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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ
ГВП – гаряче водопостачання;
ЗПЕ – захід з підвищення ефективності;
ЗТМ – зовнішні теплові мережі;
ІТП – індивідуальний тепловий пункт;
КВПіА -контрольно-вимірювальні прилади і автоматика;
ККД – коефіцієнт корисної дії;
КП – комунальне підприємство;
МЕР (MERP) - проект «Муніципальна енергетична реформа в Україні»;
МКП – муніципальне комунальне підприємство;
НС – насосна станція;
НВДЕ – нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії;
ПГ – парникові гази;
ПЕР – паливно-енергетичні ресурси;
ПРА – пускорегулювальний апарат;
СЕМ – система енергетичного менеджменту;
СЦТ – система централізованого теплопостачання;
TЕЦ – теплоелектроцентраль;
ТЕС – теплова електрична станція;
ЦТП – центральний тепловий пункт;
USAID - United States Agency for International Development, Агентство США з
міжнародного розвитку.
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1. АНОТАЦІЯ
Колективом компанії ПЕФ «ОптімЕнерго» (м. Харків) спільно зі співробітниками
КП «ГВП» (м. Київ) та експертом з енергоменеджменту з Німеччини, який був залучений
в рамках міжнародної технічної допомоги по програмі «CIM IF» Романом Рувінскі була
розроблена концепція проекту «Впровадження системи енергетичного менеджменту
об'єктів бюджетної сфери міста Києва».
Матеріал, наведений в цьому документі, присвячений питанням та проблемам
практичної реализації системного підходу до управління енергоспоживанням бюджетних
закладів м. Києва. Впровадження системних складових енергетичного менеджменту та
його безперервне функціонування дозволить скоротити енергоспоживання та витрати на
оплату ПЕР, зробити прозорим та керованим процес енергоспоживання та закласти
фундамент для подальшого впровадження крупних інвестиційних енергоощадливих
проектів.
Концепція проекту розглядає наступні аспекти впровадження енергетичного
менеджменту:
 аналіз існуючої структури енергоспоживання бюджетної сфери міста;
 існуючий стан процесів управління енергоспоживанням бюджетних закладів
міста;
 компоненти системи енергетичного менеджменту:
 організаційний (структура служби енергоменеджменту міста, персонал
служби, керівні документи),
 технічний (засоби збору даних про енергоспоживання та засоби його
регулювання, інформаційне та програмне забезпечення),
 методологічний (методики аналізу ефективності використання ПЕР,
порядок аналізу енергоспоживання та підготовки управлінських рішень);
 програма реалізації проекту впровадження енергетичного менеджменту;
 техніко-економічні показники проекту;
 оцінка екологічного впливу від впровадження проекту.
Матеріали цього документу в першу чергу орієнтовані на керівництво місцевої
влади м. Києва та представників організацій-інвесторів, що зацікавлені у впровадженні
системи енергетичного менеджменту в м. Києві, а також можуть представляти інтерес для
широкого кола читачів, що цікавляться даним питанням.
Концепція проекту «Впровадження системи енергоменеджменту бюджетної сфери
міста Києва» є документом, який стане основою для розробки техніко-економічного
обгрунтування та бізнесплану по впровадженню даного проекту.
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2. СТИСЛИЙ ЗМІСТ (EXECUTIVE SUMMARY)
2.1. Вступ
Місто Київ є беніфеціаром проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа
Украіни». Одним з завдань проекту є вдосконалення систем енергетичного менеджменту
міст України. В рамках цього завдання ПЕФ «ОптімЕнерго» спільно з фахівцями КП
«ГВП» та Управління енергетики та енергоефективності КМДА розробило концепцію
проекту впровадження розвиненої системи енергоменеджменту.
Мета впровадження системи енергетичного менеджменту:
 Зниження енергетичної складової комунальних послуг та фінансового навантаження
на міській бюджет, пов’язаного з оплатою енергоносіїв за рахунок підвищення
ефективності використання ПЕР в бюджетній сфері міста.
 Підвищення енергетичної безпеки та незалежності муніципалітету.
 Підвищення якості комунальних послуг.
 Зниження техногенного навантаження на оточуюче середовище.
Задачі:
 Оперативний контроль та аналіз ефективності використання ПЕР.
 Розробка, реалізація і моніторинг енергоефективних проектів.
 Розробка, реалізація і моніторинг програм з підвищення ефективності використання
ПЕР.
 Моніторинг фактично досягнутої економії ПЕР та зниження викидів СО2.
Цей проект спрямований на вирішення задач та досягнення мети за рахунок
удосконалення муніципальної системи енергетичного менеджменту (МСЕМ) міста
шляхом розширення кола об'єктів, посилювання інституціональної структури, розвитку
технічної та інформаційно-методичної бази, забезпечення циклічності роботи, чіткого
визначення індикаторів (показників) енергетичної ефективності, оперативних та
проектних інформаційних потоків.
Концепція проекту згідно ідеології
ДСТУ ISO 50001: 2014 «Системи
енергетичного менеджменту» має стати документом, який дасть підстави вищому
керівництву міста для прийняття першого політичного рішення стосовно ініціації
створення розвинутої системи енергоменеджменту та безперервного функціонування
циклу енергоменеджменту в бюджетній сфері м. Києва.
Досконала система енергетичного менеджменту є каталізатором та основою для
впровадження енергоефективних проектів, а також необхідною умовою для залучення
коштів міжнародних фінансових установ.
Тільки наявність системи енергетичного менеджменту дасть змогу виконати
зобов’язання, яке візьме місто за Угодою мерів.
Охоплені проектом повинні бути усі 1565 об’єктів бюджетної сфери міста Києва
2.2. Принципові висновки
Аналіз стану енергоменеджменту на об’єктах бюджетної сфери міста Києва виявив,
що переважна більшість осіб, відповідальних за контроль та облік енергетичних ресурсів
у бюджетних установах (на рівні району, районного управління, департаменту) за
основним напрямком роботи являються працівниками бухгалтерії.
Вирішальними для них є рахунки енергопостачальних компаній, що не сприяє
оперативному відслідковуванню споживання енергоносіїв та відповідно реагувати при
відхилені від заданих норм на місцях. Також, не ведеться порівняльний аналіз рахунків
енергопостачальних компаній з даними зі smec.kiev.ua перед сплатою рахунків. Перевірка
договірних даних з енергопостачальними компаніями повинна бути більш детальною і
вимагає технічних знань. Як приклад, розуміння реактивної електричної енергії та її
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коефіцієнтів, а також розуміння коефіцієнтів втрат в тепломережах які наведені в
рахунках користувачів.
Відсутня автоматизована система обліку та контролю енергоспоживання (АСКОЕ),
що призводить до відсутності механізму повноцінного оперативного реагування при
виході технічного обладнання з праці (як приклад погодні регулятори на ІТП) та ремонту.
Відсутній механізм повернення коштів заощаджених шляхом зниження
споживання енергоносіїв на місцях, що не сприяє мотивації користувачів об’єктів в
підвищенні енергоефективності. Більш того діюча система лімітів (коли розрахунок
зниження споживання енергоносіїв ведеться від фактичного споживання енергоносіїв в
попередньому році а не від встановленого базового рівня з урахуванням технічного стану
об’єкта, санітарних норм та зовнішнього температурного стану) ставить користувачів
об’єктів перед вибором:
 знизити споживання енергоносіїв та відповідно буде знижено фінансування
з бюджету на наступний рік. Таким чином вони ризикують при низьких
температурних погодних умовах в наступному році перевищити ліміти та
отримати догану
 або тільки декларувати та якомога довше відкладати заходи по зниженню
споживання енергоносіїв на місцях
Для
ефективного енергоспоживання об’єктам бюджетної сфери потрібна
розвинута професійна система енергетичного менеджменту в повному обсязі.
2.3. Компоненти проекту
Як і кожний інвестиційний проект цей проект має декілька компонентів які
необхідні для успішної реалізації, а саме:
 Організаційний компонент
Для функціонування системи енергоменеджменту потрібно створення
спеціалізованої, вертикально інтегрованої структури яка є відокремленим комунальним
підприємством із штатом близько 200 осіб.
 Технічний компонент
Для виконання функцій які покладенні на систему енергоменеджменту необхідно
оснащення фахівців СЕнМ інструментарієм у вигляді систем автоматизованого обліку
ПЕР та можливості впливу на рівень енергоспоживання за допомогою автоматизованого
регулювання споживання теплової, електричної енергії та води. Технічний компонент
включає в себе саме побудову автоматизованої
системи контролю та
обліку
енергоресурсів, яка дозволить вести автоматизований моніторинг енергоспоживання
 Методологічний компонент
Крім побудови складових системи енергоменеджменту, які відображені в перших
2-х компонентах потрібно вибудувати механізм функціонування циклу енергетичного
менеджменту. В склад компоненту має бути включене програмне забезпечення по
автоматизованій обробці даних енергоспоживання, а також. «Порядок прийняття
корегуючих та превентивних управлінських рішень по оптимізації експлуатації будівель».
2.4. Техніко-економічні показники проекту



Фінансуванню за рахунок залучених інвестицій підлягають наступні витрати:
Послуги зовнішніх консультантів
Початкове оснащення робочих місць енергоменеджерів та утримання служби
енергоменеджменту

~7~

Проектування, закупівля, монтаж та наладка обладнання систем обліку та
автоматичного регулювання енергоспоживанням будівель
 Програмне забезпечення для автоматизованого моніторингу енергоспоживанням
Згідно з експертними оцінками інвестиційні потреби на впровадження
енергетичного менеджменту складуть 25415 тис.$США. Інвестування розбивається на 3
роки (умовно - з 2016 по 2018 рр. включно) Відповідно до плану здійснення Проекту: у
першому році планується вкласти 1955 тис. $США, у другому - 2530 тис. $США, у
третьому – 20930 тис.$США. Витрати на утримання служби енергетичного менеджменту
після впровадження проекту необхідно біля 2727 тис. $США на рік. З урахуванням річних
витрат на утримання служби енергоменеджменту річна економія витрат на ПЕР при
повному функціонуванні системи енергоменеджменту складе 14 293 тис. $США. (Крім
того, планується, що подальше річне фінансування служби енергоменеджменту буде
здійснюватись за рахунок отриманої економії.)
Як оптимальний, був обраний 5-тирічний термін планування проекту.
Таким чином:
• Економічний ефект від впровадження енергоменеджменту складе 35 332 тис.
$США
• Простий термін окупності Проекту – 1,8 ріку;
• Дисконтований термін окупності – 3,2 роки;
• Чиста сучасна вартість (NPV) – 13 582,4 тис. $ США;
• Внутрішня норма рентабельності (IRR) - 33%;
Отже, за всіма показниками проект визнається економічно доцільним і таким, що
рекомендуються до впровадження.
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3. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ОБ’ЕКТІВ БЮДЖЕТНОЇ
СФЕРИ М. КИЄВА
3.1. Адміністратівно-теріторіальний устрій міста
Місто Київ – столиця України, адміністративний, промисловий, науковий,
фінансово-економічний та культурний центр держави, важливий транспортний вузол та
порт на р. Дніпро. Київ є окремою адміністративно-територіальною одиницею та
адміністративно не входить до складу Київської області. В місті зосереджені центральні
органи державної влади, органи місцевого самоврядування Києва та Київської області,
дипломатичні представництва іноземних держав.
Населення і площа сучасних районів
Місто розташоване на півночі України (50°27′00″ пн. ш., 30°31′25″ сх. д.) на межі
Полісся і лісостепу по обидва береги р. Дніпро нижче устя р. Десна. Основна частина
міста знаходиться на високому правому березі, інша – на низькому лівому березі р.
Дніпро. Площа міста становить 835,6 км². Довжина вздовж берега — понад 20 км. Ліси,
парки і сади становлять більш ніж половину площі Києва (майже 80 000 гектарів).
Малюнок 1: Розташування Києва на карті України

Київ

Київ є найбільшим містом України і сьомим за кількістю населення у Європі.
Станом на 2013 рік у Києві проживало 2 868,7 тис. осіб. За останні десять років населення
міста стабільно зростає в середньому на 20 000 осіб за рік. В Києві більшість мешканців
складають українці — 83%, також проживають представники близько 130
національностей.
Адміністративний поділ Києва включає у себе десять міських районів, утворених за
радіальним принципом і назв за географічним принципом (окрім Шевченківського
району, названого на честь Тараса Шевченка).
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Район

Площа, км²
Правий берег Дніпра :
156
110
27
34
101
40
25
Лівий берег Дніпра :
134
148
67

Голосіївський
Оболонський
Печерський
Подільський
Святошинський
Солом'янський
Шевченківський
Дарницький
Деснянський
Дніпровський

Населення, чол.
235,1 тис.
315,5 тис.
140,4 тис.
191,3 тис.
335,8 тис.
344,7 тис.
230,2 тис.
314,7 тис.
358,3 тис.
346,5 тис.

3.2. Об'єкти бюджетної сфери міста
Головними об’єктами керування та утримання міським муніципалітетом є, перш за
все, сфери енергопостачання, транспорту, водопостачання міста. Схема організаційної
структури керування інфраструктурою міста наведена нижче.
Малюнок 2: Організаційна структура управління щодо споживання енергетичних
ресурсів в місті
Київська міська державна адміністрація

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури
Управління з
енергоефективності
Інші комунальні
підприємства
КП
«Київміськсвітло»

Департамент
транспортної
інфраструктури
КП
«Київпастранс»
СМТЗ «ДКП
«Київелектротранс»
КП «Київський
метрополітен»

Відділ
енергоменеджменту

Департамент
освіти,науки, молоді та
спорту

Відділ
впровадження
енергоефективності

Департамент
культури
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Підприємства
та організації

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємницької
діяльності

ПАТ
«Київгаз»
ПАТ
«Київенерго»
ПАТ «АК
«Київводоканал»
Підприємства та
організації різних форм
власності

Департамент охорони
здоров'я

Департамент
соціальної
політики

Основнi функції фінансового забезпечення бюджетної сфери міста:
Департамент житлово-комунальної інфраструктури міста


Освітлення міста (КП «Київміськсвітло»);

Комунальне підприємство «Київміськсвітло» (КП «Київміськсвітло») здійснює
роботи з експлуатації, ремонту, утримання та обслуговування зовнішнього освітлення
міста Київ.
На даний час підприємство налічує у своєму складі понад 420 працівників та
структурно складається з 7 експлуатаційно-технічних районів мереж зовнішнього
освітлення, підрозділу обслуговування архітектурно-декоративного освітлення,
виробничо-диспетчерської служби, виробничої електротехнічної лабораторії які
обслуговують близько 180000 світильників, прожекторів, елементів ілюмінації різних
потужностей та призначення, понад 4220 км мереж, 93 одиниць спецавтотехніки.
Зовнішнє освітлення міста здійснюється від мережі, що складається з:
 шаф управління – 1435 од.;
 світлоточок – 178596 од.;
 опор – 70842 од.;
 1861,1 км кабельних електроліній;
 2257,3 км повітряних електроліній.
Освітлення вулиць та автомобільних доріг в межах міста, загальна протяжність яких понад
1 600 км, становить 99,9%. Електропідстанції знаходяться на балансі електропостачальних
організацій, а саме: ПАТ «Київенерго», ПАТ «Київобленерго» та Південно - Західній залізниці.


