енергії, до поновлення їх працездатності облік теплової енергії здійснюється розрахунковим спо-
собом на підставі усереднених показань приладів за попередні три доби з коригуванням, відповід-
но до фактичної температури зовнішнього повітря. Термін застосування розрахункових значень не 
повинен перевищувати 15 діб на рік. 

При неможливості введення в експлуатацію теплолічильника, який вийшов з ладу, обсяг фактич-
но спожитої теплової енергії розраховується відповідно до теплового навантаження, визначеного 
у договорі, з урахуванням середньомісячної фактичної температури теплоносія в теплових мере-
жах теплопостачальної організації, середньомісячної температури зовнішнього повітря та кількості 
годин (діб) роботи тепловикористовуючого обладнання в розрахунковому періоді. Застосування 
обсягів договірних навантажень при розрахунках за поставлене тепло також застосовується у разі 
зазначених вище порушень умов договору з вини споживача. 

Договір на теплопостачання підлягає аналогічній реєстрації в органах Казначейства, як і інші до-
говори, що виконуються за рахунок бюджетних коштів. 

Таким чином, при оплаті теплової енергії можуть виникати три варіанти розрахунків: за даними 
приладів обліку (фактичні), розрахункові (у разі тимчасової непрацездатності приладів обліку – за 
час такої непрацездатності) та договірні (за відсутності приладів обліку або їх постійній непрацез-
датності). У разі ж порушення умов договору споживачем, до нього можуть бути застосовані штраф-
ні санкції, що призведе до додаткових витрат з бюджету, а також заходи впливу, аж до тимчасового 
обмеження або припинення постачання послуг. 

Висновок 

З проведених досліджень теорії планування та витрачання коштів бюджету на оплату кому-
нальних послуг та енергоносіїв, та практики її застосування в окремих органах державної влади 
та місцевого самоврядування, вбачається, що установлені законодавством принципи формування 
потреби установ на комунальні послуги та енергоносії не містять жодних стимулів для установ до їх 
економії. Це пов’язано з принципом планування, який застосовується головними розпорядниками, 
виходячи з фактичних показників споживання комунальних послуг та енергоносіїв за попередній 
рік. Для установи є фактично ризиком досягти економії, адже, за умови дотримання її головним 
розпорядником згаданого принципу щодо факту попереднього року, їй на наступний період дово-
дитиметься менший ліміт споживання комунальних послуг та енергоносіїв.
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ДОДАТОК 3. Структури даних, що передаються за допомогою автоматизованих систем 
моніторингу енергоспоживання на рівень району, області, країни

МЕХАНІЗМ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Обмін даними між базами даних систем відбувається методом POST запиту в форматі JSON до API 
серверу.

ОПИС СТРУКТУРИ ДАНИХ В JSON

Для передачі даних використовується загальний вигляд структури даних:
{
  user: xxxxxx,
  token: xxxxxx,
  building_data: xxxxxx,
  commune_data: xxxxxx,
  energy_generation_data: xxxxxx
} 

Значення user та token використовуються для авторизації користувачів.
building_data – структура даних щодо показників для збору на рівні будівлі (житлові будинки, 

комерційний, публічний сектор);
commune_data - структура даних щодо показників для збору на рівні громади;
energy_generation_data - структура даних щодо показників для збору у державних та приватних 

об’єктах генерації (ТЕЦ, котельні тощо).

ОПИС СТРУКТУРИ ДАНИХ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ЗБОРУ НА РІВНІ БУДІВЛІ

Параметр структури Можливі значення Одиниця виміру

Назва будівлі name строка
Адреса address строка

Вид власності

property 1 – приватна індивіду-
альна
2 – приватна багато-
квартирна
3 - комерційна
4 - публічна

Кількість  поверхів floors Int поверх
Рік введення в  
експлуатацію 

construction_year Int рік

Загальна площа total_area Float м2
Опалювальна площа heat_area Float м2
Опалювальний об’єм heat_volume Float м3
Договірна потужність 

електропостачання 
electricity_power Float кВт

Договірна потужність 
теплопостачання 

heat_power Float кВт
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Площа огороджуваль-
них конструкцій 

construction_area Структура (dictionary/
{})

стіни walls Float м2
вікна windows Float м2
двері doors Float м2
підлога floor Float м2
дах roof Float м2

Коефіцієнт опору  
теплопровідності 

thermal_resistance_
coefficient

Структура (dictionary/
{})

стіни walls Float м2∙К / Вт
вікна windows Float м2∙К / Вт
двері doors Float м2∙К / Вт
підлога floor Float м2∙К / Вт
дах roof Float м2∙К / Вт

Кількість постійних  
мешканців

inhabitants Список структур (list/
[])

рік year int
осіб people int

Кількість відвідувачів
visitors Список структур (list/

[])
рік year int
осіб people int

Споживання  
енергоресурсів

energy_consumption Список структур (list/
[])

рік year int
Тепло heat Список з12 float (list of 

12 float/[])
Гкал

Електроенергія electricity Список з12 float (list of 
12 float/[])

кВт∙год

Холодна вода cold_water Список з12 float (list of 
12 float/[])

м3

Гаряча вода hot_water Список з12 float (list of 
12 float/[])

м3

Газ gas Список з12 float (list of 
12 float/[])

м3

Викопне тверде паливо fossil_solid_fuel Список з12 float (list of 
12 float/[])

МВт∙год

Біомаса biomass Список з12 float (list of 
12 float/[])

МВт∙год

Ціна енергоресурсів
energy_price Список структур (list/

[])
рік year int
Тепло heat Список з12 float (list of 

12 float/[])
грн /Гкал
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Електроенергія electricity Список з12 float (list of 
12 float/[])

грн / кВт∙год

Холодна вода cold_water Список з12 float (list of 
12 float/[])

грн / м3

Гаряча вода hot_water Список з12 float (list of 
12 float/[])

грн / м3

Газ gas Список з12 float (list of 
12 float/[])

грн / м3

Викопне тверде паливо fossil_solid_fuel Список з12 float (list of 
12 float/[])

грн / МВт∙год

Біомаса biomass Список з12 float (list of 
12 float/[])

грн / МВт∙год

Температура
temperature Список структур (list/

[])
рік year int
зовнішня outside float °C
Нормативна внутрішня inside_norm float °C
Фактична внутрішня inside float °C

Освітлення  
внутрішньобудинкове

lighting Список структур (list/
[])

рік year int
Кількість ламп розжарю-
вання

bulbs Int шт.

Загальна потужність 
ламп розжарювання

bulbs_capacity float кВт

Кількість лам плюмінес-
центних

fluorescent Int шт.

Загальна потужність 
ламп люмінесцентних

fluorescent_capacity float кВт

Кількість ламп світ-
лодіодних

led Int шт.

Загальна потужність 
ламп світлодіодних

led_capacity float кВт

Кількість ламп інших other Int шт.

ОПИС СТРУКТУРИ ДАНИХ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ЗБОРУ НА РІВНІ БУДІВЛІ

Параметр структури Можливі значення Одиниця 
виміру

Громада А community строка
Адреса Address строка

Рік спостереження

Система  
електропостачання

electricity Список структур (list/[])

рік year int
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Довжина мереж напру-
гою 110 (35) кВ і вище

net_length_110 float км

Потужність мереж напру-
гою 110 (35) кВ і вище

net_capacity_110 float кВт

Довжина мереж напру-
гою 10 (6) 20 кВ

net_length_10 float км

Потужність мереж на-
пругою 10 (6)20 кВ

net_capacity_10 float кВт

Довжина мереж напру-
гою до 1 кВ

net_length_1 float км

Потужність мереж на-
пругою до 1 кВ

net_capacity_1 float кВт

Трансформаторні під-
станції

transformers int шт.

Потужність трансформа-
торних підстанцій

transformers_capacity float кВА

Освітлення lighting Список структур (list/[])
рік year int
Довжина мереж net_length float км
Потужність мереж net_capacity float кВт
Опори pillar Int шт.
Кількість ламп розжарю-
вання

bulbs Int шт.

Загальна потужність 
ламп розжарювання

bulbs_capacity float кВт

Кількість ламп люмінес-
центних

fluorescent Int шт.

Загальна потужність 
ламп люмінесцентних

fluorescent_capacity float кВт

Кількість ламп світ-
лодіодних

led Int шт.

Загальна потужність 
ламп світлодіодних

led_capacity float кВт

Кількість ламп ртутних mercury Int шт.
Загальна потужність 
ламп ртутних

mercury_capacity float кВт

Кількість ламп натрієвих sodium Int шт.
Загальна потужність 
ламп натрієвих

sodium_capacity float кВт

Кількість ламп інших other Int шт.
Загальна потужність 
лампінших

other_capacity float кВт

Охоплення території territory float %
Система  

водопостачання
water Список структур (list/[])

рік year int
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Довжина мереж net_length float км
Потужність мереж net_capacity float тис. м3
Станції водозабору / 
свердловини

wells int шт.

споживання consumption float кВт∙год
потужність capacity float тис. м3
Очисні споруди treatment int шт.
споживання consumption float кВт∙год
потужність capacity float тис. м3
Лічильники абонентські: meters int шт.
оснащення абонентів equipping float %

Система  
теплопостачання

heat Список структур (list/[])

рік year int
Довжина мереж net_length float км
Потужність мереж net_capacity float МВт
ТЕЦ: chp int шт.
встановлена потужність chp _capacity float МВт
відпущене тепло chp _produced_heat float Гкал
Котельні: boilers int шт.
встановлена потужність boilers_capacity float МВт
відпущене тепло boilers_produced_heat float Гкал
ІТП ihs int шт.
ЦТП chs int шт.
Споживання (попит) consumption float МВт
Лічильники: meters int шт.
в тому числі з дистанцій-
ним контролем

remote_meters int шт.

оснащення абонентів equipping float %
Втрати в теплових мере-
жах

loss float % від  відпущеної 
в мережі

Спожито енергоресурсів 
за типами

energy_consumption Список структур (list/[])

рік year int
Електроенергія electricity Список з 12 float (list of 12 

float/[])
МВт∙год

Холодна вода cold_water Список з 12 float (list of 12 
float/[])

тис. м3

Газ gas Список з 12 float (list of 12 
float/[])

тис. м3

Викопне тверде паливо fossil_solid_fuel Список з 12 float (list of 12 
float/[])

МВт∙год

Біомаса biomass Список з 12 float (list of 12 
float/[])

МВт∙год
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тверде паливо solid_fuel Список з 12 float (list of 12 
float/[])

МВт∙год

Транспорт transport Список структур (list/[])
рік year int
Моторний: motor_vehicles int шт.
споживання пального: fuel float т
бензин gasoline float т
дизель diesel float т
газ gas float т
Електротранспорт:
приватний, кількість private_electric_

vehicles
int шт.

приватний, споживання 
електроенергії

private_electric_
vehicles_consumption

float МВт∙год

громадський, кількість public_electric_vehicles int шт.
громадський, споживан-
ня електроенергії

public_electric_
vehicles_consumption

float МВт∙год

Температура зовнішня 
(середня опалювально-

го періоду)

temperature Список структур (list/[])

рік year int
зовнішня outside float °C

Будівлі buildings Структура (dictionary/{})
приватні private Структура (dictionary/{})
1 поверх floors_1 int шт.
2 – 3 поверхи floors_2 int шт.
4 – 9 поверхів floors_4 int шт.
10 – 16 поверхів floors_10 int шт.
понад 16 поверхів floors_16 int шт.
комерційні commercial Структура (dictionary/{})
1 поверх floors_1 int шт.
2 – 3 поверхи floors_2 int шт.
4 – 9 поверхів floors_4 int шт.
10 – 16 поверхів floors_10 int шт.
понад 16 поверхів floors_16 int шт.
public commercial Структура (dictionary/{})
1 поверх floors_1 int шт.
2 – 3 поверхи floors_2 int шт.
4 – 9 поверхів floors_4 int шт.
10 – 16 поверхів floors_10 int шт.
понад 16 поверхів floors_16 int шт.

Загальна площа area Структура (dictionary/{})
приватні private Структура (dictionary/{})
1 поверх floors_1 float м2
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2 – 3 поверхи floors_2 float м2
4 – 9 поверхів floors_4 float м2
10 – 16 поверхів floors_10 float м2
понад 16 поверхів floors_16 float м2
комерційні commercial Структура (dictionary/{})
1 поверх floors_1 float м2
2 – 3 поверхи floors_2 float м2
4 – 9 поверхів floors_4 float м2
10 – 16 поверхів floors_10 float м2
понад 16 поверхів floors_16 float м2
public commercial Структура (dictionary/{})
1 поверх floors_1 float м2
2 – 3 поверхи floors_2 float м2
4 – 9 поверхів floors_4 float м2
10 – 16 поверхів floors_10 float м2
понад 16 поверхів floors_16 float м2

Опалювальна площа heat_area Структура (dictionary/{})
приватні private Структура (dictionary/{})
1 поверх floors_1 float м2
2 – 3 поверхи floors_2 float м2
4 – 9 поверхів floors_4 float м2
10 – 16 поверхів floors_10 float м2
понад 16 поверхів floors_16 float м2
комерційні commercial Структура (dictionary/{})
1 поверх floors_1 float м2
2 – 3 поверхи floors_2 float м2
4 – 9 поверхів floors_4 float м2
10 – 16 поверхів floors_10 float м2
понад 16 поверхів floors_16 float м2
public commercial Структура (dictionary/{})
1 поверх floors_1 float м2
2 – 3 поверхи floors_2 float м2
4 – 9 поверхів floors_4 float м2
10 – 16 поверхів floors_10 float м2
понад 16 поверхів floors_16 float м2

Опалювальний об’єм heat_volume Структура (dictionary/{})
приватні private Структура (dictionary/{})
1 поверх floors_1 float м3
2 – 3 поверхи floors_2 float м3
4 – 9 поверхів floors_4 float м3
10 – 16 поверхів floors_10 float м3
понад 16 поверхів floors_16 float м3
комерційні commercial Структура (dictionary/{})
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1 поверх floors_1 float м3
2 – 3 поверхи floors_2 float м3
4 – 9 поверхів floors_4 float м3
10 – 16 поверхів floors_10 float м3
понад 16 поверхів floors_16 float м3
public commercial Структура (dictionary/{})
1 поверх floors_1 float м3
2 – 3 поверхи floors_2 float м3
4 – 9 поверхів floors_4 float м3
10 – 16 поверхів floors_10 float м3
понад 16 поверхів floors_16 float м3

Кількість постійних 
мешканців

inhabitants Список структур (list/[])

рік year int
приватні private int осіб
1 поверх floors_1 int осіб
2 – 3 поверхи floors_2 int осіб
4 – 9 поверхів floors_4 int осіб

Кількість  
відвідувачів

visitors Список структур (list/[])

рік year int
комерційні commercial Структура (dictionary/{})
1 поверх floors_1 int осіб
2 – 3 поверхи floors_2 int осіб
4 – 9 поверхів floors_4 int осіб
10 – 16 поверхів floors_10 int осіб
понад 16 поверхів floors_16 int осіб
public commercial Структура (dictionary/{})
1 поверх floors_1 int осіб
2 – 3 поверхи floors_2 int осіб
4 – 9 поверхів floors_4 int осіб
10 – 16 поверхів floors_10 int осіб
понад 16 поверхів floors_16 int осіб

Споживання  
енергоресурсів

energy_consumption Список структур (list/[])

рік year int
Тепло heat Список з 12 float (list of 12 

float/[])
Гкал 

Електроенергія electricity Список з 12 float (list of 12 
float/[])

кВт∙год

Холодна вода cold_water Список з 12 float (list of 12 
float/[])

тис. м3

Гаряча вода hot_water Список з 12 float (list of 12 
float/[])

тис. м3
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Газ gas Список з 12 float (list of 12 
float/[])

тис. м3

Викопне тверде паливо fossil_solid_fuel Список з 12 float (list of 12 
float/[])

МВт∙год

Біомаса biomass Список з 12 float (list of 12 
float/[])

МВт∙год

Споживання енергоре-
сурсів за типами спо-

живачів

energy_consumption_
by_type

Структура (dictionary/{})

Побутові household Структура (dictionary/{})
рік year int
Тепло heat float Гкал 
Електроенергія electricity float кВт∙год
Холодна вода cold_water float тис. м3
Гаряча вода hot_water float тис. м3
Газ gas float тис. м3
Викопне тверде паливо fossil_solid_fuel float МВт∙год
Біомаса biomass float МВт∙год
Бюджетні budget Структура (dictionary/{})
рік year int
Тепло heat float Гкал 
Електроенергія electricity float кВт∙год
Холодна вода cold_water float тис. м3
Гаряча вода hot_water float тис. м3
Газ gas float тис. м3
Викопне тверде паливо fossil_solid_fuel float МВт∙год
Біомаса biomass float МВт∙год
Комерційні commercial Структура (dictionary/{})
рік year int
Тепло heat float Гкал 
Електроенергія electricity float кВт∙год
Холодна вода cold_water float тис. м3
Гаряча вода hot_water float тис. м3
Газ gas float тис. м3
Викопне тверде паливо fossil_solid_fuel float МВт∙год
Біомаса biomass float МВт∙год
Генерація generation Структура (dictionary/{})
рік year int
Тепло heat float Гкал 
Електроенергія electricity float кВт∙год
Холодна вода cold_water float тис. м3
Гаряча вода hot_water float тис. м3
Газ gas float тис. м3
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Викопне тверде паливо fossil_solid_fuel float МВт∙год
Біомаса biomass float МВт∙год
Ціна енергоресурсів за 

типами  
споживачів

energy_price_by_type Список структур (list/[])

Побутові household Структура (dictionary/{})
рік year int
Тепло heat float грн / Гкал
Електроенергія electricity float грн / кВт∙год
Холодна вода cold_water float грн / м3
Гаряча вода hot_water float грн / м3
Газ gas float грн / м3
Викопне тверде паливо fossil_solid_fuel float грн / МВт∙год
Біомаса biomass float грн / МВт∙год
Бюджетні budget Структура (dictionary/{})
рік year int
Тепло heat float грн / Гкал
Електроенергія electricity float грн / кВт∙год
Холодна вода cold_water float грн / м3

Гаряча вода hot_water float грн / м3
Газ gas float грн / м3
Викопне тверде паливо fossil_solid_fuel float грн / МВт∙год
Біомаса biomass float грн / МВт∙год

Комерційні commercial Структура (dictionary/{})
рік year int
Тепло heat float грн / Гкал
Електроенергія electricity float грн / кВт∙год
Холодна вода cold_water float грн / м3
Гаряча вода hot_water float грн / м3
Газ gas float грн / м3
Викопне тверде паливо fossil_solid_fuel float грн / МВт∙год
Біомаса biomass float грн / МВт∙год
Генерація generation Структура (dictionary/{})
рік year int
Тепло heat float грн / Гкал
Електроенергія electricity float грн / кВт∙год
Холодна вода cold_water float грн / м3
Гаряча вода hot_water float грн / м3
Газ gas float грн / м3
Викопне тверде паливо fossil_solid_fuel float грн / МВт∙год
Біомаса biomass float грн / МВт∙год
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ОПИС СТРУКТУРИ ДАНИХ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ЗБОРУ У ДЕРЖАВНИХ ТА ПРИВАТНИХ 
ОБ’ЄКТАХ ГЕНЕРАЦІЇ

Параметр структури Можливі значення Одиниця виміру

Найменування об’єк-
ту генерації

name строка

Адреса address строка
Рік спостереження observation_year Int рік
Спожито енергоре-
сурсів за типами

energy_consumption Список структур (list/[])

Електроенергія electricity Список з 12 float (list of 
12 float/[])

МВт∙год

Холодна вода cold_water Список з 12 float (list of 
12 float/[])

тис. м3

Газ gas Список з 12 float (list of 
12 float/[])

тис. м3

Викопне тверде пали-
во

fossil_solid_fuel Список з 12 float (list of 
12 float/[])

МВт∙год

Біомаса biomass Список з 12 float (list of 
12 float/[])

МВт∙год

Кількість виробленої 
електроенергії

produced_electricity Список з 12 float (list of 
12 float/[])

МВт∙год

Кількість виробленої 
теплової енергії

produced_heat Список з 12 float (list of 
12 float/[])

МВт∙год

Кількість відпущеної 
споживачеві тепло-
вої енергії

released_heat Список з 12 float (list of 
12 float/[])

МВт∙год

Кількість спожитої 
теплової енергії 
кінцевими спожива-
чами

consumed_heat Список з 12 float (list of 
12 float/[])

МВт∙год

Ефективність (ККД), 
теплова енергія

heat_efficiency Список з 12 float (list of 
12 float/[])

%

Ефективність (ККД), 
електрична енергія

electricity_efficiency Список з 12 float (list of 
12 float/[])

%

Коефіціент викори-
стання встановленої 
потужності

utilization_rate Список з 12 float (list of 
12 float/[])

%

Потужність об’єкту object_power Список з 12 float (list of 
12 float/[])

МВт∙год

Втрати в теплових 
мережах

heat_loss Список з 12 float (list of 
12 float/[])

% від відпущеної в ме-
режі
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ДОДАТОК 4. Приклад універсального протоколу обміну даними між різними системами

{
  «user»: «usr»,
  «token»: 
«XXXXXXXXXXXXXXXXX»,
  «building_data»: {
    «name»: «Назва будівлі»,
    «address»: «Адреса, вул. Вули-
ця, 1»,
    «property»: 1,
    «floors»: 1,
    «construction_year»: 2000,
    «total_area»: 0.01,
    «heat_area»: 0.01,
    «electricity_power»: 0.01,
    «heat_power»: 0.01,
    «construction_area»: {
      «walls»: 0.01,
      «windows»: 0.01,
      «doors»: 0.01,
      «floor»: 0.01,
      «roof»: 0.01
    },
    «thermal_resistance_
coefficient»: {
      «walls»: 0.01,
      «windows»: 0.01,
      «doors»: 0.01,
      «floor»: 0.01,
      «roof»: 0.01
    },
    «inhabitants»: [
      {
        «year»: 2000,
        «people»: 100
      },
      {
        «year»: 2001,
        «people»: 101
      }
    ],
    «visitors»: [
      {
        «year»: 2000,
        «people»: 100
      },
      {
        «year»: 2001,
        «people»: 101
      }
    ],

    «energy_consumption»: [
      {
        «year»: 2000,
        «heat»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «electricity»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «cold_water»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «hot_water»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,

          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «gas»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «fossil_solid_fuel»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «biomass»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
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        ]
      },
      {
        «year»: 2001,
        «heat»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «electricity»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «cold_water»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «hot_water»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,

          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «gas»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «fossil_solid_fuel»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «biomass»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ]
      }
    ],
    «energy_price»: [
      {

        «year»: 2000,
        «heat»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «electricity»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «cold_water»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «hot_water»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
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          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «gas»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «fossil_solid_fuel»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «biomass»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ]
      },
      {
        «year»: 2001,
        «heat»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,

          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «electricity»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «cold_water»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «hot_water»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «gas»: [

          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «fossil_solid_fuel»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ],
        «biomass»: [
          0.1,
          0.2,
          0.3,
          0.4,
          0.5,
          0.6,
          0.7,
          0.8,
          0.9,
          0.1,
          0.11,
          0.12
        ]
      }
    ],
    «temperature»: [
      {
        «year»: 2000,
        «outside»: 0.12,
        «inside_norm»: 0.12,
        «inside»: 0.12
      },
      {
        «year»: 2001,
        «outside»: 0.12,
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        «inside_norm»: 0.12,
        «inside»: 0.12
      }
    ],
    «lighting»: [
      {
        «year»: 2000,
        «bulbs»: 2,
        «bulbs_capacity»: 0.2,
        «fluorescent»: 2,
        «fluorescent_capacity»: 0.2,
        «led»: 2,
        «led_capacity»: 0.2,
        «other»: 2,
        «other_capacity»: 0.2
      },
      {
        «year»: 2001,
        «bulbs»: 2,
        «bulbs_capacity»: 0.2,
        «fluorescent»: 2,
        «fluorescent_capacity»: 0.2,
        «led»: 2,
        «led_capacity»: 0.2,
        «other»: 2,
        «other_capacity»: 0.2
      }
    ]
  }
}
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ДОДАТОК 5. Рекомендоване (типове) технічне завдання на впровадження Системи енерго-
моніторнгу в місті/громаді 

ВСТУП 

Дане технічне завдання містить вимоги до можливостей та функціоналу системи моніторингу 
споживання енергоресурсів. 

Реалізація системи моніторингу дозволить забезпечити належний контроль за станом енерго-
споживання в бюджетних закладах, що стане основою функціонування системи енергетичного ме-
неджменту та ефективного впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання. 
Наявність моніторингу дозволить виявляти випадки нераціонального енергоспоживання, планува-
ти витрати на енергоносії та визначати будівлі, що потребують першочергового впровадження за-
ходів з підвищення ефективності енергоспоживання. 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Програмне забезпечення Системи моніторингу – веб-сайт та база даних закладів бюджетної 
сфери міста та значень спожитих ними обсягів теплової енергії, електричної енергії, холодної та га-
рячої води, внутрішніх температур в приміщеннях. 

Заклад – будівля бюджетної сфери міста, задіяна в системі моніторингу. 
Дані енергоспоживання – накопичувальні та миттєві значення приладів обліку теплової енер-

гії, електричної енергії, холодної (гарячої) води та показники приладів для вимірювання внутрішніх 
температур в приміщеннях. 

Накопичувальні значення приладів обліку: 
теплова енергія – теплоспоживання, маса та (або) об’єм в подавальному та зворотному трубопро-

водах, час напрацювання; 
електрична енергія – показання електролічильника; 
холодна (гаряча вода) – показання лічильника. 
Миттєві значення: температура в подавальному та зворотному трубопроводах (за показниками 

вузла обліку теплової енергії), температура в приміщеннях закладів.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В БУДІВЛЯХ 

• виявлення неефективного енергоспоживання; 
• прогнозування витрат на енергоносії; 
• планування впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання; 
• збір та накопичення бази даних щодо енергоспоживання по закладам; 
• ведення бази характеристик будівель, що впливають на енергоспоживання; 
• визначення фактичної економії енергоресурсів після впровадження заходів; 
• стимулювання персоналу до ощадного енергоспоживання; 
• допомога енергоменеджерам у прийнятті рішень щодо підвищення ефективності енергоспо-

живання; 
• інтеграція з іншими системами, зокрема з системами розрахунків за енергоносії, системами 

енергопостачальних організацій. 

ІСНУЮЧА СИТУАЦІЯ 

Облік енергоспоживання в закладах ведеться за показниками діючих вузлів обліку теплової енер-
гії, електричної енергії, холодної (гарячої) води. 

Лічильники теплової енергії 
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Лічильники теплової енергії, що встановлені в будівлях дозволяють отримувати інформацію про 
миттєве, погодинне та подобове теплоспоживання, температуру та витрати теплоносія в подаваль-
ному та зворотному трубопроводах. 

Лічильники обліку води 

Як правило, встановлені лічильники механічного типу, що не мають імпульсних або інтерфейсних 
виходів. 

Лічильники обліку електроенергії 

Встановлені лічильники різних типів, частина яких має інтерфейсні та/або імпульсні виходи. 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ 

Ієрархія об’єктів в системі (будівля-заклад-управління-департамент) повинні відповідати діючій 
організаційній структурі муніципалітету та мати можливість коригуватися у разі її зміни; 

Система повинна мати декілька рівнів доступу, таких як енергоменеджери (штатні одиниці струк-
турних підрозділів муніципалітету) та оператори вводу даних (відповідальні особи в закладах); 

Забезпечення цілодобового доступу всіх користувачів до програмного забезпечення Системи че-
рез веб-інтерфейс (за допомогою веб-браузера, без додаткових інсталяцій на пристрій користувача); 

Наповнення бази даних забезпечується шляхом ручного внесення даних енергоспоживання; 
Накопичувальні та миттєві значення вносяться в наступних одиницях виміру: 
• теплоспоживання в Гкал, ГДж, МВт.год; 
• температура в подавальному та зворотному трубопроводах в градусах Цельсія; 
• маса в подавальному та зворотному трубопроводах в тоннах; 
• об’єм в подавальному та зворотному трубопроводах в куб.м.; 
• час напрацювання (вузол обліку теплової енергії) в годинах; 
• електроспоживання – показник лічильника електричної енергії; 
• споживання води – показник лічильника холодної (гарячої води); 
• температура в приміщеннях закладу в градусах Цельсія. 
Кількість приладів обліку енергетичних ресурсів та приладів для вимірювання температури в 

приміщеннях за якими вносяться дані до бази даних системи кожного енергетичного ресурсу може 
бути не обмежена; 

Здійснення аналізу споживання всіх видів енергетичних ресурсів, облік яких забезпечується при-
ладами обліку та внутрішніх температур в приміщеннях за показами встановлених приладів шляхом 
візуалізації інформації у табличному та графічному виглядах. 

Можливість попередження появи аварійних ситуацій в системах теплопостачання закладів для 
їх недопущення; 

Надійне збереження та захист даних від несанкціонованого доступу; 
Можливість розширення Системи у відповідності до вимог Замовника, в т.ч. до виконання функ-

цій автоматизованого обліку енергоспоживання (комбінований збір даних). 

ВИМОГИ ДО АНАЛІЗУ ДАНИХ СПОЖИВАННЯ 

• порівняння даних енергоспоживання для закладу за різні періоди; 
• порівняння фактичного споживання з базовим рівнем та лімітами (за наявності їх встанов-

лення); 
• порівняння закладів між собою, особливо для однотипних будівель; 
• перевірка кореляції між споживанням різних видів енергоресурсів та зовнішніми/внутрішні-

ми умовами; 
• виявлення «проблемних» закладів, що могли б відображатися в головному вікні та показувати 
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найбільш критичні будівлі без входження безпосередньо в заклад; 
• наявність підказок про основні причини несправностей, щоб користувач навіть початкового 

рівня міг би користуватися системою; 
• формування звітів у форматі PDF та експорт даних у форматі XLS. 

