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Передмова

Цей посібник був розроблений у рамках 
роботи проекту «Партнерство з модернізації: 
енергоефективність у лікарнях», що виконується GIZ

Партнерство спрямоване на покращення енергетичної си-
туації в лікарнях. Для досягнення цієї цілі за період 2016–
2019 рр. було впроваджено низку масштабних заходів, 
серед них навчання керівників, які відповідають за ухва-
лення рішень у медичній сфері, супровід 15 енергоаудитів у 
містах Чернігів і Суми, а також розробка цього посібника.

Якісні енергоаудити — це результат бездоганної співпра-
ці замовника та виконавця. Цей посібник призначено для 
керівного складу, який відповідає за ухвалення рішень у 
лікарнях. Його мета полягає в наданні підтримки під час 
підготовки до проведення аудиту, оголошення тендеру та 
його супроводження. 

Понад 1 000 лікарень, де обслуговуються 309 000 ліж-
ко-місць, вважаються найбільш енергоємними громадсь-
кими закладами в Україні. У довгостроковій перспективі 
можна навіть виходити з того, що їхнє енергоспоживання 
буде зростати й надалі, хоча деякі лікарні вже сьогодні ви-
трачають до 20 відсотків свого бюджету на енергоносії. 

Останнім часом ціни на енергоносії постійно підвищуються, 
що спричиняє додатковий тиск на бюджет організацій, до 
яких належать і лікарні, та сильно обмежує їхнє функціону-
вання. Від цього страждає і якість енергозабезпечення, бо, 
з одного боку, не створюються необхідні комфортні умови 
перебування в лікарнях, а з іншого, не забезпечується по-
трібна якість і обсяг надання важливих медичних послуг.

Лікарня – це місто в 
місті, з цілодобовим 
графіком роботи. 
Надійність і безпека 
енергопостачання 
в лікарнях, а, 
отже, забезпечення 
достатніми обсягами 
енергії, мають 
найвищий пріоритет, 
тому що від цього 
залежить життя 
людей.
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Визначення поняття енергоаудиту чітко фокусується на 
аналізі структури енергоспоживання. Для яких цілей вико-
ристовуються енергоносії? При цьому розглядаються всі 
компоненти будівлі, важливі для енергетичного господар-
ства (термоізоляція, якість системи опалення тощо). Проте, 
передусім,  важливим є користування енергією та, відповід-
но, її споживання.

Разом з енергоаудитом часто згадується система енерго-
менеджменту. У разі впровадження системи енергоменед-
жменту певні процеси регулярно виконуються вже існу-
ючими організаційними структурами, а енергоаудит — це 
одноразовий збір даних і їх оцінювання.

Як і у багатьох інших джерелах, у європейській нормі EN 
162471 визначається процедура проведення енергоаудиту. 
При цьому також надається опис поняття «енергоаудит». 

Енергоаудит  — це систематична перевірка й аналіз 
використання та споживання енергії установкою, 
будівлею, системою або організацією з метою іден-
тифікації потоків енергії і потенціалу заощадження 
енергії та надання звіту.
(EN 16247, 3 Визначення)

1.1. 

Що таке 
енергоаудит? 

1. Вступ

1   Енергоаудити —  
Частина 1: Загальні вимоги  
(EN 16247-1:2012)

Під час енергоаудиту проводиться аналіз і оцінювання 
реального енергоспоживання. Потреба в енергії слугує 
для кращого оцінювання обсягів енергії, необхідних для 
повноцінного функціонування закладу.
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Саме великим споживачам енергії, до яких належать і 
лікарні, рекомендується регулярно проводити системний 
аналіз всієї структури енергоспоживання та залучати для 
цього зовнішніх експертів, які мають краще сприйняття 
потенціалу, доступного в закладі. 

Звичайно, інженер-енергетик / технічний керівник закладу 
добре знають поточну ситуацію, але в щоденному клопоті, 
коли потрібно швидше реагувати на зміни в роботі закладу 
та інженерних систем, а не діяти на випередження, багато 
аспектів можуть губитися та не помічатися. Крім того, часто 
не вистачає часу, щоб брати на себе подібні додаткові 
завдання.

Структуроване узагальнення наявної структури енерго-
споживання представляє собою, крім того, об’ємне відо-
браження певного моменту часу та містить всіх значущих 
споживачів, включаючи їхні характеристики. Додатково 
визначаються конкретні кроки, які можуть підвищити 
комфорт перебування в будівлі, а також скоротити обсяги 
споживання енергії.

Усі заходи, серед яких різні варіанти проведення енерге-
тичної модернізації, представляються на певний момент 
часу та оцінюються за однаковими критеріями. Завдяки 
цьому полегшується порівняння різних варіантів енерге-
тичної модернізації, а, отже, і подальший вибір заходу для 
практичної реалізації.

Співпраця з зовнішніми експертами під час проведення 
енергоаудиту має низку переваг. Зовнішній енергоаудитор 
має гостріше сприйняття підприємства, є експертом з аналі-
зу енергетичних систем та знає витрати на окремі заходи. 
Крім того, він не бере участі в обміні внутрішньою інформа-
цією і, відповідно, може надавати незалежну оцінку. Водно-
час його зауваження сприймаються таким чином, ніби він є 
частиною внутрішніх процесів.

1.2.

Навіщо  
енергоаудит?  

Вс
ту

п

Енергоаудит має представляти собою огляд всієї 
ситуації з енергоспоживання в лікарні на певний момент 
часу та на основі цього надавати рекомендації щодо 
впровадження енергетичних заходів задля підвищення 
комфорту і скорочення споживання енергії.
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У якісному енергоаудиті описана енергетична ситуація 
на об’єкті та визначені економічно ефективні заходи для 
підвищення рівня комфорту та заощадження енергії.

Результати енергоаудиту залежать від наданого доручення 
та вихідної ситуації на об’єкті. Проведення першого енерго-
аудиту на об’єкті має, напевно, інші акценти, ніж детальний 
аудит, який вже може спиратися на дані попередніх енер-
гоаудитів. У першому випадку в центрі уваги має знаходи-
тися, радше, встановлення структури споживання енергії, 
а також аналіз та інтерпретація потреб в енергоресурсах. 
У другому, ймовірніше, - концепція проведення санації та 
розробка енергетичних заходів.

Енергоаудит не повинен надавати результати, які можна 
отримати і без його проведення. Швидше, він має містити 
детальну інформацію та аналіз про поточне використання 
енергоносіїв і обсяги енергоспоживання. На основі цьо-
го потрібно потім розробити заходи та надати відповідні 
рекомендації з покращення комфортного перебування у 
будівлі та скорочення споживання енергоносіїв.

1.3.

Що дає  
енергоаудит?

Продумайте, що саме ви хочете отримати в результаті 
енергоаудиту. У більшості лікарень найбільший потенціал 
для заощадження енергії містять огороджувальні кон-
струкції будівель і системи опалювання. У таких випадках, 
можливо, доцільніше замовити концепцію проведення енер-
гомодернізації на базі комплексного енергоаудиту.



Далі структура аудиту буде представлена докладніше, про-
те вже на початку важливо описати основні етапи аудиту:

1.4.

Етапи проведення 
аудиту

Визначення цілі та причини аудиту
Збір основних вихідних даних для аудитора
Вибір аудитора
Супровід і підтримка аудитора
Підсумкове обговорення
Реалізація заходів і рекомендацій. 

1.   
2. 
3.   
4.
5.
6.
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Лікарня – це місто в місті. З міркувань безпеки пацієнтів 
енергоносії мають постачатися цілодобово. Тому деякі уста-
новки часто встановлюються в двох або навіть трьох екзем-
плярах з метою забезпечення надійного енергопостачання 
в разі виходу однієї з них з ладу.

Окрім того, у лікарні використовуються майже всі види 
інженерного обладнання будівель. Технічні фахівці, які пра-
цюють у лікарнях або з лікарнями, мають бути майстрами 
на всі руки, які розбираються в усіх деталях.

Надійна робота та комфорт пацієнтів мають при цьому 
вищий пріоритет, ніж енергоефективність. Тому потрібно 
звертати увагу і на такі додаткові параметри, як, напри-
клад, гігієна, вологість, обсяг СО2 у приміщеннях, темпера-
тура та освітленість.

Коли видається енергетичний паспорт або сертифікат 
будівлі, часто згадується й енергоаудит2. Надання енерге-
тичного сертифікату будівлі проводиться за фіксованим 
алгоритмом розрахунків і містить лише інформацію щодо 
огороджувальної конструкції будівлі, а також теплотехніч-
них елементів її інженерних конструкцій (системи опален-
ня та постачання гарячої води тощо), постійних процесів 
функціонування, організаційних структур і додаткового 
технічного обладнання будівлі. Відхилення в режимах ко-
ристування енергоносіями не враховуються.

