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Міста – глобальні пожирачі енергії

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



Стан управління енергією в містах

Бюджет міста

Решта Видатки на енергоресурси

Хто 
відповідає???

15-30% - видатки на 
енергоресурси



Побудова системи енергетичного менеджменту: 
Впровадження і функціонування

• Адаптація адміністративної структури і 
створення спеціалізованого підрозділу

• Створення бази даних споживання 
енергоресурсів

• Підвищення поінформованості мешканців і 
працівників



Система енергетичного менеджменту
умови успіху

• Політична воля керівництва
• Формування бачення і цілей
• Підбір професійних кадрів
• Підвищення обізнаності і навчання 

працівників, інформування відвідувачів
• Реалізація заходів
• Моніторинг і аналіз
• Контроль і звітність
• Система мотивації



Види організаційних структур системи 
енергоменеджменту

Міський 
голова/

заступник

Підрозділ 
енергоменеджменту/ 

міський 
енергоменеджер

Енергоменеджери галузевих 
управлінь

Відповідальні за енергомоніторинг, у 
бюджетних будівлях

Міський 
голова/

заступник

Комунальне 
підприємство/
енергосервісна 

компанія

Енергоменеджери галузевих 
управлінь

Відповідальні за енергомоніторинг, у 
бюджетних будівлях



Створення бази даних споживання 
енергоресурсів

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

• Формування бази даних енергоспоживання 
будівлями щонайменше за останні 3 роки



База даних споживання енергоресурсів

• Технічні характеристики будівель
• Дані щодо вводів енергоресурсів 

(природних ресурсів, що споживаються 
будівлями)

• Дані по встановлених лічильниках
• Дані щодо споживання природних ресурсів 

у фізичному та грошовому вираженні



Енергетичний моніторинг
• Енергомоніторинг - система обліку, аналізу та контролю 

споживання енергоресурсів з метою оптимізації їх 
використання



Енергетичний моніторинг

• Підготовка нормативно-правової бази
• Впровадження системи збору та подання 

інформації щодо енергоспоживання
• Види енергомоніторингу:

– щомісячний
– щотижневий
– щоденний



Енергетичний моніторинг: історичні аспекти

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

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

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



Енергетичний моніторинг
• Щоденний енергомоніторинг:

– в ручному режимі без спеціалізованого 
програмного забезпечення (малі міста)

– в ручному режимі із застосуванням 
спеціалізованого програмного забезпечення

– за допомогою автоматизованих систем та 
спеціалізованого програмного забезпечення

• Охоплення:
– будівлі ВСІХ бюджетних установ
– *багатоквартирні житлові будівлі



Програмне забезпечення для енергомоніторингу
• Енергоплан (Україна, м. Львів)
• Jevis (Німеччина)
• Енергобаланс (Україна, м. Славута)
• інше



Щоденне внесення даних: облік і контроль



• Щоденний аналіз інформації щодо енергоспоживання
Аналіз інформації



Аналіз інформації
• Джерела аналізу:

– дані лічильників
– фінансові дані (розрахунки за енергоресурси)

• Види аналізу:
– пооб’єктні
– групові

• Аналіз споживання:
– на од. площі
– на одну людину



• Виявлення та усунення неполадок та проблемних 
ділянок

Аналіз інформації



• Виявлення фактів марнотратства

Аналіз інформації



• Виявлення фактів зловживань
Аналіз інформації



Досвід м. Кам’янця-Подільського
(населення: ~100 тис. мешканців, Хмельницька обл.)

• Структура системи енергоменеджменту

заступник міського голови

працівника відділу енергозбереження

відповідальних за енергомоніторинг в 
бюджетних будівлях

міський голова

енергоменеджери галузевих управлінь



Досвід м. Кам’янця-Подільського
• Споживання енергоносіїв в будівлях бюджетної сфери в 2007-2011 рр.
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Досвід м. Кам’янця-Подільського
• Споживання енергоносіїв в будівлях бюджетної сфери в 2007-2011 рр.
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Досвід м. Кам’янця-Подільського
• Економія видатків на енергоносії в бюджетній сфері в 2008-2011 рр. 