ОБСЯГИ РОБІТ 

• внесення первинної інформації до бази даних Системи щодо закладів, які передбачається 
задіяти; 

• внесення первинної інформації до бази даних Системи щодо наявних приладів обліку в за-
кладах; 

• розробка інструкцій та проведення навчання з користування Системою для кожного кола ко-
ристувачів. 

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧА 

Робоча станція (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет) з операційною системою Microsoft 
Windows XP/Vista/7 (або вище), Linux або Macintosh та веб-браузером Google Chrome, Mozilla, Opera.
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РОЗДІЛ V.  
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОЕКТІВ З УПРАВЛІННЯ 
ЕНЕРГІЄЮ У МІСТАХ
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Український  уряд  спрямовує  зусилля  на  підвищення енергоефективнсті економіки.  Це  пов’я-
зано  з  рядом  переваг:  підвищення  енергоефективності  може  зменшити  вартість  енергоносіїв,  
що,  в  свою  чергу,  одна  з  важливих цілей  економічної  політики.  Це  також  сприяє  збільшенню  
енергетичної  незалежності  та зміцненню енергетичної  безпеки України. 

Окрім державного регулювання та встановлення відповідних тарифів, програми фінансової 
підтримки формують важливу складову суспільних зусиль, спрямованих на підвищення енерго-
ефективності.

На сьогоднішній день в Україні налічується досить великий перелік донорських та інвестиційних 
ресурсів в сфері енергозбереження, енергоефективності та охорони навколишнього природного 
середовища.

Основною метою даного розділу Посібника є надання інформаційної підтримки містам та грома-
дам України щодо діючих програм у сфері енергоефективності та реалізації політик сталого енерге-
тичного розвитку міст.

У даному розділі посібника представлено базу актуальних джерел фінансування енергоефек-
тивних проектів, що можуть залучатися органами місцевого самоврядування, неурядовими органі-
заціями та іншими зацікавленими суб’єктами, діяльність яких направлена на підвищення енерге-
тичної ефективності та охорони навколишнього середовища.

Дана підбірка матеріалів не претендує на повноту огляду всіх наявних кредитних та донорських 
ресурсів і включає в себе лише основні проекти та програми, що наразі реалізовуються в Україні, і 
посилання на джерела, де можна отримати додаткову інформацію чи контакти відповідних коорди-
наторів проектів.

Сподіваємося, що кожен з Вас знайде свій ресурс і реалізує свій проект, цим самим реалізує на 
практиці успішну модель сталого енергетичного розвитку громад.

1. Оцінка фінансово-економічної привабливості 
проектів з управління енергією у містах

Оцінка ефективності інвестиційного проекту базується на розрахунку цілого ряду показників.
Від обґрунтованості такої оцінки залежать терміни повернення вкладених коштів і перспективи ро-
звитку підприємства.

Методи оцінки комерційної спроможності інвестиційного проекту Методи оцінки комерцій-
ної спроможності інвестиційного проекту

 

Серед основних складових оцінки фінансово-економічної привабливості проектів виділяють:
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Розрахунок капітальних витрат:

- вартість основного та допоміжного обладнання, проектних, будівельних, монтажних та пуско-
налагоджувальних робіт і інших додаткових витрат, що визначаються за результатами кошторисно-
го розрахунку.

Розрахунок експлуатаційних витрат:

- витрати на паливно-енергетичні ресурси, обслуговування і ремонт обладнання, заробітну пла-
ту та соціальні виплати, амортизаційні відрахування й інші.

Розрахунок економії:

- скорочення обсягів споживання енергоносіїв в результаті технічних поліпшень або економію 
витрат, що досягається за рахунок заміщення існуючого джерела енергії більш дешевим.

Розрахунок чистої економії:

- економія за вирахуванням експлуатаційних витрат.
Визначення основних макроекономічних показників:

- курс валют та рівня інфляції;
- розмір відсоткової ставки по кредитам, облікової ставки національного фінансового регулято-

ра, ставки дисконтування;
- джерела та умову фінансування проекту і зобов’язання за ними.
Розрахунок фінансово-економічних показників:

- простий та дисконтований період окупності капітальних витрат для проектів (РР, DPP);
- внутрішня норма рентабельності (IRR);
- чистий приведений дохід (NPV);
- коефіцієнт чистої приведеної вартості (NPVQ);
- індекс рентабельності (РІ).
Основних показники, за яким відбувається оцінювання проекту:

Простий термін окупності (РР) - період повернення початкових інвестицій.
Ставка дисконтування (r) - мінімальна норма прибутковості, очікувана інвестором від даного 

проекту.
Дисконтований період окупності проекту (DPP) - тривалість періоду, протягом якого сума чи-

стих доходів, дисконтованих на момент завершення інвестицій, дорівнює сумі інвестицій.
Показник чистої поточної (теперішньої) вартості (NPV) - чистий приведений ефект або дохід, 

що дорівнює різниці теперішньої вартості грошових доходів і первісних (стартових) інвестицій. Він 
є узагальненим кінцевим результатом інвестиційної діяльності в абсолютному вимірі.

2. Джерела та інструменти фінансування

2.1 Національні програми та урядові проекти

Урядова програма відшкодування частини суми кредиту на придбання енергозберігаю-
чого обладнання та/або матеріалів (Постанова КМУ №1056 від 17.10.2011) 

Ця урядова програма також відома як «теплі» кредити.
Відшкодування, яке надається учасникам Урядової програми, становить:
• 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів 

для фізичних осіб;
• 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання енергоефективного обладнання/

матеріалів для фізичних осіб;
• 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК, 
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як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів.
Якщо позичальником є фізична особа, яка отримує субсидію на оплату житлово-комунальних 

послуг, то розмір відшкодування становитиме 35% як за напрямком придбання котлів, так і для ін-
ших енергоефективних заходів, але не більше 12 000 гривень.

Якщо в складі ОСББ є родини-отримувачі субсидії, таке ОСББ отримує відшкодування у серед-
ньозваженому розмірі між 40% і 70% — залежно від кількості квартир-субсидіантів.

Перелік енергоефективного обладнання/матеріалів, на які надається державна компенсація, ли-
шається незмінним.

Фонд енергоефективності

У червні 2017 року Верховною Радою Украіни було прийнято Закон Украіни №2095-VIII «Про Фонд 
енергоефективності», який має стати інструментом підтримки ініціатив, спрямованих на підвищен-
ня рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження. 

Заходи з енергоефективності, вартість яких може бути частково відшкодована Фондом, включають:
• здійснення термомодернізації;
• впровадження ефективних систем моніторингу та управління;
• встановлення високоефективних опалювальних і охолоджувальних систем та обладнання, а 

також заміну наявних систем та обладнання більш ефективними;
• інші заходи, здійснення яких забезпечує зменшення споживання енергетичних ресурсів за 

незмінної або кращої якості надання житлово-комунальних послуг у рентабельний спосіб, 
включаючи заходи, спрямовані на збільшення частки електроенергії, виробленої з віднов-
люваних джерел енергії. 

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР)

ДФРР є також дієвим інструментом для співфінасування проектів регіонального розвитку.
Кошти ДФРР спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального ро-

звитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних гро-
мад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інновацій-
них парків і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та 
відповідних стратегіях розвитку регіонів. 

Пріоритетними проектами визначено заходи з енергоефективності освітніх та медичних за-
кладів, об’єктів спортивної інфраструктури.

Для здійснення прозорого відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
що можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, Мінрегіо-
ном розроблена Оn-line платформа ДФРР http://dfrr.minregion.gov.ua/. На цій платформі розміщено: 
нормативно-правову базу, перелік інвестиційних програм і проектів в розрізі регіонів з визначен-
ням їх статусу та описом та умови подачі проектів.

2.2  Міські програми

ВІННИЦЯ. Програма стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у будинках ОСББ 
«Енергоефективний будинок. Крок за кроком» на 2012-2020 рр.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК. Конкурс міні-проектів з енергоефективності та енергозбереження для 
ОСББ та ЖБК в рамках Програми сприяння громадянській активності в розвитку територій на 
2012-2016 рр.

ЖИТОМИР. Програма стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного 
використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки.

ЕНЕРГОДАР. Міська програма з енергоефективності серед населення.
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КИЇВ. 17.03.2016 затверджено комплексну цільову програму підвищення енергоефективності та 
розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 рр., якою в т.ч. передба-
чено компенсацію 30% частини суми «теплих» кредитів для ОСББ на впровадження енергоефек-
тивних заходів. 07.07.2016 Київською міською радою був схвалений порядок використання коштів 
(тобто механізм компенсації).

КРИВИЙ РІГ. Програма «Теплий дім» щодо виконання капітального ремонту з утеплення зовніш-
ніх стін житлових будинків, у яких створено ОСББ, на 2012-2017 рр.

РІВНЕ. Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на 
впровадження енергозберігаючих заходів у місті Рівному, на 2016 – 2018 роки. Муніципальна про-
грама сталого розвитку м. Рівного на 2013-2017 роки. Програма облаштування багатоквартирних 
будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії в місті Рівному на 2014-
2017 роки. Програма утеплення житлових будинків Рівненської міської ради на 2015-2019 рр.

ЛЬВІВ. Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження за-
ходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 
2015-2020 роки («Теплий дім»).

ЛЬВІВ. Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки.  
МИКОЛАЇВ. Міська Програма енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки. Рішення 

№13/12 від 23 грудня 2016.
ОДЕСА. Міська цільова програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями 

співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами само-
організації населення, фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, рекон-
струкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів житлового фонду в м. Одесі, на 
2017-2018 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради  від 07 грудня 2016 року № 1337-VII. 

ТЕРНОПІЛЬ. Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель 
житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки.

ЧЕРКАСИ. Програма підтримки ОСББ в м. Черкаси на 2017 – 2018 роки «Формування відповідаль-
ного власника житла».

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровад-
ження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багато-
квартирних житлових будинків у м.Хмельницькому на 2018-2022 роки.

2.3 Інші програми та можливості

Створення Фонду фінансування енергоефективних заходів за принципом «револьверно-
го фонду» на базі асоціації ОСББ

У сьогоднішніх умовах об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) обмежені в 
грошах. Тому, існує потреба забезпечити об’єднання фінансовим ресурсом, який був би доступним 
як з точки зору його вартості, так і з точки зору організаційної простоти отримання коштів. Таким 
фінансовим інструментом може стати цільовий фонд фінансування енергоефективних заходів – 
«револьверний фонд», утворений асоціацією ОСББ, кошти якого надаються членам такої асоціації –  
об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку. 

Кошти фонду надаються об’єднанням-членам асоціації на умовах безоплатної строкової позики. «Ре-
вольверний механізм» функціонування фонду забезпечується таким чином: нові позики ОСББ-членам 
асоціації надаються у міру та за рахунок повернення раніше отриманих об’єднаннями позик із фонду. 
Тобто постійне реінвестування проектів акумулює нові ресурси за рахунок грошей, які повертаються у 
фонд, у тому числі в результаті отриманої економії від упровадження енергоефективних заходів.

В рамках проекту USAID«Муніципальна енергетична реформа в Україн» були розроблені кон-
цепція створення Фонду та положення про Фонд, які доступні для використання. Ознайомитись з 
документами можна на сайті www.merp.org.ua
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Створення державно-приватних партнерств 

Це залучення приватного капіталу до реалізації проектів із чистої енергії, перш за все, на основі 
договору концесії чи договору про спільну діяльність (чи інших форм державно-приватного пар-
тнерства, передбачених чинним законодавством України) у тих секторах, які для приватних інве-
сторів є «нецікавими» – низькорентабельними, високоризиковими, або до яких приватні інвестори 
позбавлені доступу взагалі чи мають обмежений доступ, як-то «природні монополії». Запорукою 
вдалого впровадження ДПП є здатність зацікавити приватного інвестора, надати йому доступ, вста-
новити чіткі рамки гри та контролювати їхнє дотримання.

Енергосервісний підряд (ЕСП) / Енергосервісна компанія (ЕСКО) 

Впровадження енергозберігаючого проекту енергосервісна компанія здійснює на основі дого-
вору про енергосервісний підряд, а повертає інвестиції за рахунок економії, яка забезпечується в 
результаті реалізації цього проекту.

Важливою перевагою ЕСКО-проектів є визначення переможця тендерів не за найнижчою ціною, 
а за показником ефективності.

У 2017 році було прийнято Закон України №1980, покликаний подолати законодавчі та ад-
міністративні бар’єри реалізації енергосервісних контрактів. Він забезпечив можливість застосу-
вання електронних аукціонів та проведення єдиного ЕСКО-тендеру на «пул» об’єктів. При цьому 
виконкоми та райдержадміністрації отримали право затвердження базового рівня та фіксації «не-
доопалення» та «недоосвітлення».
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Також сформована база потенційних об’єктів енергосервісу. Ця база вже налічує майже 2700 за-
кладів і постійно оновлюється. З інформацією можна ознайомитись на сайті Держенергоефективності 
http://saee.gov.ua/.

У додатках 5,6 до цього розділу розміщено приклад Рішення про затвердженння порядку реалі-
зації енергозберігаючих проектів в рамках енергосервісних договорів та Розпорядження виконав-
чого органу міської ради про закупівлю енергосервісу.

2.4 Банківські кредити на енергозбереження

Кредити для ОСББ:

• АТ «МетаБанк»: кредитна програма беззаставного кредитування ОСББ та ЖБК
• ПАТ «ОКСІ БАНК»: надання в лізинг (оренду) обладнання для енергозбереження 
• ПАТ АБ «Укргазбанк»: Кредитування ОСББ та ЖБК в рамках державної програми «теплих» кредитів
Кредити для фізичних осіб:
• ПАТ «Кредобанк»: кредит на ремонт/реконструкцію нерухомості
• ПАТ АКБ «Львів»: кредити на енергозбереження
• АТ «Ощадбанк»: програма «ОЩАДНИЙ ДІМ»
• Кредити від банків-партнерів за Програмою ЄБРР IQ energy
• Кредити від Мегабанку. Максимальний розмір усіх грантів з усіх кредитів, на які має право 

одна особа за Програмою IQ energy, складає 3 000,00 євро.

2.5 Програми міжнародних донорських організацій

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Програми ЄБРР:
USELF Програма сприяння реалізації проектів з використання відновлюваних джерел енергії в 

Україні для приватних компаній.
UKEEP Українська програма підвищення енергоефективності – це кредитна лінія для українських 

приватних компаній у різних секторах економіки, що мають на меті інвестувати у проекти з енергое-
фективності та відновлювальної енергетики. Кредити надаються через місцеві банки-партнери.

Програма кредитування Світового банку через АТ «Укрексімбанк» 

Довгострокове кредитування сегменту малого та середнього бізнесу з метою реалізації інвести-
ційних проектів сталої енергетики (проекти промислової енергоефективності та використання від-
новлюваних джерел енергії). Фінансування є доступним для приватних українських підприємств.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

ЄІВ надає кредити країнам-членам ЄС та іншим 140 країнам світу – так званим країнам-партне-
рам, а також приватним компаніям. ЄІБ відповідає за інфраструктурні проекти в ЄС – транспорт, 
енергетику, промисловість – а тепер він поширює свої інтереси на сферу енергетичної безпеки і 
стимулювання розвитку приватного сектору.

Глобальний екологічний фонд (GEF)

Об’єднує зусилля урядів 182 держав-членів у партнерстві з міжнародними організаціями і при-
ватним сектором для вирішення глобальних екологічних проблем. ГЕФ у даний час виділяє найбіль-
ші кошти на фінансування проектів з глобального покращення стану навколишнього середовища. 
Партнерство ГЕФ складається з 10 установ, у тому числі, Європейського банку реконструкції та ро-
звитку (ЄБРР), Програми розвитку ООН (ПРООН), Програми Організації Об’єднаних Націй з навко-
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лишнього середовища (ЮНЕП), Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), 
Африканського банку розвитку (АфБР) та Світового банку. ГЕФ надає гранти для різних типів проек-
тів, починаючи від кількох тисяч до кількох мільйонів доларів.

Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO)

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) – це міжнародна фінансова установа, за-
снована у 1990 році п’ятьма країнами Північної Європи: Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією і 
Швецією. На сьогоднішній день корпорація НЕФКО профінансувала широке коло екологічних про-
ектів в країнах Центральної та Східної Європи, включаючи Україну, зосереджуючись на проектах, 
що забезпечують економічно-ефективне покращення стану навколишнього середовища у регіоні. 
Корпорація НЕФКО фінансує проекти через цілий ряд різних фондів для різних цілей. Через Північ-
ний фонд екологічного розвитку (NMF) вона також пропонує Кредити для заходів з енергозбере-
ження (ESC) та Кредити на організацію більш чистого виробництва (CPC).

Програми NEFCO:
Енергозбереження

Чисте виробництво

ЕКО-Ефективність (ДЕМО Україна). Фінансова програма, створена НЕФКО та Міністерством ре-
гіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, за підтримки 
Швеції та E5P.

Інвестиційний фонд. Інвестиційний фонд НЕФКО надає позики і кошти для участі в акціонерно-
му капіталі, а також гарантії при реалізації економічно рентабельних екологічних проектів. Проекти 
повинні також мати значний природоохоронний ефект.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Одна з п’яти інституцій Групи Світового банку. Україна - учасник з 1992 р.
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) є однією з організацій Групи Світового банку і найбіль-

шим установою в області глобального розвитку, яка працює виключно з приватним сектором країн, 
що розвиваються.

Представництво Європейського Союзу

ЄС є найбільшим донором в світі, 20% допомоги ЄС іде на вирішення проблем зі зміни клімату.
Проекти ЄС:
Проект Clima East. Проект спрямований на надання допомоги країнам Східного партнерства у 

питаннях зменшення впливу на зміну клімату та адаптації до нього. Проект фінансується Європей-
ським Союзом.

Горизонт 2020. Програма рамкової угоди ЄС з досліджень та інноваційного розвитку відкрита 
до участі країн, що розвиваються, розрахована на 7 років (2014 - 2020 роки) та орієнтована на під-
тримку дослідницької та інноваційної діяльності в усіх сферах суспільного життя - від фундамен-
тальних наук до впровадження інновацій в реальний сектор економіки. Серед пріоритетів програ-
ми «Горизонт 2020» є покращення інвестиційного клімату в енергоефективності.

Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ)

Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ) є регіональним угрупованням країн Центральної та 
Східної Європи, діяльність якої має на меті налагодження багатостороннього співробітництва у 
політичній, соціально-економічній, науковій та культурній сферах та сприяння на цій основі зміц-
ненню стабільності і безпеки в регіоні.

Україна почала розвивати контакти з ЦЄІ у 1992 р. шляхом участі в діяльності кількох робо-
чих груп Ініціативи. У березні 1994 р. наша держава отримала статус члена Асоційованої Ради 
ЦЄІ, а 31 травня 1996 р. набула статус повноправного члена. Щороку ЦЄІ оголошує конкурс на 
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подання заявок для участі країн-учасниць Ініціативи у проектах регіональної співпраці, які спів- 
фінансуються Фондом співробітництва ЦЄІ.

Програми ЦЄІ:
Програма обміну ноу-хау (КEP). Програма обмінів ноу-хау (KEP) є інструментом надання 

співфінансування проектам і програмам, спрямованим на передачу ноу-хау та кращих практик 
від країн-членів ЄС країнам Центральної та Східної Європи, що не є членами ЄС. Програма надає 
фінансування в через конкурси пропозицій. Серед пріоритетів: захист навколишнього середови-
ща, енергетична ефективність.

Програма підтримки модернізації житлового фонду. Комплексна теплова модернізація дозволяє 
підвищити енергоефективність будинку в середньому на 60% та забезпечити мешканців тими умо-
вами проживання, які відповідають чинним нормам.

Північний інвестиційний банк (NIB). Згідно з Рамковою угодою Україна може залучати фінан-
сові ресурси ПІБ для реалізації інвестиційних проектів у сферах інфраструктури, енергетики та охо-
рони навколишнього середовища. При цьому особливу увагу банк приділяє фінансуванню еколо-
гічних проектів у районах річок Балтійського й Чорного морів, які становлять інтерес як для його 
членів, так і для України.

Глобальний фонд кліматичного партнерства (GCPF)

Глобальний фонд кліматичного партнерства (GCPF) – це інвестиційний фонд з головним офі-
сом у Люксембурзі, який забезпечує фінансування проектів зі сталого енергетичного розвитку на 
ринках, що формуються і розвиваються. Він може надавати комерційне фінансування місцевим 
фінансовим установам або здійснювати спільне інвестування безпосередньо в проекти з підви-
щення енергоефективності або використання поновлюваних джерел енергії в державному та 
приватному секторах.

Фонд «Голландські міжнародні гарантії для житлового фонду» (DIGH)

DIGH є голландською організацією, яка надає можливість людям з низькими доходами прид-
бавати житло згідно з їхніми статками в країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною еко-
номікою, таких як Україна. В Україні фонд «Голландські міжнародні гарантії для житлового фонду» 
також фінансує будівництво енергоефективних будівель та модернізацію звичайних споруд для їх 
перетворення в енергоефективні будівлі.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США) є незалежною організацією, яка надає еко-
номічну, гуманітарну підтримку та сприяння в розвитку по всьому світу в рамках цілей зовнішньої 
політики Сполучених Штатів. Бенефіціарами є місцеві органи влади та неурядові організації. Техно-
логії: енергоефективні технології, технології зі скорочення викидів CO2, технології в рамках муніци-
пального опалення.

Проекти USAID:
Муніципальна енергетична реформа в Україні (MERP). Метою проекту є зменшення та 

пом’якшення впливу викидів парникових газів в Україні, які є наслідком неналежного викори-
стання джерел енергії і, таким чином, забезпечити кращу енергетичну безпеку країни та еко-
номічне зростання. В рамках проекту підтримується удосконалення нормативно-правового 
середовища на забезпечення низьковуглецевого розвитку; підтримуються інвестиції у низько-
вуглецеві технології та засоби виробництва; проводяться навчання з метою підвищення спро-
можностей та поінформованості; підтримується спроможність Уряду України в реалізації стра-
тегій низьковуглецевого розвитку.

Світовий банк. Світовий банк, заснований в 1944 році, є однією з найбільших у світі органі-
зацій, що надають допомогу з метою розвитку. Банк розробляє стратегії допомоги для кожної 
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зі своїх країн-клієнтів у співробітництві з державними органами, неурядовими організаціями й 
приватним сектором.

Представництва Банку в різних країнах світу займаються реалізацією його програм, підтриму-
ють зв’язок з урядом і цивільним суспільством і сприяють більше глибокому розумінню проблем 
розвитку.

Серед ключових напрямків діяльності фінансової інституції: забезпечення сталого розвитку 
навколишнього середовища.

Проект підвищення енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання. 
Проект спрямований на поліпшення енергоефективності 10 теплоенергетичних компаній у всій 
країні з метою заощадження енергії, зменшення викидів вуглекислого газу та поліпшення послуг з 
теплопостачання для понад 3 млн споживачів.

Східноєвропейське Партнерство у сфері енергоефективності та екології (Е5Р)

E5P – це багатосторонній донорський фонд під керівництвом ЄБРР, який було створено з ініціа-
тиви уряду Швеції під час головування цієї країни у Європейському Союзі у 2009 році E5P почав 
свою діяльність в 2011 році (угода про створення E5P була ратифікована українським парламен-
том у липні 2011 року). Фонд покликаний сприяти інвестиціям в енергоефективність в Україні та 
інших енергоємних країнах, таких як Вірменія, Азербайджан і Молдова. В даний час донорами E5P 
виступають Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція, США та 
Україна. Сектори, які підлягають фінансуванню: енергоефективне централізоване теплопостачан-
ня в Україні, інші проекти з енергоефективності в Україні, екологічні проекти в Україні, а також, до-
даткові проекти в інших країнах Східної Європи. В доповнення до просування енергоефективності 
в проектах теплопостачання, фінансування також буде підтримувати інші інвестиції, спрямовані 
на створення суттєвих заощаджень енергії. Природоохоронні проекти, наприклад, які стосуються 
стічних вод або поновлюваних джерел енергії, також потрапляють під грантове фінансування.

Німецький державний банк розвитку KfW

Банк KfW є провідним німецьким банком розвитку і невід’ємною частиною Банківської групи KfW.
Нашим головним клієнтом є Міністерства Німеччини, однак Європейська комісія та уряди ін-

ших країн також доручають нам реалізовувати їхні програми й проекти в галузі розвитку й спів-
робітництва. Банк KfW Entwicklungsbank здійснює активну діяльність в Україні з 1992 року в рам-
ках програми ТРАНСФОРМ (TRANSFORM). З 2003 року Банк KfW Entwicklungsbank реалізує проекти 
фінансового співробітництва (FC) у фінансовому та енергетичному секторах, а також у соціальній 
та громадській інфраструктурі. До кінця 2010 року Федеральне міністерство з економічного спів-
робітництва та розвитку Німеччини (BMZ) спрямувало понад 120 мільйонів євро на реалізацію цих 
інвестиційних проектів. Банк KfW Entwicklungsbank також здійснює діяльність від імені Федераль-
ного міністерства охорони навколишнього середовища (BMU) в області енергоефективності та охо-
рони навколишнього середовища.

Банк фінансує інвестиції у сфері передачі електроенергії регіонального значення, а також інве-
стиції в об’єкти житлово-комунального господарства в Україні.

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН)

ПРООН є глобальною установою Організації Об’єднаних Націй у галузі розвитку, яка підтримує 
стратегічні ініціативи з розбудови спроможності, спрямовані на сталий людський розвиток та зро-
стання, користь від якого отримають усі. Основна мета ПРООН – підтримати Україну на шляху стало-
го людського розвитку, спрямованого на досягнення заможної, демократичної та сильної держави. 
ПРООН підтримує Україну в зміцненні її потенціалу у вирішенні цих викликів на глобальному, на-
ціональному та місцевому рівні, поширенні найкращих природоохоронних практик, наданні інно-
ваційних пропозицій щодо державної енергоощадної політики і об’єднання партнерів в реалізації 
пілотних проектів.
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Проекти ПРООН:
Місцевий розвиток, орієнтований на громаду

Агентство ООН з питань промислового розвитку (ЮНІДО). Організація Об’єднаних Націй з 
промислового розвитку (ЮНІДО) створена у 1966 році згідно з резолюцією 2152 (ХХІ) ГА ООН як ав-
тономна організація в рамках ООН. Тематичними пріоритетами Організації є: скорочення бідності 
шляхом продуктивної діяльності; розвиток торговельних можливостей; енергетика та довкілля.

Проекти ЮНІДО:
Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в 

агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України. Розвиток ринкових 
умов для підвищення енергоефективності та розширення використання технологій відновлюваних 
джерел енергії (ВДЕ) для заміни палива в енергоємних виробничих малих і середніх підприємствах 
(МСП) в Україні, як основа для підвищення їх конкурентоспроможності при забезпеченні комплекс-
ного підходу до зниження викидів вуглекислого газу та покращення стану довкілля.

Проект «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України».

Проект базується на трьох основних компонентах: нормативно-правова та регуляторна під-
тримка адаптації державного законодавства для впровадження національного стандарту відповід-
но до ISO50001 «Системи енергоменеджменту»; розповсюдження та поширення ЕЕ технологій та 
ринкових інструментів для стимулювання використання систем енергоменеджменту у вибраних 
секторах промисловості; підвищення національного потенціалу для впровадження стандартів си-
стеми енергоменеджменту в промисловості.

Канадське Агентство міжнародного розвитку (CIDA)

Метою діяльності CIDA є сприяння країнам, що розвиваються, у їх прагненні досягти сталого еко-
номічного та соціального розвитку, у відповідності до їхніх потреб, шляхом проведення спільних 
заходів, спрямованих на розвиток, надання гуманітарної допомоги і, таким чином, сприяння поши-
ренню соціальної справедливості, міжнародної стабільності та довготривалих відносин на користь 
світової спільноти, що відповідає політичним та економічним інтересам Канади за кордоном.

Метою програм технічної співпраці Канади із Україною є сприяння успішній інтеграції України до 
світової ринкової економіки, а також надання допомоги в мирному розвитку демократичної систе-
ми врядування на основі верховенства права.

Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA) 

Шведське Агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) є урядовою організацією, 
яка опікується розвитком співпраці у всьому світі. Sida представлено відділом з питань розвитку 
співробітництва в посольстві Швеції в Україні.

Гранти надаються на підтримку кредитних та інших проектів в Україні, в тому числі на стажування.

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)

Є федеральною установою, що підтримується і утримується Урядом Німеччини. Глобальною ме-
тою GIZ є підтримка людей та спільнот у країнах, що розвиваються, в країнах з перехідною еко-
номікою, та в розвинених країнах, сприяння міжнародній співпраці задля сталого розвитку та про-
ведення міжнародної освітньої роботи.

Проекти GIZ:
Створення енергетичних агентств. За дорученням Федерального міністерства довкілля, охо-

рони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів (BMUB), GIZ надає Уряду України кон-
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сультаційну підтримку у створенні на національному рівні належних правових рамкових умов, які 
сприятимуть реалізації заходів з енергоефективності на муніципальному рівні. Окрім цього, GIZ 
надає підтримку двом регіонам у створенні енергетичних агентств у форматі пілотних проектів. Ці 
агентства повинні забезпечувати консультаційний супровід відповідним муніципалітетам з питань 
реалізації заходів з енергоефективності та заощадження енергії у їх громадах.

Енергоефективна забудова. Мета проекту: підвищення обізнаності в технологіях та методах 
енергоефективного будівництва.

Проекти з енергоефективності, що впроваджуює GIZ, покликані підтримати Україну у прагненні 
стати більш енергоефективною державою. Партнерами проектів виступають міністерства на націо-
нальному, рівні громади на регіональному рівні, а також приватні підприємства. 