У класичному випадку при наданні енергетичного сер-
тифікату визначається потреба будівлі в енергії, а під час 
енергоаудиту — реальне споживання енергоносіїв на основі 
проведених досліджень.

Отримання енергетичного сертифікату може бути складо-
вою енергоаудиту, проте не є обов’язковим.

1.5.

Чим енергоаудит 
лікарень 
відрізняється 
від інших 
енергоаудитів?

1.6.

Чим енергоаудит 
відрізняється 
від енергетичного 
сертифікату будівлі?  

2   Правила визначення 
енергетичного класу будівлі 
регулюються такими нормами: 
Енергетична ефективність 
будівель. Метод розрахунку 
енергоспоживання при 
опаленні, охолодженні, 
вентиляції, освітленні та 
гарячому водопостачанні,  
ДСТУ A. 2.2 -12:2015

Під час енергоаудиту проводиться аналіз реального 
енергоспоживання, а під час складання сертифікату будівлі 
визначається нормована потреба в енергії.



Вс
ту

п
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На відміну від проведення одноразового енергоаудиту (або 
регулярного один раз на чотири роки) система енергоме-
неджменту спрямована на безперервний процес підви-
щення енергоефективності та пов’язана з певними зобов’я-
заннями топ-менеджменту. У випадку енергоменеджменту 
йдеться не лише про ідентифікацію технічних заходів з 
підвищення енергоефективності. Мета полягає в довгостро-
ковому та постійному покращенні енергоефективності й 
врахуванні цих аспектів в усіх процесах і стратегічних рі-
шеннях. Енергетична оцінка, що проводиться за стандартом 
ISO 500013, відповідає, в цілому, детальному енергетичному 
аналізу за нормою DIN EN 16247-1. 

У цьому сенсі енергоаудит можна розглядати в якості пер-
шого кроку або основи для впровадження системи енерго-
менеджменту.

Енергоспоживання має наводитися окремо для теплової 
енергії за видами (опалення та гаряча вода), а також для 
використання інших енергоносіїв. Якщо є окрема мережа 
паропостачання, то для неї потрібно окремо визначати  
значення споживання пари.

Енергоспоживання — це важливий для аудиту обсяг енер-
гоносіїв. Цей показник створює основу всіх інших обсте-
жень, аналізів і висновків.

1.7.

Чим енергоаудит 
відрізняється 
від системи 
енергоменеджменту? 

1.8.

Визначення 
понять 

Енергоспоживання  — це фактичний обсяг спожитої 
енергії [кВт-год] за певний інтервал часу, при чому 
в якості інтервалу часу зазвичай береться один рік. 
Найлегше це значення можна отримати з річних 
рахунків за енергоносії. 

3   ISO 50001: Системи 
енергетичного менеджменту. 
Вимоги та настанова щодо 
використання  
(ISO 50001:2011)

Під час енергоаудиту виконується аналіз і проводиться 
інтерпретація споживання енергії. Запропоновані на 
основі цього заходи та відповідне заощадження енергії 
ґрунтуються на реальному споживанні енергії.
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Усі ці причини призводять до скорочення обсягів енерго-
споживання в порівнянні з «нормативною експлуатацією». У 
разі проведення капітального ремонту рівень енергоспожи-
вання може підвищитися через покращення рівня комфорту 
в приміщеннях.

Для отримання показників енергоспоживання, що від-
повідають «нормативній» експлуатації на певний момент 
часу (тобто до запланованого капітального ремонту), необ-
хідно проводити донарахування до нормативної експлуата-
ції наявного обладнання. 

Працюють не всі вентиляційні установки, необхідні для 
експлуатації будівлі. Через це скорочується споживання 
електричної енергії на вентиляторах та немає потреби 
підігрівати вхідне повітря.

Опалення вмикається лише при низькій зовнішній темпе-
ратурі, а нормативна температура приміщень не дотри-
мується.

Температура гарячої води знаходиться набагато нижче 
показників санітарно-гігієнічних норм.

Не витримується необхідний рівень освітленості (люкс) у 
приміщеннях.

Можливі причини занадто низького енергоспоживання:

Нормативне енергоспоживання  
З різних причин актуальне енергоспоживання може 
знаходитися на набагато нижчому рівні, ніж воно, 
власне, має бути.

1.   
 
 

2.   
 

3. 

4.

Встановлення нормативного енергоспоживання 
повинно узгоджуватися з замовником і тільки в тих 
випадках, коли очікуване реальне енергоспоживання має 
великі відхилення від необхідного за нормативних умов 
експлуатації.
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Реальне споживання енергії може бути меншим за «нор-
мативне» споживання, тому внаслідок енергетичної мо-
дернізації реальне споживання енергії може зрости через 
підвищення вимог до комфортного перебування (СО2, освіт-
леність, температура, кратність повітрообміну).

Нормативна експлуатація означає наявність чітких вимог 
щодо температури приміщення, повітрообміну та викори-
стання будівлі. Її метою є порівняння різних будівель між 
собою, тому встановлюються однакові вимоги щодо кори-
стування будівлею та температури приміщень.

Зазвичай, потреба в енергії визначається при наданні енер-
гетичного паспорту будівлі. Для цього існує чітке визначен-
ня рамкових умов задля забезпечення порівняння різних 
об’єктів. До них належать температура приміщення, крат-
ність обміну повітря, а також режим роботи будівлі. 

На практиці потреба в енергії відрізняється від споживання 
енергії, однакові показники — є, радше, збігом.

Потреба в енергії —це обсяг енергоносіїв, необхідний 
для нормативної експлуатації.

Енергоаудитор — це зовнішній або внутрішній 
експерт, здатний завдяки своїй професійній 
кваліфікації провести енергоаудит. Кваліфікація 
експерта, встановлюється або нормативними 
актами, або критеріями тендеру, за відсутності 
відповідних нормативних актів.

Енергопаспорт / енергосертифікат 
У випадку обох продуктів йдеться про визначення  
ефективності енергоспоживання будівлі шляхом 
проведення стандартизованої процедури. На 
практиці й в даному випадку говорять про 
енергоаудит, що, насправді, є не зовсім точним 
позначенням. Тут потрібно зважати на правильне 
визначення.

Вс
ту

п
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ДСТУ 4065-2001 Енергозбереження. 
Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги  
(ANSI/IEEE 739:1995, NEQ)

ДСТУ Б В.2.2-39:2016 Методи та етапи проведення 
енергетичного аудиту будівель

Наразі в Україні існують декілька нормативних актів щодо 
проведення енергоаудиту:

Крім того, можна орієнтуватися і на європейський стандарт 
EN 16247, який є чинним в Україні та перекладений україн-
ською мовою.

Станом на жовтень 2018 року в Україні немає ще закону, 
який би встановлював обов’язкове проведення енергоау-
диту окрім Закону про енергоефективність будівель, що ре-
гламентує розробку енергетичного сертифікату. Проте слід 
виходити з того, що найближчим часом буде впроваджено 
відповідне законодавство ЄС, яке передбачає обов’язковий 
енергоаудит для великих підприємств та установ.

Наразі не існує, крім того, нормативних актів, які регулю-
ють право на проведення аудиту на підставі професійної 
кваліфікації.

Але в Україні, окрім атестації на право проведення енер-
гетичної сертифікації будівель, є асоціації, які намагаються 
створити систему якісних енергоаудитів у країні. Для цього 
проводяться тренінги та розробляються рекомендації щодо 
структурування енергоаудитів.

2.1. 

Нормативні акти  
в Україні 

2. Нормативні акти 
з проведення енергоаудиту

  Н
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Численні норми регулюють процедуру проведення енергоа-
удиту або вимоги, яким має відповідати та чи інша техноло-
гія. На жаль, багато цих норм (наприклад, вміст СО2, освіт-
леність в люксах тощо) виконуються не завжди, і навряд чи 
вони зможуть витримуватися й у майбутньому.

Нижче наводяться деякі українські норми та стандарти, які 
містять вимоги щодо тих чи інших необхідних показників. У 
Додатку перераховуються подальші норми та стандарти.

2.2.

Українські норми  
та стандарти, важливі 
для проведення 
енергоаудиту

Таблиця 1

Список основних норм, що встановлюють мінімальні стандарти

Вимоги Документ

Вимоги щодо пожежно-технічної безпеки матеріалів, що 
використовуються в огороджувальних конструкціях житлових 
будинків.

ДБН В.1.1-7:2016 
Пожежна безпека об’єктів 
будівництва. Загальні 
вимоги.

Вимоги щодо встановлення та обладнання 
розподільчих шаф.

Правила будови 
електроустановок.

Класифікація пожежонебезпечних матеріалів,  
що використовуються для термоізоляції магістралей  
і трубопроводів опалення, а також для відхідних труб і систем 
канального кондиціонування.

