
Планування та контроль 
енергоспоживання  

для малих і середніх підприємств 

Інформаційна брошура  



Ви коли-небудь себе запитували:

• Навіщо мені контролювати енергоспоживання?
• Як мені вести свій бізнес, щоб підвищити його 

енергоефективність?
•  З чого мені починати впровадження енергоефек-

тивного ведення бізнесу?

Ця брошура допоможе підвищити енергоефектив-
ність для успіху Вашого бізнесу.

1. Чому ПроКредит Банк вважає  за необхідне підвищити ефектив-
ність використання енергетичних ресурсів?

ПроКредит Банк – це універсаль-
ний, орієнтований на розви-
ток, відповідальний банк-сусід. 
Невід’ємна складова цієї відпо-
відальності передбачає дотри-
мання встановлених соціальних, 
етичних і екологічних стандар-
тів. Відповідальне ставлення до          
довкілля складає невід’ємну час-
тину розуміння нашої суті.

У світовому масштабі енерго-
ефективність та регенеративна 
енергія  надзвичайно важливі 
для стійкого енергозабезпечен-
ня і, відповідно, є неодмінними 
передумовами для майбутнього 
економічного росту. Саме тому 
ПроКредит Банк дотримується 
екологічно дружнього підходу до 
ведення бізнесу і проводить ряд 
екоініціатив, серед яких – полі-
тика зеленого офісу, кредити на 

проведення ремонтних робіт з ви-
користанням енергозберігаючих 
технологій і кредитна політика, 
що виключає кредитування еко-
логічно шкідливих підприємств. 
Крім підвищення поінформова-
ності громадськості, банк впро-
ваджує широкомасштабний про-
ект «ПроКредит Еко», у рамках 
якого співробітники банку разом 
із партнерами й місцевими жите-
лями збирають сміття та озеленю-
ють прилеглі території. 

ПроКредит Банк приділяє велику 
увагу енергоефективності та стій-
ким джерелам енергії, адже фун-
дамент завтрашнього росту за-
кладається вже сьогодні. Під час 
кризи раціональне використання 
енергії набуває ще більшої ваги 
для успішної діяльності.  



За даними звіту за 2007 рік, підготовленого Сай-
моном Пірані, експертом Оксфордського інститу-
ту енергетичних досліджень, в України «найбільш 
енергоємна економіка у світі». 

Українська промисловість споживає 
близько 46 % від 60 мільярдів кубічних 
метрів газу, що спалюються щорічно в 
країні. Населення споживає 27%.  

Україна  споживає набагато більше енергії, 
ніж інші європейські країни. Основна при-
чина високого рівня енергоспоживання – за-
старілі технології. У порівнянні з Німеччи-
ною, наприклад, для виробництва товарів 
українській економіці потрібно майже в 
чотири рази більше одиниць енергії. Це не 

може не відбитися на викидах парникових 
газів, які на порядок вищі, ніж в інших кра-
їнах Європи.  Зважаючи на зростаючі ціни 
на енергоносії, питання раціонального ви-
користання енергії постає для України як 
ніколи гостро.            

Незначні  інвестиції допоможуть
досягти значної економії енергії,
особливо для малих та
середніх підприємств.

Чи знаєте 

Ви, що: 



2. У чому важливість планування й контролю енергоспоживання?

Планування й контроль енергоспоживання 
необхідні для того, щоб знайти можливості 
зниження енергоспоживання й енергови-
трат. ПроКредит Банк  надає рекомендації 
щодо перегляду основних даних і показни-
ків, що в свою чергу допоможе визначити 

реальний рівень споживання енергії Вашим 
підприємством. Завдяки цій інформації 
Ви зможете регулярно та цілеспрямовано 
управляти енергоспоживанням.

• Знизити щомісячні витрати – чим нижчі 
витрати енергії, тим менші виробничі ви-
датки. 

• Підвищити конкурентоспроможність – 
знижуючи виробничі видатки, Ви автома-
тично підвищуєте конкурентоспроможність 
Ваших продуктів або послуг. Крім того, Ви 
одержуєте перевагу над менш ощадливими 
конкурентами, сприяючи зміцненню влас-
ної репутації серед клієнтів, постачальників 
і співробітників.  

• Збільшити продуктивність – Ваші інвести-
ції сприятимуть підвищенню ефективності 
устаткування, допоможуть створити більш 
якісні умови праці, здорову атмосферу й 

загалом оптимізувати роботу Ваших співро-
бітників.    