Фінансування енергоспоживання інших комунальних підприємств (наприклад,
закладів МЧС та ін.);



Регулювання у межах своєї компетенції діяльності суб’єктів природних монополій
у сфері житлово-комунального господарства. Здійснення державного контролю за
додержанням правил комунального обслуговування.
Департамент транспортної інфраструктури міста



Додаткове фінансування транспортних послуг в частині енергетичної складової
витрат на перевезення мешканців

Київ має розвинену транспортну інфраструктуру, яку складають автомобільні
дороги, залізниця, водні шляхи сполучення та мости.
У Києві розвинені автомобільні перевезення, метрополітен, трамвай, тролейбус.
Також працює фунікулер та міська електричка.
В сучасній столиці України функціонують практично всі відомі види міського
транспорту: метрополітен, трамваї, тролейбуси, комунальні автобуси, маршрутні таксі
(мікроавтобуси), звичайні таксі, приватний автотранспорт та фунікулер. Основні
статистичні показники транспортної структури м. Києва за 2013 р. наведені в таблиці 3.1.
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Таблиця 1. Основні статистичні показники транспортної структури

№

Найменування

1
1.1
1.2
1.3

Метрополітен
Трамваї
Тролейбуси
Комунальні
автобуси

1.4
2

Маршрутні таксі
(мікроавтобуси)

2.1
3

Приватний та
таксомоторний
автотранспорт
Всього

3.1

Споживання паливно-енергетичних
ресурсів
Річний
Електрична Бензин та Дизпалив пасажирообіг
енергія зріджений газ
о
шт.
ГВт∙год
ГВт·год
ГВт·год млн. пас.·км
Муніципальний громадський транспорт
794
219,8
4 450,3
481
47,0
0,7
540
70,8
1,3
Кількість
одиниць
техніки

972

95,6

0,9

63,7

0,3

8 399,5*

2 099,9*

25 633,8*

8 399,5

2 099,9

30 087,2

Комерційний громадський транспорт
520
Приватний транспорт
854 460
857 767

337,5

Станом на 2013 рік в місті Києві громадські пасажироперевезення по місту
здійснюють 2 підприємства комунальної форми власності (КП «Київський метрополітен»,
КП «Київпастранс») та 37 перевізників приватної форми власності, які обслуговують
мешканців міста на маршрутах, що охоплює всю ПЕРиторію міста.
Сучасна міська транспортна мережа Києва включає в себе: 41 тролейбусний, 19
трамвайних, 69 міських, 9 приміських автобусних маршрутів та 54 маршрути, що
працюють в режимі маршрутного таксі.
Департамент культури


Фінансування, в т.ч. енергетичної складової утримання закладів культури
(бібліотеки, музеї та ін. заклади позашкільної освіти, парків культури та
відпочинку)
Департамент освіти, науки, молоді та спорту (Управління турізму)



Утримання шкіл, закладів професійно-технічного напрямку;



Утримання спортивних споруд.
Департамент охорони здоров’я



Утримання муніципальних медичних закладів;
Департамент соціальної політики



Дотування дошкільних закладів;



Утримання закладів соціальної політики міста (наприклад, центри зайнятості та
ін.).

Інфраструктура забезпечення життєдіяльності міста знаходиться у комунальній або
приватній власності. Ступінь впливу влади Києва на діяльність та енергоспоживання
секторів міської інфраструктури різний, залежно від форми власності підприємств міської
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інфраструктури. Експертна оцінка впливу керівництва міста на підприємства міської
інфраструктури наведені нижче.
Таблиця 2. Рівень повноважень міської влади Києва на діяльність та
енергоспоживання секторів міської інфраструктури
Сектор міської інфраструктури
Приватний транспорт
Громадський транспорт
Відходи
Питне водопостачання
Водовідведення
Централізоване теплопостачання
Електропостачання
Газопостачання
Вуличне освітлення
Громадські будівлі
Житлові будівлі

Рівень повноважень міської влади
Регулювання
Контроль
Вплив
низький
низький
низький
високий
середній
високий
високий
середній
високий
середній
середній
високий
середній
середній
високий
низький
низький
середній
низький
низький
низький
низький
низький
низький
високий
високий
високий
високий
високий
високий
низький
низький
середній

3.3. Структура енергоспоживання будівель бюджетної сфери
Загальне річне споживання паливно-енергетичних ресурсів всіма будівлями міста
склало 24 881 ГВтгод. в 2013 році, що становить 62 % від загального споживанням ПЕР
містом.
Малюнок 3. Структура споживання паливно-енергетичних ресурсів будівлями міста
різних форм власності, ГВт·год
Будівлі міського бюджету

Будівлі інших видів бюджету

Інші будівлі
1 334,0
5%

Житлові будівлі

1 343,6
6%

4 560,6
18%
17 642,6
71%

В загальній структурі споживання паливно-енергетичних ресурсів будівлями міста
Києва бюджетні будівлі займають 11 % (будівлі міського підпорядкування - 5% та будівлі
інших видів бюджету – 6%).
Будівлі бюджетної сфери розподіляються за трьома джерелами фінансування:
державний, міський та районний бюджети.
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Органи місцевого самоврядування не несуть відповідальність за утримання та
енергоефективну діяльність будівель державного та обласного підпорядкування.
В Києві налічується близько 3 216 об'єктів комунальної власності загальною
опалювальною площею 6,37 млн. м2:
 1435 об'єктів комунальної власності міського підпорядкування;
 1 781 об'єкт комунальної власності районного підпорядкування.
Дані про кількість будівель з розподілом по галузям та їх характеристики
(опалювальна площа) статистично не обґрунтовані.
Малюнок 4. Споживання ПЕР будівлями бюджетної сфери міського підпорядкування з
розподілом по структурним підрозділам міської ради, ГВт·год
Охорона здоров’я

Соціальне забезпечення

Освіта і наука

Культура і мистецтво

Інші галузі

856
64,16%

38
2,86%
31
2,35%

374
28,06%

34
2,58%

Малюнок 5. Структура споживання паливо-енергетичних ресурсів будівлями міського
підпорядкування в 2013 році, ГВт·год
Теплова енергія

Електроенергія

Газ

1 123,6
84%
147,0
11%

63,2
5%

Споживання теплової енергії займає найбільшу частку (84%) в загальному обсязі
спожитих ПЕР будівлями міського бюджету. В 2013 році обсяг спожитої теплової енергії
склав 966,0 тис. Гкал (1123,6 ГВт·год) та електричної енергії 147,0 ГВт·год.
В муніципальних
водопостачання.

будівлях

практично
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відсутнє

централізоване

гаряче

Споживання газу на потреби опалення та гарячого водопостачання автономними
котельнями бюджетної сфери знаходиться на рівні 5%.
Існуючі будівлі бюджетної сфери в основному побудовані за часів Радянського
Союзу, в період 1950-1970 рр., мають великі втрати тепла через огороджувальні
конструкції та потребують значної кількості тепла на потреби опалення приміщень. В
більшості будівлях капітальний ремонт не проводився більш 30 років.
В рамках проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення» виконаний
детальний енергетичний аудит 10 типових будівель бюджетної сфери. Результати
енергетичного аудиту показали, що питомі витрати теплової енергії знаходяться в
діапазоні 130-230 кВт·год/м² (в середньому 172 кВт·год/м²) на рік, що значно перевищує
сучасні європейські стандарти (15 – 45 кВт∙год/м²) та нормативне значення (45-70
кВт∙год./м²) відповідно до ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» зі зміною №1.
Малюнок 6. Витрати на оплату енергетичних ресурсів будівель міського
підпорядкування
Теплова енергія

Природній газ

Електроенергія

Водопостачання та водовідведення

1200

млн. грн
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Витрат на оплату енергетичних ресурсів за останні 7 років зросли в 3 рази, що
пояснюється ростом тарифів на енергетичні ресурси.
В 2000 році було розпочато Міжнародний інвестиційний проект
"Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва". Проект був
реалізований Київською міською державною адміністрацією за технічної підтримки
Департаменту Енергетики США та фінансової підтримки Міжнародного банку
реконструкції та розвитку. Проект розроблений з метою підтримки Державної
комплексної програми енергозбереження шляхом підвищення рівня ефективного
споживання теплової енергії в секторі адміністративних і громадських будівель в столиці
України.
Проект забезпечив впровадження швидкоокупних енергозберігаючих заходів в
1546 будівлях, які входять до складу 1283 закладів муніципальної сфери м. Києва,
загальною площею понад 5 млн. м².
Основні заходи, передбачені в ході реалізації проекту:
 встановлення приладів комерційного обліку теплової енергії;
 встановлення 1 173 індивідуальних модульних теплових пунктів - МІТП;
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 впровадження рефлекторів, радіаторів в 940 будівлях (118 823 м²);
 ущільнення вікон і дверей в 1 270 будівлях (2 478 583 м/п);
 встановлення 254 сучасних тепло- та шумоізоляційних металопластикових вікон в
3 закладах загальною площею 1 414 м².
Економія теплової енергії закладами, задіяними в проекті склала 29%.
Проект закінчено у 2005 році.
Таблиця 3. Перелік будівель, що увійшли до проекту "Енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях міста Києва"
Кількість
Кількість
Загальна площа,
Найменування
установ, шт.
будівель, шт.*
млн м2*
Управління охорони здоров’я
160
480
1,50
Управління освіти і науки
944
1 000
3,80
Управління культури
38
40
0,09
Управління соціального захисту
10
0,03
Інші
12
12
0,10
Всього
1164
1532
5,52
Загальне споживання теплової енергії 1 164 установами в 2013 році склало 921 ГВт
год (792 тис. Гкал), що становить 80% від зального споживання теплової енергія
муніципальними будівлями.
Адміністрація міста Києва розглядає можливі напрямки підвищення енергетичної
та економічної ефективності будівель бюджетної сфери в найближчі роки, з тенденцією
застосування досвіду модернізації громадянських будівель країн ЄС та українського
досвіду, що включають:
 оснащення введень будинків засобами обліку теплової енергії, автоматикою
погодного регулювання систем опалення будинків та автоматичною системою
моніторингу ;
 переведення теплопостачання будівель на сучасні джерела з використанням дешевих
видів палива та комбінованою генерацією електричної та теплової енергії.
Очікується, що модернізація дозволить значно скоротити бюджетні видатки на
утримання будівель. Головною метою модернізації є скорочення витрат міського бюджету
за спожиті енергоресурси та ліквідація залежності від імпортного палива.
3.4. Визначення базовогу року енергоспоживання
Споживання енергетичних ресурсів є однією з найбільших складових витрат на
утримання як бюджетної сфери, так і міської інфраструктури в цілому. Зокрема, у 2014
році витрати міського бюджету на оплату спожитих закладами освіти та охорони здоров’я
паливно-енергетичних ресурсів склали майже 15 % (692,5 млн. гривень) від витрат на
забезпечення функціонування освітянської та медичної сфери.
Динаміка зростання бюджетних видатків на енергозабезпечення закладів освіти та
охорони здоров’я є відображенням постійним зростанням тарифів на енергетичні ресурси.
Основні види енергоресурсів, які споживаються бюджетними закладами міста є
тепло, електрична енергія, природний газ, водопостачання та водовідведення.
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В таблиці 1 наведені дані по споживанню топлівно - енергетичних ресурсів (ПЕР)
бюджетною сферою міста Київ за 2012 рік
Таблиця 4. Баланс споживання ПЕР бюджетною сферою міста в натуральних
показниках (2012 рік)
Теплова Водовідведення
Електро- Природний
та
№ з/п
Район
енергія, водопостачання,
енергія,
газ,
тис. Гкал
тис.
кВт
год.
тис.
м3
тис. м3
1.
Голосіївський
2.
Дарницький
3.
Деснянський
4.
Дніпровський
5.
Оболонський
6.
Печерський
7.
Подільський
8.
Святошинський
9.
Солом`янський
10.
Шевченківський
Всього по Департаментах, управліннях та
інших структурних підрозділах
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

57,31
86,20
94,25
96,70
71,86
27,29
56,46
80,64
68,50
63,27

360,41
693,73
559,04
657,40
491,73
212,11
351,97
476,93
491,47
363,63

7180,90
11931,03
9134,05
9795,86
8464,00
4701,88
5851,56
8325,06
7953,06
7037,85

260,06
8,52
65,94
123,84
8,60
13,50
23,86
5,56
311,45
132,52

258,34

3242,45

125530,51

3378,38

На малюнку 7 зображений баланс по витратам бюджетних коштів в грошовому
еквіваленті в перерахунку на діючу ціну на ПЕР.
Мал. 7. Витрати на ПЕР бюджетною сферою м. Києва за 2012рік.
Ел. енергія,
тис. грн.
342215,37
або 18%