ДБН В.2.2-10-2001
Заклади охорони здоров'я.

Кількість ліфтів та їх властивості в залежності  
від площі будинку та кількості мешканців.

ДСТУ ISO 4190-6  
Установки ліфтові 
(елеваторні).

Житлові будинки мають бути обладнані трубопроводами 
питної води для холодної та гарячої води, каналізацією, 
резервуарами та внутрішніми трубопроводами пожежної води 
та проектуватися відповідним чином.

ДБН В.2.5-64:2012 
Внутрішній водопровід та 
каналізація. Частина І. 
Проектування. Частина ІІ. 
Будівництво.
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Таблиця 1. Продовження

Вимоги Документ

Вимоги до пожежної безпеки систем водопостачання та 
каналізації в житлових будинках.

ДБН В.2.2-10-2001
Заклади охорони здоров’я.

Мінімальна температура в трубопроводах гарячого 
водопостачання.

ДБН В.2.2-10-2001 
Заклади охорони здоров’я.

Розрахункова температура повітря та вимоги щодо вентиляції 
приміщень.

ДБН В.2.2-10-2001 
Заклади охорони здоров'я.

Розрахункова відносна вологість приміщень для розрахунку 
термічних показників огороджувальних конструкцій житлових 
будинків.

ДБН В.2.2-10-2001 
Заклади охорони здоров'я.

Вимоги щодо встановлення газових котлів індивідуального 
опалення.

ДБН В.2.5-20-2001 
Інженерне обладнання 
будинків і споруд. Зовнішні 
мережі та споруди. 
Газопостачання.

Список приміщень, які не облаштовуються автоматичними 
термостатами.

ДБН В.2.2-10-2001  
Заклади охорони здоров'я.

Вимоги до систем електромереж, електрообладнання, 
електричного освітлення житлових будинків.

Правила будови  
електроустановок. 
 
ДБН B.2.5-23-2010  
Інженерне обладнання 
будинків і споруд. Проекту-
вання електрообладнання 
об`єктів цивільного призна-
чення.

Нормативні параметри опору теплопередачі огороджувальних 
конструкцій житлових будинків.

ДБН В.2.6-31: 2016  
Теплова ізоляція будівель.
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В Європейському Союзі з 2014 р. діє Директива (Директива 
2012/27/ЄС «Про енергоефективність»), яка дуже підви-
щила значення енергоаудитів. . Необхідно зважати на те, 
що подібна Директива буде впроваджена й в українському 
законодавстві.

Підприємства з кількістю співробітників понад 250 осіб 
зобов’язані кожні чотири роки проводити енергоаудит 
або впровадити систему енергетичного менеджменту. Ці 
енергоаудити повинні проводитися лише кваліфіковани-
ми експертами (енергоаудиторами), які мають для цього 
підтвердити свою кваліфікацію. Згідно з цією Директивою, 
енергоаудити повинні задовольняти вимоги відповідних 
європейських або міжнародних норм, наприклад ISO 50001 
(Системи енергетичного менеджменту) або EN 16247-1 
(Енергоаудити), а також положенням Додатку VI цієї Дирек-
тиви, тому що такі приписи не виходять за рамки необхід-
них нормативів.

У Додатку до Директиви наводяться вимоги до  
енергоаудитів:

Вони ґрунтуються на актуальних даних підприємства 
з енергоспоживання, які вимірюються та підтверджу-
ються документально, а також на актуальних профілях 
навантаження (для електроенергії). 
 
Вони включають детальну перевірку профілів енер-
госпоживання будівлями або групами будівель, а також 
виробничими процесами або установками в промисло-
вості, включаючи транспортування. 
 
Вони базуються, за можливості, на аналізі витрат за 
весь життєвий цикл, а не на простих строках окуп-
ності, щоб враховувати довгострокові заощадження, 
залишкову вартість довгострокових інвестицій і ставку 
дисконтування. 
 
Вони є відносними та репрезентативними в такій мірі, 
щоб на основі енергоаудиту можна було отримати 
достовірну картину загальної енергоефективності та 
надійно визначити найважливіші шляхи покращення 
ситуації.

2.3.

Законодавчі  
засади ЄС

a.   
 
 
 
 
b.   
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
d.
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Перші контакти: див. Розділ 4.
Вступна співбесіда.
Збір даних.
Виїзд (огляд об’єкту).
Аналіз.
Звіт.
Підсумкове обговорення.

Проведення енергоаудиту регулюється двома норматив-
ними актами: EN162417 та ISO 50002. Ці дві норми є майже 
ідентичними, проте ISO 50002 містить також пункти щодо 
вимірювання енергоспоживання.

Через те, що EN 16247 згадується в законах, в ЄС застосову-
ються, насамперед, саме положення даного стандарту.

Виокремлюються такі головні елементи: 

Енергоаудити повинні створювати можливості для прове-
дення детальних і визнаних розрахунків запропонованих 
заходів та надавати чітку інформацію про потенціал заоща-
дження енергії.

Енергоаудити, складені у відповідності з законодавчими 
вимогами, можуть проводитися тільки кваліфікованими 
експертами.

2.4.

Норми

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EN 16247 4 — це хороший допоміжний інструмент для 
розділення процедури проведення аудиту на окремі 
завдання та встановлення головних аспектів або 
пунктів за окремими завданнями.

4   Енергоаудити —  
Частина 1: Загальні вимоги  
(EN 16247-1:2012)

В умовах тендеру можна визначити вимогу, що звіт 
енергоаудиту має відповідати нормі EN 16247. Завдяки 
цьому примусово встановлюється і порядок процедури 
енергоаудиту.
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В ISO 50002 чіткіше, ніж у DIN EN 16247-1, визначають-
ся вимоги до енергоаудитів та енергоаудиторів. Згідно 
з нормою, цілу низку питань аудитор і замовник по-
винні з’ясувати вже на початку проведення аудиту. До 
цих питань належить розподіл ролей, відповідальності 
та повноважень. Крім того, підприємство вже на етапі 
планування енергоаудиту повинно призначити постій-
ну контактну особу для аудитора.

ISO 50002 встановлює такі вимоги до кваліфікації ау-
дитора: «Особа, яка не знайома з типами енергоспожи-
вання, для яких проводиться аудит, не знає головних 
приписів і норм і не має технічних навичок у відповід-
них сферах, проводити енергоаудит не має права».

Новий розділ 5.5 в ISO 50002 встановлює конкретні 
вимоги щодо вимірювального обладнання та методів 
вимірювання. «Програма вимірювання» повинна місти-
ти такі дані:

Перелік наявних точок вимірювання та 
вимірювальних приладів.
Можливі додаткові точки вимірювання, 
придатні вимірювальні прилади та можливість 
використання обладнання.
Вимоги до точності та надійності вимірювання.
Тривалість і періодичність вимірювання.
Періодичність зняття показників.
Належна періодичність аналізу результатів 
вимірювання.
Дані від організації, де проводиться енергоаудит, 
наприклад, обсяг виробництва й інші параметри.
Розподіл відповідальності за проведення 
вимірювання.

У порівнянні з європейською нормою тут чіткіше  
встановлюються вимоги до документування та верифікації  
вимірювань.

Існують лише незначні розбіжності, а саме:

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3.

• 
 
• 
 
 
• 
• 
• 
• 
 
• 
 
•

ISO 50002 5 — за своїм змістом майже повністю 
збігається з EN 16247 та, ймовірно, за декілька років 
замінить EN 16247.

5   ДСТУ ISO 50002:2016 
Енергетичні аудити. Вимоги та 
настанова щодо їх проведення 
(ISO 50002:2014, IDT)
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Якщо робиться замовлення на проведення енергоаудиту, 
замовник повинен повідомити енергоаудитору цілі цьо-
го енергоаудиту. Лише у цьому випадку останній може 
зрозуміти суть замовлення, а також очікувані результати 
енергоаудиту.

3.2. 

Цілі аудиту 

Чи потрібно враховувати в енергоаудиті всі будівлі  
або лише окремі об’єкти? 

Чи повинен енергоаудит охоплювати автопарк 
(автомобілі) та інше мобільне обладнання?

Наскільки потрібно враховувати центральні 
розподільчі мережі?

Чи є додаткові споруди або обладнання, на які треба 
звернути особливу увагу?

1. 

2. 

3. 

4. 

Перш ніж надати замовлення аудитору щодо 
проведення енергоаудиту, необхідно виконати 
великий обсяг підготовчої роботи.  
Завдяки цьому можна забезпечити ефективність 
роботи енергоаудитора.

Потрібно чітко розуміти, які сфери має охоплювати енер-
гоаудит. Може так статися, що на об’єкті аудиту є орендарі 
(наприклад, магазини), які також роблять свій внесок в 
енергоспоживання. Або навпаки: якась структурна одиниця 
організації може орендувати площі в іншому місці, що має 
бути враховано під час проведення енергоаудиту:

3.1. 