На даний момент у портфоліо 6 діючих проектів:

Партнерство з модернізації. Енергоефективність у лікарнях. Метою проекту є впроваджен-
ня заходів з енергетичної модернізації в українських лікарнях. Очікується, що лікарні-учасники 
проекту стануть лідерами у сфері енергоефективності та передаватимуть унікальний досвід вико-
ристання  енергоефективних технологій іншим закладам охорони здоров’я України. В рамках про-
екту передбачаються консультації та тренінги з питань впровадження енергоефективних заходів.

Енергоефективність у компаніях. 

Створення енергетичних агентств в  Україні. Проект надає підтримку Уряду України у ство-
ренні правових рамкових умов, які сприятимуть інвестиціям у реалізацію заходів із заощадження 
енергії на місцевому рівні. У місті Одеса було створено пілотне енергетичне агентство. Його завдан-
ням є надання місцевим громадам консультаційної підтримки з реалізації відповідних заходів та 
підвищення рівня свідомості громадян з питань заощадження енергії. Мета – дати поштовх проце-
су, що зробить привабливими інвестиції у реалізацію заходів з енергоефективності.

Енергоефективні реформи в Україні  (включно з 2 спеціальними завданнями).

Енергоефективність у громадах II. Проект базується на досвіді попереднього проекту «Енерго- 
ефективність у громадах». Близько 50, переважно великих, громад скористалися підтримкою про-
екту та інших національних та міжнародних ініціатив і змогли досягти прогресу у розвитку кому-
нального енергетичного менеджменту та в реалізації заходів з енергоефективності. Проте, біль-
шість громад в Україні, і перш за все невеликі міста, до цього часу не мали змоги отримати таку 
допомогу. Вони потребують консультаційної підтримки та індивідуальних рішень, які б сприяли 
впровадженню фінансоводоступних, і в той же час ефективних, проектів з енергоефективності.

Проект працює за трьома напрямками:
1. Енергетичний менеджмент у громадах.
2. Планування та реалізація заходів з енергоефективності.
Розширення спектру консультаційних послуг зовнішніх  провайдерів, передусім - для малих гро-

мад: створення та функціонування комунального енергетичного менеджменту, підтримка процесів 
планування та реалізації заходів з енергоефективності на комунальному рівні. Проект робить вне-
сок у підвищення ефективності роботи провайдерів. Окрім цього, проект провадитиме роз’ясню-
вальну роботу та поширюватиме ноу-хау серед важливих учасників ринку на комунальному рівні 
стосовно користі, варіантів та інструментів енергетичного менеджменту, а також питань технологій, 
аналізу співвідношення витрат та ефективності, або проектного менеджменту.

3. Механізм сприяння для зовнішніх послуг.
Механізм сприяння повинен підтримувати використання громадами місцевих енергетичних по-

слуг та, відповідно, стимулювати ринок цих послуг.
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Пілотний проект «Енергоефективна забудова». Діяльність проекту зосереджена на оптимі-
зації енергетичної концепції та рекомендаціях по управлінню якістю на будівельному майданчику.

Фонд Східна Європа

Фонд Східна Європа (ФСЄ) – благодійна неприбуткова українська організація, що розпочала 
свою роботу у 2008 році.

Місія Фонду – сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, 
зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу.

Підтримка Фонду здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та іншими до-
норами – урядами, фондами, корпораціями та приватними донорами.

Програма «Екологія та навколишнє середовище» допомагає впроваджувати в українських гро-
мадах енергоефективні технології, встановлюючи сучасне обладнання, поширюючи інноваційні рі-
шення та інформуючи про дружні до довкілля практики.

Проекти в рамках програми:
Розумне енергоспоживання для добробуту громад Львівщини

Енергоефективність: місцеві партнерські ініціативи

Чиста енергія: партнерство для майбутнього Дніпропетровщини

Зелена школа - зелена країна

INOGATE

Міжнародна програма співпраці у сфері енергетики між Європейським Союзом (ЄС), Туреччиною та 
країнами «нових незалежних державах» (ННЗ), за виключенням країн Балтики та Російської Федерації.

Офіційно це «міжнародне співробітництво між Європейським Союзом, прибережними країнами 
Чорного та Каспійського морів та сусідніми з ними країнами». Вона реалізується через програму ЄС 
EuropeAid, за підтримки секретаріату, який розташовано в Києві, в Україні, та регіонального офісу в 
Тбілісі, в Грузії.

Поточні проекти INOGATE:
Підтримка участі міст східної Європи та центральної Азії в Угоді Мерів

Комплексна програма підтримки енергетичних цілей

Представництво Фонду Конрада Аденауера

Починаючи з 1994 року, Представництво Фонду Конрада Аденауера супроводжує процес 
політичних та економічних перетворень в Україні. З цією метою Фонд вже реалізував понад 500 
проектів, спрямованих на підтримку демократичного розвитку, побудову громадянського суспіль-
ства, ствердження вільних ЗМІ та консолідацію демократичних інститутів. Фонд підтримує демокра-
тичні політичні партії України та їхні молодіжні організації.

Фонд надає підтримку в організації круглих столів, конференцій, дискусій та лекцій з метою грунтов-
ного обговорення та політичного аналізу суспільно важливих тем, у тому числі, енергетика та екологія.

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля

З квітня 2008 року Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля розпочало свою роботу в 
Україні, в місті Києві. До пріоритетів роботи Представництва в Україні належать: сприяння демо-
кратії та зміцнення громадянського суспільства, політична освіта для громадян, раціональне ви-
користання енергії та захист клімату, статева рівність та гендерна демократія, захист прав людини. 
Свої цілі фонд досягає шляхом проведення публічних дискусій, конференцій, семінарів, круглих 
столів, тренінгів, дебатів тощо, а також через підтримку громадських ініціатив.



РОЗДІЛ V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ 267

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні реалізує на сьогодні наступні 
програми:

Екологія, клімат та енергетика (сприяння підвищенню енергоефективності, захист клімату, під-
тримка антиатомного руху, екологічна модернізація суспільства).

Представництво фонду Фрідріха Еберта
Фонд заснований у Берліні в 1925 році як виконання політичного заповіту першого демократич-

но обраного Президента Фрідріха Еберта. Соціал-демократ Фрідріх Еберт, – який пройшов шлях 
від простого ремісника до найвищої державної посади, – базуючись на власному досвіді політич-
ної полеміки та боротьби, став ініціатором заснування політичного фонду з наступними цілями 
діяльності:

• сприяння політичній та суспільній освіті громадян з усіх сфер життєдіяльності у дусі демо-
кратії та плюралізму, 

• створення можливостей вільного доступу до вищої освіти для обдарованих молодих людей 
незалежно від матеріальних можливостей батьків шляхом надання їм стипендій, 

• поглиблення процесів міжнародної співпраці та порозуміння.
Представництво Фонду в Україні також зосереджує свою діяльність на проблемі зміни клімату.

Фонд Чарльза Стюарта Мотта

Фонд Чарльза Стюарта Мотта – це приватний фонд, заснований у 1926 році у Флік, штат Мічиган, 
у Сполучених Штатах Америки. Серед пріоритетних напрямків: охорона навколишнього природно-
го середовища.

Посольство США

Програми і гранти посольства:
Навчання і стажування в США

Фонд сприяння демократії

Швейцарське бюро співробітництва в Україні

Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє Швейцарську агенцію розвитку та 
співробітництва (ШАРС/SDC) і адмініструє ряд невеликих проектів, які, в першу чергу, призначені 
для підтримки неурядових організацій. Серед основних напрямків, за якими підтримуються малі 
проекти, – стале використання енерго- та водних ресурсів, екологія.

Міністерство закордонних справ Королівства Норвегії

2 лютого 2015 р. МЗС Королівства Норвегія оголосило про виділення затвердженим країнам-чле-
нам ОБСЄ, серед яких і Україна, грантів на реалізацію проектів за напрямками демократичних ре-
форм і економічного розвитку, прав людини і громадянського суспільства, енергетики, клімату та 
проблем навколишнього середовища, а також освіти, здоров’я і поглиблення знань. Перевага нада-
ватиметься проектам зі вказаних напрямів, які також пропагуватимуть євроінтеграцію, регіональну 
співпрацю та дотримання країною своїх міжнародних зобов’язань.

Міжнародний фонд «Відродження»

Місія Міжнародного фонду «Відродження» – фінансово й організаційно сприяти становленню 
відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку 
громадських ініціатив.

Міжнародний фонд «Відродження» розподіляє гранти між організаціями, що працюють на ро-
звиток суспільства. Самостійно чи в партнерстві з іншими організаціями фонд ініціює та втілює про-
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екти, важливі для соціального та політичного розвитку України. Серед іншого, він організовує та 
підтримує громадські обговорення на політичні, соціальні чи міжнародні теми, організовує публіка-
цію інформаційних матеріалів, опитування та громадські кампанії, конференції, семінари та круглі 
столи, запроваджує програми мікрогрантів для підтримки громадських ініціатив, що слугують інте-
ресам суспільства.

Фундація українсько-польської співпраці PAUCI

Місією Фундації ПАУСІ є розвиток спроможності України інтегруватись до європейських та 
євроатлантичних структур через запровадження європейського та, зокрема, польського до-
свіду в Україні, а також інтенсивний транскордонний обмін знаннями та досвідом у ключових 
сферах, що впливають на розвиток людського капіталу та формування громадянського суспіль-
ства. Діяльність Фундації також спрямована на залучення України до активної підтримки демо-
кратичних процесів в сусідніх державах – Білорусі, Молдові, Росії та інших країнах пострадян-
ського простору. Серед пріоритетів – енергоефективність, енергозбереження. Впровадження 
інноваційного польського досвіду з проведення енергетичних аудитів будівель, застосування 
тепловізійної зйомки, систем утеплення, модернізації вентиляції, рекуперації та забезпечення 
протипожежних норм, дати розуміння комплексного підходу і технологічних процесів з уте-
плення будівель.

Програма прикордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна

Пріоритет 1. Покращення якості життя, спрямований на запобігання виникненню екологічних 
загроз, сприяння раціональному та економному використанню природних ресурсів, розвиток від-
новлювальних засобів енергії та енергозбереження, а також підвищення ефективності прикордон-
ної інфраструктури та процедур перетину кордону, покращення безпеки на кордонах.

Пріоритет 2 включає наступні заходи: охорона довкілля на прикордонних територіях.
Захід має на меті захист і покращення якості довкілля. Покращення якості довкілля веде до 

покращення рівня життя населення, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості 
території.

Досягнення цієї цілі буде забезпечено за допомогою інвестицій в екологічну інфраструктуру, що 
дасть позитивні результати на регіональному та місцевому рівні, а також завдяки посиленню тран-
скордонного співробітництва у сфері охорони довкілля.

Програма прикордонного співробітництва Румунія – Молдова – Україна

Спільна операційна програма «Румунія – Україна – Республіка Молдова» Європейського інстру-
менту сусідства та партнерства створює базис для впровадження транскордонної діяльності в кон-
тексті Європейської політики добросусідства з метою попередження виникнення нових ліній роз-
межування ЄС та його сусідів і надання країнам-партнерам можливості брати участь у різноманітній 
діяльності Європейського Союзу шляхом розширення співпраці в сферах політики, безпеки, еко-
номіки та культури.

Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна

Загальною ціллю програми є підтримка заходів за допомогою Європейського Союзу, що спря-
мовані на інтенсифікацію та поглиблення соціально-економічного співробітництва між регіонами 
України та регіонами країн-членів, що поділять спільний кордон.

Програма територіального співробітництва країн Східного партнерства

Програми територіальної співпраці відкривають для країн Східного партнерства можливість 
визначити і спільно вирішувати спільні завдання прикордонних територій, забезпечуючи тим са-
мим сталий економічний і соціальний розвиток на місцевому рівні.
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Територіальне співробітництво охоплює чотири регіональні програми між прикордонними ре-
гіонами: Азербайджану та Грузії, Вірменії та Грузії, Білорусі та України, Молдови та України.

Програма прикордонного співробітництва Чорноморського басейну

Ця ініціатива передбачає активізацію міжнародного міжрегіонального співробітництва таких 
країн як Вірменія, Болгарія, Грузія, Україна, Туреччина, Молдова, Греція та Румунія. Головною ме-
тою Спільної операційної програми Басейну Чорного моря є стимулювання соціально-економіч-
ного розвитку регіонів вказаних країн, вирішення екологічних проблем, посилення контактів між 
громадами та громадянами цих країн. В рамках програми надаються гранти місцевим органам 
влади, організаціям громадянськогосуспільства на реалізацію проектів, що мають транскордон-
не значення і зорієнтовані на розвиток відносин між різними адміністративними одиницями Чор-
номорських країн.
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3. Навчальна програма «Фінансове забезпечення проектів 
з управління енергією у містах»

Цільова аудиторія тренінгу - енергоменеджери, керівний склад та представники департаментів 
економіки, міжнародного співробітництва державних адміністрацій обласного, районного та місь-
кого рівнів, особи відповідальні за ефективне використання енергоресурсів.

Під час тренінгу учасники підвищать свою компетенцію щодо:
• державних та місцевих програми стимулювання розвитку енергоефективності та відновлю-

вальної енергетики;
• залучення фінансування з державних та міжнародних програм підтримки розвитку енергое-

фективності та відновлювальних джерел енергії; 
• важливих аспектів розбудови співробітництва з міжнародними проектами технічної допом-

оги та фінансовими інституціями; 
• залучення, у разі потреби, фахової консалтингової допомоги з боку вітчизняних фахівців з 

енергоефективності та ВДЕ. 
Тривалість тренінгу 3 дні.

Програма тренінгу

День 1

Час Захід

09.00-09.30 Вступ. Правила. Очікування
09.30-11.00 «Проект – це ...» Мозковий штурм. Обговорення.

«Ключові особливості проекту. Життєвий цикл проекту, управління проектним ци-
клом».
Міні – лекція «Виявлення соціальних проблем в місцевому співтоваристві» Мозко-
вий штурм. Обговорення

11.00-11.15 Перерва
11.15-13.00 «Елементи проекту і етапи проектування» Міні-лекція.

«Визначення проблеми і формулювання проблеми».
Робота в групах. Презентація. Обговорення.
«Ціль проекту» Міні-лекція. Робота в малих групах

13.00-13.45 Обід
13.45-15.45 «Цільові групи проекту та кінцеві беніфіціари. Робота з стейкхолдерами» Інтерак-

тивна дискусія.
«Визначення завдань проекту». Інформація тренера. Робота в малих групах. Пре-
зентація. Обговорення

15.45-16.00 Перерва
16.00-17.45 «Команда проекту – це ...» Мозковий штурм.

Робота в малих групах «Можливі ризики в проекті і стратегії їх усунення».
Індивідуальна робота «Ефективність команди» «Я в команді».
Мозковий штурм «Які ролі членів команди вам знайомі?»
Робота в малих групах «Дії, необхідні для побудови команди»

17.45-18.00 Питання – відповіді. Завершення 1 дня тренінгу
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Час Захід

09.00-09.30 Актуалізація знань попереднього дня. Очікування
09.30-11.30 Логіко-структурна матриця проекту: мета, цілі, індикатори.

Теоретичне та практичне заняття
11.30-11.45 Перерва
11.45-14.00 «Бюджет проекту» інформація тренера.

Робота в малих групах
14.00-15.00 Обід
15.00-16.00 «Робочий план проекту. Графік Ганта» Інформація тренера.

Робота в малих групах щодо заповнення та роботи з таблицею проекту. Обговорен-
ня

16.00-16.15 Перерва
16.15-17.45 Завершення проекту, моніторинг, аудиторська перевірка, звітність перед доно-

ром (ЄС, USAID, UNDP, EEF)
17.45-18.00 Питання – відповіді. Завершення 2 дня тренінгу

День 3

Час Захід

09.00-09.30 Вступ, правила, знайомство, очікування
09.30-10.30 Особливості роботи з державними та міжнародними фінансовими та донорськи-

ми інституціями в галузі регіонального розвитку
10.30-10.45 Перерва
10.45-12.00 Підготовка документів на отримання позик у МФО (EBRD, NEFCO, EIB). Розгляд па-

кету документів, інструкції ключових донорів
12.00-13.00 Особливості підготовки документів до ДФРР. Основні вимоги, проблеми, якість 

підготовки – з перших уст -  представник Мінрегіону
13.00-13.45 Обід
13.45-17.45 Проведення закупівель в проекті. Вимоги українського законодавства та умови 

закупівель донорів (ЄС, USAID, UNDP, EEF), PRAG. 
Поєднання непоєднуваного, або ходіння по лезові ножа.
Практичне заняття – розробка документів по закупівлям

17.45-18.00 Питання – відповіді. Завершення 3 дня тренінгу

День 2
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Додатки до розділу V
ДОДАТОК 1. Каталог кредитних, грантових програм та програм міжнародної технічної до-

помоги у сфері енергоефективності (травень 2015 р.)
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ОГЛЯД ОСОВНИХ ДОНОРІВ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
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ДОДАТОК 2. Реєстр кредитних, грантових програм та програм міжнародної технічної допо-
моги в сфері енергоефективності

Організація Програма Інтернет-адреси

Кредитні програми

1 Північна еко-
логічна фінан-
сова корпора-
ція (НЕФКО)

Енергозбереження. Підвищення енерге-
тичної ефективності муніципалітетів

www.nefco.org
www.nefco.org/ru/how_to_
work/ kak_podat_zayavku
http://www.nefco.org/ru/how_
to_work/kak_podat_zayavkuЧисте Виробництво. Збереження енергії та 

ресурсів, покращення екології
Екоефективність (Демо Україна 3). Муні-
ципальні проекти, що пов’язані із централь-
ним опаленням або чисткою стічних вод

www.demo-dh.org.ua
http://www.demo-dh.org.ua/
uk/yak-podavaty-zayavku.html

Інвестиційний фонд. Підвищення енерге-
тичної ефективності муніципалітетів

www.nefco.org

2 Європейський 
банк рекон-
струкції та ро-
звитку (ЄБРР)

Пряме фінансування. Муніципальні послу-
ги з акцентом на центральне опалення

www.ebrd.com

USELF (кредитування приватних ком-
паній). Проекти з використання відновлю-
ваних джерел енергії

www.uself.com.ua www.uself.
com.ua/index.php? id=20&L=2

UKEEP (кредитування приватних та 
ЕСКО-компаній). Енергоефективні проекти 
та проекти з відновлюваної енергетики

www.ukeep.org
www.ukeep.org/ru/ukeep-dlja-
predprijatij/kak-podat-
zajavku.htm/

Програма кредитування через AT 
«Укрексімбанк» (кредитування приватних 
компаній). Енергоефективні проекти

www.eximb.com/ukr/
corporate/loans/energo/ www.
eximb.com/rus/corporate/
loans/packdoc

Програма розвитку громадськго транс-
порту в Україні. Проекти із поліпшення ін-
фраструктури громадського транспорту

www.ebrd.com

3 Європейський 
інвестиційний 
банк

Програма розвитку муніципальної інфра-
структури. Модернізація інфраструктури 
підвищення енергоефективності централі-
зованого теплопостачання, енергоефектив-
ності громадських будівель, міське освітлен-
ня

www.eib.org

Надзвичайна кредитна програма для від-
новлення країни. Відновлення інфраструк-
тури, у тому числі підвищення енергоефек-
тивності в громадських будівлях

www.eib.org
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Пряме фінансування.
У тому числі інвестиції в енергетичн у ефек-
тивність

www.eib.org
www.eib.org/attachments/
application_documents_
en.pdf

4 Німецький 
державний 
банк розвитку 
(KfW)

Програма модернізації комунальної
інфраструктури. Підвищення якості і надій-
ності послуг комунальних п ідприємств на 
Сході України

www.kfw-entwicklungsbank.
de

Програма Німецько-українського Фонду 
(НУФ). Енергоефективн ість та енергозбе-
реження

www.kfw-entwicklungsbank.
de

5 Міжнародна 
фінансова 
корпорація 
(IFC)

Програми кредитування та фінансування 
в національній валюті. Енергоефективні
проекти та підтримка ОСББ

www.ifc.org

6 Банк «Ощад-
банк»

Ощадний дім. Енергоефективність для 
приватних осіб

http://www.oschadbank.ua/
ua/
http://www.oschadbank.ua/
ua/private/loans/oschad_
home/

7 AT «Укрексім 
банк

Державна програма з енерго збереження 
«Тепле житло». Енергоефективність для 
приватних осіб

www.eximb.com
www.eximb.com/ukr/personal/
loans/warm-housing/condition

8 Банк «Львів» Кредит на енергозбереження / енерго-
ефективність. Енергоефективність для 
приватних осіб

www.banklviv.com
www.banklviv.com/uk/
individuals/credits/private-
energyefficiency-
loans/#1

9 Банк «Укргаз-
банк»

Програма «Тепла оселя». Енергоефектив-
ність для приватних осіб

www.banklviv.com

10 Банк «Мега-
банк»

Енергозбереження. Енергоефективність
для малого бізнесу

http://www.megabank.net/ua/

11 Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) http://www.worldbank.org/

12 Міжнародна асоціація розвитку (МАР) http://www.worldbank.org/
ida/

13 Багатостороннє агентство по гарантуванню інвестицій 
(БАГІ)

http://www.miga.org/

14 Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних 
спорів (МЦВІС)

http://icsid.worldbank.org/
ICSID/Index.jsp.

15 Міжнародний валютний фонд (International Monetary 
Fund, IMF) (МВФ)

http://www.imf.org/external/
index.htm

16 Чорноморський банк торгівлі та розвитку(Black Sea 
Trade and Development

Bank)

http://www.bstdb.org/
aboutus.htm

17 Північний інвестиційний банк (Nordic Investment Bank) http://www.nib.int/about_nib

18 Північний фонд розвитку (Nordic Development Fund) http://www.nefco.org/
introduction
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19 Північний проектний фонд (Nordic Project Fund) http://www.nefco.org/ru/
financing/severnyi_proektnyi_
fond
_nopef

Грантові програми та програми технічної допомоги

1 Фонд Е5Р Підвищення енергоефективності у 
муніципалітетах. Проекти з енерго-
ефективності

www.ebrd.com
www.eib.org
www.nefco.org

2 USAID Муніципальна енергетична ре-
форма. Проекти підтримки сталого 
енергетичного розвитку

www.merp.org.ua
www.usaid.gov

3 Представництво  
Європейського 
Союзу

Clima East. Експертна підтримка у  
підготовці проектів у сфері зменшен-
ня шкідливого впливу на клімат

www.climaeast.eu

Горизонт 2020. Технічна допомога в 
покращенні інвестиційного клімату в 
енергоефективності

www.ec.europa.eu

4 Центрально-євро-
пейська ініціатива 
(ЦЄІ)

Програма співпраці. Енергетика і 
довкілля

www.cei.int 
www.cei.int/content/
cooperation-activities

Програма обміну НОУ-ХАУ (КЕР).  
Енергетика і довкілля

www.cei.int 
www.cei.int/KEP

5 ПРООН Розвиток біоенергетичних техноло-
гій. Збільшення використання енер-
гії біомаси як джерела палива

www.ua.undp.org

6 ЮНІДО Стимулювання використання від-
новлюваних джерел енергії. Роз-
ширення використання технологій 
відновлюваних джерел енергії в ви-
робничих підприємствах

www.reee.org.ua

Екологізація економіки в країнах 
Східного партнерства ЕаР GREEN. 
Підвищення інституційного потен-
ціалу чистого виробництва

www.green-economies-eap.
org/home

7 SIDA Програми підтримки. Енергоефек-
тивність

www.sida.se

8 CIDA Програми підтримки розвитку 
України. Сталий розвиток регіонів

www.international.gc.ca
www.international.gc.ca/
developmentdeveloppement/
funding- financement/
applydemande.aspx?lang=eng

9 GIZ Енергоефективність у громадах. 
Посилення здатності громад у впро-
вадженні енергоефективної політики

www.eeib.org.ua

Створення енергетичних агентств. 
Сприяння у створенні в муніци-
пальних структурах енергетичних 
агентств

www.eeib.org.ua
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Енергоефективна забудова. Підви-
щення обізнаності в технологіях та 
методах енергоефективного будів-
ництва

www.eeib.org.ua

ЕnРС-INTRANS. Розбудова потенціа-
лу у сфері укладання контрактів з 
підвищення енергоефективності

www.enpc- intrans.eu

10 FNR та НТЦ

«Біомасса»

BIO-PROM. Підтримка сталого ви-
робництва та використання енергії з 
біомаси

www.bio-prom.net 
www.biomass.kiev.ua

11 Фонд Східна Єв ропа Енергоефективність та екологія. 
Проекти з енергоефективності та 
екології

www.eef.org.ua

12 Фонд Мотта Програми підтримки. Охорона 
навколишнього середовища

www.mott.org 
www.mott.org/
grantsandguidelines/
ForGrantseekers/grantseeker/
inquiryletterstep2

13 МЗС Естонії Програма мікрофінансування про-
ектів. Поліпшення навколишнього 
середовища та підвищення рівня 
екологічної свідомості

www.vm.ee/ru

14 МЗС Королівства 
Норвегії

Програма грантів. Енергетика, клі-
мат та проблеми навколишнього се-
редовища

www.regjeringen.no 
www.regjeringen.no/en/dep/
ud/grants/proposals_calls/
id2345174

15 МЗС Японії Технічна допомога від Фонду спів 
робітництва Японії та ЄБРР та про-
екти JICA. Енергетика

www.ua.emb-japan.go.jp/ukr

16 МЗС Франції FASEP Дослідження. Проекти ста-
лого розвитку, у тому числі енергое-
фективність
FASEP «Зелена іновація». Проекти 
сталого розвитку, у тому числі енер-
гоефективність

17 Фонд регіонального 
розвитку

Конкурс проектів та програм ро-
звитку. У тому числі проекти у сфері 
енергоефективності

www.kmu.gov.ua
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ДОДАТОК 3. Положення про створення та функціонування груп впровадження проек-
тів (рекомендоване).

Група впровадження проекту створюється для реалізації комплексних проектів з підвищення 
ефективності енергоспоживання. 

Група впровадження проекту може функціонувати як окреме комунальне підприємство, 
підрозділ в комунальному підприємстві або тимчасово створена з представників підрозділів, залу-
чених до реалізації проекту, робоча група. 

Метою створення робочої групи є координація зусиль підрозділів для досягнення цілей мети 
проекту. 

Група впровадження проекту призначається наказом міського голови, де визначається керівник 
та члени групи впровадження проекту, а також визначаються повноваження щодо взаємодії з інши-
ми підрозділами міської влади. 

До складу групи впровадження проекту з підвищення ефективності енергоспоживання включа-
ються наступні спеціалісти з основними обов’язками: 

1) Керівник групи: 
- загальна координація робіт; 
- розробка графіку реалізації проекту; 
- комунікація з іншими учасниками проекту, що не входять в групу реалізації; 
2) Технічний спеціаліст (спеціалісти): 
- підготовка технічних завдань; 
- контроль за виконанням проектних робіт; 
- перевірка запропонованих технічних рішень; 
- підготовка методики вимірювання та верифікації; 
- координація роботи технічних спеціалістів підрядних організацій; 
- моніторинг досягнутих результатів; 
3) Юрист: 
- підготовка та супровід розпорядчих документів, необхідних для реалізації проекту; 
- контроль за відповідністю проекту діючим нормативним документам; 
- підготовка договорів з підрядними організаціями та іншими учасниками проекту; 
4) Економіст: 
- підготовка бізнес-плану в т. ч. обґрунтування доцільності інвестицій; 
- підготовка звітності про хід виконання проекту та досягнуті результати; 
5) Спеціаліст з закупівель: 
- підготовка документації необхідної для здійснення закупівель; 
- контроль за дотриманням правил закупівель; 
- організація та проведення закупівель. 
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ДОДАТОК 4. Рішення міської ради про створення комунально підприємства для реалізації 
проектів з підвищення ефективності енергоспоживання

Про створення комунального підприємства «__назва__» 
Відповідно до статей 87, 169 Цивільного кодексу України, статей 70, 118 - 120, 122, 135 Госпо-

дарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців», пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» ____( назва населеного пункту)____ міська рада вирішила: 

1. Створити комунальне підприємство «__назва__». 
2. Віднести комунальне підприємство «__назва__» до сфери управління виконавчого органу 

(комітету) ____(назва населеного пункту)____ ради. 
3. Визначити розмір статутного капіталу комунального підприємства «__назва__» у сумі ____ 

(______прописом______) гривень, що утворюється за рахунок грошових внесків власника. 
4. Затвердити Статут комунального підприємства «__назва__», що додається.
5. Закріпити за комунальним підприємством «__назва__» на праві господарського відання примі-

щення площею _____ кв. м, що знаходиться за адресою__________. (за потреби) 
6. Виконавчому органу (комітету) ____(назва населеного пункту)____ ради: 
6.1. Здійснити організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням цього рішення, у встанов-

леному порядку. 
6.2. Привести свої акти у відповідність до цього рішення. 
7. Структурному підрозділу з питань ________________________________ виконавчого органу 

(комітету) ____( назва населеного пункту)____ ради вжити передбачені законодавством заходи 
щодо державної реєстрації комунальне підприємство «__назва__» в установленому порядку. 

8. Оприлюднити це рішення в установленому порядку. 
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради 

з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу і постійну 
комісію Київської міської ради з питань власності. 

Міський голова 

ДОДАТОК 
до рішення ____(назва)____ міської ради 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «____НАЗВА___» 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальне підприємство «__назва__» (далі - КП) є комунальним підприємством, утво-
реним рішенням ____( назва населеного пункту)____ ради, заснованим на комунальній влас-
ності територіальної громади міста _____, віднесеним до сфери управління виконавчого органу 
(комітету) ____( назва населеного пункту)____ ради та підпорядкованим Структурному підрозді
лу_____________________________________________ виконавчого органу (комітету) ____( назва 
населеного пункту)____ ради. 