Природний газ,
тис. грн.
39824,32
або 2%

Вода,
тис. грн.
80904,86
або 4%

Теплова енергія,
тис.грн.
1498774,75
або 76%

Характерним для бюджетної сфери м. Києва є те, що теплова енергія складає
абсолютну більшість в загальному балансі споживання паливно-енергетичних ресурсів та,
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відповідно, в структурі витрат за їх оплату. Зрозуміло, що енергоефективна модернізація
теплоспоживаючого обладнання є найбільш привабливою з точки зору потенціалу
енергозбереження. Загальна сума коштів згідно діючим тарифам на ПЕР склала
1961719,30 тис. грн. На малюнку 8 представлений розподіл витрат на ПЕР по районах та
департаментах міста Київ.
Мал. 8. Баланс споживання ПЕР по районах та департаментах м. Києва за 2012рік у
грошових показниках.
Всього по
департаментах
КМДА , тис. грн.
675879,08
або 34%

Дарницький район,
тис. грн. Деснянський район,
тис. грн.
161478,32
168531,17
або 8%
або 9%

Голосіївський
район, тис. грн.
10740822
або 5%

Дніпровський район,
тис. грн.
174997,10 або 9%
Шевченківський
район, тис. грн.
115329,88;
або 6%
Солом`янський
район, тис. грн.
127966,39
або 7%

Святошинський
район, тис. грн.
144561,57 або 7%

Подільський район,
тис. грн.
101618,32 або 5%

Оболонський район,
тис. грн.
131272,57;
або 7%
Печерський район,
тис. грн.
52676,68
або 3%

З балансу розподілу грошових витрат можна зробити висновок, що більше третини
коштів за споживання ПЕР в бюджетній сфері міста приходиться на департаменти КМДА.
В таблиці 2 наведені величини основних спожитих енергоресурсів в натуральних
показниках об'єктами бюджетної сфери за 2012-2014 рік
Таблиця 5. Загальні витрати по видах ПЕР бюджетною сферою міста в натуральних
показниках (2012-2014 рік)
Витрати ПЕР по районах м Києва,
Основні види ПЕР
Департаментах, управліннях та інших
Теплова
Природний
структурних підрозділах виконавчого
Вода, Електроенергія,
енергія,
газ,
органу Київської міської ради (Київської
тис. м3.
тис.кВт год.
тис. Гкал
тис. м3.
міської державної адміністрації)
2012 рік
960,79 7900,87
205905,76
4332,22
2013 рік
965,24 7971,18
146838,12
4447,06
2014 рік
783,01 7399,18
141356,74
3448,80
В результаті аналізу даних споживання енергоресурсів за 2012-2014 роки можна
побачити, що рівень енергоспоживання в бюджетних закладах міста Києва в 2014 року
суттєво знизився в порівнянні з 2012-2013 роком. Але це обумовлено не масштабними
впровадженнями енергозберігаючих заходів, які могли дати ще більший ефект ніж
представлено в таблиці 5. Насамперед це було обумовлено складною політичною та
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економічною ситуацією в Україні, пов'язаною зі збройним конфліктом з Росією, втратою
частини території на Донбасі і, як наслідок - гострому дефіциту енергоресурсів, що
особливо відчувалось в період опалювального сезону по всій Україні і в місті Києві.
Тобто, зниження рівня енергоспоживання відбувалось в ручному режимі в залежності від
наявності поставок палива та електроенергії. Був впроваджений режим жорсткої економії
енергоресурсів, що, безумовно, відобразилося на якості наданих послуг споживачам всіх
категорій м. Києва. Враховуючи всі ці чинники, а також те, що в 2014÷2015 рр. був
розпочатий процес диверсифікації постачання енергетичних ресурсів в Україну ми
можемо закласти рівень споживання енергоресурсів бюджетною сферою міста Київ на
рівні встановлених КМДА лімітів енергоспоживання на 2015 рік. Ці ліміти були
сформовані на базі енергоспоживання містом ПЕР за 2013 рік. За цей час відбулось дуже
значне підвищення тарифів для всіх категорій споживачів, ріст тарифів буде
продовжуватися і далі. Тому, впровадження енергетичного менеджменту на об'єктах
бюджетної сфери, яке буде сприяти стрімкому росту енергозберігаючих заходів в м.
Києві є першочерговим завданням керівників бюджетних закладів столиці з метою
забезпечення енергетичної безпеки нашої держави.
На малюнку 9 відображен прогноз грошових витрат на ПЕР в 2015 році.
Мал. 9. Витрати на ПЕР бюджетною сферою м. Києва за 2015рік згідно з лімітами

Вода, тис. грн.
88015,75
або 5%

Ел. енергія,
тис. грн.
264261,29
або 14%

Природний газ,
тис. грн.
40936,78
або 2%

Теплова енергія,
тис. грн.
1448957,32; або
79%

Загальна сума коштів згідно діючим тарифам на ПЕР склала 1842171,15
тис. грн. На малюнках 10÷13 представлений розподіл витрат на основні види ПЕР в
натуральних показниках по районах та департаментах міста Київ згідно з лімітами 2015
року.
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Мал. 10. Витрати на використання теплової енергії по районах та департаментах
2015 рік(ліміт), тис. Гкал або %
Голосіївський
57,95 або 6%

Департаменти
КМДА
277,96
або 30%

Дарницький 91,60
або 10%
Деснянський 93,11
або 10%

Шевченківський
53,07 або 6%
Солом`янський
54,36
або6%

Дніпровський
90,76 або10%
Святошинський
67,53
або 7%

Подільський 56,49
або 6%

Оболонський 60,15
або 6%
Печерський 25,90
або3%

Мал. 11. Витрати на використання води по районах та департаментах 2015 рік
(ліміт), тис. куб. м або %
Голосіївський 419,03
або 5%
Департаменти
КМДА
3815,61 або 44%

Дарницький 842,60
або 10%
Деснянський 498,08
або 6%
Дніпровський
660,93або 8%

Оболонський 457,41
або 5%
Печерський
209,95або 2%

Шевченківський
401,86 або 5%
Солом`янський
454,02або 5%
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Святошинський
452,51 або 5%

Подільський 383,29
або 5%

Мал. 12. Витрати на використання води по районах та департаментах 2015
рік(ліміт), тис. куб. м або %
Голосіївський
7873,84 або 5%

Департаменти
КМДА
72545,09 або 46%

Дарницький
13438,73 або 8%

Деснянський
10121,40 або 6%
Дніпровський
10561,92 або 7%

Оболонський
9775,05
або 6%
Печерський
4782,25 або 3%

Шевченківський
7144,40/ або 4%

Солом`янський
8045,24 або 5%

Святошинський
8906,88 або 6%

Подільський
5807,20
або 4%

Мал. 13. Витрати на використання палива (природнього газу) по районах та
департаментах 2015 рік(ліміт), тис. куб. м. або %
Департаменти
КМДА
3479,83
або78%

Голосіївський
361,44 або 8%
Дарницький 11,58
або 0,5%
Деснянський 40,02
або1 %
Шевченківський
131,31
або3% Солом`янський
262,52 або 6%
Святошинський
5,69 або 0,3%

Дніпровський
109,42 або 3%

Подільський 23,81
або 1%

Оболонський 9,18
або0,4%

Печерський
18,43 або 0,6%

Динаміка річного споживання енергоресурсів бюджетними закладами міста є
типовою для всіх категорій споживачів енергетичного сектору України, де пікове
енергоспоживання припадає на самі холодні періоди опалювального сезону. В період
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різких коливань температур важливе використання автоматизованих систем погодного
регулювання температури теплоносія з метою дотримання нормативних температур
повітря в будівлях бюджетною сфери. Це дасть змогу разом з встановленими приборами
обліку тепла економити бюджетні кошти на опалення та можливість оскарження
виставлених рахунків за тепло та гарячу воду в разі не дотримання теплопостачальними
організаціями температурних графіків теплоносія. На мал. 14÷17 зображена динаміка
річного споживання основних видів енергетичних ресурсів на прикладі двох районів міста
Києва.
Мал. 14. Фактичне споживання теплової енергії закладами бюджетної сфери по
Дніпровському та Святошинському району за 2013 рік
20
18
16

Тис. Гкал
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Святошинський район

Мал. 15. Фактичне споживання електричної енергії закладами бюджетної сфери по
Дніпровському та Святошинському району за 2013 рік
1400
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Святошинський район

Мал. 16. Фактичне споживання природного газу закладами бюджетної сфери по
Дніпровському та Святошинському району за 2013 рік
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Мал. 17. Фактичне споживання природного газу закладами бюджетної сфери по
Дніпровському та Святошинському району за 2013 рік
70
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На основі обробки та аналізу статистичних даних енергоспоживання ПЕР
бюджетною сферою міста був визначений базовим 2013 рік. На його базі сформовані
ліміти по видах ПЕР на 2015 рік. Таким чином, кількісні показники економії бюджетних
коштів, які будуть отримані в ході впровадження енергоменеджменту в м. Києві будуть
розраховуватися від фактичних значень споживання теплової енергії, електричної енергії,
води та природнього газу за 2013 рік.
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4. ІСНУЮЧИЙ СТАН ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ
БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ МІСТА
4.1. Організаційна складова
Мал. 18. Структура Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

1. Директор департаменту.
1.1. Управління реалізації проектів:


відділ реалізації проектів;



відділ організації будівництва та реконструкції об’єктів комунальної галузі.
1.2. Управління природних монополій:



відділ паливно-енергетичного господарства;



відділ водопровідно-каналізаційного господарства.

1.3. Відділ фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності.
1.4. Сектор правового забезпечення.
1.5. Сектор персоналу.
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1.6. Сектор контрольно-ревізійної роботи.
2. Перший заступник директора департаменту.
2.1. Управління організаційного забезпечення:


відділ організаційної роботи, документального забезпечення та контролю;



відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації;



сектор матеріально-технічного забезпечення.

2.2. Управління розвитку та реформування житлово-комунальної інфраструктури:


відділ впровадження ефективних методів управління та конкурентного середовища;



відділ реалізації та моніторингу програм реформування;



відділ планування та розвитку діяльності підприємств галузі.

2.3. Управління ритуальних послуг:


відділ організації, утримання та охорони місць поховань;



відділ організації надання ритуальних послуг.

3. Заступник директора департаменту – начальник управління контролю експлуатації
житлово-комунальної інфраструктури;
3.1. Управління контролю експлуатації житлово-комунальної інфраструктури:


відділ контролю експлуатації житлового господарства;



відділ санітарної очистки та інженерного захисту території;



відділ аналізу стану інфраструктури.

4. Заступник директора департаменту – начальник управління енергоефективності;
4.1. Управління енергоефективності:


відділ впровадження енергоефективності;



відділ енергоменеджменту.
4.2. Інформаційно-аналітична складова

Збирання, документування та аналіз інформації про енергоспоживання
підконтрольних об'єктів – ядро функціонування енергетичного менеджменту.
Структура інформаційно-складової СЕМ наведена на мал. 19.
Мал. 19. Структура інформаційно-складової СЕМ