Важливі об’єкти 

3. Як підготуватися до надання 
доручення з проведення енергоаудиту
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Відповідність законодавчим вимогам 
Якщо енергоаудитору кажуть, що аудит проводиться 
виключно за вимогою законодавства, треба виходити 
з того, що потрібне лише дотримання законодавчих 
норм. Енергоаудит проводиться тільки на виконання 
вимог законів.

Відповідність вимогам власників (місто/область) 
Власник об’єктів хоче отримати кращу інформацію про 
свої об’єкти, при чому в даному випадку, здебільшого, 
йдеться про перше, доволі узагальнене порівняння. 
Ціль полягає в отриманні загального огляду, при якому 
енергоспоживання відіграє важливу роль.

Потрібно надати загальний огляд енергоспоживання 
Не вистачає внутрішніх часових ресурсів або фахових 
знань для проведення бажаного енергоаудиту. У цьому 
випадку замовник усвідомлює доцільність проведення 
енергоаудиту та зробить все для отримання якісних 
результатів.

Потрібно провести детальний аналіз певної сфери 
Замовник має намір впровадити певні заходи або 
хоче отримати інформацію про можливі варіанти 
модернізації певних установок або споруд. У цьому 
випадку енергоаудитор повинен продумати, чи дійсно 
потрібен енергоаудит.

Напередодні запланованого капітального ремонту / 
модернізації потрібно провести аналіз для ухвалення 
правильного рішення. 
Протягом наступних років замовник планує 
впровадити певні заходи, і тому йому потрібна 
експертиза. Але важливо, щоб енергоаудит не 
просто надав детальний аналіз, а й інформацію та 
обґрунтування того, на що потрібно звернути увагу в 
першу чергу.

Можливі цілі або вимоги:

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5.

Чи усвідомлюєте Ви до проведення енергоаудиту, яку 
інформацію хочете надати своєму керівництву? Звіт аудиту 
читатимете не тільки Ви, але й Ваше керівництво.
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У рамках енергоаудиту необхідно розробляти заходи з 
підвищення енергоефективності та покращення рівня 
комфорту і визначати витрати на них (економічну ефектив-
ність). 

Для таких розрахунків потрібно робити чисельні припущен-
ня, які можуть надаватися і самим замовником:

3.4. 

Вимоги щодо 
розрахунку 
економічної 
ефективності 

Який строк окупності є прийнятним?

Яку внутрішню відсоткову ставку потрібно прийняти?

Як можуть зрости витрати (витрати на енергоносії, 
темпи інфляції)?

1.

2.

3.

У більшості випадків календарний план енергоаудиту 
орієнтується на строки його подання. Якщо він проводиться 
наприкінці року, то є можливість включити запропоновані 
заходи до плану інвестицій на наступний рік.

Цілком можливо провести енергоаудит за 6-8 тижнів. Про-
те, якщо потрібно проводити вимірювання та й ще під час 
опалювального сезону, то доцільно відповідно подовжити 
строки подання результатів енергоаудиту.

Необхідно також враховувати, що для аудиту енергоауди-
тору потрібна інформація про об’єкт, яку Вам ще необхідно 
зібрати. Тому може статися, що саме Ваші дії можуть затри-
мати аудит на 4 і більше тижнів.

3.3. 

В який строк 
потрібно подати 
результати 
енергоаудиту? 

Доцільно не встановлювати занадто короткі строки 
складання енергоаудиту. Рекомендується витримати 
певний період часу між результатами аналізу споживання 
та представленням заходів, щоб отримати кращі 
рекомендації щодо подальших дій.
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Замовник має завчасно подбати про своєчасне надання не-
обхідних даних (обсяги споживання енергії, плани будівель 
тощо). Це допоможе уникнути непотрібних затримок після 
надання доручення на проведення енергоаудиту. Нижче 
наводяться дані, які потрібно підготувати до проведення 
аудиту. 
 
Результати попередніх енергоаудитів  
Якщо на об’єкті декілька років тому вже проводився енер-
гоаудит, про це обов’язково потрібно поінформувати енер-
гоаудитора. Таким чином він отримає доступ до попередніх 
даних, а також зможе краще визначити зміни, що відбулися.

Крім того, у цьому випадку потрібно зважати на те, що та-
ким чином буде полегшено проведення порівняння нового 
звіту зі старим за структурою та відображенням даних. 
 
Плани будівель  
За можливості, необхідно підготувати плани об’єктів, щоб 
енергоаудитор мав змогу краще ознайомитися з об’єктом 
ще до його відвідування. Будівельні плани, як правило, для 
цього не підходять через свої великі розміри. Практичний 
досвід показав, що в даному випадку краще використову-
вати поповерхові плани або плани протипожежного захи-
сту (за умови достатньої деталізації), які мають зручний 
для роботи формат. Необхідно звернути увагу на те, що ці 
плани мають відповідати актуальному будівельному стану 
будівлі.

За відсутності планів можуть допомогти й прості креслен-
ня з визначенням поверхів та місцезнаходження певного 
обладнання та систем. 
 
Енергетичний паспорт/енергетичний сертифікат будівлі 
Якщо об’єкт вже має енергетичний паспорт, то необхідно 
поінформувати аудитора про його наявність.

За можливості, економічна ефективність має розрахову-
ватись за допомогою зрозумілих інструментів. Для цього 
рекомендується використовувати, наприклад, ENSI або інші 
програми для енергоаудиторів.

3.5. 

Надання даних 

1.

2.

3.
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До проведення енергоаудиту потрібно вирішити, чи варто 
під час аудиту також складати енергетичний паспорт або 
розробляти енергосертифікат.

Наявний досвід з проведення енергоаудитів свідчить про 
те, що енергетичний паспорт/енергетичний сертифікат бу-
дівлі краще готувати окремо. Причини:

Інженерні системи будівлі  
Вже під час першого огляду енергоаудитор має визначити 
споживачів енергії на об’єкті. Для цього не потрібно наво-
дити кожний окремий прилад. Тут, радше, слід повідомити 
про те обладнання, яке має значення з огляду на потужність 
(кВт) або споживання енергії. У цьому випадку буде дореч-
ним використання стислої інформації.

Якщо, проте, наявна велика кількість невеликих споживачів 
енергії (напр., комп’ютери, холодильники тощо), то краще 
вказати у списку і їх кількість.

4.

Відсутні плани, що описують актуальний архітектурно-
будівельний стан будівлі. Відповідно, потрібно 
проводити всі необхідні вимірювання на місці, що 
суттєво підвищить витрати грошей і часу.

Включення енергетичного сертифікату будівлі до 
аудиту зміщує акценти аналізу аудиту на теплотехнічні 
характеристики. Проте для рекомендацій щодо 
доцільності проведення термомодернізації будівлі 
та заміни вікон у більшості випадків потрібен не 
сертифікат, а первісна експертиза.

Під час складання енергетичного паспорту / 
енергетичного сертифікату будівлі визначається 
потреба будівлі в енергії. Потреба в енергії відображує 
тільки нормативне, а не реальне енергоспоживання. 
Саме в лікарнях з певних причин реальне споживання 
в енергії може відрізнятися від нормативного на понад 
200%.

Енергетичний паспорт будівлі потрібен у тих випадках, 
коли планується проведення термомодернізації 
будівлі та розробка проектної документації.

a. 
 
 

b. 
 
 
 
 

c.  
 
 
 
 
 

d.
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Для лікарень важливими можуть виявитися такі системи  
та установки:

Дані про споживання енергії 
За можливості, слід підготувати дані про споживання 
енергії за декілька років, бажано також за короткі інтерва-
ли часу. В якості вихідних джерел можна використовувати 
рахунки за енергоносії за останні роки, які надають також 
інформацію про структуру тарифів і їхні зміни.

Можливо, в лікарні проводиться регулярний моніторинг 
енергоспоживання, з якого можна отримати дані про обсяги 
споживання енергії за день або за місяць. Чим детальні-
шими за часом будуть ці дані, тим більше інформації з них 
може здобути енергоаудитор.

Якщо є окремі лічильники, про це також потрібно повідоми-
ти енергоаудитору.

5.

Вентиляційні установки (рік виготовлення, виробник, 
модель, потужність, повітряний потік м3/год).
Системи охолодження (рік виготовлення, виробник, 
модель, потужність).
Ліфти (рік виготовлення, потужність, кількість).
Освітлення (кількість, тип, технологія та 
потужність).
Стиснене повітря.
Вакуум.
Автоматизовані системи управління будівлею;
Пральня.
Кухня, тощо.