1.2. Повне найменування ___________, скорочене найменування __________ 
1.3. Місцезнаходження КП ________: 
1.4. КП є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах 

банків та органах Державної казначейської служби України, печатку, штампи і бланки із своїм най-
менуванням. 
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1.5. У своїй діяльності КП керується Конституцією України, законами України, постановами Вер-
ховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів 
України, рішеннями ____( назва населеного пункту)____ міської ради, розпорядженнями Міського 
голови, виконавчого органу (комітету) ____(назва)____ ради, іншими актами законодавства та цим 
Статутом. 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. КП створено з метою 
2.1.1. Ефективного використання комунального майна територіальної громади міста ______, 
2.1.2 Забезпечення реалізації проектів з енерго- та ресурсозбереження; експлуатація, обслуго-

вування та ремонт енергетичного обладнання бюджетних установ територіальної громади міста 
____________________. 

2.1.3. … 
2.2. Основними напрямками діяльності КП є:: 
2.2.1. .. Організація та реалізація проектів з енергозбереження в бюджетній сфері. 
2.2.2. Здійснення моніторингу, аналізу та контролю за реалізованими проектами енергозбере-

ження та витрачанням енергоресурсів закладами бюджетної сфери. 
2.2.3. Здійснення енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста, формування баз даних у 

сфері енергозбереження. 
2.2.4. Забезпечення підготовки інвестиційних проектів з енергозбереженню по бюджетній сфері. 

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, МАЙНО І КОШТИ 
3.1. Статутний капітал КП сформований за рахунок грошових внесків власника у розмірі _____ 

грн. (___прописом___.) та становить _____ грн. (____прописом____грн.). 
3.2. Майно КП становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких 

відображається в самостійному балансі КП. 
3.3. Майно КП є комунальною власністю територіальної громади міста ___ і закріплюється за ним 

на праві господарського відання. 
3.4. Джерелами формування майна КП є: 
- грошові та матеріальні внески власника; 
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності; 
- кредити банків та інших кредиторів; 
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 
- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому 

законодавством порядку; 
- інші джерела, не заборонені законодавством України. 
3.5. КП має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати 

закріплене за ним майно, здавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в 
заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні 
засоби в установленому порядку. 

3.6. Списання майна, закріпленого за КП, здійснюється у порядку, затвердженому рішенням ___ 
назва населеного пункту ___ міської ради. 

3.7. Координацію діяльності КП щодо ефективного використання комунального майна, контроль 
за фінансово-господарською діяльністю КП здійснюється органами, уповноваженими власником. 

3.8. КП використовує прибуток, який залишається в його розпорядженні після сплати податків 
та внесення інших обов’язкових платежів, за напрямами, визначеними фінансовим планом, що за-
тверджений в установленому порядку. 
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3.9. За рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні КП, можуть утворюються такі ці-
льові фонди: 

- фінансування заходів по впровадженню енергозбереження 
- розвитку; 
- резервний; 
- інші фонди, що необхідні для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю. 
Розмір, порядок формування та використання фондів КП визначаються фінансовим планом, за-

твердженим в установленому порядку. 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КП 

4.1. КП має право: 
4.1.1. Укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути пози-

вачем і відповідачем у судах усіх інстанцій. 
4.1.2. За погодженням з органом управління створювати відповідно до законодавства України 

відокремлені підрозділи (з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків) і затверджувати 
положення про них. 

4.1.3. Самостійно здійснювати господарську діяльність, виходячи з реальних потреб власника 
майна, в межах повноважень, передбачених цим Статутом. 

4.1.4. Діяти на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, нести відповідаль-
ність за результати своєї фінансово-господарської діяльності та виконання своїх зобов’язань. 

4.1.5. Вступати у взаємовідносини з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземни-
ми, на договірних засадах щодо досягнення мети своєї діяльності. 

4.1.6. Самостійно планувати основні напрямки свого розвитку і визначати стратегію відповідно 
до галузевих, науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, 
робіт, послуг та економічної ситуації. 

4.1.7. Одержувати від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних засадах за 
погодженням з та у встановленому власником порядку або уповноваженим ним органом. 

4.1.8. Придбавати у підприємств, організацій, установ незалежно від їхньої форми власності, а 
також у фізичних осіб необхідні матеріальні ресурси. 

4.1.9. Самостійно утворювати цільові фонди. 
4.1.10. Здійснювати інші дії, що не суперечать цьому Статуту, не заборонені законодавством 

України та сприяють вирішенню поставлених при створенні КП завдань. 
4.1.11. Виступати замовником робіт, послуг. 
4.2. На КП покладаються такі обов’язки: 
4.2.1. Здійснення технічної, методичної, консультаційної, правової та іншої допомоги бюджетним 

установам, населенню з питань, віднесених до компетенції КП. 
4.2.2. Забезпечення ефективного використання, збереження та утримання в належному стані 

майна територіальної громади міста Києва, що закріплено за КП на праві господарського відання. 
Здійснення капітального ремонту і оновлення основних фондів, забезпечення своєчасного введен-
ня в дію придбаного обладнання. 

4.2.3. Забезпечення ефективної організації виробничого процесу, забезпечення економічного і 
раціонального використання доходу та оптимізація витрат для збільшення прибутковості. 

4.2.4. Формування штату, виходячи з виробничих потреб та фінансових можливостей, створення 
належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання вимог чинного законо-
давства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки. 

4.2.5… 
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5. УПРАВЛІННЯ КП 

5.1. Управління КП здійснюється директором КП. 
5.2. Директор КП призначається Міським головою за поданням заступника голови виконавчого 

органу (комітету) ____( назва населеного пункту)____ ради відповідно до розподілу обов’язків, на 
контрактній основі. 

5.3. Директор КП призначається на конкурсних засадах у встановленому порядку. 
5.4. Директор КП: 
5.4.1. Самостійно вирішує питання діяльності КП в межах своєї компетенції, передбаченої цим 

Статутом. 
5.4.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на КП завдань, визначених 

цим Статутом, за ефективне використання та збереження майна, закріпленого за КП, дотримання 
законодавства України. 

5.4.3. Затверджує структуру і штатний розклад КП, положення про його структурні підрозділи і 
функціональні обов’язки працівників та встановлює систему оплати праці. 

5.4.4. Керує роботою КП на основі єдиноначальності відповідно до цього Статуту. 
5.4.5. Директор КП без доручення діє від імені КП, представляє його інтереси в органах держав-

ної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними осо-
бами та громадянами і вирішує питання діяльності КП в межах та порядку, визначених законодав-
ством України та цим Статутом. 

5.4.6. Розпоряджається майном та коштами КП відповідно до законодавства України та цього 
Статуту. 

5.4.7. Видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження та перевіряє їх виконання, відкри-
ває розрахункові та інші рахунки в банках, укладає угоди, в тому числі трудові. 

5.5. Заступники директора, керівники та спеціалісти структурних підрозділів призначаються на 
посади та звільняються з посад директором КП. 

5.6.. Рішення правління оформляється протоколом, який підписують головуючий на засіданні та 
секретар правління. 

5.7. Інтереси трудового колективу КП представляє комітет профспілкової організації, в разі її 
створення, а за її відсутності – визначений колективом представник. 

5.8. Трудовий колектив КП становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь в його 
діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють тру-
дові відносини працівника з КП. 

5.9. Трудовий колектив КП: 
- розглядає і затверджує проект колективного договору; 
- розглядає і вирішує згідно зі Статутом КП питання самоврядування трудового колективу; 
- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам КП соціальних пільг; 

6. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЛАСНИКА У ВІДНОСИНАХ З КП 

6.1. Виключною компетенцію власника є: 
- затвердження Статуту КП та внесення до нього змін; 
- прийняття рішення щодо реорганізації та ліквідації КП; 
- збільшення або зменшення статутного фонду КП; 
- здійснення інших повноважень згідно з законодавством та положеннями цього Статуту. 
6.2. Для забезпечення ефективності використання комунального майна територіальної громади 

міста та для створення умов повноцінного функціонування КП власник має право передавати КП 
майно й вилучати його у встановленому порядку. 
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7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності КП 
є прибуток. 

7.2. Прибуток КП розподіляється використовується виключно в порядку, визначеному ___( назва 
населеного пункту)___ міською радою. 

7.3. КП здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінан-
сову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансова 
звітність КП надається структурному підрозділу з питань комунальної власності виконавчого орга-
ну (комітету) ____( назва населеного пункту)____ ради в установленому порядку. 

7.4. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється КП шляхом складання у по-
рядку та за формою, що визначаються виконавчим органом (комітетом) ____( назва населеного 
пункту)____ ради, річних фінансових планів, які затверджуються структурним підрозділом з питань 
комунальної власності виконавчого органу (комітету) ____( назва населеного пункту)____ ради. 

7.5. КП звітує про стан виконання річного фінансового плану в установленому порядку. 
7.6. Директор КП та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання по-

рядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

8. ПРИПИНЕННЯ КП 

8.1. Припинення КП відбувається в результаті його реорганізації або ліквідації за рішенням влас-
ника, або за рішенням суду у порядку, встановленому законодавством України. 

8.2. Майно, що залишається після задоволення претензій кредиторів і розрахунків з учасниками 
трудового колективу, використовується за рішенням власника.
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ДОДАТОК 5. Проектна пропозиція щодо створення Енергетичної агенції

Аналіз доцільності та правових підстав створення і діяльності Енергетичної Агенції 
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1. Потреба та доцільність об’єднання зусиль та концентрації фінансів для енерге-
тичної модернізації територіальних громад 
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2. Вибір організаційно-правової форми для створення та діяльності Агенції 4
3. Правові підстави створення Агенції 5
4. Правові підстави для діяльності Агенції 8
5. Рекомендації послідовних кроків щодо створення та початку діяльності Агенції 9
 6. Український та міжнародний досвід створення та  діяльності Агенцій та Установ 10

         Додаток – Проект Установчого Акту Установи (Агенції) 12

1. Потреба та доцільність об’єднання зусиль та концентрації фінансів для енергетичної 
модернізації територіальних громад

Аналіз суспільно економічних процесів сучасної Української держави, результати роботи проек-
тів міжнародної технічної допомоги, діяльності сільських, селищних, міських територіальних громад 
та відповідних громадських організації, засвідчує потребу в переорієнтації організаційних зусиль і 
фінансових ресурсів для енергетичної модернізації територій та їх інфраструктур з центрального 
на регіональний та локальний рівні. Концентрація уваги, організаційних зусиль і фінансових ре-
сурсів (інвестиційних, кредитних, бюджетних) на рівні сільських, селищних, міських територіаль-
них громад забезпечить вирішення більшості проблем та завдань, які перед ними стоять, створить 
умови для інституційного та інфраструктурного розвитку та енергетичної модернізації відповідних 
територій. Разом з тим, протягом останніх п’яти років діяльності Асоціація «Енергоефективні 
міста України» здійснила величезну роботу з поширення ідей, принципів, підходів, інформації про 
загрози та кращі практики впровадження заходів з енергоефективності і таким чином забезпечи-
ла значне зростання зацікавленості та усвідомлення необхідності здійснення енергомодер-
нізації як серед представників органів місцевого самоврядування, так і  серед громадян, громадсь-
ких організацій, представників бізнесу та органів державної влади національного рівня. 

Наступним логічним та послідовним кроком є концентрація зусиль над підготовкою та ре-
алізацією конкретних проектів енергетичної модернізації територій та інфраструктур.Така 
діяльність потребує створення спеціальних інструментів діяльності, здатних поєднувати інте-
реси різних учасників зазначеного процесу, подекуди навіть протилежно направлених. Крім того, 
зростає потреба в рівні кваліфікації залучених працівників та експертів, а структура управління 
проектами енергомодернізації стає відповідним центром концентрації компетенцій з необхідністю 
збереження інституційної пам’яті та досвіду роботи. Таким інструментом повинна стати спеціально 
створена для цього установа - Енергетична Агенція. 

Підготовка та реалізація проектів практичної територіальної енергетичної модерніза-
ції, залучення необхідного фінансування та досвідчених і надійних партнерів – головна 
мета створення спеціального пілотного операційного інструменту - Енергетичної Агенції 
(далі - Агенція). 
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Створення такого типу Агенції дає можливість: 
1) концентрувати кошти державного, обласного, місцевих бюджетів, а також кошти міжнародних 

організацій та проектів, чи кошти підприємств установ організацій, громадян України для реалізації 
проектів енергетичної модернізації територій; 

2) організувати ефективний процес збору, оцінки, підготовки та виконання проектів та програм 
енергомодернізації; 

3) розпочати процес створення мережі Енергетичних Агенцій як інструментів територіальної 
енергетичної модернізації та розвитку;

Отже, очевидним є нагальна потреба та доцільність концентрації організаційних зусиль та 
коштів для здійснення проектів модернізації енергетичних інфраструктур через створення ін-
струменту організації територіальної енергетичної модернізації у формі Енергетичної Агенції 
(далі - Агенція).

2. Вибір організаційно-правової форми для створення та діяльності Агенції 
Для проведення аналізу чинного законодавства на предмет вибору організаційно-правової 

форми, для створення та діяльності Агенції потрібно встановити ряд критеріїв, виконання яких 
може забезпечити вибір найбільш ефективної з її видів. 

Так, вибрана для створення Агенції форма юридичної особи повинна забезпечити ефективність 
та гнучкість оперативного та стратегічного управління. Це особливо критично важливо з огляду на 
динаміку постійних змін умов життя громад та відповідної зміни їх потреб та пріоритетів, а також 
змін в соціальних та економічних сферах життя країни і світу загалом. 

Наступним, та не менш важливим, є можливість оперативного залучення для роботи в інтересах 
Агенції та територіальних громад найкращих фахівців, експертів-професіоналів, як тих які прожива-
ють на території області, так і запрошених із інших регіонів чи навіть держав. Тільки при винагороді 
за роботу таких фахівців, у відповідності до ринкових ставок оплати праці, результатом діяльності 
Агенції та програм, які ним будуть фінансуватись, буде досягнення реального корисного ефекту для 
мешканців відповідних територій.  

Останнім, але також важливим, є участь в створенні Агенції ключових інсти-
туцій, організацій, підприємств, партнерів зацікавлених саме в енергомодерні-
зації територій, причому як публічного, так і приватного сектору. Іншим слова-
ми – юридична особа повинна бути заснована як органами самоврядування, державними 
підприємствами, так і асоціаціями органів самоврядування, громадськими організаціями, ко-
мерційними підприємствами, учбовими закладами, та іншими інституціями. Це забезпечить, 
з однієї сторони, підтримку в щоденній діяльності Агенції з боку вигодоотримувачів –  
засновників, а з іншої сторони – підвищить довіру з боку як регіональних чи центральних на-
давачів ресурсів, так і міжнародних організацій чи установ. Крім того, це забезпечить мож-
ливість поєднання в одній установі юридичних осіб створених та існуючих з різною метою. 

Проводячи аналіз норм чинного законодавства стосовно різних організаційно-правових форм 
створення юридичних осіб, найбільше вказаним вище критеріям відповідає передбачена Цивіль-
ним кодексом України форма установи. Так, згідно статті 83 «юридичні особи можуть створюватися 
у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Установою є організація, 
створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шля-
хом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за раху-
нок цього майна». А у відповідності до пункту 3 статті 87 «установа створюється на підставі індиві-
дуального або спільного установчого акта, складеного засновниками». Важливо також зазначити, 
що установа є юридичною особою, яка створюється без мети отримання прибутку, що повністю від-
повідає меті та завданням, які ставляться перед потрібною засновникам організаційно-правовою  
формою, адже не прибуток, а забезпечення результативного процесу територіальної енергомодер-
нізації є головним критерієм ефективності її діяльності. Водночас, поєднання в одній юридичній 
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особі засновків-юридичних осіб публічного та приватного права неможливо здійснити наприклад 
в формі благодійної організації з причин наявності про це прямої заборони в ч.1 ст. 12 ЗУ «Про бла-
годійництво та благодійні організації» № 531 від 16.09.1997.

Вибираючи для створення Агенції організаційно-правову форму юридичної особи у ви-
гляді установи, ми задовольняємо всі ключові критерії-вимоги зазначені вище. Заснована 
ключовими юридичними особами приватного та публічного права установа, отримає значну ор-
ганізаційно-фінансову підтримку, оскільки від початку матиме чітко поставлену мету – територіаль-
ну енергомодернізацію, а процедура управління та прийняття рішень в такій установі – Агенції, 
також буде заздалегідь відома та викладена в Установчому Акті. Маючи належні ресурси та гнуч-
кість в управлінні, установа – Агенція матиме можливість залучати високопрофесійних фахівців, 
належним чином організовувати діяльність із вибору та фінансування регіональних та локальних 
громадських програм та проектів територіальної енергомодернізації.

Отже, найбільш прийнятною та ефективною з точки зору відповідності ключовим критеріям ви-
бору, здатності досягнення поставленої мети та завдань, і забезпечення отримання корисного ре-
зультату для територіальної енергомодернізації, є організаційно-правова форма юридичної 
особи у вигляді установи. 

3. Правові підстави створення Агенції

Як зазначалось вище, найбільш ефективною формою для створення Агенції є юридична особа у 
вигляді установи. Правовими підставами для створення установи є Цивільний кодекс України (ЦКУ), 
а саме статті 83, 87, 88, 90, 96, 99, 101–104. Крім того, порядок створення та діяльності Агенції у формі 
установи також передбачено і іншими нормативно-правовими актами, які будуть розглянуті нижче. 

Ґрунтуючись на вказаних статтях, юридичні особи – засновники Агенції у формі установи 
мають можливість визначити та об’єднати свої майнові чи грошові вклади, визначити мету 
створення та завдання для діяльності установи, а також передбачити порядок та структуру її 
управління. Згідно п. 3 статті 88 ЦКУ ці положення вказуються в установчому акті, який підписуєть-
ся повноважними представникам засновників. Підписання такого установчого акту здійснюється 
засновниками/учасниками під час проведення загальних зборів установи. 

У відповідності до статей 98, 99 та 101 ЦКУ «в установі обов’язково створюється правління, а за-
сновники установи не беруть участі в управлінні нею. Установчий акт може передбачати створення 
також інших органів, визначати порядок формування цих органів та їх склад. Нагляд за діяльністю 
установи здійснює її наглядова рада. Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном уста-
нови, додержанням мети установи та за її іншою діяльністю відповідно до установчого акта».

В свою чергу правління установи може складатися з однієї або кількох осіб. Виконавчий орган, 
що складається з кількох осіб, приймає рішення простою більшістю від числа присутніх  учасників,  
якщо інше не встановлено установчими документами або законом.

Особливістю установ є те, що відповідно до ч.2 п.1 ст. 90 «найменування установи має містити 
інформацію про характер її діяльності». Звідси і необхідність визначення в її назві мети діяльності – 
Установа «Енергетична Агенція». 

Реєстрація юридичної особи Агенції відбувається з дотриманням положень ЦКУ, ЗУ «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755 від 15 травня 2003 року.

Водночас, стаття 103 ЦКУ передбачає механізм зміни мети установи та структури управління 
установою. Так, «якщо здійснення мети установи стало неможливим або воно загрожує суспільним 
інтересам, то відповідний орган, який здійснює державну реєстрацію, може  звернутися до суду з 
заявою про визначення іншої мети установи за погодженням з органами управління установою.
Суд може змінити структуру управління установи, якщо це необхідно внаслідок зміни мети устано-
ви або з інших поважних причин». Ці положення надають можливість засновникам при наявності 
значних порушень в її діяльності, чи з підстав зміни мети діяльності установи, змінити її установчий 
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акт. З однієї сторони, порядок зміни мети і структури управління через суд дає можливість мати 
стабільність в управлінні установою, з іншої – все-таки, передбачає можливість для засновників 
впливати на установу, удосконалюючи її діяльність.  

Окремо варто описати правові підстави для прийняття рішення про участь в Агенції для 
органів самоврядування. 

Так, стаття 63 Господарського кодексу України визначає, що в Україні можуть діяти підприємства, 
засновані на змішаній формі власності (на  базі об’єднання майна різних форм власності), в тому 
числі приватної, державної та комунальної. В свою чергу, частина 3 статті 169 ЦКУ дозволяє тери-
торіальним громадам створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі това-
риства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах. 

Отже, у відповідності до статей 1 та 2 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 
1997 року № 280 (далі – Закон), територіальні громади самостійно чи через сільські, селищні, міські 
ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інте-
реси територіальних громад сіл, селищ, міст можуть створювати юридичні особи приватного права, 
якими і є, у відповідності до ст. 81 та 83 ЦКУ, установи, тобто в нашому випадку – Агенція. 

Тим більше, що пунктом 1 статті 60 цього ж Закону визначено можливість територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст, районів у містах напряму чи через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 
органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіаль-
них громад сіл, селищ, міст володіти підприємствами, установами та організаціями як повністю, 
так і частково, при тому, що розмір частки не впливає на її правовий статус – така частка зали-
шається об’єктом права комунальної власності.

В свою чергу пункти 4 і 5 статі 60 визначають правовий режим об’єктів права комунальної влас-
ності та повноваження органів місцевого самоврядування (відповідних рад) від імені та  в  інтересах 
територіальних громад, відповідно до закону, здійснювати правомочності щодо володіння, кори-
стування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі, виконувати усі 
майнові операції,  передавати  об’єкти  права  комунальної власності  у  постійне  або  тимчасове  
користування  юридичним та фізичним особам, здавати їх  в оренду,  продавати  і купувати, вико-
ристовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах 
умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користуван-
ня і оренду. Таким чином, сільські, міські, районні та обласні ради від імені територіальних 
громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об’єктами їхньої спільної власності, що задо-
вольняють спільні потреби територіальних громад, і, відповідно, можуть виділяти кошти та 
майно і ставати одними із засновників Агенції. 

Для цього їм на підставі зазначених вище статей, а також ґрунтуючись на п. 20 статті 43 та пункту 
1 статті 59 Закону, необхідно прийняти рішення про участь в заснуванні Агенції і доручити Голові 
відповідної ради взяти участь у зборах засновників установи Агенції та підписати відповідний Уста-
новчий Акт, а також прийняти рішення про одноразове виділення коштів та майна для забезпе-
чення діяльності Агенції. В подальшому виділення коштів відбуватиметься в порядку розгляду та 
затвердження Програм територіальної енергомодернізації на відповідний період. 

Стосовно обласних та районних державних адміністрацій, то повноваження щодо їх участі в 
якості одних із засновників Агенції визначені з одного боку статтею 43 Закону, зокрема пунктами 
20 та 27, і рішеннями відповідних районних та обласних рад, щодо делегування  місцевим держав-
ним адміністраціям окремих повноважень стосовно управління об’єктами спільної власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах. Такі повноваження підтверджені частиною 1 
статті 14, частиною 2 статті 15, пунктом 1 статті 19 Закону України “Про місцеві державні адміністра-
ції” № 586 від 9 квітня 1999 року. 

З іншого боку, власне і сама місцева державна адміністрація може розпоряджатись коштами, на-
приклад, резервного фонду для здійснення внеску на створення Установи - Агенції. Так, у відповід-
ності до п. 3 ст. 13 згаданого закону № 586, «до відання місцевих державних адміністрацій у межах 
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і формах, визначених Конституцією і  законами  України,  належить  вирішення питань: 3) бюджету, 
фінансів та обліку;». Згідно зі п.1 ст. 19, державна адміністрація «приймає рішення  про  створення,  
реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управлін-
ня, а також здійснює делеговані відповідною радою функції управління майном, що перебуває у 
спільній власності територіальних громад». Таким чином, участь державної адміністрації разом з 
відповідною радою у створенні Агенції, віднесені законом до предмету її віддання, а відповідно мо-
жуть бути профінансовані з коштів, якими така адміністрація розпоряджається. Більше того, мож-
ливість здійснення фінансового внеску на зазначені цілі передбачена і п.4 і 5 ст. 18 закону № 586. 

Процедурно це можна здійснити з резервного фонду, наприклад, обласної державної адміністра-
ції з дотриманням правил та процедур, передбачених Постановою КМУ від 29 березня 2002 р. N 415 
«Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету». Згідно підпункту б) 
пункту 6 Постанови «кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення: 
інших  непередбачених  заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за  рахунок  коштів  
бюджету,  але  не  мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання про-
екту бюджету». Прийняття відповідного рішення Голови, про виділення коштів навіть в невеликій 
сумі, забезпечить участь місцевої державної адміністрації в створені Агенції. 

І хоча згідно частини 2 пункту 11 «кошти із резервного фонду для бюджету Агенції, як суб’єкта го-
сподарської діяльності недержавної форми власності повинні виділятися  через  головних розпоряд-
ників бюджетних коштів лише на умовах повернення», питання віднесення Агенції до суб’єктів госпо-
дарської діяльності чи співвідношення часток майна засновників Агенції є предметом обговорення 
та домовленості засновників. А, відповідно, питання повернення коштів може бути вирішено як пози-
тивно, так і негативно. Зрештою норми чинного законодавства не визначають наслідком повернення 
внесених коштів припинення діяльності Агенції, а це, відповідно, забезпечує стабільність в її роботі. 

4. Правові підстави для діяльності Агенції

Після створення і проведення державної реєстрації Агенції регіонального розвитку, її діяльність 
регламентується чинним законодавством України, що застосовується до юридичних осіб, а також 
Установчим актом самої установи і її внутрішніми положеннями.

Проте варто відзначити кілька особливостей, які будуть впливати на всю діяльність Агенції та 
визначати її статус у відносинах з третіми особами.

По-перше, це отримання Агенцією статусу неприбуткової організації, оскільки статутними доку-
ментами та довідкою з Реєстру неприбуткових установ та організацій буде визначено, що Агенція є 
юридичною особою, діяльність якої не передбачає отримання прибутку. Діяльність Агенції, як не-
прибуткової організації, повинна відповідати вимогам податкового законодавства, які визначені 
пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (далі – ПК України). В іншому випадку, уста-
нова може втратити ознаку неприбутковості і повинна буде сплачувати податок на прибуток на 
загальних підставах. 

Для того, щоб діяльність Агенції відповідала вимогам п.133.4 статті 133 ПК України вона повин-
на бути:

• утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює її діяльність;
• положення про агенцію, як її установчий документ, повинно містити заборону розподілу от-

риманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників 
(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управ-
ління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом 
отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків на утримання такої неприбуткової ор-
ганізації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими 
документами (підпунктом 133.4.2 цього пункту);

• положення про агенцію має передбачати передачу активів одній або кільком неприбутко-
вим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення 
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юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 
• внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
В положенні про діяльність Агенції варто передбачити можливі джерела формування коштів та 

майна установи. Так, можна передбачити, що Агенція має право володіти, користуватися і розпо-
ряджатися будь-якими коштами, рухомим і нерухомим майном, включаючи приміщення, транс-
портні засоби, кошти в національній та іноземній валюті, цінні папери, нематеріальні активи, зе-
мельні ділянки та інше майно, що передані засновниками і/або співзасновниками та одержані як 
безповоротна фінансова допомога, добровільні внески юридичних і фізичних осіб — резидентів 
України та юридичних і фізичних осіб — нерезидентів, міжнародну технічну і гуманітарну допомогу, 
відповідно до законодавства  та  отримувати пасивні доходи відповідно до законодавства. Агенція 
є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в установах банків, печатку та 
бланк із своїм найменуванням.  Майно і кошти агенції використовуються виключно для досягнення 
її мети та здійснення функцій, визначених положенням про агенцію.

Таким чином, в тому числі з метою дотримання вимог податкового законодавства, джерелами 
коштів для функціонування Агенції,  можуть бути: 

• добровільні та спонсорські пожертвування, дарування, заповіти, благодійна допомога, бла-
годійні внески та інші надходження, внески від фізичних та юридичних осіб (резидентів або 
нерезидентів), в тому числі в іноземній валюті;

• майно і кошти, в тому числі в іноземній валюті, які надходять безоплатно або у вигляді безпо-
воротної цільової та нецільової фінансової чи технічної допомоги, грантів, субгрантів, у тому 
числі міжнародних, меценатства;

• пасивні доходи, відсотки банку, депозити тощо, отримані відповідно до законодавства;
• курсові різниці при купівлі/продажу валюти;
• продаж основних засобів;
• трансферти, субвенції, кошти бюджетних призначень, дотації і субсидії, які отримані з дер-

жавного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів та агенцій або у межах бла-
годійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Агенції 
відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, крім випадків, які передбачені чинним законодавством України;

• майно, придбане за рахунок власних коштів Агенції;
• майно, надане Агенції в тимчасове користування (крім розпорядження) чи на інших підста-

вах, не заборонених законом;
• майно і кошти, отримані на інших умовах, не заборонених законодавством України з ураху-

ванням вимог до неприбуткових організацій.
Ключовою вимогою для діяльності Установи, як зазначалось вище, є неприбутковий характер її 

діяльності. Полягає це, перш за все, в забороні розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх ча-
стини серед органів управління та працівників агенції (крім оплати їх праці, нарахування єдиного 
соціального внеску). Важливо, щоб кошти, які надходять на рахунки Агенції, не мали ознак прибут-
ку від надання послуг третім особам або від інших видів підприємницької діяльності. Обов’язково 
має бути зазначено, що кошти/майно, які надаються третіми особами з метою підтримки діяльності 
Агенції, надаються на безоплатній основі з благодійною метою.  Така фінансова допомога може бути 
цільовою із зазначенням конкретної цілі ( для підготовки консультаційних висновків,  для організа-
ції навчальних семінарів  та ін.) або нецільовою без зазначення конкретної цілі, тобто для підтримки 
реалізації Агенцією її функцій та завдань в межах її мети, організаційно-матеріального забезпечен-
ня її діяльності, в тому числі оплату праці працівникам Агенції.  

По-друге, діяльність Агенції з використання коштів, одержуваних для виконання проектів і про-
грам місцевого і регіонального розвитку громад від бюджетів усіх рівнів, буде регламентуватися 
затвердженими відповідними Радами програмами місцевого розвитку.