Моніторинг
споживання
ПЕР

Аналіз
споживання
ПЕР
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Дії

Підвищення
енергетичної
ефективності

Моніторинг енергоспоживання – процес контролю величини витрат ПЕР
окремими об'єктами за визначені інтервали часу. Значення величини споживання ПЕР
документуються.
Масив (база) даних про енергоспоживання ПЕР є основою для проведення
аналізу енергоспоживання окремих об'єктів енергоспоживання, який здійснюють
енергоменеджери.
Принципи формування бази даних споживання ПЕР:
 Виключно приладові вимірювання.
 Мінімізація людського впливу на процес збору даних.
 Регулярний контроль над процесом збору даних.
 Єдині, затверджені форми документів бази даних.
 Електронний формат.
 Прозорість, доступність програмного забезпечення.
4.2.1. Система обліку витрат ПЕР
Облік витрат енергоресурсів є однією з неодмінних умов для можливості
керування енергоспоживанням. Це відноситься рівною мірою до всіх енергоресурсів, що
використовуються.
Чим вище ступінь розвитку системи обліку ПЕР, тим ефективніше може бути
організоване керування витратами ПЕР.
Критеріями, за якими можна судити про стан системи обліку ПЕР та можливі
напрямки її розвитку, можуть бути наступними:
I. Наявність засобів обліку.
II. Охоплення витрат ПЕР обліком.
III. Стан засобів обліку.
IV. Можлива структура балансів.
V. Наявність автоматизації обліку ПЕР.
VI. Періодичність контролю показань ЗВТ.
VII. Первинна обробка даних вимірювання.
I. Наявність засобів обліку
Основа основ обліку витрат енергії - його достовірність, під яким розуміють
можливий максимум відповідності істинних значень витрат енергії тим значенням, які
були отримані в результаті вимірювання та/або розрахунків.
Від достовірності обліку залежить в кінцевому підсумку ефективність
функціонування енергетичного менеджменту. Зрозуміло, що єдино можливим варіантом є
виключно приладовий облік витрат ПЕР.
II. Охоплення витрат ПЕР обліком
Охоплення витрат ПЕР обліком - критерій, який відображає ступінь оснащеності
певної кількості енергетичних потоків відповідною кількістю комплектів засобів
вимірювальної техніки.
З огляду на існуючу ситуацію, енергетичні потоки всіх будівель (або комплексів
будівель) бюджетної сфери Києва охоплені приладовим комерційним обліком.
III. Стан засобів обліку
Даний критерій включає в себе як оцінку технічного стану засобів обліку
(вимірювальних приладів і систем) - працездатність, надійність, можливість
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дистанційного зняття показань і т.д., так і оцінку метрологічних характеристик засобів
обліку - їх точність вимірювань.
IV. Можлива структура балансів
Критерій, що характеризує наявну можливість побудови енергетичних балансів
окремих об'єктів енергоспоживання (будівель) – внутрішню структуру енергоспоживання
(на різні потреби). Це можливо при наявності розвиненого технічного обліку витрат ПЕР.
З огляду на існуючу ситуацію, в основному засоби технічного обліку витрат ПЕР в
бюджетних закладах відсутні.
V. Наявність автоматизації обліку ПЕР
Даний критерій характеризує наявну можливість фіксації показань приладів обліку
ПЕР за визначені інтервали часу в автоматичному режимі, з мінімальним впливом
людського фактору. На даний момент лише 6 закладів обладнані приладами обліку ПЕР з
автоматизованою передачею даних.
VI. Періодичність контролю показань ЗВТ
Періодичність контролю показань засобів обліку – тривалість інтервалу обліку.
Виходячи з цілей обліку, період контролю може складати добу, тиждень місяць та більше.
VII. Первинна обробка даних вимірювання
Обробка інформації щодо показань засобів обліку, з метою приведення її до
вигляду, який дозволяє проводити аналіз даних про витрати ПЕР.
Загальна характеристика існуючої системи обліку ПЕР зведена в таблицю 6.
Таблиця 6. Загальна характеристика існуючої системи обліку ПЕР
Теплова
Критерії аналізу
Паливо Електроенергія
Вода
енергія
Наявність засобів обліку
Є
Охоплення витрат ПЕР обліком
Повний
Стан засобів обліку
В основному працездатне
Можлива структура балансів
Енергоспоживання закладів в цілому
Наявність автоматизації обліку ПЕР
Лише 6 закладів
Періодичність контролю показань Для 7 закладів (автоматизований облік) – щодобово.
ЗВТ
Інші – в основному раз на тиждень,
Первинна обробка даних
Є
вимірювання
Висновки:
Для контролю за теплоспоживанням і розрахунків за теплову енергію з
теплопостачальними організаціями використовуються комерційні вузли обліку тепла, що
мають інтерфейс RS232. Наразі 95% об’єктів обладнані приладами обліку, які можуть
бути дооснащені спеціальним пристроєм для підключення до каналу зв’язку та включені
до Автоматизованої Системи ЕнергоМоніторингу, (далі – АСЕМ).
Для контролю за водоспоживанням і розрахунків за холодну воду з ПАТ «АК
Київводоканал» в основному використовуються вузли обліку холодної води, що не мають
інтерфейсних виходів та не можуть бути використані для збору та дистанційної передачі
даних
Для контролю за електроспоживання і розрахунків за електроенергію з ПАТ
«Київенерго» в основному використовуються трифазні вузли обліку електроенергії, що не
мають інтерфейсних виходів та не можуть бути використані для збору та дистанційної
передачі даних.
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Приблизна кількість приладів обліку води, що потребують заміни 1600.
Приблизна кількість приладів обліку електроенергії, що потребують заміни 5000.
Більшу частину існуючих вузлів обліку електроенергії і холодної води неможливо
підключити до загальної схеми через відсутність інтерфейсного та/або імпульсного
виходу, тому необхідно передбачити заміну існуючого обладнання на таке, що відповідає
вимогам АСЕМ.
4.2.2. Моніторинг енергоспоживання
Інструментом здійснення моніторингу енергоспоживання закладів бюджетної
сфери м. Києва є програмний продукт «Автоматизована Система ЕнергоМоніторингу»,
(далі – АСЕМ) що була розроблена підприємством КП «ГВП».
Основним завданням АСЕМ є вирішення на основі точної та оперативно
отримуваної інформації питань контролю, підвищення ефективності споживання та
раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.
Види енергоресурсів, що підлягають моніторингу та контролю:
- теплова енергія;
- електрична енергія;
- вода.
АСЕМ є багаторівневою, ієрархічною та забезпечує автоматизований облік
енергоресурсів на основі даних, отриманих безпосередньо від вузлів обліку теплової
енергії, електричної енергії, холодної води, а також збір інформації про аварійні сигнали
та температуру повітря всередині приміщень.
АСЕМ умовно складається з 2-х рівнів:
 «Нижнього рівня» - який являє собою набір технічних засобів, за допомогою яких дані
енергоспоживання кожного об’єкту збираються та передаються.
 «Верхнього рівня» - який складається з Програмного Продукту (чи комплексу таких
продуктів, об’єднаних в систему), що призначений приймати, аналізувати та
відображати дані, які збираються.
Для передачі даних з об’єктів використовується існуюча локальна мережа
(підключення до Інтернет), та gsm-мережа.
Розбудова АСЕМ виконана за двома основними принципами:
 «відкритих систем», що дозволяє здійснювати розширення функціональних
можливостей АСЕМ без серйозних змін елементів інформаційного забезпечення, які є у
наявності.
 «універсальності обладнання», що дозволяє не залежати від обладнання одного
виробника та полегшить підключення об’єктів до АСЕМ.
Архітектура АСЕМ наведена на мал. 20.
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Мал. 20. Архітектура АСЕМ

Основні складові АСЕМ:
Пункт збору та передачі даних. Будується на основі програмного комплексу типу
«тонкий клієнт», що дає наступні переваги:
- гнучкість в разі необхідності розширення системи;
- наявність великої кількості інтерфейсів, що дозволяє використовувати різні канали
зв'язку без додаткових пристроїв;
- програмне забезпечення може використовуватись з будь якого комп’ютера;
- практично безмежний архів накопичених даних.
Складові пункту збору та передачі даних:
а. Вузли обліку енергоресурсів.
б.

Додаткові засоби вимірювальної техніки
температура всередині приміщення).

(температура

зовнішнього

повітря,

в. Пристрій для підключення до каналу зв’язку (модем, мережевий або безпровідний
адаптер), що забезпечує передачу даних через мережу Інтернет.
Сервер збору та обробки даних.
- виконує функції бази даних про споживання енергоресурсів;
- виконує функції веб-сервера для забезпечення доступу до даних з будь якої точки Світу,
де є підключення до мережі Інтернет;
- забезпечує функції обробки та аналізу даних, а також формування необхідних звітів.
3. Організація "комерційного обліку" для безпосередньої передачі інформації до
енергопостачальних організацій:
- облік теплової енергії;
- облік електричної енергії;
- облік води.
4. Побудова інтерфейсів для основних груп користувачів системи:
- керівництво КМДА;
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- енергоменеджери Департаментів та РДА;
- енергоменеджери об’єктів;
- енергопостачальні організації;
- обслуговуючі організації.
На даний момент в автоматичному режимі здійснюється моніторинг 6-х закладів
бюджетної сфери. Інші заклади фіксують дані щодо свого енергоспоживання у
мануальному режимі та передають її для внесення в АСЕМ.
Києва.

Таким чином, є необхідність в підключенні до АСЕМ всіх бюджетних закладів м.
4.2.3. Методики аналізу енергоспоживання
В цілому можна виділити 5 рівнів аналізу енергоспоживання:

Рівень 1. Об'єкт (підприємство, будівля або їх група) приймає та сплачує рахунки
від організацій-постачальників ПЕР та зовсім не аналізує своє енергоспоживання.
Рівень 2. Здійснюється первинний аналіз енергоспоживання, в основному
розглядаючи змінення енергоспоживання за окремі місяці впродовж року.
Рівень 3. Підприємство зіставляє щомісячні показання лічильників витрат ПЕР з
випуском продукції (іншими факторами), визначає питомі витрати енергії й порівнює їх з
нормативними значеннями. При цьому є можливість визначити – чи є перевитрата ПЕР
наслідком росту величини визначеного фактору впливу, чи на це вплинули інші фактори.
Рівень 4. Пов’язаний з переходом на щотижневий (щодобовий) контроль показань
лічильників, широке використання технічного обліку витрат ПЕР та їх зіставлянням зі
значеннями факторів впливу за тиждень (добу).
Рівень 5. В доповнення до рівня 4 використовують заздалегідь визначені планові
(базові) та цільові показники енергоспоживання, що залежать від визначених факторів
впливу.
Очевидно, що для максимально ефективного функціонування енергетичного
менеджменту необхідний аналіз енергоспоживання на 5 рівні.
Розпорядженням виконавчого органу КМДА №324 від 18.03.2013, №799 від
28.05.2013, №836 від 31.05.2013 були затверджені Методики визначення базового рівня
споживання теплової енергії, електричної енергії та води відповідно бюджетними
закладами м. Київ.
Методики визначення базового рівня споживання теплової енергії, електричної
енергії та води є основою для розрахунку базового енергоспоживання та водоспоживання
бюджетними закладами, тобто, у відповідності до рівня 5, заздалегідь визначених базових
показників енергоспоживання, що залежать від визначених факторів впливу.
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5. КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕМ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
МІСТА КИЄВА
Система енергетичного менеджменту включає до себе наступні компоненти:
 Організаційний компонент СЕМ.
 Технічний компонент СЕМ.
 Методологічний компонент СЕМ.
Обовязкова умова існування Системи – наявність всіх трьох компонентів СЕМ.
У випадку відсутності хоча б одного компоненту енергетичний менеджмент не
буде являти собою систему енергозбереження, що зведе до мінімуму ефект.
Організаційний компонент СЕМ включає наступні елементи:
 організаційна структура СЕМ міста;
 персонал служби енергоменеджменту міста;
 нормативні документи СЕМ.
Технічний компонент СЕМ включає наступні елементи:
 засоби збору даних та моніторингу енергоспоживання об’єктів;
 засоби регулювання енергоспоживання об’єктів;
 інформаційне, програмне забезпечення.
Методологічний компонент СЕМ включає наступні елементи:
 методики аналізу енергоефективності об’єктів;
 порядок розробки, прийняття та впровадження управлінських рішень.
5.1. Область застосування і межі впливу СЕМ
Проект передбачає впровадження СЕМ для управління енергоспоживанням
закладів бюджетної сфери м. Київ:
 заклади освіти та науки;
 заклади охорони здоров’я;
 заклади культури та мистецтва;
 заклади соціального забезпечення та ін.
Загальна кількість закладів, які планується включити до Системи – 1565.

Районна адміністрація

Голосіївська

Дарницька

Деснянська

Дніпровська

Оболонська

Печерська

Подільська

Святошинська

Соломянська

Шевченківська

ЗАГАЛОМ

Кількість будівель по районах наведена нижче.

Загальна кількість закладів

145

136

149

228

167

107

110

168

178

177

1565
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Проект на даному етапі не передбачає впровадження СЕМ для комунальних
підприємств міста. Але організаційний, технічний та методологічний компоненти СЕМ
дозволять в майбутньому приєднати до системи й підприємства комунальної власності.
5.2. Організаційний компонент
5.2.1. Організаційна структура майбутньої служби енергоменеджменту
Концептуальна організаційна структура служби енергоменеджменту бюджетної
сфери міста Київ наведена на мал. 21.
Мал. 21. Концептуальна організаційна структура служби енергоменеджменту
бюджетної сфери міста Київ

Служба енергоменеджменту
м. Києва

Програмний центр

Розробка програмного
забеспечення, формування баз
даних та форм звітностей

Контроль роботи системи сбору
та аналізу даних, усунення
помилок у роботі системи

Складання електроних
енергопаспортів (в он-лайн
режимы), преміювання

Управління з оптимізації
енергоспоживання
будівлями

Відділ сервісу обладнання з
автоматики регулювання
енергоспоживання будівлями

Енергоменеджери районів

Енергоменеджери
Голосіївської РДА

Енергоменеджери
Печерської РДА

Енергоменеджери
Дарницької РДА

Енергоменеджери
Подільської РДА

Енергоменеджери
Деснянської РДА

Енергоменеджери
Святошинської
РДА

Енергоменеджери
Дніпровської РДА

Енергоменеджери
Оболонської РДА

Енергоменеджери
Солом’янської РДА

Енергоменеджери
Шевченківської
РДА

Енергоменеджери
департаментів

Енергоменеджери
Департаменту
комунальної
власності м. Києва

Енергоменеджери
Департаменту освіти
і науки, молоді та
спорту

Незалежна організація з
оцінювання системи
енергоменеджменту

Центр аудиту та
впровадження проектів

Контроль якості на
новобудовах та при
проведенні модернізації
існуючих будівель

Відділ енерегоаудиту
та перспективного
розвитку

Відділ впровадження
інвестиційних проектів

Енергоменеджери
Департаменту
культури
Енергоменеджери
Департаменту
охорони здоров’я
Енергоменеджери
Департаменту
соціальної політики

Основою штатної структури СЕМ є енергоменеджери 1-го рівня. Орієнтовна
кількість енергоменеджерів 1-го рівня наведена в таблиці 7.
Таблиця 7. Кількість енергоменеджерів 1-го рівня
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№
з/п

111091
173961
167530
166911
114839
101912
101912
124830
105233
99976

Кількість
енергоменеджерів 1-го
рівня
5
9
8
8
6
5
5
6
5
5

625227

31

Всього
енергоменеджерів

93

Витрати на ТЕР 2015
(прогноз), тис. грн

Район

1.
Голосіївський
2.
Дарницький
3.
Деснянський
4.
Дніпровський
5.
Оболонський
6.
Печерський
7.
Подільський
8.
Святошинський
9.
Солом`янський
10.
Шевченківський
Всього по Департаментах, управліннях
та інших структурних підрозділах
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Загальний штат служби енергоменеджменту наведений в таблиці 8.
Таблиця 8. Загальний штат служби енергоменеджменту
Структурний підрозділ
Управління з оптимізації
енергоспоживання будівлями

