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КОНЦЕПЦІЯ «ЗЕЛЕНОГО ОФІСУ»

 Концепція менеджменту підприємства/ 
установи/ організації, що дозволяє зменшити 
їх негативний вплив на навколишнє 
середовище шляхом максимального 
збереження ресурсів та енергії і зменшення 
кількості відходів

 Започаткована в рамках Кампанії 
“GoGreen” Глобального договору ООН



ІСТОРІЯ «ЗЕЛЕНОГО ОФІСУ»
 Глобальний договір – це найбільша світова ініціатива з 

корпоративної стійкості «UN Global Compact» 
 Глобальний договір – заклик Організації Об’єднаних 

Націй до підприємств, установ, організацій узгодити 
свою стратегію та оперативну діяльність у 
відповідності з основними принципами прав людини, 
трудових відносин, охорони навколишнього 
середовища та боротьби з корупцією, і вживати 
заходів, які сприяють досягненню соціальних цілей 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc

 Глобальний договір охоплює більше 13 000 
організацій зі всього світу (2015 р.)

 Окрема підпрограма для міст - Global Compact Cities
Programme (Програма Глобальної угоди міст) 
http://citiesprogramme.com/

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
http://citiesprogramme.com/


“GO GREEN” - «ПРЯМУЙ НА ЗЕЛЕНЕ»



КОНЦЕПЦІЯ «ЗЕЛЕНОГО ОФІСУ»

Енергоефективність
Захист довкілля
Стала мобільність



ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
БУДІВЕЛЬ

 Адміністративні
 Низьковитратні заходи та заходи з швидкою 

окупністю
 Середньовитратні заходи та заходи з 

середнім рівнем окупності
 Заходи, які вимагають значних витрат, та 

заходи з тривалим періодом окупності 



ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЛІ

1. Конструктивні особливості (проект + 
реалізація)

2. Фактори деградації
Дія природніх сил
Вандалізм та крадіжки
 Управлінські помилки (та відсутність мотивації і 

відповідальності)
Колективне несвідоме



…разруха не в клозетах, а в головах!



АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ

 Негават
 Найчистіша енергія – та, яку не треба 

виробляти!



АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ

 Без бюджету: як завдяки змінам поведінки 
досягти економії енергії

 Поведінку важко змінити але віддача від 
«інвестицій» дуже вагома



АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ

 Енергозбереження передбачає не відмову від 
благ цивілізації чи обмеження власних потреб, а 
шлях раціонального використання 
енергоресурсів, отримання більшого обсягу 
корисної роботи обладнання за рахунок тієї ж 
кількості енергії.

 Розумне використання енергії дозволяє 
зменшити платежі у 2-3 рази, або ж без 
додаткових витрат отримувати у 2-3 рази більше 
користі від власного обладнання/ будівель. 



РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ



РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
 Освітлення:

Не залишайте увімкненим освітлення, якщо в цьому немає 
потреби. 
~ 30% загального обсягу споживання електроенергії припадає на 
освітлювальні прилади.

 Електрообладнання:
Не залишайте електроприлади у режимі очікування. 
Не відключений від живлення електроприлад продовжує споживати 
електроенергію.
Ксерокс, принтер чи комп’ютер може споживати до 20-40 Вт*год.

 Намагайтеся купувати найбільш економічну техніку класу А÷А+++. 
Скорочення обсягів споживання електроенергії може досягати 3-5 
разів порівняно зі старою технікою.

 Більш доцільно використовувати не звичайний стаціонарний 
комп’ютер, а ноутбук. 
Скорочення енергоспоживання ~ у 5 разів.



РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

 Холодильники:
Встановлюйте холодильники таким чином, що б між стіною і задньою 
стінкою холодильника залишалося достатньо місця для вільної циркуляції 
повітря. Теплообмінник, розташований на задній стінці холодильника, 
повинен вільно скидати тепло. Інакше надмірна кількість електроенергії 
буде витрачатись на скидання тепла. 
Періодично знімайте пил з теплообмінника, це поліпшить теплообмін і 
скоротити втрати електроенергії.
Кожна зайва секунда відчиненої двері холодильника обертається 
додатковими хвилинами роботи компресора. Доречно завжди тримати 
холодильник повністю завантаженим, адже що більшою є ємність 
холодних продуктів, тим менше холоду втрачається при відкритті дверей. 

 Не ставте плиту/ інші прилади, що виділяють тепло, поруч з 
холодильником. При такому споживання електроенергії холодильником 
подвоюється.

 Не забувайте розморожувати холодильник. Чим товщий на продуктах шар 
льоду, тим більше споживання енергії. 



РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

 Праски:
Якщо ви перериваєте прасування більш ніж на хвилину, краще вимкнути 
праску. Сучасні праски нагріваються до робочої температури за секунди, 
а їх потужність складає 1,5–2 кВт.

 Електрочайники: 
При користуванні електрочайником не кип’ятіть зайву воду. Наливайте 
стільки, скільки потрібно.

 Чистіть чайник від накипу. Накип, який утворюється в чайнику, знижує 
теплопровідність і збільшує втрати електроенергії на нагрів води на 30%

 Електроплити:
Щоб уникнути втрат тепла варто використовувати посуд такого розміру, 
щоб дно посуду було не меншим за розмір конфорки. 
Вимикати плиту слід за 10-15 хвилин до повної готовності страви. 
Дуже економічною у використанні є пароварка. В середньому вона 
споживає електроенергії у 5-6 разів менше, ніж плита.



РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКОНОМІЇ ВОДИ





РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКОНОМІЇ ВОДИ
 Енергозбереження – це не лише економія тепла, але і води, на доставку 

якої витрачається велика кількість електроенергії (до 70% вартості).
 Виявлення та усунення неконтрольованих втрат води (в санвузлах, 

харчоблоках, пральнях та в підвальних приміщеннях): ремонт та заміна 
кранів, пошкоджених ділянок труб
Рекомендуємо усунути всі протікання води. 
Кран, що прокапує, витрачає 8000 літрів води на рік, а бачок унітазу, що 
підтікає, 260 літрів на день!

 Не потрібно включати воду повним струменем. В основному цілком 
достатньо слабкого струменя.
Зменшення витрат води до 4-5 разів.

 Під час вмивання або прийому душу слід виключати воду, коли в ній 
немає потреби. 

 При користуванні душем витрата води скорочується в 3-4 рази, 
порівняно з користуванням ванною.

 Для чищення зубів набагато ефективніше користуватись водою з 
горнятка або включаючи кран на короткий час на початку і вкінці 
процедури. 
З повністю відкритого крана витікає 15 літрів води щохвилини.



РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКОНОМІЇ ТЕПЛА



РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКОНОМІЇ ТЕПЛА

 Для зниження температури в приміщенні в опалювальний 
період набагато ефективніше регулювати обсяг подачі 
енергоносія на батареї (якщо відповідні регулятори 
встановлено) замість того, щоб відчиняти вікна

 Радіатори (опалювальні прилади) не повинні бути закриті 
шторами, екранами або будь-якими елементами меблів

 Закривання шторами вікна на ніч або в темну пору доби 
суттєво зберігає тепло в приміщеннях. 
Зовнішні жалюзі є ще більш ефективними.

 Добра ізоляція бойлерів або інших контейнерів, в яких 
знаходиться гаряча вода. 
Можна зменшити витрати енергії на підігрів води 
~ на 25%.



ПРОСТІ/ НИЗЬКОВИТРАТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ



ПРОСТІ/ НИЗЬКОВИТРАТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

 Заміна ламп розжарювання на енергоощадні 
(компактні люмінесцентні або світлодіодні) 
Зменшення споживання електроенергії 
~ у 5-10 разів. 

 Встановлення давачів руху в коридорах та на 
сходових клітинах



ПРОСТІ/ НИЗЬКОВИТРАТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЇ ВОДИ



ПРОСТІ/ НИЗЬКОВИТРАТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЇ ВОДИ
 Встановлення енергозберігаючих насадок на крани 

та на змішувачі в душових кабінах (типу AquaClic)



ПРОСТІ/ НИЗЬКОВИТРАТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЇ ВОДИ






ПРОСТІ/ НИЗЬКОВИТРАТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЇ ВОДИ

 Встановлення важільних змішувачів замість 
поворотних кранів - 10-15% економії води.

 Встановлення двокнопкових зливних бачків 
на унітазах.

 Заміна ванн душовими кабінами (за 
можливості)



ПРОСТІ/ НИЗЬКОВИТРАТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЇ ТЕПЛА





ПРОСТІ/ НИЗЬКОВИТРАТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЇ ТЕПЛА

Система опалення:
Регулювання та балансування систем 

опалення
Покращення ізоляції труб системи 

опалення
Встановлення пристрою автоматичного 

регулювання температури (на котлах, у 
випадку – індивідуального опалення 
приміщень/ будівель)



ПРОСТІ/ НИЗЬКОВИТРАТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЇ ТЕПЛА
 Система опалення. Радіатори:

 Періодичне промивання  радіаторів системи опалення
 Встановлення і регулювання термостатів на радіатори



ПРОСТІ/ НИЗЬКОВИТРАТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЇ ТЕПЛА
 Встановлення тепловідбиваючого екрану (або алюмінієвої фольги) 

на стіні за радіаторами опалення
- підвищення температури в приміщенні ~ на 1 °С. 



ПРОСТІ/ НИЗЬКОВИТРАТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЇ ТЕПЛА. ВІКНА
 Закладення щілин у віконних рамах і дверних отворах. 

Матеріал: монтажна піна або герметизуючі стрічки, 
силіконові та акрилові герметики та інше. 
Підвищення температури повітря в приміщенні 
~ на 1-2 °С.

 Ущільнення закривання вікон і дверей. 
Матеріал: самоклеючі ущільнювачі. 
Ущільнення вікон виконують не тільки по периметру, але і 
між стулками. 
Підвищення температури повітря в приміщенні 
~ на 1-3 ° С.

 Ущільнення прилягання скла в рамах та ізоляція 
герметиком – відновлення властивостей до рівня 
«стандартного» склопакету.



ПРОСТІ/ НИЗЬКОВИТРАТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЇ ТЕПЛА. ДВЕРІ

Встановлення доводжувачів дверей
Встановлення других дверей на вході в 

будинок/ приміщення. 
Підвищення температуру повітря в приміщенні 

~ на 1-2 °С
Зниження рівня зовнішнього шуму та 

загазованості внутрішніх приміщень 



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

		







ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

 Дмитро Леськів
 експерт з енергоефективності та енергозбереження
 Асоціації «Енергоефективні міста України»

 ел. пошта: dleskiv@unea.org.ua 
 тел.: +38032 245 5262
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