Окремо відзначимо, що відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України «бюджетні уста-
нови – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені 



Додатки до розділу V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ308

ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного 
бюджету чи місцевого бюджету». Оскільки Агенція буде фінансуватися не тільки з бюджету (з бюд-
жету – лише в рамках виконання відповідних програм місцевого розвитку), то вона не може мати 
статус бюджетної установи. Разом з тим, кошти бюджетів різних рівнів зможуть надходити до неї 
не напряму, а відповідно до ч. 2 ст. 21 Бюджетного кодексу України – тільки через розпорядників 
бюджетних коштів. 

Відповідно, при плануванні роботи Агенції необхідно від самого початку готувати і приймати 
бюджетні програми місцевого розвитку, закладаючи в них часткове фінансування діяльності АРР, 
отримуючи натомість ефективне виконання функцій управління процесом розвитку.

5. Рекомендації послідовних кроків щодо створення та початку діяльності Агенції

Підготовка до створення та діяльності Агенції варто розпочати із проведення переговорів з 
можливими учасниками та партнерами зацікавленими в її створенні. Підготовча та роз’яснювальна 
робота серед ключових вигодоотримувачів щодо створення Агенції, як інструменту територіаль-
ної енергетичної модернізації, матиме на меті, крім поширення інформації, отримання пропозицій 
щодо підготовки документів необхідних для створення та діяльності Агенції, а також консолідації 
думки та бачення майбутнього серед секторальних еліт.

Отримавши таким чином інформацію, яка стане основою для підготовки остаточної версії за-
сновницьких документів та необхідних Положень Агенції, експертна група, маючи досвід страте-
гічного проектування та розуміння як особливостей територіальної енергетичної модернізації, так 
і загально державних чи міжнародних факторів впливу на розвиток конкретного регіону, зможе 
адекватно підготувати необхідні документи для винесення на остаточне обговорення та прийняття 
засновниками Агенції. 

Кожен із ключових вигодоотримувачів, який вирішить стати засновником, отримавши необхід-
них пакет документів зможе прийняти рішення щодо участі у створенні Агенції та виділені відповід-
них коштів чи майна, у відповідності до власних процедур прийняття рішення кожним із них. 

Після прийняття засновниками рішень щодо участі у створенні Агенції, повинні відбутись 
загальні збори засновників, яким потрібно прийняти загальне рішення про створення Аген-
ції, затвердження її Установчого Акту та необхідних Положень, призначення Директора, 
першого складу Правління та Наглядової ради Агенції.

Так, на сьогодні такі комерційні компанії як Філіпс, Данфос, Кнауф, такі громадські організації 
як «Українська мережа енергетичних інновацій «Грінкубатор», Асоціація енергоаудиторів, житлово- 
комунальному господарстві, Державне Підприємство «Агентство розвитку ЖКГ» та ряд інших вже 
неодноразово висловлювали бажання об’єднати зусилля з метою створення інструментів створен-
ня та практичної реалізації проектів широкомасштабної територіальної енергетичної модернізації 
комунальних та інших територіальних енергетичних інфраструктур. І саме Агенція, створена в фор-
мі установи для реалізації специфічного завдання підготовки та виконання проектів модернізації 
енергетичних інфраструктур, є надійним та сучасним інструментом поєднання інтересів учасників 
процесу інноваційного вирішення територіальних енергетичних проблем.

Вирішення поставленого засновниками завдання територіальної енергомодернізації 
здійснюватиметься Агенцією через підготовку та виконання/впровадження:

1) Стратегій та Планів сталого енергетичного розвитку міст та територій;
2) Планів дій з енергетичної модернізації міст та територій;
3) Міських та територіальних енергоаудитів та енергосхем; 
4) Інвестиційних резюме та бізнес-планів окремих проектів енергетичної модернізації;
5) Проектних заявок з метою залучення грантового чи кредитного фінансування міжнародних 

організацій;
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6) Міських та територіальних енергобалансів та досліджень енергопотенціалів;
7) Спеціалізованих досліджень та демонстраційних/пілотних проектів в галузях енергоефек-

тивності/ енергоощадності та альтернативних джерел енергії. 
В подальшому, після проведення державної реєстрації, потрібно передати Агенції майно і кошти 

визначені Установчим Актом, а, власне, Агенції – розпочати діяльність у відповідності до цієї кон-
цепції та плану дій, затверджених для використання в Агенції положень, правил, процедур, чинного 
законодавства та Установчого Акту Установи – Енергетичної Агенції.

6. Український та міжнародний досвід створення та діяльності Агенцій та Установ

В процесі дослідження історії створення та діяльності юридичних осіб подібних організацій-
но-правових форм та тематичного спрямування було проведено аналіз найбільш яскравих україн-
ських та іноземних прикладів застосування вибраної тематико-юридичої конструкції. Так, зокрема, 
в Україні успішно працює Рівненська Агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів 
«ІнвестІнРівне», створена в формі установи та заснована юридичними особами публічного та при-
ватного права. Також ефективність вибору установи в якості форми залучення зацікавлених учас-
ників можна побачити і на прикладі «Regional development agency North» в Молдові. 

Разом з тим, аналізуючи специфічні секторальні енергетичні агенції, можна дійти висновку, що 
більшість з них також створені в формі установ чи непідприємницьких товариств, і засновані як ор-
ганами місцевого самоврядування, так і комерційними компаніями і громадськими організаціями. 
Така структура створення присутня і в First Regional Energy Agency (Голандія) і в Local Energy Agency 
Pomurje (Словенія). Остання є, до речі, найкращою енергетичною агенцією Словенії, а досвід її ство-
рення та роботи став прикладом для багатьох енергетичних агенцій як самої Словенії, так і інших 
держава (Угорщини, Хорватії та інших). 

Таким чином, міжнародний, і частково вже український, досвід свідчить про доцільність 
та ефективність вибору юридичної форми   «установи» для створення та успішної діяльності 
Енергетичної Агенцій. А вивчений досвід роботи надав можливість завершити побудову 
концепції створення та діяльності Енергетичної Агенції як самодостатнього та сучасного ін-
струменту територіальної енергетичної модернізації. 

Додаток – Проект Установчого Акту Установи
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ЗАТВЕРДЖЕНО
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від _____________________ 20__ 
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1. Загальні положення

1.1. Установа «Енергетична Агенція» (далі – Установа), створюється на підставі Цивільного ко-
дексу України. Установа діє на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, чинного 
законодавства України, а також цього Установчого Акту. 

1.2. Установа створена з метою сприяння та організації територіальної енергетичної модер-
нізації, проектів енергетичної модернізації окремих громад та їх інфраструктур, і відповідного 
об’єднання для цього організаційних та фінансових ресурсів походженням як з території області, 
так і з поза її меж. Водночас, Установа створена без мети отримання прибутку для його подальшо-
го розподілу між учасниками.

1.3. Установа є юридичною особою згідно з законодавством України. Установа від власного 
імені набуває майнові та особисті немайнові права. Установа несе відповідальність по своїх зо-
бов’язаннях та не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, так само як i держава не несе 
відповідальності по зобов’язаннях Установи.

1.4. Установа має передані засновниками власні основні та обігові кошти,  відокремлене майно 
і самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, кутовий штамп 
та штампи для діловодства, круглі печатки з власним найменуванням, бланки з власним наймену-
ванням, власний знак для товарів та послуг, емблему та інші необхідні реквізити.

1.5. Установа діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності i самофінан-
сування та має право від свого імені володіти, користуватись та розпоряджатися власним майном, 
відповідно до його призначення, мети i предмету діяльності Установи, а також укладати угоди, наб-
увати, орендувати i відчужувати майно, бути позивачем та відповідачем у судах, господарському та 
третейському судах.

1.6. Установа має право самостійно здійснювати міжнародну діяльність. 
1.7. Установа має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, інші 

структурні підрозділи, а також дочірні, спільні та інші підприємства відповідно до чинного законодав-
ства України. Установа має право вступати до об’єднань установ в Україні та за її кордоном.

1.8. Повне найменування Установи:
1.8.1. українською мовою: Установа «Енергетична Агенція»;
1.8.2. російською мовою: Учреждение «Энергетическое Агентство»;
1.8.3. англійською мовою: Energy Agency Establishment;

1.9. Скорочене найменування Установи:
1.9.1. українською мовою: Установа «ЕА»;
1.9.2. російською мовою: Учреждение «ЭА»;
1.9.3. англійською мовою: «EA» Establishment.

1.10.  Місцезнаходження Установи: ___________________________________________

2. Мета і завдання установи

2.1. Метою Установи є сприяння та організація територіальної енергетичної модернізації, про-
ектів енергетичної модернізації окремих громад та їх інфраструктур, і відповідного об’єднання для 
цього організаційних та фінансових ресурсів походженням як з території області, так і з поза її меж, 
сприяння залученню інвестицій та кредитних ресурсів, надання консультативних послуг, покра-
щення енергетичного балансу в регіоні, збір та розповсюдження інформації в галузі територіальної 
енергомодернізації. Установа не має на меті одержання і розподіл прибутку. 

2.2. Основними завданнями Установи є:
2.2.1. підготовку та виконання (впровадження):
2.2.1.1. Стратегій та Планів сталого енергетичного розвитку міст та територій;
2.2.1.2. Планів дій з енергетичної модернізації міст та територій;
2.2.1.3. Міських та територіальних енергоаудитів та енергосхем; 
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2.2.1.4. Інвестиційних резюме та бізнес планів окремих проектів енергетичної модернізації;
2.2.1.5. Проектних заявок з метою залучення грантового чи кредитного фінансування між-
народних організацій;
2.2.1.6. Міських та територіальних енергобалансів та досліджень енергопотенціалів;
2.2.1.7. Спеціалізованих досліджень та демонстраційних/пілотних проектів в галузях енер-
гоефективності/ енергоощадності та альтернативних джерел енергії. 

2.2.2. консолідація коштів державного, обласного, місцевих бюджетів, а також кошти міжнарод-
них організацій та проектів, чи кошти підприємств установ організацій, громадян України для реалі-
зації проектів енергетичної модернізації територій; 

2.2.3. організувати ефективний процес збору, оцінки, підготовки та виконання проектів та про-
грам енергомодернізації; 

2.2.4. створити та запустити розвиток інфраструктур енергоощадності та використання альтер-
нативних місцевих джерел енергії в громадах та на територіях;

2.2.5. консолідувати доступні їй організаційні зусилля і фінансові ресурси на рівні сільських, се-
лищних, міських територіальних громад та відповідних локальних громадських організації та спря-
мовувати їх на територіальну енергомодернізацію;

2.2.6. створювати умови для інституційного та інфраструктурного розвитку проектів тери-
торіальної енергомодернізації на відповідних територіях;

2.2.7. для виконання своєї мети і відповідно до діючого законодавства Установа: 
2.2.7.1. представляє інтереси і захищає власні права в органах державного управління і міс-
цевого самоврядування, а також перед іншими фізичними і юридичними особами;
2.2.7.2. взаємодіє з органами державного управління і місцевого самоврядування, іншими 
фізичними і юридичними особами для виконання своєї мети та досягнення поставлених 
завдань;
2.2.7.3. встановлює і розвиває зв’язки в Україні та інших країнах;
2.2.7.4. поширює інформацію і пропагує свою мету, завдання, найменування і символіку;
2.2.7.5. укладає договори та інші правочини з юридичними особами і громадянами, орга-
нами державної влади і місцевого самоврядування для виконання своєї мети та досягнення 
поставлених завдань;
2.2.7.6. організовує залучення та використання внесків у грошовій і майновій формах від 
резидентів України та нерезидентів у відповідності до чинного законодавча та правил і про-
цедур прийнятих Установою; 
2.2.7.7. бере участь в організації і фінансуванні міжнародних і національних конференцій, 
семінарів та інших освітніх і просвітніх заходів, програм та проектів, пов’язаних з метою та 
завданнями Установи;
2.2.7.8. є учасником асоціацій, спілок та інших об’єднань, що сприяють досягненню мети Уста-
нови;
2.2.7.9. обмінюється інформацією, результатами послуг, спеціалістами і волонтерами з ор-
ганізаціями в Україні та інших державах;
2.2.7.10. визначає форми, об’єкти та обсяги своєї діяльності, затверджує порядки, правила, 
процедури, програми та проекти;
2.2.7.11. засновує філії і представництва в Україні та в інших державах, підприємства, уста-
нови та організації, необхідні для статутної діяльності, сприяє видавничій діяльності і є її 
суб’єктом, створює та утримує освітні та інші обслуговуючі заклади відповідно до законодав-
ства;
2.2.7.12. є учасником благодійних організацій і міжнародної благодійної діяльності;
2.2.7.13. організовує конкурси, збори, інші публічні заходи в установленому законом порядку.

2.3. Установа здійснює види діяльності та надає послуги, що підлягають сертифікації чи ліцен-
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зуванню, після такої сертифікації чи ліцензування в установленому законодавством порядку, якщо 
таки порядок встановлений для неприбуткових установ.

3. Наглядова Рада Установи.

3.1. Для здійснення установчих та контрольних функції щодо діяльності Установи, управління 
переданими коштами та майном Установи, додержанням мети її створення в Установі створюється 
Наглядова Рада. 

3.2. Наглядова Рада складається з дванадцять членів, перший склад якої призначається заснов-
никами на перших Загальних зборах. 

3.3. У подальшому призначення членів Наглядової Ради відбувається засновниками чи їх пра-
вонаступниками, або уповноваженими ними іншими органами, організаціями чи особами через 
кожні наступні три роки з дати створення установи. 

3.4. Членами Наглядової Ради можуть бути як українські, так і нерезиденти, крім працівників 
Установи. Члени Правління та запрошені Наглядовою радою особи можуть брати участь у її засідан-
нях з правом дорадчого голосу.

3.5. Члени Наглядової Ради виконують свої обов’язки до прийняття рішень Загальними зборами 
про їх заміну чи відсторонення, в тому числі тимчасове, через втрату здатності або небажання ви-
конувати свої обов’язки, або прийняття рішення судом про визнання їх винними в скоєнні злочину, 
передбаченого Кримінальним кодексом України. 

3.6. До компетенції Наглядової Ради належить: 
3.6.1. контроль діяльності Установи, відповідністю її меті, діючому законодавству і Уста-
новчому Акту, а також за цільовим використанням коштів і майна Установи; 
3.6.2. узгодження змін до установчого акта Установи до затвердження таких змін Правлін-
ням;
3.6.3. затвердження основних напрямків діяльності Установи, її планів і звітів про їх вико-
нання;
3.6.4. затвердження Положення щодо порядку найму Правління, Голови Правління і пра-
цівників Установи;
3.6.5. затвердження Положення щодо умов оплати праці та преміювання Правління, Голо-
ви Правління і працівників Установи;
3.6.6. затвердження рішень щодо призначення чи заміщення Правління та Голови Прав-
ління;
3.6.7. затвердження річних балансів, фінансових звітів, та результатів діяльності Установи;
3.6.8. визначення аудитора Установи та затвердження умов договору, що укладається з 
ним; ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансо-
во-господарської діяльності Установи;
3.6.9. затвердження рішень про створення і припинення постійних і тимчасових допоміж-
них органів, а також представництв і філій Установи;
3.6.10. затвердження рішення щодо припинення Установи. 

3.7. Голова Наглядової Ради обирається на початку кожного чергового засідання Наглядової 
Ради і виконує обов’язки Голови до наступного чергового засідання. Засідання Наглядової Ради 
скликаються принаймні чотири рази на рік. На вимогу Правління чи члена Наглядової Ради Голо-
ва скликає позачергове засідання Наглядової Ради протягом 10 днів. Засідання Наглядової Ради 
можуть відбуватися шляхом особистої присутності, одночасного голосування через засоби зв’язку 
або письмової згоди, яку висловили всі члени Наглядової Ради.

3.8. Наглядова Рада правомочна за наявності на її засіданні ¾ голосів членів Наглядової Ради. 
Наглядова Рада приймає рішення більшістю у ¾ голосів членів Наглядової Ради, присутніх на за-
сіданні.  
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4. Правління Установи

4.1. Правління є постійно діючим керівним виконавчим органом Установи. До складу Правління 
входить три члена, включаючи Голову Правління та двох його заступників, які одночасно є посадо-
вими особами Установи. 

4.2. Перший склад правління та Голова правління призначаються засновниками терміном на 
два роки на перших Загальних зборах. 

4.3. У подальшому призначення членів Правління відбувається Наглядовою радою за поданням 
вказаних органів, організацій або їхніх правонаступників, або уповноважених ними інших органів 
або організацій. До Правління можуть входити як українські так і іноземні громадяни з дотриман-
ням норм чинного трудового законодавства. 

4.4. Члени Правління виконують обов’язки протягом двох років або до прийняття органами або 
організаціями, за поданням яких було призначено таких членів Правління, рішення про їх заміну 
чи відсторонення, в тому числі тимчасове, через втрату ними здатності або небажання виконувати 
свої обов’язки, або прийняття рішення судом про визнання їх винними в скоєнні злочину, передба-
ченого Кримінальним кодексом України.

4.5. У разі звільнення за власним бажанням, член Правління повинен письмово повідомити про 
це орган або організацію, за поданням якої його було призначено. У випадку прийняття рішення 
про заміну чи відсторонення членів Правління, в тому числі тимчасове, такі органи або організації, 
повинні одночасно прийняти рішення про призначення нових членів Правління та повідомити про 
це Правління Установи, надіславши письмове повідомлення завірене своєю печаткою. 

4.6. Після завершення дворічного терміну виконання обов’язків членом Правління, орган або 
організація, за поданням якої його було призначено, повинен прийняти рішення або про продов-
ження терміну виконання ним обов’язків члена Правління, або про призначення іншої особи та 
письмово повідомити про це рішення Правління Установи.

4.7. Неприйняття рішення про продовження терміну виконання обов’язків члена Правління, або 
про призначення іншої особи членом Правління, органом або організацією, за поданням якої його 
було призначено, веде до втрати повноважень таким членом Правління з дня закінчення періоду 
для прийняття такого рішення.  

4.8. До компетенції Правління належить:
4.8.1. прийняття рішень в межах визначеної Наглядовою Радою компетенції, щодо поточ-
ної діяльності Установи в період між засіданнями Наглядової Ради;
4.8.2. визначення порядку, правил і процедур щодо залучення та використання коштів і 
майна Установи;
4.8.3. контроль за використанням коштів і майна Установи та подання відповідних звітів 
Наглядовій Раді;
4.8.4. прийняття рішень про участь Установи в асоціаціях, спілках та інших об’єднаннях;
4.8.5. затвердження правил, процедур і інших документів Установи, її організаційної струк-
тури, штатного розкладу, визначення умов оплати праці посадових осіб Установи, крім членів 
Правління;
4.8.6. затвердження проектів угод та договорів на суму, що перевищує 25 % балансової 
вартості активів Установи;
4.8.7. затвердження зразків печатки, штампів, бланків, символіки Установи;
4.8.8. прийняття рішень про створення і припинення постійних і тимчасових допоміжних 
органів, а також представництв і філій Установи, затвердження статутів і положень про них 
за згодою Наглядової Ради;
4.8.9. визначати перелік інформації, що є конфіденційною, порядок та способи надання 
інформації працівниками Установи, членам Правління та Наглядової Ради;
4.8.10. здійснення інших дій, що випливають з Установчого Акту, інших внутрішніх норма-
тивних документів Установи, рішень Правління та Наглядової Ради;



Додатки до розділу V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ 315

4.8.11. внесення змін до Установчого Акту Установи за згодою Наглядової Ради;
4.9. Правління обирає Голову Правління з членів Правління на два роки. Голова відповідає за 

підготовку і проведення засідань Правління та Наглядової Ради, зберігання протоколів та іншої до-
кументації Правління та Наглядової Ради. 

4.10. Правління правомочне приймати рішення за умови присутності на засідання всіх його 
членів і приймає рішення більшістю голосів. 

4.11. За відсутності Голови Правління його обов’язки виконує один із заступників, призначе-
ний Головою Правління або при відсутності такого призначення протягом 10 днів – Наглядовою 
Радою Установи.

4.12. Установа сплачує винагороди членам Правління за діяльність на цих посадах, в тому числі 
компенсаційні та преміальні виплати, прямо пов’язані з їхньою участю в успішному досягненні мети 
та завдань Установи визначених засновниками, Установчим Актом та Наглядовою Радою.

5. Голова Правління Установи

5.8. Голова Правління (Директор) організовує та забезпечує поточну діяльність Установи від-
повідно до законодавства, Установчого Акта та рішень Правління та Наглядової Ради Установи. 
Голова Правління вирішує усі питання діяльності Установи, крім тих, що належать до компетенції 
Правління та Наглядової Ради. Голова Правління є підзвітним Правлінню та Наглядовій Раді Устано-
ви та організує виконання їх рішень.

5.9. До компетенції Голова Правління (Директора) належить:
5.9.1. вчинення дій від імені Установи без довіреності у межах повноважень, визначених 
установчим актом, рішеннями Правління та Наглядової Ради;
5.9.2. представлення Установи у судах та у відносинах з органами державної влади та міс-
цевого самоврядування, фізичними та юридичними особами; 
5.9.3. укладання договорів та інших правочинів від імені Установи в межах, визначених 
установчим актом, рішеннями Правління та Наглядової Ради;
5.9.4. управління та розпорядження коштами і майном Установи в межах, визначених уста-
новчим актом, рішеннями Правління та Наглядової Ради;
5.9.5. відкриття і закриття банківських рахунків Установи, за рішенням Правління;
5.9.6. організація розробки штатного розкладу та положень щодо порядку найму праців-
ників та їх подання для затвердження Правлінням;
5.9.7. прийняття на роботу та звільнення працівників Установи згідно з законодавством, 
штатним розкладом та положеннями Установи;
5.9.8. організація розробки оперативних планів діяльності Установи і звітів про їх вико-
нання та подання їх на затвердження Правлінню та Наглядовій Раді;
5.9.9. організація розробки та подання на затвердження Правління проектів щорічних ко-
шторисів і звітування про хід їх виконання;
5.9.10. організація розробки та подання на затвердження Правління порядків, правил і 
процедур щодо залучення та використання коштів і майна Установи
5.9.11. підготовка квартальних, річних, та інших звітів на вимогу Наглядової Ради про ре-
зультати діяльності Установи та подання їх на затвердження Наглядової ради;
5.9.12. видання наказів та інших внутрішніх актів, контроль за діяльністю працівників Уста-
нови; 
5.9.13. виконання адміністративних обов’язків для виконання рішень Правління і Наглядо-
вої Ради;
5.9.14. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Установи, організація прове-
дення щорічного аудиту Установи, надання річного звіту та балансу Установи на затверджен-
ня Наглядовій Раді;
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5.9.15. здійснення інших повноважень, передбачених установчим актом та рішеннями 
Правління і Наглядової Ради.

6. Власність, майно і кошти Установи 

6.1. Установа може володіти, розпоряджатися і користуватися будь-яким рухомим і нерухомим 
майном, включаючи приміщення, транспортні засоби, кошти в національній та іноземній валюті, 
цінні папери, нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, необхідне для її діяльності, 
визначеної Установчим Актом. 

6.2. Засновники зобов’язуються виділити та передати у власність та на баланс Установи майно та 
кошти для досягнення її мети та завдань:

6.2.1. у формі майна, без права його подальшого відчуження Установою;
6.2.2. у формі грошових коштів на суму 10 000 гривень, протягом десяти робочих днів піс-
ля відкриття банківського рахунку Установи; 

6.3. Крім того, засновники забезпечують Установі право користування адміністративним примі-
щенням площею не менше 20 квадратних метрів для власних потреб Установи та здійснення нею 
діяльності визначеної в Установчому Акті. 

6.4. Джерелами формування коштів і майна Установи можуть бути:
6.4.1. добровільні та спонсорські пожертвування, дарування, заповіти, благодійна допо-
мога, благодійні внески та інші надходження, внески від фізичних та юридичних осіб (рези-
дентів або нерезидентів), в тому числі в іноземній валюті;
6.4.2. майно і кошти, в тому числі в іноземній валюті, які надходять безоплатно або у ви-
гляді безповоротної цільової та нецільової фінансової чи технічної допомоги, грантів, суб-
грантів, у тому числі міжнародних, меценатства;
6.4.3. пасивні доходи, відсотки банку, депозити тощо, отримані відповідно до законодав-
ства;
6.4.4. курсові різниці при купівлі/продажу валюти;
6.4.5. продаж основних засобів;
6.4.6. трансферти, субвенції, кошти бюджетних призначень, дотації і субсидії, які отримані 
з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів та агенцій або у межах 
благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Аген-
ції відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, крім випадків, які передбачені чинним законодавством України;
6.4.7. майно, придбане за рахунок власних коштів Установи;
6.4.8. майно, надане Установі в тимчасове користування (крім розпорядження) чи на ін-
ших підставах, не заборонених законом;
6.4.9. майно і кошти, отримані на інших умовах, не заборонених законодавством України з 
урахуванням вимог до неприбуткових організацій.

6.5   Майно і кошти Установи використовуються виключно для досягнення її мети та здійснення 
функцій, визначених цим установчим актом.

6.6 Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед органів управління та праців-
ників Установи (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) забороняється.

7. Облік і звітність

7.1. Установа веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну та іншу звітність в установ-
леному порядку. Установа подає звіти про свою діяльність державним органам відповідно до зако-
нодавства. Звітний рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

7.2. Установа звітує використання бюджетних коштів, грантів, цільових внесків і пожертв. Уста-
нова звітує за використання інших внесків на підставі запитів. Установа має право вимагати від на-
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бувачів наданої нею допомоги звітів про використання такої допомоги.
7.3. Річні баланси та фінансові звіти Установи підлягають аудиту до моменту їх затвердження На-

глядовою Радою.
7.4. Установа оприлюднює плани та звіти про надходження коштів і майна та про напрями їх 

використання відповідно до законодавства України, принаймні один раз на рік.

8. Зміни до Установчого Акта Установи

8.1. Зміни до Установчого Акта затверджуються рішенням Правління та Наглядової Ради, якщо 
інший порядок не встановлено рішення суду відповідно до законодавства України.

8.2. Установа повідомляє орган державної реєстрації про зміни до Установчого Акта протягом 
строку, встановленого законодавством України. Будь-які зміни до Установчого Акта набирають чин-
ності щодо будь-яких третіх осіб з моменту державної реєстрації таких змін.

9. Припинення Установи

9.1. Правління приймає рішення про припинення Установи в результаті реорганізації або 
ліквідації за згодою Наглядової Ради. 

9.2. Правління за згодою Наглядової Ради призначає для ліквідації Установи ліквідаційну комісію 
та визначає порядок і строки ліквідації Установи відповідно до законодавства. Ліквідаційна комісія 
управляє справами, виступає в суді та виконує інші дії від імені Установи, яка припиняється.

9.3. Ліквідаційна комісія затверджує відповідні баланси і передає майно і майнові права Устано-
ви, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, одній чи кільком зареєстрованим в Україні 
неприбутковим організаціям, що визначаються Правлінням і мають цілі, подібні до цілей Установи. 
Правонаступниками Установи не можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності.

9.4. Установа є такою, що припинилася, з дати внесення відповідного запису до Єдиного дер-
жавного реєстру. 

Засновники Установи: Підписи:
1
2
3
4
5
6
7
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ДОДАТОК 6. Приклад Рішення про затвердженння порядку реалізації енергозберігаючих 
проектів в рамках енергосервісних договорів

РІШЕННЯ
від 2 жовтня 2013 року N 11/9599

Про затвердження Порядку реалізації енергозберігаючих проектів  
у рамках енергосервісних договорів у м. Києві

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статей 26 - 28, 60 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок реалізації енергозберігаючих проектів у рамках енергосервісних дого-
ворів у м. Києві, що додається.

2. Доручити виконавчому органові Київської міської ради (Київській міській державній ад-
міністрації):

2.1. затвердити базовий рівень споживання комунальних послуг та теплоенергоносіїв заклада-
ми бюджетної сфери міста Києва до 01 січня 2014 року;

2.2. затвердити перелік об’єктів, що потребують впровадження енергозберігаючих проектів, та 
відповідних замовників енергосервісних послуг за цими об’єктами.

3. Комунальному підприємству «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністра-
тивних та громадських будівлях м. Києва»:

3.1. розрахувати базовий рівень споживання комунальних послуг та теплоенергоносіїв закла-
дами бюджетної сфери міста Києва відповідно до загальних методик визначення такого базового 
рівня та подати на затвердження виконавчому органові Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації);

3.2. щороку за результатами аналізу споживання комунальних послуг та теплоенергоносіїв за-
кладами бюджетної сфери міста Києва формувати та подавати на затвердження виконавчому орга-
нові Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) перелік об’єктів, що потребу-
ють впровадження енергозберігаючих проектів, та відповідних замовників енергосервісних послуг 
за цими об’єктами.

4. Районним в м. Києві державним адміністраціям сприяти у реалізації енергозберігаючих проек-
тів у рамках енергосервісних договорів ум. Києві.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань жит-
лово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та постійну комісію Київра-
ди з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 
Заступник міського голови                                                                                          Г. Герега
секретар Київради
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Додаток
до рішення Київської міської ради

02.10.2013 N 11/9599

Порядок реалізації енергозберігаючих проектів у рамках енергосервісних договорів 
у м. Києві

Порядок реалізації енергозберігаючих проектів у рамках енергосервісних договорів у м. Києві 
та накопичення і використання коштів від економії витрат на оплату комунальних послуг та енер-
гоносіїв закладами бюджетної сфери міста Києва, які задіяні в таких проектах (далі - Порядок), ре-
гулює процес підготовки та впровадження енергозберігаючих проектів у закладах бюджетної сфе-
ри м. Києва із застосуванням механізму енергосервісних договорів.