• 

• 

•
• 

•
•
•
•
•

З’ясуйте, наскільки можливим є надання даних  
про споживання окремих енергоносіїв (електроенергія, 
тепло) за короткі часові інтервали.  
Наприклад, споживання електроенергії часто 
вимірюється з інтервалом у 15 хвилин.
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Регулярне фотографування лічильників робочих годин 
установки (наприклад, вакуумної) може допомогти 
розрахувати річне споживання енергії. Лічильники 
робочих годин показують, скільки годин установка 
знаходилася в експлуатації за певний період часу.



Вибір і надання порівняльних показників  
В енергоаудитах потрібно проводити порівняння енерго-
споживання з показниками, характерними для цієї галузі. 
Завдяки цьому уможливлюється порівняння Вашого об’єкта 
з іншими об’єктами. Крім того, EN 16247 вимагає проведен-
ня подібних порівняльних досліджень (бенчмаркінгу), де 
можна виконати, за можливості, пряме порівняння.

Можливі порівняльні показники:

Дуже часто не враховується таке джерело даних, як сучас-
ні установки та прилади з власним управлінням. Часто ці 
прилади автоматично записують інформацію про години 
роботи або кількість запусків, що надає можливість зроби-
ти висновки про інтенсивність їх використання. Тому перед 
проведенням аудиту слід з’ясувати, чи існують подібні мож-
ливості. Докладного аналізу даних на цей момент проводи-
ти не потрібно.

Реалізовані та заплановані заходи Вибір і надання  
порівняльних показників  
Для отримання повної інформації про енергетичну ситуа-
цію на момент проведення енергоаудиту, необхідно повідо-
мити про заходи, що впливають на споживання енергії, які 

Практичний досвід показав, що можна працювати з декіль-
кома порівняльними показниками.

6.

7.

Площа приміщень (опалювальні площі).
Кількість ліжко-місць.
Кількість співробітників.
Кількість пацієнтів.

1.
2.
3.
4.
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Електроенергія 
У випадку з електроенергією можна вимірювати 
як зміну потужності, так і обсяги споживання та 
отримувати завдяки цьому дуже важливу інформацію.

Теплова енергія 
Вимірювання тепла є дуже складним, вимірювання 
теплового потоку потребує великих експертних 
знань. Як варіант, можна обмежитися вимірюванням 
температури.

Вологість повітря
Вимірювання доцільно проводити в дуже холодні або 
дуже спекотні дні.

СО2 
Mає вимірюватися тоді, коли припускається найбільше 
перевищення граничних норм.

Рівень освітленості
Рівень освітленості у коридорах і приміщеннях надає 
відомості про те, чи витримується на цей момент 
необхідний рівень освітленості. Якщо є відповідний 
прилад (люксметр), то вимірювання проводити досить 
легко.

1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
4.

 
5.

У деяких випадках Ви можете виходити з того, що для 
успішного аудиту потрібно проводити окремі вимірювання. 
Важливо також продумати, чи хочете Ви отримати окремі 
точкові вимірювання або динамічні вимірювання через 
певні періоди часу, за якими можна побачити зміни спожи-
вання.

Наприклад, можна проводити такі вимірювання:

були впроваджені за останні роки. Також треба враховува-
ти заплановані заходи, щоб аудитор отримав змогу включи-
ти їх в аудит або запропонувати їх технічну або економічну 
оптимізацію.

3.6. 

Бажані  
вимірювання
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Що взагалі потрібно вимірювати? Чи можна 
отримати очікувані висновки шляхом простіших 
процедур/способів вимірювання?

Чи існують технічні можливості для проведення 
вимірювання? 
Для визначення споживання електроенергії, 
наприклад, необхідно достатньо місця для 
вимірювальної техніки. 

Додаткові вимірювання затримують строки 
виконання проекту, оскільки для деяких вимірювань 
потрібні певні рамкові умови.
Визначення вмісту СО2 та температури приміщення 
має сенс тільки під час опалювального сезону. 
Крім того, точкові вимірювання можуть спричинити 
неправильні висновки. Отже, в перехідні періоди, коли 
одночасно працюють і системи опалення, і системи 
вентиляції, результат може відрізнятися від періодів 
з дуже низькою зовнішньою температурою. Тому, за 
необхідності проведення додаткових вимірювань, 
треба розраховувати на більш тривалий час 
проведення енергоаудиту.

Що очікується від вимірювань? І яка тривалість 
вимірювань може забезпечити отримання необхідних 
даних (наприклад, 14 днів або місяць)?
Часто вимірювання замовляється без розуміння 
його точної цілі або без розуміння того, що потрібно 
доказати або показати цим вимірюванням. 

Для проведення вимірювань потрібно провести аналіз 
таких питань:

1.
 
 
 
2.
 
 

 
 
3.

 

 
 
4.

Якщо потрібно проводити вимірювання обсягів 
споживання енергії, треба також повідомити про 
те, які очікування пов’язані з цим. В іншому випадку 
може статися, що вимірювання будуть проведені, але 
результатів вимірювання у звіті не буде або в звіті не 
буде надаватися їх аналіз та інтерпретування. 
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У залежності від цільових очікувань формуються вимоги й 
до глибини енергоаудиту. Отже, в разі проведення першого 
(експрес) аудиту на об’єкті буде достатнім отримати загаль-
ний огляд енергетичної ситуації. Проте, якщо лікарня має 
вже декілька енергоаудитів, буде доцільним глибоко роз-
глянути її окремі сфери.

Якщо планується термічна модернізація будівлі, то в центрі 
уваги знаходитиметься, радше, тепло в приміщеннях. 

У рамках аудиту детально розробляються необхідні заходи. 
Для визначення їхньої економічної ефективності потрібно 
робити чисельні припущення. У випадку, якщо Ви паралель-
но замовили послуги декількох енергоаудиторів, це стає 
особливо важливим, тому що це дає можливість порівняти 
результати.

Чітко проінформуйте енергоаудитора, які ще пункти мають 
бути включені до звіту, наприклад:

За можливості, економічну ефективність слід розраховува-
ти за допомогою зрозумілих інструментів. Для цього можна 
використовувати програми для енергоаудиторів.

3.7. 

Побажання 
щодо деталізації 
енергоаудиту

3.8. 

Вимоги до заходів 
з підвищення 
енергоефективності

3.9. 

Додаткові  
вимоги

Який строк окупності є прийнятним? 
Яку внутрішню відсоткову ставку потрібно прийняти 
Як можуть зрости витрати?

1. 
2. 
3.

Можливості використання відновлювальних  
джерел енергії

Cонячні колектори.
Теплові насоси.
Опалення від біогазових установок.

Можливість отримання субсидій 
Наскільки докладно енергоаудитор має представити 
ті заходи, які дозволять залучити субсидії та гранти, 
чи потрібно їх враховувати у розрахунках економічної 
ефективності.

1. 
 
 
 

 
2.

• 
• 
•

Фото навпроти 
Перший в Україні енергетичний 
сертифікат, виданий 11 вересня 
2018 року. Фотограф Віталій 
Сало.
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Необхідно з’ясувати, хто буде головною контактною особою 
для проведення енергоаудиту та кого потрібно залучати 
додатково до певних спеціальних галузей. Цьому експерту 
потрібно надати додаткові часові ресурси, тому що су-
проводження енергоаудиту, а також збирання додаткових 
даних може потребувати багато часу.

Щодо надання доручення на проведення енергоаудиту по-
трібно ухвалити рішення, чи Ви замовите аудит напряму, чи 
проведете тендер на його проведення, а саме замовлення 
пов’яжете з обраними критеріями. У всіх випадках необхід-
но чітко дотримуватися законів.

При виборі енергоаудиторів слід враховувати, що прове-
дення енергоаудиту часто може стати першим кроком до 
довгострокового партнерства. Експерт проводить оцінку 
структури енергоспоживання об’єктів і добре знає будівлі. 
Тому йому буде легше надавати подальші консультації.

Проте потрібно зважати на те, що багато аудиторів розгля-
дають замовлення енергоаудиту як можливість отримання 
доступу до подальших тендерів і замовлень. З цієї причини 
складання енергоаудиту часто пропонується за дуже низь-
кими цінами, що, на жаль, часто спричиняє зниження його 
якості.

3.10. 

Розподіл 
відповідальності 

3.11. 

Замовлення 
на проведення 
енергоаудиту

До проведення енергоаудиту потрібно узгодити, хто 
буде головною контактною особою для енергоаудитора 
та які часові ресурси буде надано цій відповідальній 
особі.

При проведенні тендеру потрібно чітко наголосити 
на тому, що надання замовлення на проведення 
енергоаудиту не передбачає подальших замовлень на 
впровадження.
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Якщо одночасно проводяться тендери на декілька енерго-
аудитів, потрібно, крім того, продумати, чи надаватимуть-
ся замовлення на проведення всіх енергоаудитів одному 
аудитору або чи потрібно передати різні енергоаудити 
декільком енергоаудиторам.