Кількість персоналу

Енергоменеджер 1 рівня

93

Енергоменеджер 2 рівня

16

Енергоменеджер 3 рівня

2

Відділ сервісу

40

Програмний центр

15-20

Центр енергоаудиту та ГВП

10

Адміністративний та допоміжний персонал

10

Доцільним було б реструктурувати вже існуюче комунальне підприємство «ГВП»
до рівня розвинутої служби енергоменеджменту тому що вже на даний час пріоритетними
напрямками діяльності існуючого підприємства є:
1. Підготовка та реалізація проектів з енергоефективності (термомодернізація
закладів бюджетної сфери, реконструкція інженерних систем та джерел
енергопостачання) в т.ч. із залучення зовнішнього фінансування.
2. Впровадження альтернативних джерел енергії.
3. Проведення енергетичних аудитів, в т.ч. тепловізійних обстежень та
інструментальних вимірювань в системах енергопостачання, надання рекомендацій з
ефективного енерговикористання.
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4. Впровадження
всіх
рівнів
системи
енергоменеджменту (створення
автоматизованих систем обліку та аналізу енергоспоживання, проведення тренінгів,
консультацій та семінарів з ефективного енерговикористання осіб, задіяних у системі
енергоменеджменту).
5. Налаштування та обслуговування індивідуальних теплових пунктів та вузлів
комерційного обліку теплової енергії встановлених в закладах бюджетної сфери.
В структурі існуючого підприємства КП «ГВП» присутня більшість підрозділів, які
є в пропонуємій схемі майбутнього підприємства енергетичного менеджменту міста. Але
консалтинговій компанії яка буде надавати технічну допомогу по впровадженню
розвинутої системи енергоменеджменту необхідно буде розробити детальні положення,
посадові інструкції та плани дій для кожного підрозділу та кожної посадової особи
майбутньої структури підприємства.
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5.2.2. Нормативні документи необхідні для розробки
Системний характер роботи з енергозбереження, чіткий порядок діяльності
енергоменеджерів різних рівнів та інших осіб, задіяних в управлінні витратами енергії,
забезпечують належним чином розроблені спеціальні нормативні документи.
Пакет документів, що становлять нормативну базу функціонування СЕМ м. Києва,
може включати в себе наступні документи:
 Рішення сесії Міськради про СЕМ.
 Концепції запровадження СЕМ.
 Положення про Департамент ЕМ.
 Посадова спеціаліста 1 рівня.
 Посадова спеціаліста 2 рівня.
 Посадова спеціаліста 3 рівня.
 Порядок аналізу та прийняття управлінських рішень.
 Положення про матеріальне заохочення.
 Положення про групи впровадження проектів (ГВП).
 Розпорядження про проведення внутрішнього аудиту СЕМ.
 Розпорядження про проведення зовнішнього аудиту СЕМ.
 Інші документи при необхідності.
При цьому ці спеціалізовані документи повинні конкретизувати положення
наведені в державних законах та стандартах, а саме:
1. Закон України «Про енергоефективність».
2. ДСТУ ISO 50001 : 2014 «Системи енергетичного менеджменту».
3. ДСТУ 4472 : 2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту.
4. ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності
заходів з енергозбереження.
5. Міжнародний протокол вимірювання та верифікації ефективності (IPMVP).
(www.evo-world.org).
5.3. Технічний компонент
5.3.1. Засоби збору даних про енергоспоживання об’єктів
Засоби збору даних про енергоспоживання об’єктів (бюджетні заклади) – комплекс
апаратних пристроїв та програмного забезпечення, що забезпечує:
 збір даних з вузлів обліку енергетичних ресурсів, датчиків температур та інформації
щодо аварійних ситуацій;
 запис та зберігання даних у локальній базі даних;
 можливість використання даних (аналіз) безпосередньо на об’єкті;
 передачу даних через мережу Інтернет на центральний сервер.
Перелік сигналів, контроль яких повинен забезпечуватись:
 Температура повітря в приміщеннях.
 Температура зовнішнього повітря.
 Температури в подавальному та зворотному трубопроводах тепломережі.
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 Температура в подавальному та зворотному трубопроводах системи опалення.
 Температура в подавальному та циркуляційному трубопроводах системи
гарячого водопостачання.
 Температура холодної води.
 Витрата холодної води
 Витрата холодної води на потреби гарячого водопостачання.
 Дані з лічильників теплової енергії.
 Дані з лічильників електричної енергії.
 Інші сигнали:
 затоплення теплопункту;
 відкриття дверей;
 Наявність живлення;
 аварія насосів;
 замерзання систем вентиляції.
Структурна схема системи дистанційного контролю наведена на мал.22.
Мал. 22. Структурна схема системи дистанційного контролю

Антена
Usb-GSM
модем
Теплолічильник

Пристрій
збору та
передачі
даних

Система
управління ІТП

Мережа
Інтернет

Інші прилади
вимірювання та
контролю
Сигналізація та контроль

Пристрій
живлення

220VAC

Автономне
джерело
живлення
Вимоги до обладнання системи дистанційного контролю наведені в таблиці 9.
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Таблиця 9. Вимоги до обладнання системи дистанційного контролю
 Автономне живлення;
 Підключення по шині RS-485, RS-232
 Архівація даних за період:
Лічильники
Погодинних: не менше 30 діб
імпульсів
Подобових: не менше 360 діб.
 Частота імпульсів, що можуть бути підраховані – не менше
500 ГЦ.
Датчики
 Діапазон вимірювання: -20С — +50С;
температури
 Підключення (шина 1-Wire), радіоканал;
 Робота в мережах 3G та GSM (GPRS);
USB-модем
 Можливість підключення зовнішньої антени;
 Загальна електрична мережа 220 В, 50 Гц;
Живлення
 Аварійне (автономне) живлення, мінімум 2 години;
 Енергонезалежна пам'ять елементів системи.
Інформація, отримана технічними засобами системи має містити:
1. Вузли обліку (теплова енергія, електрична енергія, холодна, гаряча вода,
природний газ):





протокол (звіт) за добу – погодинний;
протокол (звіт) поточних показників;
протокол (звіт) за місяць – подобовий;
протокол позаштатних ситуацій.
2. Датчики аварійної сигналізації та температури повітря в приміщеннях:

 протокол аварійних ситуацій;
 протокол даних щодо температури повітря в приміщеннях – погодинний (максимальна,
середня і мінімальна температури).
5.3.2. Засоби регулювання енергоспоживання об’єктів
Автоматика індивідуальних теплових пунктів в більшості (понад 90%) закладів
бюджетної сфери не дозволяє забезпечити віддалене (дистанційне) управління роботою
тепловим пунктом.
Після проведення модернізації теплового пункту в частині заміни контролера
управління роботою ІТП та виконавчих механізмів, технічна та програмна складова
системи автоматизованого збору та моніторингу енергоспоживання повинна забезпечити
дистанційний контроль та управління його роботою.
5.3.3. Інформаційне, програмне забезпечення
Візуалізація, аналіз та контроль даних, отриманих з об’єктів, управління роботою
теплового пункту (за наявної можливості) має забезпечуватись відповідною програмною
складовою.
Програмна складова в комплексі з технічними засобами автоматизованого збору та
моніторингу енергоспоживання повинні забезпечити:
 цілодобовий контроль в дуплексному режимі за роботою та показниками всіх вузлів
обліку водо-, тепло- та електропостачання, датчиків температури з передачею даних на
центральну диспетчерську;
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 за умови, що прилад обліку (електролічильник, теплолічильник) чи контролер опалення
мають власні архіви даних, забезпечувати їх отримання та передачу на центральний
сервер;
 цілодобовий контроль за роботою складових Системи, датчиків аварій,
несанкціонованого доступу, температури повітря в приміщеннях будівлі;
 можливість опитувати кожний з зазначених вузлів обліку по запиту в режимі реального
часу і за розкладом, визначеним диспетчером, спостерігати отриману інформацію за
допомогою персонального комп’ютера та мобільних пристроїв, підключеного до
мережі Internet та роздруковувати її;
 можливість отримувати інтегральну інформацію по кожному вузлу обліку, об’єкту,
групі об’єктів, а також по Системі в цілому щодо тепло-, водо-, та електроспоживання
за годину, добу, місяць, рік або за необхідний період часу. графічне і текстове
(табличне) відображення зазначених параметрів;
 діагностика всіх складових Системи в режимі реального часу;
 вимірювання і реєстрація температури і витрат теплоносія в прямому і зворотному
трубопроводі міської тепломережі;
 вимірювання і реєстрація температури повітря всередині приміщень об’єкту, що
контролюється (визначається Абонентом, має знаходитися не нижче першого поверху,
в приміщенні, в якому проходить основний виробничий(навчальний) процес);
 архівування даних з можливістю відновлення інформації в разі збою Системи;
 технологічна та аварійна сигналізація роботи насосів МІТП, затоплення теплопункту,
прориву трубопроводів, замерзання системи вентиляції;
 період опитування датчиків та лічильників не рідше ніж 1 раз в 15 хв.;
 захист даних, що передаються Системою та сервера від несанкціонованого доступу;
 забезпечення можливості підключення до контролеру збору даних через локальну
мережу з використанням інтернет-браузеру, за умови відсутності зв’язку з центральним
сервером, для отримання персоналом об’єкту протоколів від вузлів обліку та датчиків
(контролер має містити вбудований веб-сервер та локальну базу даних за період не
менше ніж 3 місяці для погодинних показників та 1 рік для подобових);
 щит збору та передачі даних повинен забезпечувати зв’язок з сервером по двом
каналам Internet (основний канал з підключенням до локальної мережі) та GSM
(резервний через мережі операторів мобільного зв’язку);
 протокол обміну між щитом збору даних та центральним сервером повинен бути
відкритий для можливості конфігурування та інтеграції в інші системи моніторингу;
 складові системи, що забезпечують збір інформації від імпульсних лічильників (вода,
електроенергія) повинні мати можливість працювати без зовнішнього джерела
живлення принаймні протягом 30 діб, забезпечуючи облік ресурсів та зберігання архіву
даних. При цьому після відновлення живлення (підключення системи верхнього рівня)
архів з відмітками часу передається в контролер збору даних.
Зв’язок між вузлами обліку, датчиками (аварійних ситуацій, температури та ін.) та
контролером зв’язку може здійснюватись за допомогою дротового або радіозв’язку з
огляду на забезпечення надійності і економічності Системи.
Основним інструментом здійснення моніторингу енергоспоживання закладів
бюджетної сфери м. Києва має бути програмний продукт «Автоматизована Система
ЕнергоМоніторингу», (далі – АСЕМ).
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5.4. Методологічний компонент
5.4.1. Методики аналізу енергоефективності об’єктів
Розпорядженням виконавчого органу КМДА №324 від 18.03.2013, №799 від
28.05.2013, №836 від 31.05.2013 були затверджені Методики визначення базового рівня
споживання теплової енергії, електричної енергії та води відповідно бюджетними
закладами м. Київ.
Методики визначення базового рівня споживання теплової енергії, електричної
енергії та води є основою для розрахунку базового енергоспоживання та водоспоживання
бюджетними закладами, тобто, у відповідності до рівня 5, заздалегідь визначених базових
показників енергоспоживання, що залежать від визначених факторів впливу.
Вихідними даними для розрахунку базового енерго- та водоспоживання є:
 Фактичне споживання ПЕР та води бюджетними закладами за попередні три
роки.
 Дані про режим роботи закладів, кількість відвідувачів, тощо.
 Договори та енергопостачання.
 Енергетичні паспорти.
 Результати енергетичних аудитів.
Основними перевагами наведених методик є:
 Використання у розрахунках значень фактичного споживання ПЕР та води за
показаннями приладів обліку, що дозволяє врахувати особливості режиму
енергоспоживання об’єкту аналізу та зробити розрахунок базового енергоспоживання
максимально достовірним.
 Використання у розрахунках базового енергоспоживання та їх коригуванні
фактичних значень факторів впливу на величину фактичного споживання ПЕР
(температура зовнішнього повітря та в приміщеннях, кількість персоналу/відвідувачів,
тощо з урахуванням відповідних санітарних норм, які повинно дотримуватись на
об’єктах), що дозволяє зробити розраховані величини базового енергоспоживання
обумовленими такими факторами та проводити аргументований аналіз відповідності
фактичного енергоспоживання базовим рівням.
 Можливість розрахунку базового енергоспоживання за різні періоди (доба,
тиждень, місяць, рік), що дозволяє здійснювати моніторинг та аналіз енергоспоживання
закладів за будь-який визначений період та складати звітні документи.
Базові рівні енергоспоживання закладів, що розраховані з на підставі наведених
методик, використовуються в Автоматизованій Системі ЕнергоМоніторингу (АСЕМ),
розробленій підприємством КП «ГВП».
.
5.4.2. Порядок аналізу енергоспоживання та підготовки управлінських рішень
Основою проведення аналізу енергоспоживання та визначення ефективності
використання ПЕР окремими об’єктами та їх сукупністю є:
 регулярний моніторинг витрат ПЕР за визначені інтервали часу
 порівняння фактичного енергоспоживання із заздалегідь визначеними показниками
енергоефективності.
Результати аналізу енергоспоживання об’єктів є основою підготовки управлінських
рішень.
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Порядок аналізу енергоспоживання
Вихідні дані
Вихідними даними для аналізу енергоспоживання підконтрольних об’єктів є:
 величини витрати окремих видів ПЕР;
 величини технологічних показників – факторів, що впливають на величину
витрати ПЕР.
Перелік підконтрольних об’єктів та їх структура визначаються службою
енергетичного менеджменту міста. У якості таких об’єктів виступають окремі будівлі
(школи, дитячі садки, адміністративні будівлі, тощо) а також комплекси таких будівель у
разі, якщо заклад включає декілька будівель.
Види та кількість технологічних показників, що впливають на величину того чи
іншого використовуваного підконтрольним об’єктом виду ПЕР, визначаються та
коригуються службою енергетичного менеджменту міста.
Величини витрат ПЕР та факторів впливу визначаються виключно на підставі
показань відповідних засобів вимірювальної техніки (комерційних та/або технічних
засобів обліку) за визначений інтервал часу.
За інтервал моніторингу приймається доба.
Показання приладів обліку передаються автоматично (за наявності відповідних
інтерфейсів зв’язку), або у мануальному режимі особами, що визначені відповідальними
за збирання даних на кожному з підконтрольних об’єктів.
Особами, що визначені відповідальними за збирання даних вимірювання на
кожному окремому об’єкті (за відсутності можливості автоматичної передачі інформації),
можуть виступати наявні працівники даних окремих об’єктів або інші особи, що
призначені для здійснення таких функцій. Призначення таких осіб здійснює їх
безпосереднє керівництво за узгодженням зі службою енергетичного менеджменту міста.
Обов’язки осіб щодо збирання даних вимірювання фіксуються у їх посадових інструкціях
шляхом відповідних доповнень.
Показання засобів обліку ПЕР та факторів впливу фіксуються синхронно, тобто в
один й той же час. Час фіксації показань засобів обліку встановлюється службою
енергетичного менеджменту міста з урахуванням особливостей підконтрольних об’єктів
за узгодженням з керівництвом, що відповідальне за функціонування цих об’єктів.
База даних енергоспоживання
Дані щодо фактичних величин витрат окремих видів ПЕР та факторів впливу для
кожного окремого підконтрольного об’єкту (вихідні дані для аналізу енергоспоживання)
фіксуються енергоменеджерами 1-го рівня.
Дані фіксуються у таблицях в електронному форматі. Форми таблиць визначаються
службою енергетичного менеджменту міста та є єдиними для всіх підконтрольних
об’єктів.
Вихідні дані у таблицях фіксуються з зазначенням найменування кожного виду
ПЕР й фактору (факторів) впливу, їх одиниць вимірювання та значень за відповідний
інтервал часу.
Базові показники енергоефективності
Для аналізу ефективності використання ПЕР використовуються базові рівні
енергоспоживання.
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Базові рівні споживання ПЕР визначаються енергоменеджерами 1-го рівня за
узгодженням з енергоменеджерами 2-го рівня СЕМ для кожного об’єкту та
затверджуються керівництвом служби енергетичного менеджменту міста.
Базові рівні споживання ПЕР визначаються на підставі даних енергоспоживання,
що були зібрані за попередній період (рік, декілька років), при цьому об’єм вибірки даних
визначається в залежності від особливостей характеру енергоспоживання окремого
об’єкту.
Вид базового рівня споживання ПЕР визначається в залежності від наявності
взаємозв’язку між витратою окремого виду ПЕР та фактором (факторами) впливу.
Якщо на витрати окремого виду ПЕР не впливає жоден з відомих технологічних
показників, або їх вплив несуттєвий, що встановлено проведеним аналізом, то для даного
об’єкту в якості базового показника енергоефективності встановлюється граничний рівень
споживання даного виду ПЕР (ліміт енергоспоживання).
Якщо на витрати окремого виду ПЕР впливає один чи декілька з відомих
технологічних показників, та їх вплив суттєвий, що встановлено проведеним аналізом, то
для даного об’єкту в якості базового показника енергоефективності встановлюється
базовий рівень енергоспоживання в залежності від факторів впливу (рівняння).
Рівняння може бути моделлю залежності витрати ПЕР від одного або декількох
суттєвих факторів впливу. Вид рівняння та значення його коефіцієнтів визначаються
проведенням одно- або багатофакторного аналізу.
Моніторинг енергоспоживання
Моніторинг
енергоспоживання
підконтрольних
об’єктів
здійснюється
енергоменеджерами 1-го рівня та контролюється енергоменеджерами 2-го рівня.
У визначені інтервали часу енергоменеджери фіксують величини фактичних витрат
окремих видів ПЕР та факторів впливу для кожного об’єкту та заносять їх значення у базу
енергоспоживання даного об’єкту. Процес здійснюється в автоматичному режимі за
допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.
Аналіз енергоспоживання
Аналіз енергоспоживання здійснюється шляхом порівняння фактичних витрат
окремих видів ПЕР з базовими рівнями енергоспоживання.
Якщо у якості базового рівня енергоспоживання використовується ліміт
споживання ПЕР, то величина фактичної витрати ПЕР порівнюється з величиною базової
витрати ПЕР, у якості якої виступає ліміт споживання ПЕР.
Якщо у якості базового рівня енергоспоживання використовується рівняння
(залежності ПЕР від фактору впливу), то величина фактичної витрати ПЕР порівнюється з
величиною базової витрати ПЕР. Величина базової витрати ПЕР розраховується шляхом
підстановки значення фактичної величини фактору впливу у рівняння.
Наступним кроком є розрахунок відхилення величини фактичної витрати ПЕР від
величини базового рівня енергоспоживання. Величина відхилення також фіксується у
протоколі моніторингу енергоспоживання об’єкту.
Якщо величина фактичної витрати ПЕР більше, ніж величина базового рівня
енергоспоживання, то ідентифікується факт перевитрати ПЕР.
Якщо величина фактичної витрати ПЕР менше, ніж величина базового рівня
енергоспоживання, то ідентифікується факт економії ПЕР.
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Числове значення відхилення дає кількісну оцінку перевитрати або економії даного
виду ПЕР для даного об’єкту за даний інтервал часу.
Встановлення причин перевитрати/економії ПЕР
Факт перевитрати/економії ПЕР встановлюється, якщо відхилення величини
фактичної витрати ПЕР від величини базової витрати ПЕР більш ніж 5% (величина
коригується та приймається службою енергоменеджменту міста) у відносному визначенні
від величини базового рівня енергоспоживання.
Якщо є суттєве (більш встановленого рівня) відхилення величини фактичної
витрати ПЕР від величини базового рівня енергоспоживання, то енергоменеджеру 1-рівня
необхідно встановити причину такого відхилення.
Причини суттєвого відхилення фактичного енергоспоживання від базового рівня
енергоспоживання найчастіше полягають у деяких змінах технологічного режиму об’єкту,
втручанні персоналу, що експлуатує об’єкт, у режим споживання ПЕР, зміненні технічних
й експлуатаційних характеристик технологічного або енергетичного обладнання.
Енергоменеджер 1-го рівня (за необхідності за допомогою енергоменеджерів 2рівня та/або сторонніх консультантів) фіксує причину перевитрати або економії ПЕР та
документує її.
Порядок прийняття та впровадження управлінських рішень
Усунення перевитрати ПЕР
Існують випадки, коли перевитрату ПЕР визвала причина організаційного
характеру – недбалість персоналу, що експлуатує об’єкт, використання обладнання з
погіршеними характеристиками, експлуатація додаткового обладнання без підстави. У
таких випадках енергоменеджер 1-рівня за узгодженням зі своїм керівництвом своїм
розпорядженням повинен вимагати від безпосереднього керівництва об’єкту усунення
причини перевитрати ПЕР.
Виконання розпорядження контролюється безпосередньо енергоменеджером 1-го
рівня.
Рішення про усунення причини перевитрати ПЕР документуються.
Якщо причинами перевитрати ПЕР є поступове погіршення технічних та
експлуатаційних характеристик обладнання, вихід його з ладу або інші причини, усунення
яких потребує дій, пов’язаних з капітальними витратами:
 Збирається засідання служби енергоменеджменту міста, метою якого є пошук
варіантів усунення виявлених причин перевитрати ПЕР.
 Енергоменеджерами 1-го та 2-го рівня, Групою впровадження проектів (ГВП) з
залученням сторонніх консультантів (за необхідності) здійснюється розробка
заходів, що дозволять усунути причини перевитрати ПЕР та/або підвищити
енергетичну ефективність об’єкту.
 Розроблені заходи включають до складу інвестиційної програми підвищення
енергоефективності міста.
 Після ухвалення інвестиційної програми та залучення коштів на її виконання
Група впровадження проектів виконує дії щодо впровадження запланованих
заходів у відповідності до положення, що регламентує її роботу.
 Після впровадження заходів з підвищення енергоефективності енергоменеджери
здійснюють подальший моніторинг енергоспоживання об’єктів, фіксують та
документують результативність впроваджених заходів (фактично досягнуту
економію ПЕР та коштів).
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Встановлення цільових показників енергоефективності
В процесі моніторингу енергоспоживання енергоменеджер повинен також
встановлювати та документувати причини випадків, коли величина фактичної витрати
ПЕР менше величини базової її витрати. Якщо такі випадки непоодинокі та обумовлені
однією причиною, не пов’язані з погіршенням умов мікроклімату, технологічних
показників об’єкту тощо, це може вказувати на такий режим енергоспоживання, що
характеризується меншим рівнем витрат ПЕР, ніж наявний.
Такі випадки енергоменеджерами 1-го та 2-го рівня аналізуються особливо
ретельно і якщо можливість введення нового, менш енерговитратного режиму
енергоспоживання підтверджується, рішенням СЕМ такий режим енергоспоживання
встановлюється та дотримується на даному об’єкті.
За результатами впровадження організаційних та/або інвестиційних заходів з
підвищення енергоефективності, а також нових режимів енергоспоживання об’єктів
фактичні витрати ПЕР окремих об’єктів з часом знижуються.
У випадках, коли енергоменеджери 1-рівня, що здійснюють безперервний
моніторинг енергоспоживання об’єктів, фіксують факт сталого зниження величини
фактичної витрати ПЕР, на засіданні СЕМ ставиться питання про визначення та
затвердження до використання нових показників енергоефективності для даного об’єкту.
5.4.3. Ключові показники ефективності роботи енергоменеджерів (КРІ)
Для оцінювання ефективності роботи енергоменеджерів необхідно належним
чином в положенні про службу енергоменеджменту прописати показники ефективності їх
діяльності, наприклад:
 комплексний збір всіх енергозалежних даних за чітко визначені проміжки часу
 ведення архівів для подальшого аналізу і статистичної оцінки отриманої інформації,
та встановлення взаємозв'язку на різних рівнях агрегації
 формування реакції на невідповідні чи небажані ситуації в системі за рахунок
генерування тривог та відповідних повідомлень
 автоматичне виконання коригувальних дій і оптимізація діяльності системи
відповідно до визначених інструкцій та алгоритмів на основі внутрішніх і
допоміжних змінних
 простий і адекватний доступ обслуговуючого персоналу до відповідної виробничої
інформації та інструментів контролю
 детальний енергоаудит обєктів
 залучення інвестицій до модернізації об’єктів по ЕСКО-контрактам
В ході розвитку системи енергоменеджменту перелік показників може бути доповнений.
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5.4.4. Вдосконалення системи мотивації персоналу. Пропонуємий розподіл
заощаджених коштів
Для успіху у справі підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери
необхідно залучення абсолютної більшості користувачів будівель, а це можливо тільки
при умові прозорої та зрозумілої системи заохочення. Досвід міст Євросоюзу доводить,
що тільки після застосування системи матеріального та морального заохочення система
енергетичного менеджменту запрацювала на повну потужність та принесла бажані та
прогнозовані результати по зниженню енергоспоживання. На мал.. 23 наведено приклад
розподілу коштів в місті Франкфурт на Майні (Німеччина)