1. Визначення термінів
1.1. Базовий рівень - річний нормативний обсяг споживання комунальних послуг та теплоенер-

гоносіїв, затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), обрахований з урахуванням санітарних норм та умов температур-
ної комфортності, розрахований відповідно до загальних методик визначення такого базового рів-
ня, затверджених Київською міською державною адміністрацією.

1.2. Енергосервісний договір – договір, що укладається між замовником та компанією, яка надає 
такі послуги, з урахуванням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», предме-
том якого є надання енергосервісних послуг.

1.3. Енергосервісні послуги – сукупність заходів (поставка товарів, виконання робіт, надання по-
слуг) з метою скорочення витрат замовника на споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або 
комунальних послуг.

1.4. Оплата за енергосервісні послуги - оплата за послуги за енергосервісним договором вико-
навцеві, що здійснюється виключно у розмірі економії витрат на споживання теплоенергоносіїв та 
комунальних послуг замовника.

1.5. Замовник – розпорядник (одержувач) коштів бюджету м. Києва.

2. Етапи реалізації проектів
2.1. Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) 

щороку затверджується перелік об’єктів, що потребують впровадження енергозберігаючих проек-
тів, та відповідних замовників енергосервісних послуг за цими об’єктами, що єпідставою для укла-
дання енергосервісного договору.

2.2. Енергосервісний договір укладається на строк реалізації проекту відповідно до вимог 
Цивільного та Господарського кодексів України із обов’язковим врахуванням таких умов:

• предмет договору має містити перелік конкретних заходів, що становлять енергосервісні 
послуги, спрямованих на скорочення витрат на споживання теплоенергоносіїв та комуналь-
них послуг;

• оплата послуг виконавцю залежить від досягнутого скорочення витрат на споживання те-
плоенергоносіїв та комунальних послуг;

• базовий рівень з розшифровкою обсягів споживання відносно кожного виду теплоенерго-
носіїв та комунальних послуг (в кількісних та вартісних показниках), а також обсяги витрат 
замовника на оплату теплоенергоносіїв та комунальних послуг у грошовому виразі за три 
роки, що передують рокові укладання договору;

• прогнозний розмір щорічного скорочення витрат на споживання теплоенергоносіїв та ко-
мунальних послуг (в кількісних та вартісних показниках) відносно базового рівня протягом 
строку договору;
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• ціна договору, порядок розрахунків;
• строк дії договору;
• відповідальність сторін за договором.
Додатком до договору є режим та умови споживання паливно-енергетичних ресурсів та кому-

нальних послуг (включаючи повітряно-тепловий режим, штучне освітлення, інші характеристики, 
що відповідають вимогам у сфері організації праці, утримання будинків, будівель, споруд), розро-
блений виконавцем. Сторони договору зобов’язані дотримуватись при виконанні договору узгод-
жених ними режиму та умов.

2.3. Починаючи з наступного після укладання енергосервісного договору бюджетного року ви-
трати на оплату комунальних послуг та теплоенергоносіїв для закладів бюджетної сфери, у яких 
виконуватимуться енергосервісні заходи, плануються та затверджуються у бюджеті міста Києва та 
кошторисах відповідних бюджетних установ виходячи з базового рівня та чинних тарифів протягом 
строку дії енергосервісного договору.

Базовий рівень при плануванні щорічних витрат на оплату комунальних послуг та теплоенерго-
носіїв не повинен змінюватися. Базові рівні можуть коригуватись у випадку реконструкції об’єктів, 
яка викликає зміну споживання комунальних послуг та теплоенергоносіїв приміщень, задіяних у 
проекті.

2.4. Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністра-
тивних і громадських будівлях м. Києва» аналізує теплоенергозбереження по кожному закладу бюд-
жетної сфери, у якому реалізується проект, шляхом порівняння фактичного споживання комуналь-
них послуг та теплоенергоносіїв за звітний рік із встановленим базовим рівнем та визначає обсяг 
економії в натуральному та грошовому виразі. Досягнутий обсяг економії порівнюється із встанов-
леним у енергосервісному договорі розміром щорічного скорочення витрат, за результатами чого 
комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 
громадських будівлях м. Києва» проводить оцінку ефективності впровадженого у закладі проекту.

3. Розрахунок та використання коштів від економії витрат на оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв

3.1. Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністра-
тивних і громадських будівлях м. Києва» щорічно, починаючи з наступного після укладання енерго-
сервісного договору року до 15 жовтня, надає головним розпорядникам коштів бюджету м. Києва, 
установи яких задіяні в проектах, та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) обсяги економії станом на 1 жовтня. У наступний 
після укладання енергосервісного договору рік обсяги економії визначаються за 9 місяців такого 
року (з 1 січня по 30 вересня), в подальшому протягом строку дії енергосервісного договору обсяги 
економії визначаються за календарний рік (з 1 жовтня по 30 вересня).

3.2. Головні розпорядники коштів бюджету м. Києва при формуванні бюджетного запиту по уста-
новах, задіяних у проектах, на наступний рік в обов’язковому порядку передбачають видатки на 
оплату енергосервісних послуг за договорами за наявності та виходячи із суми економії, досягнутої 
ними у попередньому році. За відсутності досягнутої економії видатки на оплату енергосервісних 
послуг за договорами не плануються та не здійснюються.

3.3. У разі якщо сума економії перевищує суму, необхідну для оплати енергосервісних послуг за 
укладеним установою договором, головний розпорядник у бюджетному запиті надає пропозиції 
щодо спрямування такого надлишку на інші заходи з енергозбереження.

3.4. Використання коштів від економії витрат на оплату комунальних послуг та теплоенергоносіїв 
здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

4. Інші положення

4.1. У разі коли заклад бюджетної сфери не має статусу розпорядника (одержувача) бюджетних 
коштів, енергосервісний договор укладається між замовником, виконавцем та таким закладом.
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4.2. Після закінчення строку дії енергосервісних договорів закладам бюджетної сфери встанов-
люються нові базові рівні з урахуванням результатів реалізації проектів з енергозбереження.

4.3. З метою матеріального стимулювання посадових осіб, відповідальних за реалізацію проектів, 
комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 
громадських будівлях м. Києва» за результатами оцінки ефективності проекту, що впроваджується 
у закладі, направляє керівникам органів, яким такі установи підпорядковуються, пропозиції щодо 
збільшення або зменшення розміру преміювання посадових осіб, відповідальних за реалізацію 
проектів.

 
Заступник міського голови                                                                              Г. Герега
секретар Київради 
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ДОДАТОК 7. Приклад Розпорядження виконавчого органу міської ради про закупівлю 
енергосервісу

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про закупівлю енергосервісу для дошкільного навчального закладу N ___ 

на вул. __________

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування 
прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енер-
гомодернізації», Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запро-
вадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», ДСТУ Б А.2.2-12:2015 
«Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолод-
женні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні», у межах функцій органу місцевого са-
моврядування:

1. Затвердити базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів для дошкільного на-
вчального закладу N ____ на вул. ________, що додається.

2. _________ районній в місті ______державній адміністрації забезпечити проведення процеду-
ри закупівлі енергосервісу в установленому порядку з висвітленням усіх її етапів у засобах масової 
інформації.

3. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу __________ міської 
ради:

3.1. Забезпечити надання методологічної та організаційної допомоги _________ державній ад-
міністрації під час реалізації пункту 2 цього розпорядження.

3.2. До ______  року подати _______ міській раді пропозиції щодо можливості поширення прак-
тики закупівлі енергосервісу в інших установах бюджетної сфери комунальної власності тери-
торіальної громади міста ________.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови ___________
міської державноїа адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 



Додатки до розділу V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ 323

ЗАТВЕРДЖЕНО

Базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів для дошкільного  
навчального закладу N ____ на вул. ___________

Місяць
Вид паливно-енергетичних ресурсів

Теплова енергія (теплопостачан-
ня), Гкал

Електроенергія (електропоста-
чання), кВт•год

Січень 147,1 8026
Лютий 136,8 8700
Березень 116,5 6472
Квітень 65,4 5475
Травень 13,1 5238
Червень 8,1 4302
Липень 9,1 4158
Серпень 7,0 4320
Вересень 12,0 3387
Жовтень 62,7 6006
Листопад 112,1 5829
Грудень 137,4 7324
Загалом за рік 827,2 69237

Керівник апарату
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1. РЕЗЮМЕ

Базове енергоспоживання дитячого навчального закладу №573 складає 733 
043 кВтг/рік для централізованого теплоспоживання, 106 201 кВтг/рік для 

електроенергії, в цілому питоме споживання становить 431,7 кВтг/м² рік.

Енергоаудит визначив потенційні прийнятні 
енергоефективні покращення для цієї будівлі:

EEПотенціал – Енергетичний Аудит

ДНЗ №573  
м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 27-Г

Кондиційована площа: 1944 м2

EE Заходи
Інвести- 
ції [грн]

Чиста економія Окуп-
ність 

[роки]

NPVQ
*[кВтг/

рік]
[грн /рік]

1. 
Теплоізоляція трубопроводів 
та запірної арматури системи 
опалення

31.430 20.466 13.508 2,3 3,09

2.
Впровадження дистанційної 
системи автоматичного збору 
даних про енергоспоживання

40.000 22.393 14.279 2,8 2,39

3.

Організація циркуляції води 
в басейні з її водопідготовкою та 
встановлення сонячних колекторів 
на ГВП

380.000 163.448 102.000 3,7 2,0

4. Реконструкція системи освітлення 
будівлі 150.000 29.308 29.388 5,1        

5.

Налагоджування системи 
автоматичного регулювання 
системи опалення та гарячого 
водопостачання будівлі

5.000 12.517 8.261 0,6 0,55

6. Заміна дерев’яних вікон та вхідних 
дверей на металопластикові 338.150 61.428 40.542 8,3 0,49

7. Модернізація внутрішньої системи 
опалення будівлі 418.625 71.781 44.375 8,8 0,18

Чиста економія енергії 572 092 кВтг/рік
Чиста економія 378 236 грн/рік
Інвестиції  3 712 689  грн
Cтрок окупності 9,8 років
Потенціал енергозбереження для визначених енергоефективних заходів та заходів по реновації 
зведений до наступної таблиці , де заходи розташовані  у відповідності до їх рентабельності (NPVQ):
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Горизонт планування приймався – 20 років.
Для того щоб інвестиції та економія біли вірними, всі заходи повинні впроваджуватись як один 
проект. Обчислення мають похибку  ± 15 %.

Наведена економія отриманої енергії розділена на  економії від окремих джерел енергії:
Джерело енергії Од. вим. Факт Після заходів Економія

Електроенергія кВтг 55 473 76 873 -21 400
Центральне теплопостачання кВтг 620 870 209 489 411 381

Зниження емісії CO2 від фактичного рівня енергоспоживання досягається впровадженням всіх 
заходів і становить 101 тон/рік.
Серед запропонованих заходів рекомендується до першочергового впровадження пакет наведений 
в наступній таблиці:

EE Заходи
Інвести- 
ції [грн]

Чиста економія Окуп- 
ність 

[роки]

NPVQ
*[кВтг/

рік]
[грн /рік]

8. Утеплення зовнішніх стін 721.240 100.757 66.500 10,8 0,14
Рентабельні EE заходи 2.084.445 482 098 318.853 6,5 0,7

9. Утеплення даху 817.275 49.058 32.378 25,2 -0,51
10. Утеплення цоколю 280.000 15.285 10.088 27,8 -0,55

11.
Організація та реконструкція 
систем припливно-витяжної 
вентиляції в будівлі

530.969 25.632 16.917 31,4 -0,64

Всього по всім заходам 3.712.689 572.092 378.236 9,8 0,13

*базована на 6,32 % реальної ставки дисконтування.
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Деякі енергоефективні заходи (утеплення даху, організація та реконструкція систем приплив-
но-витяжної вентиляції в будівлі) були включені в рекомендований пакет, незважаючи на те, що 
вони не є економічно доцільними. Це пов’язано з тим, що для комплексної термомодернізації бу-
дівлі необхідно доведення показників опору теплопередачі всіх огороджувальних конструкцій до 
нормативних значень, а також з тим, що вони потребують ремонту.

Організація припливно-витяжної вентиляції в будівлі є необхідним заходом з точки зору санітар-
них норм, адже при підвищенні теплозахисних характеристик зовнішньої оболонки будівлі змен-
шиться природній повітрообмін. Виникає нагальна потреба в організації припливно-витяжної вен-
тиляції.

Інші варіанти пакетів наведені в додатку і можуть розглядатися власником будівлі в залежності 
від обсягів наявного фінансування. 

Одним з першочергових заходів для впровадження в дошкільному навчальному заході є нала-
штування вже встановленої системи автоматичного регулювання подачі теплоносія системи опа-
лення та гарячого водопостачання. Коректні налаштування системи дозволять уникнути понаднор-
мового збільшення температури в  приміщеннях у осінньо-весняний період та зменшити втрати 
тепла в неробочі дні.

Рекомендується впровадити систематичні заходи для забезпечення прийнятних умов експлу-
атації будівлі та утримувати експлуатаційні витрати, включаючи енергію, на якнайнижчому рівні 
впродовж сталого часу. Для цього необхідно: проводити постійний енергомоніторинг, базований 
на ET-кривій, дотримуватись інструкцій з експлуатації та проводити навчання  обслуговуючого пер-
соналу.

Впровадження проекту може розпочатись в травні 2012 і завершитись до листопада 2012 року.

Фінансовий план є наступним: 

Власний капітал (місцевий бюджет) 1 917 689,00 грн.
Залучені інвестиції, кредити та інш. 1 795 000,00 грн.
Всього інвестицій 3 712 689 грн.
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ВСТУП
Передумови

Звіт зі Сканування вказує на потенціал енергозбереження в 56,7%, з повною окупністю за 6,6 
років. 

Київська міська державна адміністрація зацікавлена в більш детальних оцінках потенційної еконо-
мії та  необхідних інвестицій. З цією метою був виконаний енергетичний аудит дитячого навчального 
закладу №573 по вул. Маршала Малиновського, 27-Г. Результати надані в цьому звіті.

Енергоаудиторами визначені  наступні цілі виконання робіт з енергетичного аудиту будівлі ди-
тячого навчального закладу:

• покращення внутрішнього мікроклімату;
• зменшення витрат на енергію;
• зниження забруднення навколишнього середовища;
• забезпечення більш ефективного управління та обслуговування будівлі і технічного облад-

нання.
Процес розвитку проекту
Процес розвитку включає оцінку та впровадження рентабельних енергоефективних (EE) заходів 

в будівлі.
Проект з підвищення енергоефективності має на меті три головні цілі:
• виявлення потенціалу підвищення енергоефективности (ЕЕ Потенціал);
• реалізації виявленого потенціалу підвищення енергоефективності; 
• досягнення розрахункового рівня економії енергії і постійне підтримання енергоспоживан-

ня на належному рівні.
Проект повинен розглядатись з врахуванням специфічних індивідуальних можливостей  визна-

чення потенціалу  підвищення енергоефективності даної будівлі.
Також необхідно врахувати плани власника будівлі по реновації і вимоги в відношенні   прибут-

ковості  EE заходів (максимального строку окупності).
Проект повинен розроблюватись поетапно. Отже, загальний Процес Розвитку Проекту можна 

розділити на шість основних етапів, як показано на наступній діаграмі:

1. Ідентифікація проекту

2. Сканування

3. Енергоаудит

4. Бізнес план

5. Впровадження

6. Експлуатація  

Ідентифікація проекту

Спрощений аудит Детальний аудит з гарантіями

Сканування

Бізнес-план

Реалізація

Експлуатація

Потенціал 
покращень
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Організація проекту
Назва проекту/будівлі/об’єкту: Дитячий навчальний заклад №573

Адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 27-Г
Контактна особа: Шут Наталія Миколаївна
Тел: (044)418-63-04
Факс: -
Посада: завідуюча
Власник будівлі Управління освіти Оболонської районної в м. Києві 
 державної адміністрації

Енергоаудитор:   

Контактна особа: Литвин Вадим Очеретяний Дмитро 
Адреса: м. Київ м. Київ 
 вул. Б. Хмельницького, 3а вул. Б. Хмельницького, 3а 
Тел: 044-234-54-10 044-234-54-10 
Посада: головний енергоаудитор спеціаліст з моніторингу і аудиту 

Стандарти і Правила
Наступні Стандарти та Правила є доречними для енергоефективних заходів та заходів по рено-

вації:
•  ДСТУ 4065-2001 «Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги (ANSI/

IEEE 739-1995,NEQ)»;
•  ДСТУ 4472-2005. «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимо-

ги»;
•  «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових 

та громадських споруд, а також на господарсько–побутові потреби в Україні». КТМ 204 Укра-
їна 244–94. – К.:ЗАТ „ВІПОЛ”. - 2001. – 376 с;

• СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;
• СНиП 2.04.14-88«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
• ДБН В 2.6-31:2006«Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель»;
•  ДСТУ Б В.2.6-36:2008. «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опоряджен-

ням штукатурками. Загальні технічні умови»;
•  СНиП-02-04-05-91.«Отопление, вентиляция и кондиционирование»із зм. 1996, 2000, 2001 р.;
• СНиП 2.04.01-85«Внутренний водопровод и канализация зданий»;
• СНиП 3.05.01-85 (1988, с изм. 1 2000) «Внутренние санітарно-технические системы»;
• СНиП 3.05.07-85 (с изм. 1 1990) «Системы автоматизации»;
• СП-41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
•  ДБН В.2.5-39:2008. «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. 

Теплові мережі»;
• ДБН В.2-2-4-97 «Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів».
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Наслідком цих стандартів та правил є наступні вимоги:

•  Внутрішня температура в приміщеннях в залежності від призначення: tвн=16-20°С.  
Мінімальний опір теплопередачі зовнішніх стін Rq min≥ 2,8 м2·К/Вт.

• Мінімальний опір теплопередачі вікон Rq min≥ 0,5 м2·К/Вт.
• Мінімальний опір теплопередачі вхідних дверей Rq min≥0,44м2·К/Вт.
•  Мінімальний опір теплопередачі перекриття над неопалюваним підвалом  

(вище рівня землі ) Rq min≥2,8м2·К/Вт.
• Мінімальний опір теплопередачі горища Rq min≥4,95 м2·К/Вт.
•  Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього по-

вітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, Δtcг, 
стіни - 4°С, горище – 3°С, підлога – 2°С.

• Нормативні максимальні тепловитрати будівлі (1 температурна зона), Emax= 43 кВт∙год/м3.
• Забезпечення повітрообміну приміщень.
•  Забезпечення місцевого регулювання теплового потоку для забезпечення комфортних 

умов.
•  Забезпечення необхідної кількості гарячої води відповідної температури згідно з нормати-

вами.
•  Забезпечення належного рівня освітленості.
• Теплоізоляція трубопроводів, кранів, арматури.

 

ОПИС СТАНУ  БУДІВЛІ
Рік побудови – 1976 р.
Капітальний ремонт огороджуючи конструкцій останнім часом не проводився.
Зовнішні стіни з кермзитобетоних панелей товщиною 0,3 м ззовні вкриті облицювальною шаром 

штукатурки, без ізоляції. Зовнішній фасад не має очевидних пошкоджень.
Вікна з подвійним склінням у дерев’яних спарених рамах в незадовільному стані, спостерігають-

ся нещільності між рамою та склом. Дерев’яна конструкція деяких віконних рам знаходиться в ава-
рійному стані і частково зруйнована. Це призводить до того, що деякі вікна не можуть бути щільно 
закритими, збільшуючи втрати тепла на нагрів інфільтраційного повітря.

Вхідні двері будівлі дерев’яні не утеплені та погано ущільнені, через них спостерігаються значні 
тепловтрати. 

Дах плаский, знаходиться безпосередньо над опалювальними приміщеннями. Перекриття вико-
нано з залізобетонної багатопустотної панелі товщиною 0,22 м та ззовні вкрито шаром гравію (150 
мм) та подвійним шаром гідроізоляції – руберойдом. 

Підвал неопалювальний (або технічне підпілля) під всією площею будівлі, напівцокольний.
Система теплопостачання 2-х трубна, залежна схема підключення системи опалення до тепло-

вих мереж. Систему опалення будівлі обладнано автоматичною системою регулювання теплового 
потоку з циркуляційним насосом. Система гарячого водопостачання обладнана індивідуальним 
бойлером (пластинчастим теплообмінником) з автоматичним регулюванням подачі теплоносія в 
залежності від температури гарячої води. Система гарячого водопостачання з циркуляційною ліні-
єю з рециркуляційним насосом. 

Існуюча теплоізоляція (або азбестова, або скловата покрита шаром руберойду) трубопроводів 
та запірної арматури системи опалення знаходиться в незадовільному стані, через значний термін 
її використання.
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Система опалення запроектована однотрубна з нижньою розводкою та П-подібними стояка-
ми. Більшість опалювальних приладів, що встановлені в будівлі – чавунні секційні радіатори мар-
ки М-140 АО. Власними силами була замінена частина чавунних радіаторів внутрішньої системи 
опалення на сталеві загальною кількістю 28 шт. За радіаторами встановлені рефлектори (на основі 
фольгованого вспіненого поліетилену), що дозволяють повернути частину тепла, яке втрачається 
через стіни. 

Дошкільний навчальний заклад також обладнаний басейном (7м х 3м х 1,5м), який був добудова-
ний у 80-х роках в приміщенні однієї з навчальних груп. Приміщення басейну не обладнано належ-
ною системою механічної вентиляції, в результаті чого не відбувається необхідний повітрообмін, 
спостерігається підвищена вологість повітря, поява конденсату на поверхні будівельних конструк-
цій, що сприяє утворенню грибків та плісняви, створює умови не припустимі санітарними нормами 
для перебування людей.

Система вентиляції за проектом будівлі природня витяжна, в приміщеннях кухні та пральні за-
проектована механічна припливно-витяжна. В кухні та пральні витяжна система вентиляції знахо-
диться в робочому стані, її припливна частина – не працює. 

Система освітлення будівлі складається як з ламп розжарювання (170 шт.), так і з люмінесцентних 
ламп (132 шт.).

Основні дані

Назва проекту / будівлі / об’єкту Дитячий садок №573
Місто: Київ Вулиця: Малиновського Буд. №: 27-Г
Тип будівлі (житло, лікарня і т.п.): Дошкільний навчальний заклад
Рік зведення: - В постійній роботі з (рік): 1976
Дата останнього основного ремонту/реконструкції (міс.,рік): -

Пн

Пд

Зх Сх
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Кліматичні дані

Об’єкт: Україна, м. Київ

Північна широта: 50º27´ Східна довгота: 30º31´ Висота над 
рівнем. моря 179

Опалювальний 
період (ОП);  початок 15.10 Закінчення: [дд/мм] 15.04 Градусо-доби 3750

РТ холодного періоду (°C) -1,1 РТ теплого періоду: (°C) 15,4
Середня швидкість вітру в ОП 4,2 Переважний напрям вітру в ОП З-ПЗ

Які креслення будівлі доступні (фасади,поверхи, розрізи), вказати

плани поверхів
Креслення яких систем доступні (опалення, вентиляція і т.д.), вказати 
опалення, вентиляції, водопровід та каналізація, електропостачання
Техн. описи та документація яких систем доступні (опалення, вентиляція і т.д.), вказати 
типовий проект опалення, вентиляція, гаряче водопостачання

Відповідальна особа з експлуатації та обслуговування Сапельникова Інна Миколаївна
Тел. (093)9061255 Факс - E-mail -

 

Існуючі договори на Е та О 
Відповідальна 

Компанія/ особа
Доступні існуючі інструкції  

з експлуатації та обслуговування

   Система опалення ПП «Аква Україна»    Система опалення 
   Система вентиляції -    Система вентиляції


    Система побутового  

гарячого водопостачання
ПП«Аква Україна» 

     Система побутового  
гарячого водопостачання

   Система освітлення -    Система освітлення
   Система охолодження -    Система охолодження
   Інше    Інше

Встановлені лічильники
Місце  

розташ.
Діє з 
(рік) 

Наймену вання 
/ Tип

Серійн.  
номер

Коеф. 
пере-
рах. 

Електроенергія
Ел-щитова СА4-5001 4196449 200/5
Ел-щитова СО-4 446 А8204180 1

Центр. теплопост. (теплоліч.) підвал МВТ-2М  
Аква Україна 4924 1

Холодна вода підвал Sensus 2079121-06 1
Інше

Існуючі. умови внутрішнього середовища 
(незадов., прийнятне, добре) (poor, good, acceptable) прийнятне

Температури внутрішнього повітря Виміряні при температурі 
зовнішнього повітря Норми

Температура внутрішнього повітря (°C) 24 26 22
Знижена температура (°C) 14
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Графіки Робочі дні Субота Неділя 
Графік перебування (год/добу) 12 - -
Графік опалення  (год/добу) 20 20 20
Робочі зміни Починаючи з (год) До (год) Коментарі
1- зміна 700 1900

Святкові дні (додатково до звичайних вихідних днів, вказати)
-
Кількість присутніх (для лікарень, шкіл і т.д., включити кількість пацієнтів, студентів і т.д.)
Постійні мешканці/робітники 34 Чоловік
Тимчасові мешканці/
робітники/відвідувачі 210 Чоловік

Середня кількість мешканців 240 Кількість людей 
на протязі графіку перебування

Додаткова інформація та коментарі (Холодні зони або зони із спеціальною температурою, великі 
коливання температур, зміни у графіках і т.д.):
 

Дані по будівлі
Загальна площа підлоги (м²) 2444,3 Кондиційована зона, (м²) 1944,0
Загальний об’єм: (м³) 7332,9 Кондиційований об’єм, (м²) 5832,0
Площа забудови (м²) 1094,4 Кількість поверхів 2
Периметр підлоги (м) 216,0 Чиста висота приміщення (м) 3,0

5.2.1 Зовнішні стіни

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний , добрий) прийнятний
Загальна площа (м2) 1010,76 Коефіцієнт теплопередачі U (середнє) Вт/м2K 1,1

Конструкція стіни W1 Керамзитобетонні панелі (300мм), шар 
цементно-пісчаної штукатурки (20мм) Теплоізоляція Відсутня

Конструкція стіни W2 Теплоізоляція
 

Орієнтація Пн ПнСх Сх ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ
Площа стіни (м²) 243,17 293,51 172,47 301,61

Конструкція стіни (W1,..) W1 W1 W1 W1
Коеф. теплоперед. U (Вт/м ²K) 1,1 1,1 1,1 1,1

Додаткова інформація та коментарі (очевидні пошкодження, шви на стінах, штукатурка, 
теплові мости, опис приміщень по їх типам, наприклад, навчальне приміщення, коридор,  
ванна, спальня, і т.д.):

Фасад складається з керамзитобетонних панелей, на стиках між ними спостерігаються 
підвищенні теплові втрати.

На північній стороні будівлі віконні отвори були закладені цегляною кладкою (δ=?) за-
гальною площею 17 м2, що складає 1,5% від загальної площі стін.
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5.2.2 Вікна

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) незадовільний
Загальна площа (м2) 479,2 Коефіцієнт теплопередачі U (середнє) Вт/м2K 2,28

Тип матеріалу Д – дерево, П – пластик, А – алюміній, інше 
Тип рами/коробки О - одинарний, Пд – подвійний, С – спарений

Тип засклення 1зас– одинарне засклення, 2зас –подвійне засклення, 
3зас –потрійне засклення

Орі-
єнта-

ція

Розмір  
(a x b)  

м

Пло-
ща  

одно-
го  
м2

Кіль-
кість 

шт

За-
гальна 
площа  

м2

Заг. 
довж. 
стиків 

м

Тип ма-
теріалу 
(Д, П,..)

Тип 
рами 

(О, Пд)

Тип 
заскл. 
1,2зас

Над-
ход. від 

соня-
чної 
рад.

Коеф. 
т.п. , U  
Вт/м2K

Пд 2,03×2,37 4,8 14 67,2 Д С 2зас 0,5 2,5
Пд 2,03×2,37 4,8 8 38,4 П О 2зас 0,5 2,0
Пд 1,19×4,76 5,66 2 11,3 Д С 2зас 0,5 2,5
Пн 2,0×2,0 4,0 1 4,0 Д С 2зас 0,5 2,5
Пн 2,0×2,0 4,0 1 4,0 П С 2зас 0,5 2,0
Пн 2,03×2,37 4,8 4 19,2 П О 2зас 0,5 2,0
Пн 2,08×1,6 3,3 1 3,3 Д С 2зас 0,5 2,5
Пн 2,08×1,6 3,3 1 3,3 П О 2зас 0,5 2,0
Зх 2,03×2,37 4,8 17 81,6 Д С 2зас 0,5 2,5
Зх 2,03×2,37 4,8 15 72 П О 2зас 0,5 2,0
Зх 2,08×1,6 3,3 1 3,3 Д С 2зас 0,5 2,5
Зх 2,08×1,6 3,3 1 3,3 П О 2зас 0,5 2,0
Сх 2,03×2,37 4,8 18 86,4 Д С 2зас 0,5 2,5
Сх 2,03×2,37 4,8 15 72 П О 2зас 0,5 2,0
Сх 2,08×1,6 3,3 3 9,9 Д С 2зас 0,5 2,5

Всього 479,2 -
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Додаткова інформація та коментарі (покриття скла, заповнення газом, теплові мости, віконниці, 
очевидні пошкодження, пошкоджені/відсутні полотна скла, марка і т.д.):

Незадовільний стан віконних рам, які значно пошкоджені в наслідок тривалого часу їх експлуата-
ції. В наслідок чого спостерігаються значні «холодні» протяги через нещільності у вікнах.

5.2.3 Двері

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) незадовільний
Загальна площа (м2) 62,0 Коефіцієнт теплопередачі U (середнє) Вт/м2K 2,41

Тип матеріалу Д – дерево, П – пластик, А – алюміній, інше 
Тип рами/коробки О - одинарний, Пд – подвійний, С – спарений

Тип засклення 1зас– одинарне засклення, 2зас –подвійне засклення,  
3зас –потрійне засклення

Орі-
єнта-

ція

Розмір (a 
x b)  

м

Площа 
одної 

м²

Кіль-
кість 

шт

Загальна 
площ.  

