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Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа»

•Мета Проекту: 

Підвищення енергетичної безпеки України. Збільшена 

енергоефективність кінцевого споживання у комбінації зі 

збільшеним виробництвом чистої енергії у середніх та великих 

містах скоротять споживання традиційної енергії в Україні та 

знизять викиди парникових газів, витрати на енергоносії та імпорт 

енергоресурсів. 

•Підрядник: компанія Engility-IRG (International Resources Group) та 

партнери.

•Донор:USAID.

•Бюджет:13,5 млн. доларів США.

•Період виконання: 4роки, з вересня 2013р. по вересень2017р
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Діяльність Проекту МЕР 
Національний рівень: 
•Підсилення правової, регуляторної та інституційної бази для підвищення 

рівня муніципальних енергетичних послуг шляхом застосування ЧЕ та ЕЕ. 

•Підтримка реалізації програм Стратегії низьковуглецевого розвитку (СНВР).

•Удосконалення тарифного регулювання та методології.

•Підтримка розвитку потенціалу Уряду України для залучення інвестицій у 

заходи ЧЕ та ЕЕ.

Муніципальний рівень:
•Розвиток потенціалу 17міст у плануванні, управлінні та фінансуванні 

розвитку енергоефективності та заходів ЧЕ за допомогою SEAP. 

•Залучення інвестицій у проекти ЧЕ/ЕЕ шляхом позик МФО, кредитування 

комерційних банків (а саме,DCA), ЕСКО та залучення приватних інвестицій.

•Навчання громадськості та державних службовців шляхом різносторонньої 

інформаційної, освітньої та роз’яснювальної кампанії.
3 
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Основні кроки 

процесу 

підготовки та 

розробки Плану 

дій  сталого 

енергетичного 

розвитку
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Спільні дії представників міста та

консультантів проекту МЕР –:

 Розробка ПДСЕР міста-партнера проекту,

 Створення розвиненої системи

енергетичного менеджменту,

 Створення груп впровадження проектів.
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Структура зв’язків системи енергетичного 

менеджменту в місті:
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Об’єкти муніципального енергетичного 

менеджменту:

 теплопостачання

 газопостачання

 електропостачання

 водопостачання та каналізація

 зовнішнє освітлення

 транспорт

 переробка відходів
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ЕМ – інструмент реалізації Плану Дій 

Сталого Енергетичного Розвитку (ПДСЕР)
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Короткостроковий, або безперервний
енергоменеджмент 
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СТАНДАРТ    ISO-50001:2011

3.9 система енергетичного менеджменту, 

система енергоменеджменту (СЕМ) 

(energy management system(EnMS)):

Набір взаємопов'язаних або взаємодійних 

елементів, що визначають енергетичну політику та 

енергетичні цілі, а також процеси і процедури для 

досягнення цієї політики та цих цілей



Система енергоменеджменту заснована на 
принципі Циклу Демінга: 
PDCA — Плануй (Plan) - Дій (Do) - Перевіряй (Check) -

Вдосконалюй (Act):
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Структурна схема системи енергетичного менеджменту
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8. Аналітичний аналіз СЕМ

7. Внутрішній аудит

Безперервне поліпшення
1. Енергетична політика

2. Планування

3. Впровадження та 

експлуатація

5. Моніторинг та 

вимірювання

4. Перевірка та корекція

6. Коригуючі та превентивні 

дії
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ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 

БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ 

м. ЛЬВОВА

У СЕРПНІ 2014 року

Приклад місячного звіту служби 

енергоменеджменту міста 
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Аналіз споживання енергоресурсів у серпні 2011-2014рр.



АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ У СЕРПНІ 2014р.

23,55

тис. м.куб.

39,27

тис. м.куб.

41,67

тис. м.куб.

34,11

тис. м.куб.

3,70

тис. м.куб.

2,21

тис. м.куб.
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Використання електроенергії, тис.кВт.год
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Істини енергоменеджменту:

• Неможливо керувати тим, що не вимірюється

• Вимірювання без аналізу не мають користі

• Для отримання результату потрібні дії

Наша настанова енергоменеджерам:

• Не зашкодити

• Навіть самий досконалий захід може

призвести до економічного краху

• Краще впровадити один енергоефективний

захід ніж декларувати можливість десятків

заходів та проектів
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