Замовлення одному енергоаудитору:

Замовлення різним аудиторам:

Перевагою надання замовлення одному аудитору є той 
факт, що у цьому випадку існує тільки одна контактна 
особа, що може полегшити комунікацію.

Усі звіти енергоаудиту матимуть однакову структуру 
та однаковий спосіб розрахунку економічної 
ефективності, чим полегшується можливість 
порівняння звітів.

У даному випадку можуть перевищуватися 
максимальні ліміти замовлення, що робить необхідним 
проведення тендеру.

Важливо перевірити, чи має енергоаудитор достатньо 
персоналу для своєчасного проведення декількох 
енергоаудитів.

Кожен аудитор має власний підхід і може 
використовувати різні стратегії проведення 
енергоаудиту, тому при наданні замовлення різним 
енергоаудиторам потрібно зібрати багато відомостей 
щодо стратегій енергоаудиту.

Вища конкуренція в разі проведення конкурсу та, 
відповідно, нижчі ціни.

Більші витрати часу на супроводження енергоаудитів 
через необхідність підтримувати комунікацію з 
кількома виконавцями.

Менша можливість порівняння окремих звітів 
через відмінність форматів документації у різних 
енергоаудиторів.

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4.
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До проведення енергоаудиту необхідно також вирішити, 
за якими критеріями надаватиметься доручення на його 
прове дення. Напевно, важливим пунктом будуть витрати, 
проте треба зважати й на інші критерії.

Критеріями для вибору аудитора може бути ціла низка різ-
них пунктів, що отримують різний коефіцієнт значущості. У 
таблиці, представленій нижче, наводиться приклад обраних 
аспектів з коефіцієнтом і можливою оцінкою відповідності. 
Рекомендується змінювати цю таблицю в залежності від кон-
кретної ситуації та потреби. У даному прикладі канди дат на 
проведення аудиту отримує 7,7 пунктів з 10 можли вих.

3.12. 

Вимоги до 
енергоаудиторів 

Надання доручення на проведення енергоаудиту 
зовнішньому експерту може стати початком 
довгострокової співпраці. Тому вибір енергоаудитора 
має враховувати і цей аспект.



Критерій Коефіцієнт 
(%)

Пункти  
(1–10)

Пункти  
разом

Ціна 30% 6 1,8

Концепція пропозиції 20% 9 1,8

Присутність у регіоні / доступність 10% 7 0,7

Відгуки 15% 8 1,2

Експертні знання керівника проекту 10% 9 0,9

Кваліфікація 5% 10 0,5

Обладнання 5% 6 0,3

Додаткові знання для подальших проектів 5% 10 0,5

Загальна кількість пунктів 7,7

Таблиця 2

Критерії для вибору аудитора 
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Кваліфікація 
Енергоаудитори повинні мати необхідну кваліфікацію для 
складання енергоаудиту. Кваліфікація може підтверджува-
тися або сертифікатом про відповідне навчання чи підви-
щення кваліфікації, або відгуками про реалізовані проекти. 
Енергоаудитор має надати відповідні документи. Станом 
на грудень 2018 р. в Україні офіційних положень щодо 
кваліфікації енергоаудиторів не існує, окрім вимог до про-
ведення енергетичної сертифікації будівель відповідно до 
ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель».

Відгуки про реалізовані проекти  
Які відгуки про реалізовані проекти з енергоаудиту або про 
подібну діяльність може подати енергоаудитор? Яким чи-
ном ці відгуки стосуються підприємства або особи, яка буде 
проводити енергоаудит?

Обладнання 
Щоб провести якісний енергоаудит, а також необхідні для 
цього вимірювання (наприклад, температури приміщень, 
вмісту СО2 , вологості, термографії, споживання елек-
троенергії...), енергоаудитор має надати докази наявності 
необхідного вимірювального обладнання.

Концепція пропозиції 
Кожен енергоаудитор має «власний» стиль і власний підхід 
до певних питань. Тому всі фахівці відрізняються один від 
одного та звертають увагу на різні питання у своїх реко-
мендаціях.

З пропозиції можна дізнатися, як енергоаудитор планує 
проводити енергоаудит. Водночас у Вас є можливість от-
римати перше враження про майбутній дизайн і структуру 
звіту.

Присутність у регіоні/доступність  
За наявності планів налагодження довгострокової співпра-
ці з енергоаудитором, значення має такий фактор, як його 
присутність у регіоні та доступність. З одного боку, енерго-
аудитор у цьому випадку краще знає ситуацію в регіоні, а, з 
іншого, — йому легше планувати зустрічі на об’єкті.

1.
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Вже на стадії надання замовлення на проведення енерго-
аудиту треба продумати, яким чином Ви будете перевіряти 
якість аудиту. Ці пункти Ви зможете більшою або меншою 
мірою враховувати під час розміщення замовлення.

У цілому, слід зазначити, що це — складне питання, оскіль-
ки якість послуги оцінити важко. Наприкінці треба, по 
суті, перевірити виконання умов, узгоджених при наданні 
замовлення.

Можна контролювати такі питання:

На жаль, практичний досвід показує, що знову і знову 
потрібно проводити перевірку достовірності. Перевірка 
достовірності означає у випадку енергоаудиту зрозумілість 
і доказовість використаних даних у всіх розділах звіту.

3.13. 

Контроль якості 
енергоаудиту

Наявність резюме

Повнота
Чи повністю відображено відоме споживання  
енергії щодо її походження та типу використання? 
Чи відображений попит енергії в часовому розрізі? 
Чи є результати перевірки достовірності?

Опис об’єкту 
Чи достатньо та точно описаний об’єкт?

Дотримання структури

Оформлення та дизайн

Зрозумілість аргументації 
Чи достатньо та зрозуміло зображені заходи з підвищен-
ня економічної ефективності?

Простота мови викладення матеріалу.

Вичерпність 
Чи згадуються всі відомі проблеми? 

Вихідними даними мають бути, головним чином, дані 
про споживання енергії з річного балансу або з рахун-
ків за енергоносії. 

Дані порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), та показни-
ки базового енергоспоживання повинні використову-
ватись для перевірки.

1.

2.
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Нижче наводяться деякі пункти, які допоможуть 
Вам зрозуміти, наскільки якісним є наданий Вам звіт 
з енергоаудиту.

Якісний звіт з енергоаудиту має бути складеним таким 
чином, щоб його зміг прочитати та зрозуміти кожен. Саме 
технічні фахівці мають звичку ховатися за формулами та 
технічними термінами.

Проте рекомендовані заходи в головній частині потрібно 
описувати таким чином, щоб весь персонал лікарні міг зро-
зуміти їх.

Документування параметрів комфорту у вигляді вимірю-
вання температури, освітленості тощо є важливим, зокрема, 
через часті випадки недотримання встановлених міні-
мальних стандартів. Покращення ситуації призводить, як 
правило, до підвищення споживання енергії, що суперечить 
основній цілі енергоаудиту.

4.2. 

Легке  
сприйняття

4.3. 

Представлення 
вихідної ситуації 

4.1. 

Резюме 

4. Загальні відомості про звіти з енергоаудитів

Резюме, в якому міститься найважливіша інформація, от-
римана під час енергоаудиту, має бути обсягом не більше 2 
сторінок, навіть якщо там наводяться фотографії та таблиці.

Резюме має надавати загальний огляд усієї ситуації та бути 
зрозумілим не тільки «технікам», а також чітко визначати 
сфери, в яких потрібно впроваджувати заходи.
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Попросіть енергоаудитора використовувати на рисунках і 
графіках однакові кольори для певних видів енергоносіїв. 
Якщо окремі енергоносії мають на всіх зображеннях одна-
кові кольори, це полегшує розуміння звіту. Достатньо швид-
кого погляду на рисунок, щоб зрозуміти, про що йдеться.

Дозвольте енергоаудитору робити фотографії установок, 
коли він оглядає об’єкт, для подальшого інтегрування їх у 
звіт з енергоаудиту.

При цьому не можна турбувати пацієнтів.

4.5. 

Використання 
кольорів

4.6. 

Використання 
фотографій 

4.4. 

Структура 

4.7. 

Точність даних

Бажано надавати енергоаудитору структуру аудиту або 
рекомендувати дотримуватися її. У разі проведення енер-
гоаудиту різними енергоаудиторами єдина структура звіту 
полегшить пошук і порівняння окремих висновків та ре-
зультатів.

Не всюди можна зібрати точні дані про енергоспоживання. 
У багатьох випадках енергоаудитор вимушений проводи-
ти приблизне оцінювання, що базується на попередньому 
експертному досвіді.