• Сприяти охороні довкілля – зробивши 
Ваш бізнес енергоефективним, Ви істотно 
зменшите викиди вуглекислого газу. 

Як бачите, ефективне використання енергії 
надасть Вашому бізнесу ряд переваг. Ви не 
тільки  сприятимете захисту світових енер-
гетичних ресурсів і зниженню негативного 
впливу на навколишнє середовище, але й 
збережете гроші для Вашого бізнесу,  збіль-
шите його конкурентоспроможність і ство-
рите довгострокові ринки та робочі місця. 

Енергоефективність  
=

Зниження щомісячних витрат
+

Підвищення конкурентоспроможності  
+

Збільшення продуктивності 

Ефективне споживання енергії створить переваги, які 
допоможуть Вам:



3. Розглянемо два приклади (графіки 1 і 2)
У компанії № 1 енергозбереження має випадковий характер, контроль якості роботи й ци-
кли покращення не проводяться. Результати є, але вони нестійкі.

Компанія № 2 постійно працює над своїм вдосконаленням за допомогою тренінгів та моти-
вації. Таким чином, можна успішно знизити витрати енергії, не допускаючи їх подальшого 
зростання.
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4. Як підвищити енергоефективність Вашого бізнесу

Енергоефективність – це зниження
споживання енергії за підтримки на 
тому самому рівні або покращенні 
виробничих процесів, умов праці або 
якості обслуговування.

Впровадження низки заходів у нижченаведених галузях допоможe Вам підвищити енерго-
ефективність Вашого бізнесу та істотно скоротити енергоспоживання й енерговитрати: 

Підвищення енергоефективності в службових приміщеннях  
• Поліпшення ізоляції 
• Встановлення нових дверей і вікон 
• Покращення системи опалення
(наприклад, регулювання систем центрального опалення)

Підвищення енергоефективності транспортних засобів  
• Перехід на газове паливо для автомобілів
• Нові паливно-економічні вантажні / легкові автомобілі 

Використання нового електрообладнання
• Високоефективні електромотори
• Нові повітряні компресори 
• Системи промислового освітлення 
• Впровадження нових комунікаційних та інформаційних технологій 

Удосконалення систем опалення  
• Поліпшення опалення / охолодження приміщень 
• Ізоляція трубопроводів водяного обігріву / паропроводів 
• Утилізація вихідного тепла

Встановлення нового виробничого обладнання  



Насправді відчутної економії 
енергії можна домогтися, дотри-
муючись простих правил.  Пропо-
нуємо Вашій увазі ряд корисних 
порад з енергозбереження:

                       “Якщо
    не користуєтесь,   
             вимикайте!”

5. Корисні поради 

• Усюди, де це можливо, користуйтеся регуляторами споживання 
енергії, і якщо віддача від інвестицій перевищує витрати на їх вста-
новлення, не завдаючи при цьому шкоди  навколишньому середови-
щу і  виробничому процесу.
• Замініть старі електромотори й електромотори з розмірами вище 
номінальних на нові мотори з низьким рівнем енергоспоживання.
• Перегляньте можливості підвищення коефіцієнта електричної по-
тужності.
• Використовуйте дво- або тришвидкісні електромотори з вбудовани-
ми насосами й вентиляторами, там,  де необхідне зниження витрат.
• Підвищіть якість технічного обслуговування устаткування.
• Зменшіть рівень освітлення, якщо це не призводить до зниження 
ефективності виробництва, якості продукції або обсягу продажів. 
Вимикайте світло! Замініть існуючі джерела освітлення на енерго-
зберігаючі.
• Контролюйте час прогріву й час вимикання устаткування, що ви-
користовується для виробничих процесів.
• Змініть графік виробництва продукції або інших операцій, щоб 
розподілити електричне навантаження і таким чином  поліпшити ко-
ефіцієнт навантаження.
• По можливості регулюйте навантаження, замість того щоб постій-
но включати й виключати обладнання.
• Установіть малі електричні котли для місцевих потреб, замість ви-
користання всієї парової системи.
• Установіть субметричні прилади на виробництві. Це дозволить 
збільшити енергозбереження у виробничих підсекціях.
• Використовуйте регульовані електроприводи.
• Установіть електрогенератори з обмеженням
пікового навантаження.



6. Ми викликали у Вас зацікавлення?

Ми сподіваємося, що змогли привернути Вашу увагу до ефективного використання енергії. 

Якщо Ви хочете дізнатися більше про діяльність ПроКредит Банку, направлену на захист до-

вкілля, відвідайте наш вебсайт: 

www.procreditbank.com.ua
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