м²

Тип ма-
теріалу 
(Д, П,..)

Тип 
рами (О, 

Пд,..)

Тип за-
склення 
(1,2ос)

Над-
ход. від 
сонячн. 

рад.

Коеф. 
тепл. К 
Вт/м2K

Пд 2,71×2,3 6,2 2 12,4 Д Пд 2зас 0,5 2,5
Зх 2,71×2,3 6,2 2 12,4 Д О - - 2,4
Сх 2,71×2,3 6,2 2 12,4 Д О - - 2,4
Пн 2,71×2,3 6,2 3 18,6 Д Пд 2зас 0,5 2,5
Пн 2,71×2,3 6,2 1 6,2 П О 2зас 0,5 2,0

Всього 62,0
 
Додаткова інформація та коментарі:
Вхідні тамбури мають велику площу засклення, а також значні нещільності в місцях стиків вхідних 
дверей, які не утеплені. В наслідок чого спостерігаються значні «холодні» протяги в будівлю.
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5.2.4 Дах

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) прийнятний
Загальна площа (м2) 1035,5 Коефіцієнт теплопередачі U (середнє) Вт/м2K 0,7

Дах/стіна/стеля
Конструкція К1 Залізобетонна багатопустотна плита (220мм), гравій 

керамзитовий (150 мм), руберойд та бітум (15 мм)
Теплоізоляція відсутня

Тип даху К1 Горище; Тип даху К2 Горище; Тип даху К3 Горище; Тип даху К4

Дах безпосередньо 
над опалюваним 
приміщенням

Серед. темпер.  
Приміщ.горища (°C) - - -

Висота (м) - - H1 - H2 -

Тип даху (К1, …) Розміри
м

Площа 
м²

Товщина
м

Конструкція
Тип (К1, …)

Коеф. тепл. U
Вт/м2KК1

Плита даху 1035,5 0,24 К1
Приміщ.горища - - - - -
Вертик. елементи - - - - -

Додаткова інформація та коментарі: (очевидні пошкодження, теплові мости, повітряні отвори та по-
токи повітря і т.д.):
Дах місцями має пошкоджену гідроізоляцію та протікає. 



341ДОДАТКИ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ РЕСУРСІВ МІСТА, ГРОМАДИ

5.2.5 Підлога

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) прийнятний
Загальна площа (м2) 1035,5 Коефіцієнт теплопередачі U (середнє) Вт/м2K 0,44

Масив підлоги/ масив фундаменту/стіни 

Конструкція Пл1 Залізобетонна плита (300 мм), шар цементно- 
пісчаної стяжки (40 мм), лінолеум (10 мм) Теплоізоляція відсутня

Конструкція Пл2 Керамзитобетонні панелі (300мм),  
шар цементно-пісчаної штукатурки (20мм) Теплоізоляція відсутня

Конструкція Пл3 Фундаментний з/б блок (400мм) Теплоізоляція відсутня
Конструкція Пл4 Теплоізоляція

 
Тип підлоги Пл1
Настил на землі

Тип підлоги Пл2
Неопалюваний підвал

Тип підлоги Пл3
Опалюваний підвал

Середня температура в підвалі  (°C) 10,0

Висота поверхні підлоги над рівнем зовн. ґрунту (м) 1,0

Висота поверхні підлоги під рівнем зовн. ґрунту (м) 0,8

Висота підвального приміщення (м) 1,8
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Тип підлоги 
(Пл 1,..) Розміри 

м
Площа 

м2
Периметр 

м
Товщина 

м

Конструкція 
Тип  (Пл1, 

…)

Коеф. тепл. 
U Вт/м2K

Пл2

Масив підлоги 1035,5 214,4 0,35 Пл1 1,7
Масив фундаменту - - - - - -

Стіни
216,0 х 1,0 216,0 0,32 Пл2 1,1
216,0 х 0,8 172,8 0,4 Пл3 1,8

Додаткова інформація та коментарі (тип ґрунту, площа вентиляційних отворів або кратність 
повітрообміну, очевидні пошкодження, теплові мости, і т.д.):
Відсутні вентиляційні отвори техпідпілля.

Система опалення
Теплопостачання / Вироблення теплоти В дії, починаючи з (року) 1976
Тип системи Центральне теплопостачання
Енергоносії Природний газ 
Теплообмінник в дії, починаючи з (року) - Тип/назва - Потужність (кВт) -
К.к.д./Стан теплообмінника - T1/T2, T3/T4 (°C)

Автоматичне регулювання HoneywellDHC 23
Стан автоматичного регулювання робочий
Тип автоматичного регулювання за погодними умовами
Зниження температури нічне зниження з 2200-200

Система розподілу Однотрубна
Повна потужність, система розподілу (кВт) 288,4
К.К.Д./Стан системи розподілу 92%
Матеріал труб сталеві
Збалансована система розподілу ні
Балансувальні крани ні
Теплоносій Вода
T1/T2(°C) 95/70
Стан теплової ізоляції задовільний, застаріла
Матеріал теплової ізоляції Мінеральна вата

 
Система подачі теплоти

Нагрівальні елементи Радіатори Кіл-ть (шт.) 145 Потуж-ть (кВт) 288,4
Індивід. нагрівальні прилади - Кіл-ть (шт.) Потуж-ть (кВт)
Термостатичні крани на радіаторах ні Кіл-ть (шт.) - Тип -
Променевий нагрів відсутні Тип -

Додаткова інформація та коментарі (схема системи опалення, перевірка розмірів системи/облад-
нання, довжини і діаметрів труб, кріплення труб, місцезнаходження нагрівальних приладів, розмі-
щення радіаторів, опис радіаторів та кранів по типам і кількості і т.д.):



343ДОДАТКИ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ РЕСУРСІВ МІСТА, ГРОМАДИ

Система опалення запроектована однотрубна з нижньою розводкою та П-подібними стояками. За-
гальна кількість стояків системи опалення 39 шт.
Більшість опалювальних приладів, що встановлені в будівлі – чавунні секційні радіатори марки 
М-140 АО. Власними силами була замінена частина чавунних радіаторів внутрішньої системи опа-
лення на сталеві загальною кількістю 28 шт. За радіаторами встановлені рефлектори (на основі 
фольгованого вспіненого поліетилену), що дозволяють повернути частину тепла, яке втрачається 
через стіни. Опалювальні прилади та трубопроводи зашлаковані, хімічна чистка тривалий час не 
проводилась.

Система вентиляції

Назва/№ Кухня, пральня, гладильна (П1, В1, В2) В експлуатації з (рік) 1976
Теплопостачання від Центр  система теплопостачання К.К.Д. 100%

Тип вентиляційної системи Припливно-витяжна з механічним спонуканням
Припливний.(свіжий) потік, 
розрах. (м³/ч) 4200 Витяжний потік, розрах. (м³/ч) 6000

Припливний. (свіжий) потік, 
виміряний (м³/ч) - Витяжний потік, виміряний (м³/ч) -

Припливний потік, розрах. (м³/ч) 4200 Рециркуляція повітря, розрах. (%) 0
Припливний потік, виміряний (м³/ч) - Рециркуляція повітря, виміряна (%) -
Температура повітря (°C) Фактич. при температурі зовнішнього повітря Норми
t (Припливне повітря) 15-18 -10
t (Витяжне повітря) 23-25 -10
Період дії – робочі дні (г/доб) 10 Період дії – вихідні (г/доб) 0
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Система автоматичного контролю наявна Стан не працює
Тип автоматичного контролю за температурою припливного повітря
Засувки Утеплені Стан не працює
Управління засувками автоматичне Стан не працює
Теплоізоляція повітропроводів Приплив/витяжка Матеріал теплоізол. відсутня
Збалансован. розподіл  повітря так

Калорифери наявні

Кількість нагрівальн. елементів (шт) 2 Стан не працюють
Потужність нагрів. елемента 1 (кВт) 19 Тип КФС-4
Потужність нагрів. елемента 2 (кВт) 19 Тип КФС-4
Загальна потужність нагр. елементів  
(кВт) 38,0

Теплообмінник рекуператора - тип відсутній Середній К.К.Д. -                      %
Зволожувачі - Тип -

Фільтри - Тип -

Охолоджувальні установки: - Потужність (кВт) -

Обладнання
Ел.потуж-

ність. 
Всього (кВт)

Кіл-сть 
(шт)

Час роб. 
(г/тиждень)

Темпер.  
Розрах.

Притоку (°C) 
вимір.

Фан-койл уст-ки приміщ.
(конвектори) охолодження
Фан-койл уст-ки приміщ.
(конвектори) опалення
Кондиціонери
(віконні/роздільні) охолодження
Кондиціонери
(віконні/роздільні)опалення
Інше

     
Додаткова інформація та коментарі: (технічні дані про обладнання, цикл роботи, інші прийнятні 
дані по  системам та обладнанню, яке не вказане вище):
Припливна частина наведеної вище системи вентиляції в приміщеннях кухні, пральні та гладильної 
останні роки не працює, функціонує лише витяжна.
Вентиляція всіх інших приміщень дитячого навчального закладу запроектована з природнім спону-
канням. Приплив свіжого повітря в приміщення неорганізований (через фрамуги, кватирки), витяж-
ка – через вентиляційні канали в будівельних конструкціях.
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Приміщення басейну не обладнано належною системою 
механічної вентиляції, в результаті чого не відбувається 
необхідний воздухообмін, спостерігається підвищена во-
логість повітря, поява конденсату на поверхні будівельних 
конструкцій, що сприяє утворенню грибків та плісняви, 
створює умови не припустимі санітарними нормами для 
перебування людей.

Система побутового гарячого водопостачання (ГВП)

В експлуатації з: (рік) 1976 Стан (незадов., прийнятний, добрий) прийнятний

Теплопостачання / Виробництво теплоти
Тип системи Центральне теплопост./ Тепловий пункт з теплообмінниками 
Енергоносій                   Природний газ 
Котел/Генератор  в дії з (року) - Тип/назва - Потужність (кВт) -
К.к.д./Стан Котла/Генератора -

Теплообмінник в дії з (року) 2003 Тип/назва пластинч. 
ГВП Потужність (кВт) 221,0

К.к.д./Стан теплообмінника задовільний
Індивідуальні прилади/
водопідігрівачі - Кількість (шт) - Потужність (кВт) -

Автоматичне регулювання Так 
Стан автоматичного регулювання Робочий
Тип автоматичного регулювання За температурою теплоносія, таймер
Встановл. термостатич. регулятора (°C) 50

Система розподілу

Максимальна подача системи ГВП (л/
год) - Макс. Потужність системи ГВП (кВт) 221,0

К.К.Д./Стан системи розподілу 93%
Матеріал труб сталеві
Стан теплової ізоляції незадовільний
Матеріал теплової ізоляції Скловата в азбестовому шарі
Рециркуляційний насос так Таймер для рециркуляції наявний
Втрати -

Об’єм баку-акумулятора (літри) - Температура води 
в баку-акумуляторі (°С) -

Температура  холодної води,
що подається (°С) 10 Температура гарячої води,

що подається (°С) 40
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Споживання ГВ

Встановлені душові (шт.) 7 Встановлені водорозбірні крани (шт.) 51
Використання душових (раз/тиждень) 10 Миття підлоги (раз/тиждень) 5
Витрата води душу (л/хв) 10 Гарячий обід (порції/доб.) 500
Встановлені ванни, (шт.) 1 Холодний обід (порції/доб) 500
Повний об’єм ванних (літри) 31500 Гаряча вода з T> 70 °С -

Використання ванних (раз/тиждень) 5 Максимальне використання ГВ в год (Вт/м 
²)

Водорозбірна арматура Водозберігаючі душові насадки
 
Додаткова інформація та коментарі (підвищення температури для потреб дезінфекції, і т.д.):
В дитячому садочку декілька років тому частково були замінені водорозбірні крани (31 шт.), а також 
душові змішувачі (4 шт.) на нові одноричажні. Дошкільний навчальний заклад також обладнаний 
басейном (7м х 3м х 1,5м), який був добудований у 80-х роках в приміщенні однієї з навчальних груп. 
Гаряче водопостачання наявне в дитячому садочку з 06:00 до 18:00, регулювання відбувається в ІТП.
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Вентилятори і насоси

Вентилятори/Насоси

Встанов-
лена по-
тужність 

(кВт)

Питома  
потужн. 
(Вт/м²)

Період 
роботи 

(год/тиж-
день)

В 
дії з 
(рік)

Тип управл./  
Коментарі

Вентилятор припливний, П1
Ц4-70 №5 (кухня, пральня) 2,2 0,9 - 1976 Електродвигун  

АО2-31-4, не працює
Вентилятор витяжний, В1
Ц4-70 №5 (кухня) 3,0 1,23 30 1976 електродвигун  

АО2-32-4
Вентилятор витяжний, В2
Ц4-70 №4 (пральня, гладиль-
ня)

0,4 0,16 20 1976 електродвигун АОА2-М-6

Вентилятор витяжний, В3
Ц4-70 №4 (басейн) 0,4 0,16 20 1982 електродвигун АОА2-М-6,  

вийшов з ладу

Всього, вентилятори 6,0
2,45 
(1,55)

28 - -

Насоси, опалення (цирк.) 
GrundfosUPSD 32-60/F 0,19 0,07 168 2003 -

Насоси, вентиляція - - - -
Насоси, ГВП (рецирк.)
GrundfosUPS 25-60/180 0,07 0,03 168 2003 -

Насоси, охолодження - -
Насоси, паливо - -
Всього, насоси 0,26 0,1 168

Додаткова інформація та коментарі (тип, стан, проблеми і др.)
Витяжний вентилятор басейну, яким дооснащувався дитячий садок, встановлений на даху, відкри-
тим способом.
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Система освітлення

Освітлювальні 
прилади

Потужн. 
ламп  
(Вт)

К-сть ламп 
на світил. 

(шт)

Потужн. 
світил. 

(Вт)

К-сть 
світил. 

(шт)

Всього 
(кВт)

Тип управління/ко-
мент./ в дії з (рік)/стан

Лампи розжарюв. 100 1 100 170 17
Флуоресцентні 18 4 72 33 2,4
Всього 203 19,4

 
Експлуатація

Відключення освітлення  приміщень,що не використовуються
 
Освітлення
Всього, сер. питома потужність (Вт/м²) 5,0 Період роботи (год/тиждень) 30
Макс. питома потужність (Вт/м²) 10,0 Період роботи (тиждень/рік) 52

Додаткова інформація та коментарі (проблеми, специфікації освітлювальних приладів по примі-
щенням, тип і кількість, частка непрацюючих освітлювальних приладів, пускові і регулювальні при-
лади - баласти та інш.)
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Інше

Інше 
впливове

К-ть 
(шт.)

Потужн. 
одиниці 

(Вт)

За-
гальн. 

потужн. 
(кВт)

Питома 
потужн. 
(Вт/м²)

Період  
роботи  

(год/
тижд.)

В 
дії  з 
(рік)

Коментарі

Комп’ютери 1 200 0,2 0,08 40
Копіювальні 
машини. 1 600 0,6 0,25 5

Інші (ТБ, радіо) 2 12 0,024 0,01
Ел. плита ПЕ-4Ш 
(кухня) 1 15 000 15,0 6,14 40 4 комфорки по 3 кВт, та 

жарочна шафа на 3 кВт
Ел. плита ПЕ-
0,48Ш (кухня) 1 16 000 16,0 6,55 40 4 комфорки по 3 кВт, та 

жарочна шафа на 4 кВт
Ел. плита ПЭСМ-
4ШБ (кухня) 1 16 800 16,8 6,87 40 4 комфорки по 3 кВт, та 

жарочна шафа на 4,8 кВт
М’ясорубка 
МИМ-300 1 1 920 1,92 0,79 10

Овочечистка 
МОК-150М (кух-
ня)

1 750 0,75 0,31 10

Холодильна 
камера ШХ-0,7 
(кухня)

1 500 0,5 0,20 168

Холодильник по-
бутовий (кухня) 5 45 0,225 0,09 168

Пральна машина 
Ardo 1 1100 1,1 0,45 10

Промислова 
пральна машина 
ЛО-7

1 1500 1,5 0,61 10

Всього 54,62 22,35
   

Інше, впливове
Всього, середня потужність (Вт/м²) 11,0 Період роботи (г/тиждень) 35
Макс. миттєва потужність (Вт/м²) 22,35 Період роботи (тиждень/рік) 52

Інше, 
не впливове

К-ть 
(шт.)

Потужн. 
одиниці 

(Вт)

Загальн. 
Потужн. 

(кВт)

Питома 
потужн 
(Вт/м²)

Час 
роботи 

(год/
тижд)

В 
дії з 
(рік)

Коментарі

Ліфти
Пральні машини 
(Якщо не використ.)
Всього - -
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Інше, не впливове

Всього, середня питома потужність (Вт/м²) Період роботи (год/тиждень)
Макс. питома потужність (Вт/м²) Період роботи (тиждень/рік)

 
Додаткова інформація та коментарі:

Зовнішнє обладнання

Зовнішнє обладнання
Загальна 

потужність 
(кВт)

Час роботи Таймерне 
управління 

роботою 

В дії з 
(рік) Коментарі

Год/тижд. Тижд/рік

Зовнішнє освітлення

Дугові ртутні лампи 2,0 0 0 відсутнє 1976
не працює, 
5 ліхтарів 
по 400 Вт

Натрієві лампи (HPSL,LPSL, 
ін.)
Флуоресцентні лампи 
Енергоефективне 
освітлення 
Нагрівачі для 
автомобільного двигуна
Інше 
(фонтани, свердловини 
води, зрошування і т.д.):  

Система сніготанення 
і антиобмерзання 
відкритих майданчиків

Охоплювана площа 
(м²)

Задане значення 
для вкл/викл (°C)

Додаткова інформація та коментарі:
Багато років зовнішнє освітлення не працює, хоча і передбачено проектом 5 зовнішніх ліхтарів.
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Енергоспоживання

Виміряне енергоспоживання
Наступна таблиця показує виміряне енергоспоживання і витрати на будівлю за три останні  роки, 
до впровадження енергоефективних заходів:

Рік 2008
Централізоване 

теплопостачання
Електроенер-

гія Всього

Затрати на енергію - - - UAH
Енергоспоживання 573 812,6 50 500,0 624 312,6 кВтг
Питоме енергоспоживання 295,17 25,97 321,14 кВтг/м²
Холодне водопостачання 6800,0 м3 UAH
Гаряче водопостачання - м3 UAH

Рік 2009
Централізоване 

теплопостачання
Електроенер-

гія Всього

Затрати на енергію 168 385,95 52 448,23 220 834,18 UAH
Енергоспоживання 550 215,3 52 307,0 602 522,3 кВтг
Питоме енергоспоживання 283,03 26,90 309,93 кВтг/м²

Холодне водопостачання 5500,0 м3 UAH

Гаряче водопостачання - м3 UAH

Рік 2010
Централізоване 

теплопостачання
Електроенер-

гія Всього

Затрати на енергію 243 846,3 57 904,92 301 751,22 UAH
Енергоспоживання 589 199,1 57 749,0 646 948,1 кВтг
Питоме енергоспоживання 303,08 29,70 332,72 кВтг/м²
Холодне водопостачання 4738,0 м3 UAH
Гаряче водопостачання - м3 UAH

Діючі тарифи 0,66 1,0027 UAH /кВтгод (вкл. ПДВ)
Тарифи дійсні з 01.10.2011 01.06.2011 <дата. місяць. рік>

Холодне водопостачання 2,48 UAH /куб.м
Водовідведення 2,11 UAH /куб.м
Гаряче водопостачання - UAH /куб.м

Коментарі:
1.  Середня температура зовнішнього повітря в 2008 році за опалювальний період склала +3,5˚С, 

відповідно загальна кількість градусо-діб опалювального періоду при внутрішній температурі 
20˚С  – 3203 (К2008=1,102).

2.  Середня температура зовнішнього повітря в 2009 році за опалювальний період склала +2,2˚С, 
відповідно загальна кількість градусо-діб опалювального періоду при внутрішній температурі 
20˚С – 3431 (К2009=1,029).

3.  Середня температура зовнішнього повітря в 2010 році за опалювальний період склала +1,4˚С, 
відповідно загальна кількість градусо-діб опалювального періоду при внутрішній температурі 
20˚С – 3610 (К2010=0,978).

4. Середня тривалість опалювального сезону складає 183 доби.
5.  Постачальник теплової енергії на потреби опалення та ГВП, а також електричної енергії – ПАТ 

«Київенерго», холодної води -  КП “Київводоканал”.

Доля коштів, що витрачаються на теплову енергії для потреб опалення – найбільша. Виходячи з 
цього заходи зі зменшення споживання теплової енергії є найбільш пріоритетними.
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Розрахунки та базове енергоспоживання

При розрахунку базового енергоспоживання для нижче приведених параметрів введені значен-
ня не повинні бути нижче проектних/нормативних значень:

• Температура повітря в будівлі;
• Кратність повітрообміну;
• Час роботи;
• Освітлення (відновлення/підвищення рівня освітлення).
Якщо реальне значення цих параметрів нижче, використовуємо проектне/нормативне значення 

для розрахунку «Базової лінії», а якщо реальне значення вище, то використовуємо його. Для всіх 
інших параметрів вводимо фактичні значення.

Енергетичний бюджет

Розрахунки та виміри енергоспоживання до та після впровадження енергоефективних заходів 
та заходів по реновації  просумовані в наступному енергетичному бюджеті

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЮДЖЕТ – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ

Стаття бюджету
До EE Розрахунк. 

[кВтг/м2рік]
До EE виміряне 

[кВтг/м2рік]

До EE 
Базова лінія 
[кВтг/м2рік]

Після EE
і реновації 

[кВтг/м2рік]

Опалення 214,6 215,6 251,5 84,7
Вентиляція (обігрів) 0,0 0,0 20,8 6,6
ГВП 104,8 103,6 104,8 16,5
Вентилятори і насоси 2,2 2,3 21,1 21,1
Освітлення 7,2 5,7 14,4 2,9
Інше 19,1 19,5 19,1 19,1
Охолодження 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 347,9 346,7 431,7 150,9

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЮДЖЕТ – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ

Стаття бюджету
До EE Розрахунк. 

[кВтг/м2рік]
До EE виміряне 

[кВтг/м2рік]

До EE 
Базова лінія 
[кВтг/м2рік]

Після EE
і реновації 

[кВтг/м2рік]

Опалення 417 190 419 151 488 966 164 671
Вентиляція (обігрів) 0 0 40 397 12 819
ГВП 203 680 201 315 203 680 31 999
Вентилятори і насоси 4 304 4 518 41 077 41 077
Освітлення 13 955 11 000 27 910 5 582
Інше 37 214 38 000 37 214 30 233
Охолодження 0 0 0 0
Всього 676 342 673 984 839 244 293 361
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Потенціал енергоефективності

Енергоаудит визначив потенційні прийнятні енергоефективні покращення для цієї будівлі:
Чиста економія енергії 572 092 кВтг/рік
Чиста економія 378 236 грн/рік
Інвестиції  3 712 689  грн
Cтрок окупності 9,8 років
Потенціал енергозбереження для визначених енергоефективних заходів та заходів по ренова-
ції зведений до наступної таблиці, де заходи розташовані  у відповідності до їх рентабельності 
(NPVQ):

EEПОТЕНЦІАЛ – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ

ДНЗ №573
м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 27-Г

Кондиційована  
площа:                          

1944    м2

EE Заходи
Інвестиції

[грн]

Чиста економія
Окупність

[роки]
NPVQ

*[кВтг/рік]
[грн /
рік]

1.
Теплоізоляція трубопроводів  
та запірної арматури системи 
опалення

31.430 20.466 13.508 2,3 3,09

2.
Впровадження дистанційної  
системи автоматичного збору 
даних про енергоспоживання

40.000 22.393 14.279 2,8 2,39

3.

Організація циркуляції води  
в басейні з її водопідготовкою 
та встановлення сонячних  
колекторів на ГВП

380.000 163.448 102.000 3,7 2,0

4. Реконструкція  
системи освітлення будівлі 150.000 29.308 29.388 5,1 1,19

5.

Налагоджування системи  
автоматичного регулювання  
системи опалення та гарячого 
водопостачання будівлі

5.000 12.517 8.261 0,6 0,55

6. Заміна дерев’яних вікон та вхід-
них дверей на металопластикові 338.150 61.428 40.542 8,3 0,49

7. Модернізація внутрішньої  
системи опалення будівлі 418.625 71.781 44.375 8,8 0,18

8. Утеплення зовнішніх стін 721.240 100.757 66.500 10,8 0,14
Рентабельні EE заходи 2.084.445 482 098 318.853 6,5 0,7

9. Утеплення даху 817.275 49.058 32.378 25,2 -0,51
10. Утеплення цоколю 280.000 15.285 10.088 27,8 -0,55

11.
Організація та реконструкція  
систем припливно-витяжної  
вентиляції в будівлі

530.969 25.632 16.917 31,4 -0,64

Всього по всім заходам 3.712.689 572.092 378.236 9,8 0,13

*базована на 6,32 % реальної ставки дисконтування.
Горизонт планування приймався – 20 років.
Для того щоб інвестиції та економія біли вірними, всі заходи повинні впроваджуватись як один 
проект. Обчислення мають похибку  ± 15 %.
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Наведена економія отриманої енергії  розділена на  економії від окремих джерел енергії:
Джерело енергії Од. вим. Факт Після заходів Економія

Електроенергія кВтг 55 473 76 873 -21 400

Центральне теплопостачання кВтг 620 870 209 489 411 381

Енергоефективні заходи

Перелік заходів
Наступні  EE та реноваційні заходи оцінюються та детально описуються за наведеною формою:
Енергоефективні та реноваційні заходи

  1.    Утеплення зовнішніх стін
  2.    Утеплення даху
  3.    Утеплення підлоги
  4.    Заміна дерев’яних вікон та вхідних дверей на металопластикові

  5.  
   Налагоджування системи автоматичного регулювання системи опалення та гарячого водо-
постачання будівлі

  6.    Модернізація внутрішньої системи опалення будівлі
  7.    Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення
  8.    Організація та реконструкція систем припливно-витяжної вентиляції в будівлі 
  9.    Встановлення сонячних колекторів для потреб гарячого водопостачання
10.    Організація циркуляції води в басейні з її попередньою водопідготовкою
11.    Впровадження дистанційної системи автоматичного збору даних про енергоспоживання
12.    Заміна існуючих ламп розжарювання на компактні люмінісцентні лампи

Заходи

Захід №1 «Утеплення зовнішніх стін».

Існуюча ситуація

Середній коефіцієнт теплопередачі стін U=1,1 Вт/(м2*К) значно перевищує розрахунковий нор-
мативний коефіцієнт теплопередачі Uтр1 = 0,36 Вт/(м2*К). Нормативний коефіцієнт теплопередачі  
визначено відповідно ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція б1удівель».
U = 0,95 Вт/м2K

Опис заходу

Додаткова теплова ізоляція дозволить зменшити 
понаднормові втрати тепла через стіни та покращи-
ти зовнішній вигляд будівлі. Площа зовнішніх стін, 
які необхідно вкрити тепловою ізоляцією, складає 
1010,76  м2, також пропонується утеплити В якості 
утеплювача пропонується використовувати мінера-
ловатні плити товщиною 100 мм. Технологія вико-
нання – скріплена ізоляція.
U = 0,3 Вт/м2K
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Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software)
Економія енергії:                                      51,83 кВтгод/м²рік
 ∙ 1944 м² = 100 757 кВтгод/рік
 ∙ 0,66 грн/кВтгод = 66 499,62 грн/рік

Інвестиції:   
Розробка/Планування 10 000,00 грн
Управління Проектом 20 000,00 грн
Обладнання 570 000,00 грн
Встановлення 90 000,00 грн
Інспектування і випробування 10 000,00 грн
Виконавча документація 15 000,00 грн
Інші видатки 6 239,72 грн
Всього інвестицій 721 239,72 грн

В тому числі податки, ПДВ 120 206,62 грн
ЕіО видатки на рік (+/-) - грн/рік

Чиста економія 66 499,62 грн/рік

Економічний строк служби 25 років
 
Захід № 2 «Утеплення даху»

Існуюча ситуація

Середній коефіцієнт теплопередачі даху U=0,7 Вт/(м2*К)  значно перевищує розрахунковий нор-
мативний коефіцієнт теплопередачі Uтр1 = 0,25 Вт/(м2*К) при умові реконструкції даху. Норматив-
ний коефіцієнт теплопередачі  визначено відповідно ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» 
з застосуванням коефіцієнту 0,8 (для реконструкції).
U = 0,7 Вт/м2K

Опис заходу

Теплова ізоляція дозволить зменшити наднормові втрати тепла черех перекриття останнього 
поверху (суміщений дах). Пропонуємо використовувати в якості утеплювача пінополіуретанове по-
криття з захисним зовнішнім шаром товщиною 80 мм. Площа даху, яку необхідно вкрити тепловою 
ізоляцією складає 1035,5м2, в т.ч і площа венткамер на покрівлі.
U = 0,25 Вт/м2K

 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software)
Економія енергії:                                      25,24 кВтгод/м²рік
 ∙ 1944 м² = 49 058 кВтгод /рік
 ∙ 0,66 грн/кВтгод = 32 378,28 грн/рік

руберойд

плита  
ПВЕ-175, 200

перекриття 
(з/б плити)
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Інвестиції:   
Розробка/Планування 4 000,00 грн
Управління Проектом 15 000,00 грн
Обладнання 700 000,00 грн
Встановлення 65 000,00 грн
Інспектування і випробування 10 000,00 грн
Виконавча документація 6 000,00 грн
Інші видатки 17 274,81 грн
Всього інвестицій 817 274,81 грн

В тому числі податки, ПДВ 136 212,47 грн
ЕіО видатки на рік (+/-) - грн/рік

Чиста економія 32 378,28 грн/рік

Економічний строк служби 25 років

Захід № 3 «Утеплення цоколю»

Існуюча ситуація

Перекриття першого поверху розташоване над неопалювальним напівцокольним технічним 
підпіллям, що розташоване під всією площею будівлі. 