Припущення експерта допускаються в тих випадках, коли 
немає потреби шукати застарілі дані про енергоспоживан-
ня. У будь-якому випадку обов’язково необхідно наводити 
дже рела отриманих даних, це стосується і тих випадків, 
коли наявна лише приблизна оцінка експерта.

За можливості, потрібно також наводити походження да-
них, зважаючи на наступний порядок їх представлення:

Дані вимірювання (або дані розрахунків).

Розрахунки (документування припущень  
і граничних умов).

Припущення.

1.

2. 

3.
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У багатьох випадках потрібних або бажаних даних у наяв-
ності немає через неможливість проведення вимірювання 
в цей час. У таких випадках, крім альтернативного вимірю-
вання даних, результати енергоаудиту також можуть місти-
ти рекомендації щодо необхідності отримання таких даних.

Спеціалісти, які відповідають за енергетичне господарство 
в організації, де проводиться аудит, часто бояться складан-
ня звіту з енергоаудиту, оскільки зовнішній експерт може 
показати їхні помилки та недоліки в їхній роботі. Необхідно 
враховувати цей аспект і відповідним чином обирати стра-
тегії поведінки, щоб це не вплинуло на результати аудиту.

Під час оцінки результатів потрібно враховувати, що 
первісною ціллю енергоаудиту є опис вихідного стану, а не 
розробка детальних варіантів проведення модернізації та 
санації.

4.8. 

Збір даних

4.9. 

Залучення експертів 
організації

4.10. 

Результати

Розрахунки до десятих або з точністю близько 5% у біль-
шості випадків є достатніми. Крім того, по ведінка користу-
вачів на момент зняття даних може відріз нятися від їхньої 
звичайної. Занадто детальні розрахунки можуть створюва-
ти хибне враження про їхню точність.

Увага! В енергоаудиті мають бути відображені лише 
можливі заходи та їхня пріоритетність, зважаючи на 
доцільність та економічну ефективність. Детальне 
проектування заходів не вимагається, тому часто 
вистачає загальної оцінки експертів.

Питомі величини треба наводити тільки на основі 
однакових базових характеристик.

У випадку цього енергоаудиту йдеться про перший  
(експрес) енергоаудит на підприємстві / в закладах, 
коли бракує даних про об’єкт, тому фокус зусиль 
потрібно зосередити на збиранні та обробці даних.

1. 
 
 
 

2.

3.
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Для пришвидшення отримання замовником якісного огляду 
впровадження окремих можливих заходів і рекомендацій 
варто провести оцінювання за принципом ABCD.

Вас, як замовника, безумовно, цікавить існування програм 
та субсидій, що надають фінансування для підтримки за-
пропонованих заходів. Тому від хорошого енергоаудитора 
Ви можете очікувати надання цієї інформації. Іноді це може 
бути саме тим пунктом, завдяки якому Ви вирішите співпра-
цювати з цим енергоаудитором і після проведення енерго-
аудиту.

Хороший звіт з енергоаудиту містить також питання щодо 
покращення інформування користувачів про енергоефек-
тивність і мотивування їх до слідкування за цією темою. Як 
замовнику Вам слід обговорити це питання з енергоауди-
тором, щоб він не випустив з уваги таке не дуже технічне 
питання.

4.11. 

Оцінювання  
заходів

4.12. 

Програми та  
субсидії

4.13. 

Мотивація 
та залучення 
користувачів будівлі 

Невеликі інвестиції Великі інвестиції

Значні заощадження A B

Незначні заощадження C D

Заходи, які отримують літеру А, можна впроваджувати не-
гайно, а заходи під літерою D потрібно, радше, об’єднувати 
з великим капітальним ремонтом. Таким же чином можна 
оцінювати значущість та ефективність рекомендацій.
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Таблиця 3

Оцінювання заходів за принципом ABCD 
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Процес проведення — це основна частина аудиту. 
Як замовник Ви можете забезпечити оптимальне 
супроводження та зважати на те, щоб аудит 
виконувався за календарним планом і відповідав усім 
вимогам якості.

Цей крок відбувається на початку та охоплює період часу 
від формулювання завдання до надання доручення. Для 
цього замовник повинен мати чіткі уявлення та очікування 
щодо енергоаудиту (див. Розділ 4) та пояснити їх виконав-
цю / виконавцям. Виконавець повинен проаналізувати, чи 
відповідає він очікуванням замовника.

За можливості, разом з наданням доручення потрібно пере-
дати й першу інформацію для забезпечення кращої підго-
товки виконавця до вступної співбесіди.

5.2. 

Перші контакти  
див. Розділ 3

5.1. 

Структура  
за EN 16247 

5. Проведення енергоаудиту

Як EN 16247, так й ISO 50002 рекомендують такий часовий 
перебіг організаційної структури енергоаудиту:

Перші контакти: див. Розділ 4.
Вступна співбесіда.
Збір даних.
Виїзд (огляд об’єкту).
Аналіз.
Звіт.
Підсумкове обговорення.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бажано передати найважливіші дані не пізніше надання 
замовлення, щоб енергоаудитор мав уявлення про 
ситуацію в лікарні вже на вступній співбесіді.
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Вступна співбесіда є офіційним стартом проекту, під час неї 
відбувається представлення команди виконавця та замов-
ника. Вже на вступній співбесіді доцільно провести перший 
невеликий аналіз задля більш цілеспрямованої обробки 
подальших питань.

У рамках вступної співбесіди відбувається узгодження 
подальших строків і зустрічей. І навіть, якщо нормативно 
визначено лише один огляд об’єкту, практикою доведено 
необхідність проведення трьох відвідувань.

Крім того, потрібно узгодити або, за потреби, з’ясувати 
питання щодо:

EN 16247 передбачає огляд об’єкту енергоаудиту. Про-
водити його найкраще в той момент часу, коли вже були 
передані перші дані та розпочато їх аналіз. Завдяки цьому 
енергоаудитор матиме чіткіші уявлення про деталі, на які 
потрібно звернути увагу, або про функціонування будівлі.

Ґрунтовна підготовка на основі наданої інформації дозво-
лить енергоаудитору також ставити цілеспрямовані питання 
відповідальним за експлуатацію будівлі.

Практичний досвід, отриманий під час проведення чисель-
них енергоаудитів, показує, доцільність проведення до 
трьох оглядів об’єкта. 

5.3. 

Вступна  
співбесіда

5.4. 

Огляд об’єкту

Дат проміжних нарад.
Способу передачі звіту.
Подальших контактних осіб.
Залучення співробітників і збирання інформації.
Дозволу на фотографування об’єкту.
Потрібної додаткової інформації.

Перший огляд 
Під час першого контакту (вступна співбесіда) 
проводиться огляд будівлі, для ознайомлення з 
процесами й інфраструктурою цієї будівлі. Завдяки 
цьому можна чіткіше визначити перші основні 
напрямки енергоаудиту. Вже на цьому етапі 
рекомендується робити велику кількість фотографій.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
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Другий огляд 
Саме він і є головним оглядом об’єкту, передбаченим 
нормою EN 16247. Залежно від розміру будівлі він 
може тривати і цілий день.

Огляд перед складанням остаточної версії звіту  
з метою оптимізації  
Цей огляд допомагає підготувати фінальну версію 
звіту та поглибити контакти з замовником.

Заходи
Це результати енергоаудиту, в яких йдеться про 
конкретні пропозиції інвестиції, для яких можна 
встановити строк окупності або економічну 
ефективність.

Рекомендації 
Це загальні відомості, які були з’ясовані під час аналізу 
даних та які не обов’язково можуть бути пов’язаними 
з енергетичними питаннями. Це може бути загальна 

2. 
 
 

 
3.

1. 
 
 

2.

Енергетичний аналіз вихідної ситуації є основною части-
ною енергоаудиту.

Ми рекомендуємо під час проведення першого енергоау-
диту зосередитися саме на аналізі споживання. Як правило, 
необхідні заходи випливають уже з докладного аналізу.

Звіт з енергоаудиту – це документ, який фіксує успішність 
енергоаудиту на довгий час. Навіть, якщо в Україні ця 
практика ще не досить поширена, потрібно вимагати від 
енергоаудитора такий звіт, щоб його змогли прочитати та 
зрозуміти всі відповідні співробітники. До них належать 
не тільки експерти з адміністрації, але й санітари. Завдяки 
цьому звіт з енергоаудиту стає внутрішнім інструментом 
комунікації та мотивації.

У рамках енергоаудиту виявляються можливості для покра-
щення енергетичної ситуації. За змістом виокремлюються 
два типи рекомендацій:

5.5. 

Аналіз

5.6. 

Звіт
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Напередодні підсумкового обговорення потрібно визначи-
ти формат його проведення. Продумайте, хто з лікарні або 
управління має бути запрошеним на цю нараду.