Розподіл заощаджених коштів
25%

Користувач будівлі

50%
25%

Премія
енергоменеджера
Інвестування на
об'єкті

Мал. 23 Розподіл заощаджених коштів в місті Франкфурт на Майні (Німеччина)
В нормативних документах, які розробить консалтингова компанія повинні бути
відображені показники та процедура за якими буде проходити процедура матеріального та
морального заохочування осіб причетних до підвищення енергоефективності об’єктів
бюджетної сфери міста.
5.5. Внутрішній аудит СЕМ та зовнішнє незалежне оцінювання

Внутрішній аудит ставить за мету оцінювання повноти отриманої інформації від
приладів обліку як енергоносіїв так і факторів впливу.
В ході внутрішнього аудиту СЕМ встановлюється необхідність та доцільність
додаткового встановлення приладів обліку ПЕР та факторів впливу для подальшої
деталізації балансів енергоспоживання об’єктів.
Зовнішнє незалежне оцінювання ставить за мету розробку заходів на
вдосконалення системи енергоменеджменту та прийняття нових рішень, направлених на
подальший розвиток СЕМ згідно стандарту ISO-50001.
Внутрішній аудит СЕМ має проводитися із запланованою періодичністю задля
встановлення того, щоб СЕМ відповідала вимогам ДСТУ ISO 50001 : 2014 «Системи
енергетичного менеджменту» та цього Положення стосовно:
 інституціональної структури СЕМ;
 оснащення технічними засобами;
 наявності інформаційно-методичного забезпечення;
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 виконання задач СЕМ;
 досягнення встановлених цілей.
Результати внутрішнього аудиту відображуються в акті, який містить оцінку СЕМ
за переліченими вище показниками.
Внутрішній аудит проводиться комісією у складі:
 уповноваженого Міського голови з питань енергетичного менеджменту;
 начальника відділу енергозбереження та комунальних підприємств;
 висококваліфікованого енергетичного менеджера, який бере участь у
функціонуванні СЕМ;
 зовнішнього висококваліфікованого енергетичного менеджера, запрошеного для
роботи у складі комісії.
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6. ПРОГРАМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕМ
Успіх муніципального енергетичного менеджменту залежить від перших
керівників міста, муніципальних підприємств та громадських установ. Якщо відсутні
позитивні результати – то винен перший керівник, тому що він або не прийняв належні
управлінські рішення, або не підібрав фахівців, які були-б в змозі виконати ці рішення. І в
першому, і в другому випадку відповідальність за якість рішень та фаховість підбору
виконавців несе перший керівник. Тому нижче наведені кроки керівництва міста та
підприємств по створенню ефективної системи муніципального енергоменеджменту.
6.1. Політичне рішення про впровадження СЕМ
Прийняття політичного рішення про впровадження системи енергетичного
менеджменту на об’єктах бюджетної сфери міста є першим кроком по реалізації даного
проекту.
Політичне рішення про побудову розвинутої системи енергетичного менеджменту
(СЕМ) повинне бути свідомим та ухвалено громадою на сесії міської ради. На створення
та функціонування СЕМ, крім залучених коштів Міжнародних фінансових організацій
обов’язково потрібно часткове виділення коштів із бюджету громади.
При вирішенні питання про «додаткове» фінансування аргументом на користь
цього організаційного заходу повинен бути позитивний світовий та вітчизняний досвід,
який доводить енергетичну та економічну ефективність на рівні не менш 10% від базового
енергоспоживання..
Виходячи з прогнозної ефективності заходу в 10% прийнята практика – це
фінансування СЕМ у розмірі 5% вартості енергоресурсів в базовому (попередньому до
впровадження) році. Як правило ці кошти розподіляються наступним чином:
 2% вартості енергоресурсів – на утримання персоналу служби енергоменеджменту та
залучення необхідних профільних компаній або окремих консультантів;
 3% вартості енергоресурсів – на технічні засоби обліку та контролю енергоспоживання.
Перше політичне рішення у вигляді рішення сесії міської ради повинно включати
наступне:
 Політична заява та ціль. Наприклад: розпочати приєднання до європейської
ініціативи угоди мерів, підвищення комфорту життєдіяльності міста та скорочення
витрат на енергоресурси за рахунок підвищення енергоефективності інфраструктури
міста.
 Межі охоплення системою енергоменеджменту. Повинен бути наведений додаток
до рішення з переліком громадських установ міста, що входять в межі охоплення
СЕМ . За даними КП «ГВП» в м. Київ налічується 1565 установ міського
підпорядкування.
 Фінансова сторона. Наприклад: виділення коштів для СЕМ передбачити за рахунок
коригування енергетичних статей бюджету, та залучення коштів міжнародних
фінансових організацій.
 Організаційна сторона. КМДА повинна видати розпорядження про організацію СЕМ
зі строками та відповідальними особами.
 Відповідальність. Наприклад: за побудову та функціонування СЕМ персональну
відповідальність несуть перші керівники підприємств та установ. Міський голова
зобов’язується персонально контролювати виконання рішення ради, а керівником
міської СЕМ призначається заступник міського голови.
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Мотивація на місцях Створити механізми заохочення на місцях через повернення
коштів заощаджених шляхом зниження споживання енергоносіїв. Розробити
положення про преміювання енергоменеджерів, та причетних керівників об’єктів,
відповідно досягнутого зниження споживання енергоносіїв