а. Без врахування 
зростання тарифів на 

енергоносії 
(тис. грн.)

б. З врахуванням 
зростання тарифів на 

енергоносії 
(тис. грн.)

2008 р. 1 786,600 1 441,778

2009 р. 1 424,087 1 318,175

2010 р. - 1 067,033 -1 073,625

2011 р. 732,368 546,768

Разом: 2 876,022 2 233,096



Експеримент з призупинення управління споживанням 
енергії у 65 будівлях м.Штутгарта
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припинення 
управління 
енергією

+ 0,1 %

- 6 %

- 0,3 %

- 3 %

+ 2,2 %

відновлення 
управління

- 0,8 %
+ 2,1 %

+ 3,8 %

- 11 %

-1,8 %

10,3 млн kWh
720.000 DM


Dia Edie 1

		1991

		1992

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001



+ 0,1 %

- 6 %

- 0,3 %

- 3 %

+ 2,2 %

- 0,8 %

+ 2,1 %

+ 3,8 %

- 11 %

-1,8 %

Verbrauch [Mio. kWh]

40.783076

40.8052775

38.367305

38.243489

37.0941409

37.919

37.6027085

38.3840260051

39.8284871

35.452177

34.823999



Dia Edie 2

		1991		1991

		1992		1992

		1993		1993

		1994		1994

		1995		1995

		1996		1996

		1997		1997

		1998		1998

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001



+ 0,1 %

- 6 %

- 0,3 %

- 3 %

+ 2,2 %

Ende 
Energiedienst

Wiederaufnahme
Energiedienst

- 0,8 %

+ 2,1 %

+ 3,8 %

- 11 %

-1,8 %

Verbrauch [Mio. kWh]

40.783076

41.5

40.8052775

40.2

38.367305

39.1

38.243489

38.1

37.0941409

37.4

37.919

36.7

37.6027085

36.2

38.3840260051

35.8

39.8284871

35.3

35.452177

35

34.823999

34.7



Dia Edie 3

		1991		1991

		1992		1992

		1993		1993

		1994		1994

		1995		1995

		1996		1996

		1997		1997

		1998		1998

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001



припинення управління енергією

+ 0,1 %

- 6 %

- 0,3 %

- 3 %

+ 2,2 %

відновлення 
управління
енергією

- 0,8 %

+ 2,1 %

+ 3,8 %

- 11 %

-1,8 %

10,3 млн kWh
720.000 DM

Споживання енергії [Mлн kWh]

40.783076

41.5

40.8052775

40.2

38.367305

39.1

38.243489

38.1

37.0941409

37.4

37.919

36.7

37.6027085

36.2

38.3840260051

35.8

39.8284871

35.3

35.452177

35

34.823999

34.7



Tabelle1

		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

		40.783076		40.8052775		38.367305		38.243489		37.0941409		37.919		37.6027085		38.3840260051		39.8284871		35.452177		34.823999

		41.5		40.2		39.1		38.1		37.4		36.7		36.2		35.8		35.3		35		34.7

												1.219		1.4027085		2.5840260051		4.5284871		0.452177		0.123999

												10.3103976051





Tabelle2

		





Tabelle3

		







Підвищення поінформованості мешканців
Дні енергії



Підвищення поінформованості мешканців
енергетична сертифікація 

• Енергетична сертифікація будівель (кампанія Display)





Підвищення поінформованості мешканців та 
Стала мобільність






ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

• Дмитро Леськів
• Асоціація "Енергоефективні міста України«
• Ел. пошта: dleskiv@enefcities.org.ua
• Тел./факс: +38 032 23455262
• www.enefcities.org.ua

mailto:dleskiv@enefcities.org.ua
http://www.enefcities.org.ua/
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