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Основні споживачі електричної енергії в школах
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Освітлення – до 50%

Кухонне обладнання (за 

умови, що працює 

харчоблок) – до 40%

Комп'ютерна та 

офісна техніка 10-

20%

Електрообігрівачі в зимовий 

період
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Тепломережа Київенерго 1551 грн

Тепломережа ДарТЕЦ 741 грн

Газовий котел 1165 грн

Електроопалення однозонний тариф 2263 грн

Тепловий насос однозонний тариф 739 грн

Котел на альтернативному паливі 544 грн

Електроопалення нічний тариф 744 грн

Електроопалення (нічний + напівпіковий тариф) 1631 грн

Тепловий насос нічний тариф 185 грн

Тепловий насос (нічний + напівпіковий тариф) 533 грн

ВАРТІСТЬ РІЗНИХ ВИДІВ ЕНЕРГОНОСІЇ

(ГРН./ГКАЛ)
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Складові систем обліку електроенергії в школах

•

Лічильники активної чи реактивної енергії

Індукційні електролічильники

Однозонні електронні лічильникі

Багатозонні (багатотарифні 
лічильники)

Багатофункціональні електролічильники

Трансформатори струму

Основні характеристики лічильника 
електроенергії:

- клас точності

- номінальні напруга та струм

- можливість інтегруватися в 
автоматизовані системи обліку
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Особливості моніторингу електроспоживання

З чим порівнювати фактичне споживання:

- з показниками аналогічних шкіл в абсолютному та 

відносному вираженні;

- з показниками за попередній період (але з врахуванням 

впливових факторів);

- з базовою лінією визначеною за показниками попередніх 

періодів

Інструменти для моніторингу:

- автоматизовані системи енергомоніторингу

- Excel

- ручка папір та калькулятор
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Система оперативного моніторингу енергоспоживання

•
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Програмне забезпечення

• 1. Збір та систематизація 

даних про заклади та 

будівлі.

• 2. Автоматичний аналіз та 

візуалізація нештатних 

ситуацій (перевитрат, 

недотримання температур, 

збоїв в роботі обладнання).

• 3. Зворотній зв’язок з 

персоналом та 

обслуговуючими 

організаціями
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2010 2011 2012 2013 2014

0,3
1,8 9,1 5,1

13,7

Економія бюджетних коштів загальноосвітніми 

навчальними закладами протягом канікулярного 

періоду, млн.грн.
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Можливі шляхи економії електроенергії в школах

- Відмова від «понаднормової економії тепла та використання 

електроопалювальних пристроїв

- Ефективне використання кухонного обладнання (вчасне 

вимикання, використання посуду з рівним дном…)

- Вчасне вимикання освітлення (але без погіршення освітленості 

на робочих місцях учнів та персоналу)

- Вимикання комп'ютерної та офісної техніки, що не 

використовується

- Заміна світильників та кухонного обладнання

- Ущільнення вікон, в приміщеннях, де використовують 

електрообігрів

- Контроль за роботою електролічильника
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Відмова від «понаднормової економії тепла та 

використання електроопалювальних пристроїв

• 1. Висока вартість 

електроенергії

• 2. Низька пропускна 

спроможність електромереж 

(не більше 30-40% від 

теплових мереж).
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Ефективне використання кухонного обладнання (вчасне 
вимикання, використання посуду з рівним дном…)

80-90% економії 

електроенергії кухнею 

залежить від персоналу! 
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Вчасне вимикання освітлення (але без погіршення 

освітленості на робочих місцях учнів та персоналу)
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Вимикання комп'ютерної та офісної техніки, що не 

використовується

• НЕ вимикайте пристрої захисту та автоматики!!!!
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Заміна світильників
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Ущільнення вікон, в приміщеннях, де 

використовують електрообігрів
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА БЮДЖЕТ

ЗАРПЛАТА
ЕНЕРГІЯ

БУДІВНИЦТВО

РОЗВИТОК

СОЦІАЛЬНІ ВИДАТКИ

СТИМУЛЮВАННЯ



ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА БЮДЖЕТ
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ЗАРПЛАТНЯ
ЕНЕРГИЯ

БУДІВНИЦТВО

РОЗВИТОК

ЗМЕНЬШЕННЯ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ 

ЗА РАХУНОК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

СОЦИАЛЬНІ 

ВИДАТКИ

СТИМУЛЮВАННЯ

Зменшення витрат 

на енергоносії



Дякую за увагу!
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