Підсумкове обговорення може виглядати як невелика нара-
да, на якій треба обговорити й критичні пункти, або як пре-
зентація результатів енергоаудиту перед широким колом 
осіб для пришвидшення реалізації подальших кроків.

У будь-якому випадку енергоаудитор має завчасно ро-
зуміти, хто братиме участь у заключному обговоренні, та 
додатково з’ясувати, яку інформацію потрібно представити.

Саме власникам будівлі буде дуже корисно отримати ре-
комендації щодо організаційних заходів, які допоможуть 
оптимізувати стратегію управління будівлею в довгостро-
ковій перспективі.

рекомендація щодо покращення маркування 
трубопроводів, впровадження в довгостроковій 
перспективі системи моніторингу, змін організаційної 
структури обслуговування інженерного обладнання 
або структури збору даних.

5.7. 

Підсумкове 
обговорення
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Після отримання звіту енергоаудиту виникає 
питання, що робити далі або які заходи потрібно 
реалізовувати зараз. Це запитання потрібно 
поставити собі ще до розміщення замовлення на 
аудит, тому що завдяки цьому вдається розробити 
кращу довгострокову стратегію.

Контроль якості — це дуже складна частина, яка 
часто залежить від того, хто його проводить. Отже, 
не дуже ґрунтовний енергоаудит може отримати 
позитивну оцінку, якщо він надає замовнику багато 
висновків.

Чистий контроль якості — це, як правило, чиста 
перевірка повноти звіту, а також виконання вимог 
стандартів, наприклад, EN 16247.

6.1. 

Контроль якості

6. Енергоаудит. Що далі?

Під час передачі звіту з енергоаудиту потрібно перевірити, 
наскільки енергоаудит відповідає Вашим очікуванням, чи є 
незрозумілі місця, помилки або упущення важливої інфор-
мації. Пізніше подання рекламації буде вже неможливим.

Повнота даних  
Чи повністю враховані обсяги споживання енергії та за-
гальна ситуація? Або був упущений один з головних спожи-
вачів? 

Достовірність  
На всяк випадок проведіть перевірку результатів. Для цього 
показники обсягів споживання (наприклад, кВт-год/м2 рік) 

1.

2.



51

6.2. 

Комунікація Продумайте, як Ви будете розповсюджувати результати 
енергоаудиту або інформувати про них відповідальних 
осіб, які ухвалюють рішення? Яке коло осіб має бути проін-
формованим.

потрібно помножити на відповідні коефіцієнти, щоб отри-
мати значення загального споживання. Відхилення повинні 
обов’язково мати зрозумілі пояснення.

Динаміка споживання  
Зверніть увагу на те, що заходи з підвищення комфорту 
можуть підвищити й обсяги споживання енергії. Якщо до-
даткові вентиляційні установки покращують якість повітря, 
то підвищується і споживання електроенергії приводом 
вентиляційної установки, а також споживання тепла через 
збільшення обміну повітря.

Корисні висновки  
Чи містить енергоаудит корисні висновки? У тому випадку, 
коли в звіті енергоаудиту рекомендується провести термо-
модернізацію будівлі та системи опалення, можна вважати, 
що нових корисних висновків він не надає. Тоді потрібно 
наполягати на більш детальній розробці енергоаудитором 
заходів та рекомендацій або розробці додаткових заходів.

3.

4.

Чи є резюме, в якому перераховані всі найважливіші 
питання?

Чи буде проводитися презентація, на якій 
обговорюватимуться результати?

Як можна підвищити сприйняття результатів або 
рекомендацій і заходів?

Чи є скорочена версія, яку можна передати 
співробітникам?

Чи надає звіт привід повідомити про актуальну 
ситуацію через засоби масової комунікації?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Щ
о 
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6.3. 

Реалізація

6.4. 

Фінансування  
та субсидії

6.5. 

Визначення  
часових витрат

6.6. 

Актуалізація

Продумайте, які заходи та в якій формі можна реалізувати 
невідкладно, а які потребують додаткових кроків. Подаль-
шими етапами може бути створення робочої групи або 
структурної одиниці чи детальніший аналіз і розрахунки.

Для цього доцільно мати ієрархію пріоритетів і контроль-
ний список, в якому зазначені строки реалізації окремих 
заходів.

Питання, що можуть виникнути у зв’язку з цим:

Продумайте завчасно, якими програмами та субсидіями 
можна скористатися для пошуку додаткового фінансуван-
ня для таких вартісних заходів. Можна звертатися як до 
національних, так і до міжнародних організацій та донорів. 
Хороший енергоаудитор має знати такі джерела.

Використайте закінчення енергоаудиту також для того, щоб 
порахувати внутрішні витрати (робочий час) на складан-
ня аудиту. Для подальшого аналізу може бути важливим, 
скільки часу було витрачено на супроводження зовнішньо-
го проекту.

Чи потрібно актуалізувати аудит через декілька років?

Директива ЄС вимагає актуалізації енергоаудиту кожні 
чотири роки. Цей часовий інтервал вважається доцільним, 
тому що за цей час цілком можливо реалізувати деякі захо-
ди (оцінювання). Протягом цього терміну, крім того, можуть 
змінитися законодавчі засади або рамкові умови. У даному 

Які рекомендації можна інтегрувати в заходи, що вже 
виконуються?

Чи є часова послідовність заходів?

Скільки фінансових коштів потрібно інвестувати?

1. 

2.

3.
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6.7. 

Співпраця

випадку енергоаудит може стати основою для виявлення 
змін, що відбулися.

Тому для подальшого аудиту потрібно повідомити про всі 
використані документи та надати їх.

Наразі енергоаудитор тепер обізнаний з виглядом Ваших 
будівель і знає структуру користування, а замовник знає 
стиль роботи енергоаудитора. Тому виникає питання про-
довження співпраці в майбутньому.

Щ
о 

да
лі

?
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7.1. 

Структура звіту 
з енергоаудиту 
(пропозиція)

7. Додаток

У цьому Додатку наводиться зміст, на який Ви можете 
орієнтуватися при складанні енергоаудиту.

1. Резюме 

2. Вступ 

2.1. Загальна інформація
Чому цей аудит, період складання, потреби тощо

Відгуки

2.2. Енергоаудит закладів

2.2.1. Методика проведення енергоаудиту

2.2.2. Команда аудиторів

2.2.3. Відповідні норми

3. Будівля / підприємство, на якому проводиться аудит 

3.1. Опис підприємства

3.2. Базові показники підприємства 
Наприклад, ліжко-місця, площа, співробітники

3.3. Огляд будівель

3.3.1. Загальні дані обліку 

3.3.2. Будівля 1

3.3.2.1. Структура огороджувальної конструкції

3.3.2.2. Вікна

3.3.2.3. Опалювальне навантаження

3.3.3. Будівля 2

4. Вихідна енергетична ситуація на підприємстві 

4.1. Споживання енергії (загальна ситуація) 

Таблиця 4

Структура звіту з енергоаудиту 
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4.1.1 Специфічні параметри 
Наприклад, ліжко-місця, площа, співробітники

4.1.2 Загальне споживання енергії, вкл. витрати

4.1.3 Споживання будівлями

5. Аналіз споживання ресурсів 

5.1. Тепло

5.1.1. Опалення 

5.1.2. Гаряча вода

5.2. Електроенергія

5.2.1. Зображення структури споживання

5.3. Пара

5.4. Вода

5.5. Відновлювальні джерела енергії

5.6. Охолодження

5.7. Енергетичні показники (узагальнення / бенчмаркінг)  

6. Відвідування об’єктів на місці

6.1. Опис відвідування 
Дата і календарний план  

7. Впроваджені та заплановані заходи 
Що вже було зроблено з погляду енергетики за останні роки,  
що планується 

8. Ідентифікація та оцінка заходів 

8.1. Рамкові умови

8.1.1. Рамкові умови енергетично-технічної оцінки 

8.1.2. Рамкові умови економічної оцінки 
Динаміка цін, заробітної платні тощо

8.2. Сфера окремих заходів ( наприклад, САУ ) 
По одному розділу на установку

8.2.1. Вихідна ситуація

8.2.2. Огляд рекомендацій для покращення енергоефективності

8.2.3. Технічні заходи 

8.2.4. Організаційні рекомендації

Д
од

ат
ок

Таблиця 4. Продовження
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9. Узагальнення технічних заходів

9.1. Вплив на загальне споживання 

9.2. Взаємозв’язки 

10. Визначення пріоритетності технічних заходів

10.1. Витрати — Заощадження 
A,B,C ,D, Провести оцінку потенціалу та витрат: A: великий 
потенціал, низькі витрати, В: невеликий потенціал, низькі витрати, 
тощо = встановлення пріоритетів 

11. Узагальнення організаційних заходів 

Таблиця 4. Продовження
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