Після прийняття політичного рішення слід перейти до другого кроку та обрати
«провідника», який поведе далі справу побудови сучасної СЕМ міста.
6.2. Залучення професійних консультантів
Прийнята світова практика – це залучення консалтингової компанії відповідного
фаху. Слід зазначити, що основним критерієм відбору консультантів повинна бути саме їх
фаховість, а не тільки кошторис їх послуг. Від професійності консультантів та їх
наполегливості, а також від чіткого виконання рекомендацій задіяними спеціалістами
міста залежить успішність впровадження системи енергетичного менеджменту. Залучення
до фінансування впровадження СЕМ Міжнародних фінансових організацій автоматично
передбачає супровід впровадження інвестиційного проекту з боку консалтингової
компанії обраної інвестором.
Вибір консультанта – доленосний крок в успішній побудові СЕМ. Тому потрібно
забезпечити вибір компанії-консультанта в результаті чітко сформованого технічного
завдання та прозорого тендера.
При виборі консультантів треба притримуватися наступних правил та настанов:
 компанія повинна мати досвід та досягнення в реалізації енергоефективних заходів та
особливо у впровадженні СЕМ;
 для тендеру компанією повинен бути наданий пакет документів:
 установчі документи, референс-лист та документи, які підтверджують фінансову
спроможність та успішність компанії;
 чіткий та детальний план дій щодо розробки та впровадження СЕМ;
 особовий склад консультантів та перелік їх дій;
 програми навчання енергоменеджерів всіх рівнів, керівництва і персоналу установ
та департаментів, задіяних в СЕМ;
 кошторис послуг консультантів щодо розробки та впровадження СЕМ;
 компанія повинна гарантувати ефективність для підприємств та установ тих заходів,
які вони будуть пропонувати в ході своєї діяльності. В той же час з боку керівників
установ та підприємств повинні бути зобов’язання чіткого виконання рекомендацій та
заходів, запропонованих консультантами.
Прийняття остаточного рішення щодо вибору консультантів слід робити після
презентації та обговорення здійсненності планів дій, які представлені керівниками
проектів консалтингових компаній. Обрана компанія повинна бути основною для всіх
установ бюджетної сфери міста, але яка за потребою має право залучати фахових
консультантів.
6.3. Створення складових елементів СЕМ
 Перша і основна складова - персонал служби енергоменеджменту
Призначення енергоменеджерами непідготовлених людей без чітких функцій може
дискредитувати СЕМ та внести додатковий хаос та бюрократію в систему управління
містом.
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Згідно із стандартом ISO-50001 енергоменеджер міста підпорядковується
безпосередньо голові або представнику голови міста в особі заступника.
Кадрове забезпечення СЕМ – це створення нових та високопрофесійних робочих
місць з високим рівнем рентабельності.
Шлях створення штатної структури СЕМ при муніципалітеті має декілька
недоліків, які підтверджені практикою міст України:
– обмеженість штатного персоналу муніципалітету призводить до призначення
енергоменеджерами нефахових спеціалістів з різних підрозділів «за сумісництвом», що
суттєво впливає на результативність СнМ;
– невелика заробітна платня штатного енергоменеджера призводить до того, що
після здобуття технічних знань з енергоефективності та досвіду роботи енергоменеджер
знаходить місце роботи на підприємствах, які можуть запропонувати більшу оплату праці.
 Друга складова
енергоресурсів

–

оцінка

та

удосконалення

існуючої

системи

обліку

Існуючі системи обліку ПЕР частіше за все не відповідають тим задачам, які стоять
перед службою енергетичного менеджменту. Але недосконалість існуючих систем обліку
не може бути виправданням незапровадження СЕМ.
Адже на базі існуючих систем обліку ПЕР можливо робити моніторинг та
перевірку ефективності енергоспоживання, хоча і з деяким запізненням та похибками.
Для підвищення оперативності аналізу енергоспоживання та відповідних дій
службам енергетичного менеджменту потрібні АСКОЕ. Тому створення АСКОЕ – це
першочерговий за пріоритетності технічний захід.
Відсутність АСКОЕ буде стримувати впровадження всіх інших енергоефективних
заходів з залученням зовнішніх інвестицій, для яких наявність достовірного моніторингу
ефективності є обов’язковою умовою.
 Третя складова – план дій щодо розроблення та впровадження СЕМ та алгоритм
прийняття управлінських рішень
Для чіткого функціонування системи енергоменеджменту потрібно створити його
алгоритм, для чого потрібно розробити пакет документів, наведений в п.5.2.3 що
регламентують діяльність енергоменеджменту та внести доповнення в інші діючі
установчі документи. Потрібно гармонійно вписати систему енергетичного менеджменту
в існуючі управлінські структури муніципалітету.
Після створення всіх складових СЕМ слід переходити до наступного кроку.
6.4. Запуск функціонування циклу енергоменеджменту
В основі функціонування СЕМ, побудованої відповідно до положень стандарту ISO
50001, є цикл Демінга (мал. 6.1): PDCA — Плануй (Plan) – Дій (Do) – Перевіряй (Check) –
Вдосконалюй (Act).
Мал. 24. Цикл Демінга
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Основою циклу є послідовність наступних процедур:
1) вимірювання показників енергоспоживання;
2) аналіз показників енергоспоживання;
3) розробка енергозберігаючих заходів;
4) впровадження енергозберігаючих заходів.
Що криється за цими загальними істинами та з чого починати? Найкращим
рішенням є розпочати з енергоаудиту, який дозволить виконати перші 3 процедури та
складе першу позицію циклу Демінга – створить розгорнутий план дій.
Але якщо недостатньо коштів на проведення енергоаудиту або є обґрунтовані
сумніви в доцільності енергоаудиту без наявності фінансування великовитратних заходів,
то пропонується для першого циклу енергоменеджменту прийняти наступне політичне
рішення: «досягти зниження показників енергоспоживання при існуючому стані будівель
та технологій за рахунок організаційних заходів та виконуючи програму «не
використовуєш – виключай».
Для виконання цього політичного рішення згідно циклу виконуємо наступні дії:
ПЛАНУЄМО
1.
Починаємо щодобовий приладовий облік енерго- та водоспоживання, а
також облік факторів, які впливають на величину цих показників (наприклад, температура
зовнішнього повітря, кількість користувачів водою, тривалість темної пори доби тощо).
При цьому слід дотримуватися такого правила: щоб виміряні значення енергоресурсів та
факторів, які на них впливають, були за однаковий період часу. Наприклад, якщо
показники теплолічильника знімаються рівно о 9 годині, то й середньодобова температура
зовнішнього повітря повинна фіксуватися з 9 години попередньої доби до 9 години
нинішньої доби. Період (крок) зняття показань повинен бути постійним на весь період
обліку.
2.
Виміряні дані заносимо до бази даних за всіма видами ПЕР та води з
одночасним фіксуванням факторів, які впливають. Це доцільно робити в табличному
вигляді в програмному комплексі Exсel. До набуття стійких навичок в обробці та аналізі
вихідної інформації користування іншими спеціальними програмними продуктами
небажано.
3.
Після збору даних за достатній для аналізу термін за допомогою фахівцівконсультантів виконуємо графічний та регресійний аналіз показників енергоспоживання в
залежності від фактору, який впливає. В результаті аналізу виявиться, що при однакових
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значеннях фактору, який впливає, ми маємо різні значення показників енергоспоживання,
які мають розкид в 10-20%, а іноді і більше. Рівняння регресії надасть нам залежність
стандартизованого профілю енергоспоживання від фактору, що впливає. Визначаємо
плановий рівень економії при дотриманні стандартів енергоспоживання при їх
застосуванні. Слід зазначити, що виведений стандарт базується не на розрахунках, а на
практичному досвіді щодо режимів енергоспоживання, який персонал вже мав.
З досвіду м. Франкфурту на Майні контроль за енергоспоживанням має
наступні показники:
Потенціал > 5 %
Витрати : ефективність = 1:5 -1:10

ДІЄМО
4. Доводимо до персоналу, який несе відповідальність за використання
енергоресурсів, результати аналізу та ставимо в обов’язок слідкувати за
енерговикористанням та не перевищувати стандартизовані (нормативні) значення
показників енергоспоживання. Залучення та сприяння в реалізації ЕСКО
Контрактів на відповідальних обьектах відповідальним персоналом.
З досвіду м. Франкфурту на Майні наступні дії по
енергоспоживання мають слідуючі показники:
 Оптимізація експлуатації технічного обладнання на обьекті
Потенціал > 15 %
Витрати : ефективність = 1:3 -1:5
 Модернізація обладнання та термосанація
Потенціал > 30 %
Витрати : ефективність = 1:1 -1:2

зниженню

ПЕРЕВІРЯЄМО
5.
Перевіряємо дотримання стандартизованого профілю енергоспоживання та
реагуємо на факти його перевищення.
6.
Документуємо не тільки показники енергоспоживання та фактори, що на
них впливають, а також відхилення від стандартизованого профілю енергоспоживання з
фіксацією кумулятивного енергетичного та економічного ефекту від запровадження
програми «не використовуєш-виключай».
ВДОСКОНАЛЮЄМО
7.
Ретельному аналізу слід піддати не тільки факти перевищення
стандартизованого
профілю
енергоспоживання
але
й
факти
заниженого
енергоспоживання, і, якщо це не помилка під час обліку, то може виявитися, що персонал,
сам того не усвідомлюючи, досяг оптимальних режимів енергоспоживання. Досвід такого
енергоспоживання повинен бути досліджений, і, якщо норми ведення технологічного
процесу та комфортності життєдіяльності не були порушені, то його слід поширити на
весь персонал шляхом внесення доповнень в посадові та виробничі інструкції та ввести
новий – цільовий стандартизований профіль енергоспоживання. Цільовий
стандартизований профіль енергоспоживання визначається наступним чином: після
визначення стандартного рівняння регресії слід видалити з регресійного аналізу значення
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гірші за стандартні, та повторити процедуру визначення лінії тренду та рівняння регресії.
Ця друга лінія тренду буде визначати цільове енергоспоживання.
Визначаємо по показникам матриці енергоменеджменту (див. таблицю 6.1),
8.
на якому рівні знаходиться наша система енергоменеджменту та визначаємо наступні цілі
та нове політичне рішення для запуску наступного циклу Демінга.
Таблиця 10. Матриця енергоменеджменту

Енергетична
політика та план
енергозбереження
5. розглядається вищім
керівництвом як
частка загальної
стратегії
Є офіціальна
енергетична
політика, але
4
відсутня
зацікавленість
вищого керівництва
Не прийнята
офіційно
енергетична
3
політика,
встановлена
енергоменеджером

Енергоменеджер на
рівні Заступника
технічного
директора, або
Заступника
головного інженера
Енергоменеджер на
рівні головного
енергетика або
головного механіка
Є посада головного
енергоменеджера,
але можливості та
повноваження
обмежені

Система мотивації
з достатньо
високим рівнем
охоплює всіх
співробітників,
включаючи вище
керівництво

Інформаційна
Охоплення
система від слідпрограмою
ковує економію
підвищення
або перевитрати кваліфікації в області
по підрозділах.
енергозбереження
Аналізує та
більшості
вживає заходи.
співробітників
Відслідковується
Програма підСистема мотивації
споживання по вищення кваліфікації
достатньо високого
всіх підрозділах,
персоналу та
рівня, але не
але інформація не
регулярна
охоплює всіх
доводиться до
інформаційна
співробітників
споживачів
реклама
Звіти по затратах
Є система
на ПЕР
мотивації, але
Навчання окремих
базуються на
рівень винагороди
спеціально виділених
даних комерційабо покарання
фахівців
ного обліку.
малий
Загальний облік

Перевага надається
екологічно чистим
схемам із
детальним
оцінюванням
енерго-- та
ресурсозбереження
Загальні критерії
окупності за всіма
проектами
інвестицій

Інвестиції тільки за
критерієм малого
терміну окупності

Енергоменеджмент
Неофіційні та
доручений комусь
Звіти по затратах
Для пропаганди
Впровадження
офіційні контакти,
як додатковий
на ПЕР
енергозбереження
тільки
але відсутня
обов’язок з
базуються на
використовуються
маловитратних
система мотивації
обмеженими
рахунках за ПЕР неофіційні контакти
заходів
енергозбереження
можливостями
Енергетичний
менеджмент або
Відсутній контакт
Відсутня
Відсутні вкладення
Відсутня визначена
делегування
із споживачем
інформація від Енергозбереження не
1
у підвищення
політика
відповідальності за енергоресурсів на
енергетичної
пропагується
енергоефективності
енергозбереження
підприємстві
системи
відсутнє
ЕНЕРГЕТИЧНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
МОТИВАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЯ
НАВЧАННЯ
ІНВЕСТИЦІЇ
ПОЛІТИКА
Не зафіксована в
письмовому вигляді
2
загальні
рекомендації