Середній коефіцієнт теплопередачі підлоги складає U=0,44 Вт/(м2*К), що перевищує розрахунко-
вий нормативний коефіцієнт теплопередачі для перекриттів над неопалювальними підвалами, що 
знаходяться вище рівня землі складає Uтр1 = 0,36 Вт/(м2*К). Нормативний коефіцієнт теплопередачі  
визначено відповідно ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель».

Існуючий стан цоколя та асфальтового покриття незадовільний та потребує виконання ремонт-
них робіт для відновлення покриття та гідроізоляції цоколю. Зазначені роботи доцільно виконувати 
одночасно з теплоізоляцією цоколя. При цьому  витрати на ремонтні роботи не враховуються під-
час розрахунків терміну окупності. 
U = 0,44 Вт/м2K

Опис заходу

Теплова ізоляція цоколю дозволить зменшити наднормові втрати тепла через перекриття пер-
шого поверху над неопалювальним техпідпіллям. Пропонуємо використовувати в якості утеплюва-
ча пінополістирольні плити товщиною 100мм. 

Площа надземної цокольної частини складає 216 м2, а підземної – 259,2 м2.
U = 0,3 Вт/м2K

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software)
Економія енергії:                                      7,86 кВтгод/м²рік
 ∙ 1944 м² = 15 285 кВтгод /рік
 ∙ 0,66 грн/кВтгод = 10 088,10 грн/рік
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Інвестиції:   

Розробка/Планування 4 000,00 грн
Управління Проектом 5 000,00 грн
Обладнання 219 000,00 грн
Встановлення 40 000,00 грн
Інспектування і випробування 4 000,00 грн
Виконавча документація 2 000,00 грн
Інші видатки 6 000,00 грн
Всього інвестицій 280 000,00 грн

В тому числі податки, ПДВ 46 666,70 грн
ЕіО видатки на рік (+/-) - грн/рік

Чиста економія 10 088,10 грн/рік

Економічний строк служби 25 років
 
Захід №4 «Заміна дерев’яних вікон та вхідних дверей на металопластикові»

Існуюча ситуація

Вікна знаходяться в незадовільному стані, спостерігаються нещільності між рамою та склом. Де-
рев’яна конструкція деяких віконних рам знаходиться в аварійному стані і частково зруйнована. 
Це призводить до того, що деякі вікна не можуть бути щільно закритими, збільшуючи втрати тепла 
на нагрів інфільтраційного повітря.  деревяні рами фізично вже не піддаються ремонту. Існуючі де-
рев’яні конструкції вхідних дверей також не забезпечують щільного прилягання, в результаті чого 
спостерігаються значні протяги холодного повітря в будівлю. Середній коефіцієнт теплопередачі 
дерев’яних вікон та вхідних дверей будівлі U=2,5 Вт/(м2*К) перевищує розрахунковий нормативний 
коефіцієнт теплопередачі U=1,8 Вт/(м2*К). 
U = 2,4 Вт/м2K

Опис заходу

Для зменшення тепловтрат пропонується 
замінити існуючі дерев’яні вікна та вхідні двері 
будівлі на металопластикові з подвійним скло-
пакетом та коефіцієнтом теплопередачі на рівні 
U=1,8 Вт/(м2*К). Це дасть змогу значно знизити 
теплові втрати та покращити умови в середині 
приміщень за рахунок зменшення протягів.

Ущільнена конструкція металопластикових 
вікон та вхідних дверей значно знизить інфіль-
трацію свіжого повітря в будівлю, тому цей за-
хід обов’язково необхідно робити в комплексі з 
облаштуванням системи припливної вентиляції.
U = 1,8 Вт/м2K

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® 
EAB Software)
Економія енергії:                                      31,60 кВтгод/м²рік
 ∙ 1944 м² = 61 428 кВтгод /рік
 ∙ 0,66 грн/кВтгод = 40 542,48 грн/рік



358 ДОДАТКИ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ РЕСУРСІВ МІСТА, ГРОМАДИ

Інвестиції:   
Розробка/Планування 3 500,00 грн
Управління Проектом 4 000,00 грн
Обладнання 280 000,00 грн
Встановлення 35 000,00 грн
Інспектування і випробування 5 000,00 грн
Виконавча документація 2 500,00 грн
Інші видатки 8 149,50 грн
Всього інвестицій 338 149,50 грн

В тому числі податки, ПДВ 56 358,25 грн

ЕіО видатки на рік (+/-) - грн/рік

Чиста економія 40 542,48 грн/рік

Економічний строк служби 25 років
 
Захід № 5  «Налагоджування системи автоматичного регулювання системи опалення та гарячо-

го водопостачання будівлі»

Існуюча ситуація

В 2003р. систему опалення будівлі було обладнано автоматичною системою регулювання теплового 
потоку з циркуляційним насосом та регулюючим клапаном, що дозволяє змінювати кількість теплоти, 
яке споживає будівля, в залежності від зовнішньої температури повітря. На системі гарячого водопо-
стачання (ГВП) також було встановлено автоматичне регулювання в залежності від температури подачі 
води в систему. Система автоматичного регулювання на даний час потребує додаткової наладки. 
U = - Вт/м2K

Опис заходу

Необхідно провести налагоджування системи автоматичного регулювання подачі теплоносія в си-
стему опалення з врахуванням наступних вимог:

- зменшити кут нахилу опалювальної кривої;
-  налаштувати відключення опалення в вихідні дні (при неможливості відключення опалення повні-

стю на цей період– збільшити проміжок часу, коли система опалення не працює).
Необхідно провести налагоджування системи автоматичного регулювання подачі теплоносія в си-

стему гарячого водопостачання з врахуванням наступних вимог:
- налаштувати повне відключення ГВП в вихідні дні;
Коректні налаштування систем автоматичного регулювання дозволять уникнути понаднормової ви-

трати теплової енергії в вихідні дні, а також у осінньо-весняний період.
Необхідно проводити налаштування систем автоматичного регулювання мінімум 2 рази на рік (пере-

хід з осінньо-зимового періоду на весняно-літній, і навпаки)
U = - Вт/м2K

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software)
Економія енергії:                                      6,44 кВтгод/м²рік
 ∙ 1944 м² = 12 517 кВтгод /рік
 ∙ 0,66 грн/кВтгод = 8 261,22 грн/рік
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Інвестиції:   
Розробка/Планування — грн
Управління Проектом — грн
Обладнання — грн
Встановлення — грн
Інспектування і випробування 5 000,00 грн
Виконавча документація — грн
Інші видатки — грн
Всього інвестицій* 5 000,00 грн

В тому числі податки, ПДВ 833,33 грн
ЕіО видатки на рік (+/-) 0,00 грн/рік

Чиста економія 8 261,22 грн/рік

Економічний строк служби 1 років

Захід № 6 «Модернізація внутрішньої системи опалення будівлі»

Існуюча ситуація

Система опалення будівлі запроектована однотрубна з нижньою розводкою та П-подібними сто-
яками, та є не ефективною з точки зору регулювання. Опалювальні прилади та трубопроводи заш-
лаковані, хімічна чистка тривалий час не проводилась. Навіть при незначних відкладеннях (10-30% 
від загального об’єму чавунного радіатора) відбувається зниження ефективної поверхні випромі-
нювання приладу опалення на 40-60%.

Система опалення будівлі розбалансована. Нерівномірність розподілення теплоносія у внутрішній 
мережі призводить до коливань внутрішньої температури приміщень залежно від блоку будівлі/стоя-
ку системи опалення. Загальна кількість стояків однотрубної системи опалення складає 39 шт.
U = - Вт/м2K

Опис заходу

Пропонується провести модернізацію всієї внутрішньої системи 
опалення будівлі із заміною трубопроводів та опалювальних прила-
дів, а також встановленням автоматичних балансувальних клапанів 
на стояках будівлі та термостатичних клапанів на опалювальних при-
ладах.

Гідравлічне балансування системи опалення дозволить нормалі-
зувати температури по приміщенням будівлі, покращить санітарні 
умови перебування людей, а також дозволить зменшити перевитра-
ти теплової енергії. Загальна кількість автоматичних балансувальних 
клапанів, які необхідно встановити на стояки внутрішньої системи 
опалення, складає 39 шт.
U = - Вт/м2K

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software)
Економія енергії:                                      
36,92 кВтгод/м²рік
 ∙ 1944 м² = 71 781 кВтгод /рік
 ∙ 0,66 грн/кВтгод = 47 375,46 грн/рік
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Інвестиції:   
Розробка/Планування 4 000,00 грн
Управління Проектом 6 000,00 грн
Обладнання 350 000,00 грн
Встановлення 30 000,00 грн
Інспектування і випробування 10 000,00 грн
Виконавча документація 10 000,00 грн
Інші видатки 8 624,70 грн
Всього інвестицій 418 624,70 грн

В тому числі податки, ПДВ 69 770,78 грн
ЕіО видатки на рік (+/-) 3 000,00 грн/рік

Чиста економія 44 375,46 грн/рік

Економічний строк служби 20 років

Захід № 7 «Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення»

Існуюча ситуація

Існуюча теплоізоляція (або азбестова, або стекловата обмотана руберойдом) трубопроводів та 
запірної арматури системи опалення знаходиться в незадовільному стані, через значний термін її 
використання, та потребує заміни.
U = - Вт/м2K

Опис заходу

Пропонується виконати теплову ізоляцію трубопроводів 
та арматури системи опалення в підвалах будівлі ізоляційним 
матеріалом з однобічним фольгуванням та самоклеючою ос-
новою. Для виконання роботи потрібна трубна теплоізоля-
ція загальною довжиною 733 м (з урахуванням подавальних 
та зворотних трубопроводів системи опалення).
U = - Вт/м2K

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software)
Економія енергії:                                      10,53 кВтгод/м²рік
 ∙ 1944 м² = 20 466 кВтгод /рік
 ∙ 0,66 грн/кВтгод = 13 507,56 грн/рік
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Інвестиції:   
Розробка/Планування 500,00 грн
Управління Проектом 1 500,00 грн
Обладнання 20 000,00 грн
Встановлення 6 000,00 грн
Інспектування і випробування 2 000,00 грн
Виконавча документація 1 000,00 грн
Інші видатки 430,10 грн
Всього інвестицій (в тому числі  ПДВ (20%) 31 430,10 грн

В тому числі податки 5 238,35 грн
ЕіО видатки на рік (+/-) – грн/рік

Чиста економія 13 507,56 грн/рік

Економічний строк служби 15 років

Захід №8«Організація та реконструкція систем припливно-витяжної вентиляції в будівлі»

Існуюча ситуація

Підвищення теплозахисних характеристик зовнішньої оболонки будівлі призведе до зменшення 
природного повітрообміну, що потребує обов’язкової реконструкції системи вентиляції будівлі до-
шкільного навчального закладу, а саме учбових приміщень.

Припливна частина системи вентиляції, яка передбачена проектом, в приміщеннях кухні, праль-
ні та гладильної останні роки не працює, функціонує лише витяжна.

Крім того приміщення басейну не обладнано належною системою механічної вентиляції, в ре-
зультаті чого не відбувається необхідний воздухообмін, спостерігається підвищена вологість пові-
тря, поява конденсату на поверхні будівельних конструкцій, що сприяє утворенню грибків та пліс-
няви, створює умови не припустимі санітарними нормами для перебування людей.
U = - Вт/м2K

Опис заходу

В будівлі дошкільного навчального закладу реко-
мендовано повністю відновити роботу запроекто-
ваних системи механічної вентиляції, а також орга-
нізувати належну вентиляцію приміщення басейну, 
спортзалу та учбових приміщень.

Приміщення басейну рекомендовано обладнати 
припливними та витяжними системами вентиляції з 
автоматичним регулюванням параметрів мікроклі-
мату, а також додатково встановити осушувач в при-
міщенні.

При реконструкції системи вентиляції кухні та спортзалу передба-
чається рекуперація витяжного повітря в припливно-витяжних агре-
гатах. Енергоефективність буде забезпечуватися за рахунок викори-
стання теплоти витяжного повітря на нагрів припливного.

Для організації належного повітрообміну в групових та спальних 
приміщеннях рекомендовано встановлювати припливні пристрої, 
які встановлюються в зовнішніх стінах під опалювальними приладами, а також витяжне повітря ви-
даляти за допомогою дахових вентиляторів.
U = - Вт/м2K
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Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software)
Економія енергії:                                      13,19 кВтгод/м²рік
 ∙ 1944 м² = 25 632 кВтгод /рік
 ∙ 0,66 грн/кВтгод = 16 917,12 грн/рік

Інвестиції:   
Розробка/Планування 5 000,00 грн
Управління Проектом 5 000,00 грн
Обладнання 430 000,00 грн
Встановлення 70 000,00 грн
Інспектування і випробування 8 000,00 грн
Виконавча документація 10 000,00 грн
Інші видатки 2 968,55 грн
Всього інвестицій (в тому числі  ПДВ (20%) 530 968,55 грн

В тому числі податки 88 494,76 грн
ЕіО видатки на рік (+/-) – грн/рік

Чиста економія 16 917,12 грн/рік

Економічний строк служби 15 років

Захід №9 «Встановлення сонячних колекторів для потреб гарячого водопостачання»

Існуюча ситуація

Приготування гарячої води на комунально-побутові потреби виконується в теплообміннику по 
двохступеневій схемі, що приєднаний до теплових мереж. Відбувається автоматичне регулювання 
подачі кількості теплоносія, що слугує для приготування гарячої води, в залежності від температу-
ри в подавальному трубопроводі.
U = - Вт/м2K

Опис заходу

Для зменшення кількості використання теплоносія для при-
готування гарячої води на комунально-побутові потреби про-
понується використання сонячних колекторів, як альтернатив-
ного джерела теплової енергії.

Середньорічна генерація теплової енергії з 1 м2 соняч-
ного колектора за день складає 3,1-4,0  кВт х год (приймаю  
3,5 кВт х год). Загальна кількість сонячних колекторів, яку про-
понується встановити на пласкій покрівлі, складає 34,0 м2, аб-
сорбційна площа колекторного поля складає 26,0 м2. Загалом 
за рік при встановленні сонячних колеткорів на потреби гаря-
чого водопостачання дошкільним навчальним закладом може бути зекономлено 33 215 кВт х год 
(28,6 Гкал).

Для акумуляції теплової отриманої від сонячного випромінення необхідно також встановити до-
даткове обладнання в підвальному приміщенні будівлі: бойлери, циркуляційні насоси, теплообмін-
ник, регулятори та інш.

Впровадження сонячних колекторів разом з системою циркуляції басейна дозволить знизити 
загальні витрати на проект за рахунок, що частина обладнання та робіт – спільна.
U = - Вт/м2K
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Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software)
Економія енергії:                                      17,08 кВтгод/м²рік
 ∙ 1944 м² = 33 215 кВтгод /рік
 ∙ 0,66 грн/кВтгод = 21 922,00 грн/рік

Інвестиції:   
Розробка/Планування 2 000,00 грн
Управління Проектом 3 000,00 грн
Обладнання 210 000,00 грн
Встановлення 35 000,00 грн
Інспектування і випробування 4 000,00 грн
Виконавча документація 4 000,00 грн
Інші видатки 2 000,00 грн
Всього інвестицій (в тому числі  ПДВ (20%) 260 000,00 грн

В тому числі податки 43 333,33 грн
ЕіО видатки на рік (+/-) – грн/рік

Чиста економія 21 922,00 грн/рік

Економічний строк служби 20 років

Захід №10    «Організація циркуляції води в басейні з її попередньою водопідготовкою» 
(розглядається спільно з впровадженням сонячних колекторів).

Існуюча ситуація

Обслуговування вани бассену відбувається в ручному режимі персоналом дошкільного навчаль-
ного закладу (контроль за температурою води в басейні, заміна води). Циркуляція води в басейні 
відсутня. Кожний день відбувається нове наповнення вани та повний злив води об’ємом 31,5 м3. Все 
це призводить до підвищенних втрат води та теплової енергії.
U = - Вт/м2K

Опис заходу

Рекомендовано встановити 
модульну установку приготуван-
ня води басейну з автоматичним 
регулюванням роботи насосів та 
хімічною обробкою води. Уста-
новка буде автоматично слідку-
вати за якістю та кількістю води в 
басейні, підтримуючи необхідний 
рівень місткості хімічних речо-
вин, а також поповнюючи необ-
хідні втарти води без втручання 
обслуговуючого персоналу. Це 
дозволить зменшити кількість 
повних спускань басейну, покра-
щить якість води.

Пропонується обладнання ба-
сейну розмістити в спеціально облаштованому для цього підвальному приміщенні.
U = - Вт/м2K
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Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software)
Економія енергії:                                      67,00 кВтгод/м²рік
 ∙ 1944 м² = 130 248 кВтгод /рік
 ∙ 0,66 грн/кВтгод = 85 963,68 грн/рік

Інвестиції:   
Розробка/Планування 1 000,00 грн
Управління Проектом 3 500,00 грн
Обладнання 105 000,00 грн
Встановлення 5 000,00 грн
Інспектування і випробування 4 000,00 грн
Виконавча документація 1 000,00 грн
Інші видатки 500,00 грн
Всього інвестицій (в тому числі  ПДВ (20%) 120 000,00 грн

В тому числі податки 20 000,00 грн
ЕіО видатки на рік (+/-) 5 876,00 грн/рік

Чиста економія 80 000,00 грн/рік

Економічний строк служби 20 років

Захід №11      «Впровадження дистанційної системи  
автоматичного збору даних про енергоспоживання»

Існуюча ситуація

На сьогоднішній день оперативному моніторингу енергоспоживання на об’єкті стає на заваді 
тривалий час передачі інформації для аналізу відповідним структурам міської влади. В результаті 
прийняття  керівних рішень (по усуненню аварій, неналежного налаштування обладнання та інш.) 
також розтягується у часі, що призводить до втрат енергетичних ресурсів.
U = - Вт/м2K

Опис заходу

Оперативне отримання та 
аналіз даних про енергоспожи-
вання є суттєвим інструментом 
для підвищення ефективності 
енерговикористання. Викори-
стання в рамках системи мо-
ніторингу енергоспоживання 
системи дистанційного збору 
дозволить вчасно виявляти та 
усувати понаднормові переви-
трати енергоносіїв, збої в робо-
ті обладнання.
U = - Вт/м2K

Розрахунок економії (за до-
помогою ENSI® EAB Software)
Економія енергії:                                      11,52 кВтгод/м²рік
 ∙ 1944 м² = 22 393 кВтгод /рік
 ∙ 0,66 грн/кВтгод = 14 779,38 грн/рік

Існуючий
лічильник

Пункт 
збору 
даних Сервер збору  

і обробки даних

Робочі місця абонентів  
і менеджерів
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Інвестиції:   
Розробка/Планування 400,00 грн
Управління Проектом 500,00 грн
Обладнання 30 000,00 грн
Встановлення 6 000,00 грн
Інспектування і випробування 1 000,00 грн
Виконавча документація 2 000,00 грн
Інші видатки 100,00 грн
Всього інвестицій (в тому числі  ПДВ (20%) 40 000,00 грн

В тому числі податки 1 833,33 грн
ЕіО видатки на рік (+/-) 500,00 грн/рік

Чиста економія 14 279,38 грн/рік

Економічний строк служби 15 років

Захід№12    «Реконструкція системи освітлення будівлі»

Існуюча ситуація

Система освітлення закладу більше ніж 50% складається з ламп розжарювання (170 шт.), що ма-
ють досить низьку світловіддачу та термін служби. Тобто є резерв зменшення споживання елек-
тричної енергії при заміні їх на нові енергозберігаючі (люмінесцентні) лампи.

На сьогоднішній день в групових приміщеннях дитячого навчального закладу не дотримуються 
вимоги освітленості, які згідно ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» мають становити 
400 лк на рівні підлоги. (Результати замірів фактичного рівня освітленості додаються).
U = - Вт/м2K

Опис заходу

Пропонується зробити реконструкцію системи освтілення та встано-
вити нові LED світильники для досягнення необхідного рівня 
освітленості в приміщеннях. Заміна заміна старих світильни-
ків з лампами розжарювання на нові енергозберігаючі доз-
волить в 4-5 раз зменшити електричне навантаження системи 
освітлення. Строк служби LED світильників досягає 100 000 год.

При розрахунках також було враховано те, що система освітлен-
ня потребує капітальних вкладень для приведення рівня освітленості 
приміщень до необхідних нормативних значень. У зв’язку з чим. Також 
була врахована економія коштів, яка досягнута за рахунок зменшення 
витрат пов’язаних з обслуговуванням LED освітлення. У зв’язку з чим в ка-
пітальних вкладеннях враховувалась різниця між ремонтом існуючої системи та встановленням 
нової на базі LEDосвітлення. 

Економія від встановлення зовнішнього LED освітлення освітлення складає 6 981 кВт/рік.
U = - Вт/м2K

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software)
Економія енергії:                                      11,49 кВтгод/м²рік
 ∙ 1944 м² = 22 328+6 981 кВтгод /рік
 ∙ 0,66 грн/кВтгод = 29 388,29 грн/рік
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Інвестиції:   
Розробка/Планування 2 500,00 грн
Управління Проектом 5 000,00 грн
Обладнання 115 000,00 грн
Встановлення 20 000,00 грн
Інспектування і випробування 2 500,00 грн
Виконавча документація 3 000,00 грн
Інші видатки 2 000,00 грн
Всього інвестицій 150 000,00 грн

В тому числі податки, ПДВ 25 000,00 грн
ЕіО видатки на рік (+/-) – грн/рік

Чиста економія 29 388,29 грн/рік

Економічний строк служби 20 років

Екологічні вигоди

Впровадження заходів з підвищення енергоефективності у кінцевого споживача енергоресурсів 
безпосередньо впливає на кількість викидів від джерела енергопостачання.

Нижче наведені дані щодо енергоспоживання до і після заходів та пов’язане з цим зменшення 
викидів  CO2:

Енергоносій

Споживан-
ня до впро-
вадження 
заходів*,  

кВт год/рік

Спожи-
вання піс-
ля впро-

вадження 
заходів,  
кВт год/

рік

Коефіцієнт 
перетво-

рення,  
кг/МВт год

Річні 
викиди до 

впрова-
дження,  

т

Річні ви-
киди після 

впрова-
дження,  

т

Зни-
ження 
вики-

дів,  
т

Центральне 
теплопостачання

620 870 209 489 277 172 58 114 

Електроенергія 55 473 76 873 617 34 47 -13 
Загалом 676 343 286 362 894 206 105 101

* - розрахунок проводився по фактичним значенням споживання енергоресурсів.
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Впровадження та організація

Пропонується наступний план-календар для подальшої розробки та впровадження:

Дія
Контрольний термін 

(дд.мм.рр) 

Підписання Контракту; Проектування/планування 01.03.2012
Розробка тендерної документації

15.06.2012
Підготовка пропозицій потенційним підрядникам
Подача пропозицій  потенційним підрядникам 30.07.2012
Оцінка пропозицій 01.08.2012
Підписання контракту з підрядником

10.08.2012
Контракт на управління проектом
Підготовчі роботи підрядника 15.08.2012
Реалізація проекту 20.08.2012
Завершення реалізації 20.11.2012
Здача в експлуатацію 20.11.2012
Пробний пуск: Система Експлуатації і Обслуговування 21.11.2012
Пробний пуск: Система Енергомоніторингу 20.12.2012
Завершення здачі в експлуатацію 20.11.2012

Пропозиції для організації та етапу впровадження

Енергоаудитори   можуть виконати наступні роботи:
• Розробка/Планування та підготовка тендерної документації
• Управління проектом/Кваліфікований супровід
• Запровадження постійних заходів з експлуатації та обслуговування, включаючи навчання
• Запровадження системи енергомоніторингу, включаючи навчання

Київська міська Рада прийме до уваги наступні дії:
• Оцінка, виконання умов тендеру
• Підписання контракту

Інші субпідрядники/партнери потурбуються про наступні дії:
• Впровадження 
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Фінансування
В якості джерела фінансування розглядається власний капітал та позика від NEFCO.
Коментарі:NEFCO (NordicEnvironmentFinanceCorporation – Північна Фінансова Корпорація для 

охорони довкілля), впровадила програму позик для України під егідою  NEFCOESCFacility (NEFCOE
nergySavingsCreditFacility – Кредитна лінія для енергозбереження NEFCO). Основна мета програми 
– ініціювати тривкий процес ідентифікації та впровадження проектів з енергозбереження для муні-
ципальних будівель, які фінансуватимуться через механізм NEFCOESCFacility.

 Умовами фінансування NEFCOESCFacility є:
  - 1-3 млн. грн., кредит видається в національній валюті України;
  - 3% річних;
  - термін до 5-ти років;
  - доля власного капіталу в проекті не менше 10-ти %;
  - страхування проекту, або гарантування від місцевого урядування.
Для участі в програмі позичальник повинен надати такі документи: Енергоаудит будівлі, та біз-

нес план.

Експлуатація і Обслуговування

Вступ

Дуже важливим є дотримання процедур здачі в експлуатацію енергоефективного обладнання. 
Окрім того, значна увага має бути приділена дотриманню процедур експлуатації будівлі та енер-
госпоживаючого обладнання.

Три головні цілі впровадження процедур Експлуатації і Обслуговування:
1.  Забезпечити комфортні умови в будівлі

2.   Постійно підтримувати експлуатаційні затрати, включаючи затрати на енергію,  
на мінімально можливому рівні

3.  Уникати значних та дорогих ремонтів

Експлуатація: комплекс заходів, що проводиться щоденно, щотижнево та/або щомісячно для 
підтримання належного стану фунціонування будівлі і її технічних установок.

Експлуатація включає :
•   Експлуатацію та нагляд, що здійснюється власним.
•   Експлуатацію та нагляд, що здійснюється сторонніми компаніями, які володіють спеціаль-

ною необхідною кваліфікацією, наприклад, експлуатація і обслуговування ліфтів, експлуата-
ція технічних споруд і систем і т.д.

Обслуговування: діяльність, що направлена на забезпечення якісного функціонування будівлі 
та технічних установок і проводиться з інтервалом більше 1 року. 

Ремонт: роботи по відновленню працездатності зламаного чи пошкодженого обладнання.

Для того, щоб правильно експлуатувати і обслуговувати будівлю, необхідно знати:

• Як установки повинні експлуатуватись
• Які установки потребують обслуговування
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• Як експлуатувати і обслуговувати установки
• Коли експлуатувати і обслуговувати установки
• Хто відповідає за цю роботу
Ці документи повинні бути представлені в Інструкції з Експлуатації і Обслуговування.
 
Інструкції з експлуатації та обслуговування  та системні процедури

Виконавець підготує Інструкцію з експлуатації та обслуговування до здачі  в роботу впроваджу-
ваних заходів, включаючи три головні частини:

1.  Адміністративна частина (організація, сфери відповідальності, дотримання законів та нор-
мативних вимог, адреси, телефони,і т.д.)

2. Експлуатаційна частина (план дій, системні заходи та опитувальні листи)
3. Документальна частина (звіти та документація з розділу 2)
В доповнення, створиться пакет документів:
• Огляди систем,головні складові і експлуатаційна площа 
• Принципові схеми
• Картки/списки складових частин
• Список запчастин
• Брошури
• Малюнки
• Протоколи балансування
Необхідно запровадити навчання персоналу з метою впровадження системних процедур в 

експлуатації  та обслуговуванні.

Енергомоніторинг

Енергетичний моніторинг – це системні процедури щотижневої реєстрації і контролю енер-
госпоживання і умов експлуатації в будівлях. Порівнюючи щотижневе виміряне споживання з роз-
рахунковим цільовим обслуговуючий персонал може забезпечити оптимальну експлуатацію тех-
нічних установок будівлі.

Основний інструмент системи енергомоніторингу – це діаграма «Енергія-Температура» (ЕТ). Кож-
на будівля має свою унікальну ЕТ-криву (лінія на діаграмі), яку можна  установити для енергетичних 
розрахунків. ЕТ-діаграма справа включає ЕТ-криву і дані щотижневих вимірів енергоспоживання 
при відповідній середній тижневій зовнішній температурі. 
ЕТ-крива показує, яке повинно бути споживання енергії (цільове значення) при різній зовнішній 
температурі.  
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Якщо тижневе споживання відрізняється від цільового більш ніж на 10%, то необхідно вчинити 
дії по виявленню причини цього і її усунення.

Інструкція енергомоніторингу і системних процедур

Енергоаудитори підготують Інструкцію з Енергомоніторингу до здачі в експлуатацію впровадже-
них заходів. Інструкція буде включати:

• Інструкції для користувача
• Реєстраційні та розрахункові форми
• ET-криву
• Відомість Перевірок Відхилень
Реєстрація енергії здійснюється за допомогою існуючих лічильників для централізованого опа-

лення та електроенергії (або нових лічильників). Середня зовнішня температура буде вимірюва-
тись  місцевою метеостанцією.

В будівлі повинні здійснюватись щотижневі системні процедури експлуатаційним та обслугову-
ючим персоналом :

1. Зняття показів  лічильників енергії в будівлі і розрахунок питомого енергоспоживання;
2. Реєстрація середньої  зовнішньої температури  для відповідного періоду;
3. Внесення цих двох значень до  ET-діаграми;
4. Відхилення від  ET-лінії вказують на  відхилення в роботі обладнання або невірних налашту-

ваннях. Визначити причину, здійснити ремонт або регулювання. 
Енергоаудитор впровадить навчання енергомоніторингу для ознайомлення з процедурами екс-

плуатаційного і обслуговуючого персоналу.
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