Слід зазначити, що наведений цикл є обов’язковим для успіху всіх подальших
кроків на шляху вдосконалення системи управління енерговикористанням до рівня
передових країн світу.
Надалі може бути прийняте наступне політичне рішення, наприклад: «Зниження
рівня енергоспоживання та викидів СО2 за рахунок впровадження інвестиційних проектів
та досягнення показників енергоефективності, передбачених муніципальним
енергетичним планом, або планом дій сталого енергетичного розвитку згідно Угоди Мерів
20-20-20».
Для цього наступного і більш тривалого циклу Демінга позиції будуть виглядати
наступним чином:
 «Плануй» - передбачає планування реалізації капіталомістких енергозберігаючих
заходів. Які потребують залучення інвестицій. При цьому слід визначити склад та
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енергетичну, економічну і екологічну ефективність інвестиційних проектів.
Формування МЕП, ПДСЕР або інших корпоративних енергоефективних програм.
 «Дії» будуть включати впровадження інвестиційних проектів.
 «Перевіряння» - передбачає моніторинг ефективності реалізованих проектів.
 «Вдосконалюй» - передбачає аналіз даних моніторингу та впровадження дій для
визначення та досягнення нових цільових показників енергоефективності. Аудит СЕМ
та підготовка наступного політичного рішення для наступного циклу
енергоменеджменту.
6.5. Сертифікація системи енергоменеджменту
Для того, щоб бути впевненим в правильності впровадження СЕМ та виключити
помилки і похибки організаційного характеру, систему енергоменеджменту слід
атестувати незалежним акредитованим органом системи міжнародної стандартизації ISO.
Для цього слід звернутися до однієї з міжнародних організацій, які мають право та
акредитовані для проведення сертифікації системи енергоменеджменту на відповідність
стандарту ISO 50001.
Прийнята практика стандартизації ISO передбачає, що компанія, яка проводить
сертифікацію, повинна надати технічну допомогу та консультації щодо розробки
документації та організації процесу функціонування системи енергоменеджменту.
Сертифікація муніципальної системи енергоменеджменту на відповідність
стандарту ISO 50001 є однією з вирішальних переваг для інвесторів при прийнятті
позитивного рішення про фінансування енергоефективних проектів муніципалітету.
6.6. Забезпечення безперервності функціонування циклу енергоменеджменту
Безперервність циклів функціонування СЕМ повинна бути закріплена рішенням
міської ради та наказами по підприємствам комунальних послуг. Гарантією повинна стати
щомісячна доповідь енергоменеджера міста на сесії міської ради та щорічний звіт
енергоаудиторської компанії про стан системи енергоменеджменту міста.
Наприкінці кожного звітного періоду повинні бути вжиті заходи з матеріального
заохочення за енергозбереження працівників згідно відповідного положення. Наявність
прозорої системи стимулювання є однією з головних умов забезпечення безперервності
функціонування циклу системи енергоменеджменту.
Слід зазначити, що у випадку, якщо не всю економію витрат на ПЕР, особливо на
начальному етапі, направляти на матеріальне заохочення працівників, то з’явиться
можливість створення револьверного фонду для подальших кроків до більшої
енергоефективності вже з залученням професійних енергоаудиторів та інвестицій на
впровадження високовитратних енергоефективних проектів. Такий підхід дозволить
«знайти» кошти на енергоефективність навіть там, де їх завжди не вистачає.
Обов’язковими вимогами стандарту ISO 50001 є документування та інші
організаційні процедури, що виконуються згідно з документами, які регламентують
діяльність служб енергоменеджменту.
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Згідно зі стандартом ISO 50001 передбачено аудит системи енергоменеджменту,
але не вказано, за якими параметрами робити цей енергоаудит. Тому, щоб цикл відбувався
так, як передбачається цим стандартом, ми пропонуємо використовувати для аудиту та
планування вдосконалення СЕМ матрицю енергоменеджменту. Аудит СЕМ дозволить
планувати перехід системи на новий більш високий рівень, що забезпечить безперервність
циклу енергоменеджменту на довгі роки.

~ 53 ~

7. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕМ
7.1.

Базовий рівень енергоспоживання

Таблиця 11. Загальні витрати по видах ПЕР бюджетною сферою міста в
натуральних показниках (2012÷2014 рр.)
Витрати ПЕР по районах м. Києва, Департаментах, управліннях та інших структурних
підрозділах виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Рік
Теплова енергія,
Вода,
Електроенергія,
Природний газ,
тис. Гкал
тис. м3.
МВт год.
тис. м3.
2012
960,79
7900,87
205905,76
4332,22
2013
965,24
7971,18
146838,12
4447,06
2014
783,01
7399,18
141356,74
3448,80
На основі обробки та аналізу статистичних даних енергоспоживання ПЕР
бюджетною сферою міста був визначений базовим 2013 рік. На його базі сформовані
ліміти по видах ПЕР на 2015 рік. Таким чином, кількісні показники економії бюджетних
коштів, які будуть отримані в ході впровадження енергоменеджменту в м. Києві будуть
розраховуватися від фактичних значень споживання теплової енергії, електричної енергії,
води та природнього газу за 2013 рік.
7.2.

Потенціал економії ПЕР

Плановані показники зниження енергоспоживання від базового 2013 року складуть
після першого року на 10% та по 5% за кожний наступний рік або разом на 20% після
етапу впровадження розвиненої системи енергетичного менеджменту. Прогноз економії
ПЕР наведений в таблиці 12.
Таблиця 12. : Прогноз економії ПЕР
Теплова енергія,
тис. Гкал
193,05
7.3.

Вода,
тис. м3
1594,2

Електроенергія,
МВт год
29367,6

Природний газ,
тис. м3
889,4

Потенціал економії витрат

Вартісь прогнозованого потенціалу економії ПЕР розрахована в поточних цінах
наведено в таблиці 13.
Таблиця 13. : Прогноз економії витрат на ПЕР
Тариф

Економія, тис. грн.

1559,94 грн./Гкал

301146,4

10,24 грн./м3

16324,6

Електроенергія

1,662 грн./кВт

48809,0

Природний газ

9192,6 грн./тис.м3

8176,0

ПЕР
Теплова енергія
Вода

Всього:

374456,0

На утримання служби енергетичного менеджменту після впровадження проекту
необхідно біля 60000 тис. грн. на рік.
Річна економія витрат після впровадження проекту складе:

~ 54 ~

374456  60000 = 314456 тис. грн.
7.4.

Необхідне фінансування проекту

На час прорахунку проекту курс склав 22 UAH = 1 USD.
Таблиця 14. : Перелік витрат на впровадження проекту
№
з/п

Найменування витрат

1. Послуги консультантів
Облаштування робочих місць та
2. приладне оснащення служби
енергоменеджменту
Впровадження Автоматизованої
3. системи енергомоніторингу
(АСЕМ)
Модернізація та сервісне
систем
4. обслуговування
автоматичного регулювання
енергоспоживання
5. Непередбачені витрати 15%
Всього:

1-ий рік
тис. грн./
тис.$США
6600/300

2-ий рік
тис. грн./
тис.$США
4400/200

3-ій рік
тис. грн./
тис.$США
2200/100

Всього,
тис. грн./
тис.$США
13200/600

8800/400

2200/100

2200/100

13200/600

11000/500

11000/500

44000/2000

66000/3000

11000/500

30800/1400

5610/255

7260/330

43010/1955

55660/2530

352000/16000 393800/17900
60060/2730

72930/3315

460460/20930 559130/25415

7.5. Показники ефективності впровадження проекту
Оцінка ефективності проекту методом простої окупності
За показниками базового енергоспоживання та актуальної ціни енергоресурсів на
момент розробки концепції показники ефективності проекту наступні:
Витрати на впровадження ....................................... – 559130 тис. грн.
Річна економія витрат .............................................. – 314456 тис. грн.
Проста окупність проекту складе:
559130 / 314456 ≈ 1,8 року.
Для зручності обчислення грошових потоків і показників ефективності проекту всі
витрати й заощадження від впровадження проекту зведено в таблицю 15.
Таблиця 15. Витрати й заощадження від впровадження проекту
Роки
1й
2й
3й
4й
5й
Усього:

Витрати,
тис.$США
-1955
-2530
-20930
0
0
-25415

Економія,
тис.$США
7147
10720
14293
14293
14293
60746

Сальдо,
тис.$США
5192
8190
-6637
14293
14293
35332

В цій концепції проекту розглядається варіант, коли ухвалене рішення вкласти
протягом 5-ти років (умовно – з 2016 по 2020 рр.) кошти у розмірі 25 415 тис. $США у
реалізацію
інвестиційного
проекту
з
впровадження
комплексної
системи
енергоменеджменту міста Києва та оснащення будівель муніципального підпорядкування
теплорегулюючим обладнанням та засобами обліку теплової енергії (де ще це обладнання
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50000

50000

40000

40000

30000

30000

20000

20000

10000

10000

0

0

-10000

-10000

-20000

-20000

-30000

-30000

-40000

-40000

2016 рік

2017 рік

Витрати на впровадження

2018 рік

2019 рік

Економія витрат

2020 рік

Сума ефекту, тис.$ США

Витрати та економія, тис.$ США

не встановлено або потребує заміни). Кумулятивна складова економічного ефекту від
комплексної реалізації проекту показана на графіку, що приведений на мал. 25, а рух
грошових коштів (фінансові вкладення в реалізацію проекту й економія витрат від
впровадження проекту) протягом розглянутого строку наведено в таблиці 15. При цьому
сумарна економія витрат за період 2016-2020 рр. складе 35 332 тис. $США.

Кумулятивна сума ефекту

Мал. 25. Витрати й економія при впровадженні інвестиційного проекту
в 2016-2020 рр.
Даний приклад впровадження інвестиційного проекту розроблений на основі
експертної оцінки оптимального, з технічної точки зору, порядку реалізації.
Оцінка ефективності проекту методом IRR
Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості (IRR) здійснюється методом
ітеративного добору такої величини ставки дисконтування, при якій чиста сучасна
цінність інвестиційного проекту звертається в нуль:

де: NCFi - чистий ефективний грошовий потік на i-ом інтервалі планування;
IRR - ставка прибутковості інвестицій (у десятковому вираженні),
Life - горизонт дослідження, виражений в інтервалах планування.
При розрахунку показника IRR передбачається повна капіталізація всіх
одержуваних доходів. Це означає, що всі кошти, що генеруються, направляються на
покриття поточних платежів або реінвестуються із прибутковістю, рівною IRR.
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Результати розрахунку:
Розрахунок Внутрішньої ставки прибутковості інвестицій (IRR) у період з 2016 по 2020 рр.
Рік
2016
2017
2018
2019
2020
i-коэф-нт
0
1
2
3
4
5
-25415
7146,73
10720,1
14293,5
14293,5 14293,5
Грошові потоки NCFi, тис. $ США
1,3
1,8
2,4
3,1
4,2
(1 + IRR)i
-25415
5366,1
6043,8
6050,7
4543,2
3411,2
Річний NPV
IRR
0,33182
>0,15
Внутрішня ставка прибутковості інвестицій
(IRR = 33%) за період з 2016 по 2020 р.р. NPV = 0
40000
30000
20000
10000
0

-10000

1

2

3

4

5

6

Таким чином, IRR
проекту становить
33%, що є непоганим
показником
ефективності
капітальних
вкладень.

-20000
-30000
-40000

Оцінка ефективності проекту по показникові NPV
Для перевірки ефективності капітальних вкладень використовують показник NPV
(справжня вартість майбутніх грошей і чистого дисконтованого прибутку). Дисконтна
ставка приймається на рівні 15%.
Розрахунок NPV здійснюється за формулою:

де: NCFi - чистий ефективний грошовий потік на i-ом інтервалі планування;
RD - ставка дисконтування (у десятковому вираженні);
Life - горизонт дослідження, виражений в інтервалах планування.
У випадку позитивного значення NPV розглянутий проект може бути визнаний як
привабливий з інвестиційної точки зору, нульове значення відповідає рівноважному
стану, а негативна величина NPV свідчить про невигідність проекту для потенційних
інвесторів.
Результати розрахунку:
Розрахунок Чистого дисконтированного доходу (NPV) у період з 2016 по 2020 рр.
Рік
2016
2017
2018
2019
i-коэф-нт
0
1
2
3
4
-25415
7146,73
10720,1 14293,5
14293,5
Грошові потоки NCFi, тис. $ США
1,2
1,3
1,5
1,7
(1 + RD)i
-25415
6214,5
8105,9
9398,2
8172,3
Річний NPV
13582,4
>0
NPV
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2020
5
14293,5
2,0
7106,4

40000

Чистий дисконтований дохід
(NPV = 13 582,4 тис. $ США) за період з 2016 по
2020р.р.

30000
20000
10000
0
1

-10000

2

3

4

5

6

Оскільки показник
NPV у вигляді
чистого
дисконтованого
прибутку вище нуля,
то даний проект слід
прийняти до
реалізації.

-20000
-30000
-40000

Аналіз ефективності проекту за показником дисконтованого строку окупності
інвестицій (Discounted pay-back period)
Дисконтований строк окупності розраховується за наступною формулою:

де: DPBP – дисконтований строк окупності;
Ncfi - чистий ефективний грошовий потік на i-ому інтервалі планування;
RD - ставка дисконтування (у десятковому вираженні).
Результати розрахунку:
Розрахунок дисконтованого строку окупності
Рік
i-коэф-нт
0
-25415
Грошові потоки NCFi, тис. $ США
(1 + RD)i
-25415
Річний NPV
-25415
Різниця грошових потоків
-25415
Різниця грошових потоків
Коефіцієнт року
3,2
Дисконтний строк окупності

2016

2017

1
7146,73
1,2
6214,5
-19200,5
-19200,5
1,0
роки

2
10720,1
1,3
8105,9
-11094,5
-11094,5
1,0

2018
3
14293,5
1,5
9398,2
-1696,3
-1696,3
1,0

2019
4
14293,5
1,7
8172,3
6476,0
6476,0
0,2

2020
5
14293,5
2,0
7106,4
13582,4
0,0
0,0

Дисконтований строк окупності проекту (3,2 роки)
за період з 2016 по 2020 р.р.
NPV = 13 582,4 тис. $ США, RD = 15%
40000
30000

20000
10000
0
-10000

1

2

3

4

5

-20000
-30000
-40000
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6

Дисконтований
строк
окупності
проекту становить
3,2 роки.

8. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СЕМ
При економії теплової енергії при впровадженні заходу 193,05 тис. Гкал
(224 517,2 МВт·год) при коефіцієнті викидів 0,335 т/МВт·год зниження викидів СО2
складе:
224517,2 × 0,335 = 75 213,3 тон.
При економії електричної енергії при впровадженні заходу 29 367,6 МВт·год при
коефіцієнті викидів 0,912 т/МВт·год зниження викидів СО2 складе:
29367,6 × 0,912 = 26 783,3 тон.
Зниження викидів СО2 по економії природного газу 889,4 тис. м3 (8 425 МВт·год)
при коефіцієнті викидів 0,202 т/МВт·год складе:
8425 × 0,202 ≈ 1 702 тони.
Загальне зниження викидів СО2 при впровадженні заходу складе:
75213,3 + 26783,3 + 1702 = 103 698,6 тон.
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