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 Підхід до дослідження 

Сьогодні на ринку ІТ розробляються та використовуються комп’ютерні програми для 

моніторингу та аналізу споживання енергетичних ресурсів. Від цих програм, окрім їх основного 

призначення, часто очікується допомоги в управлінні енергією в містах, стратегічному 

плануванні, аналізу впливу впроваджених проектів з поліпшення енергоефективності, 

перевірки витрат на проекти та витрат за надані послуги, відстеження за викидами парникових 

газів, інше. 

Асоціація «Енергоефективні міста України» (далі – АЕМУ), як незалежна організація що сприяє 

впровадженню системи енергетичного менеджменту (далі - СЕМ) у містах України визначила 

необхідність в регулярному узагальненні та поширенні інформації про існуюче програмне 

забезпечення для системи енергетичного моніторингу та менеджменту (далі ПЗ для СЕМ), їх 

функціональність, зручність, технічні можливості, вартість та опис від користувачів-практиків. 

Такі огляди сприятимуть кращій поінформованості міст про існуючі продукти, аспекти і 

особливості, за якими їх варто підбирати, а також поширенню ідеї енергомоніторингу та 

енергоменеджменту як елементу загальнодержавної політики у сфері енергоефективності. 

Оскільки ринок такого ПЗ стрімко розвивається, АЕМУ буде проводити щорічний аналіз 

оновлених і нових продуктів, та запрошує всіх виробників ПЗ до участі в дослідженні. 

З метою проведення дослідження в 2018 році АЕМУ розмістила оголошення на сайті, Faсebook 

- сторінці та розіслала розробникам ПЗ для СЕМ листи щодо проведення експертного огляду. 

Всі зацікавлені розробники надали листи зацікавлення для участі в даній роботі та надали 

доступ до ПЗ. В результаті, експерти отримали можливість, протестувати та проаналізувати 5 

програмних продуктів, ще від одного не було надано доступ до продукту (експерт виконав 

огляд під час Skype конференції - ПЗ АІС "Енергосервіс: облік, контроль, економія".  

Завданням аналізу було оцінити досвід користувача, а не внутрішню технологічну реалізацію 

програмних засобів. З метою максимально збалансованої оцінки, АЕМУ було опрацьовано 

підхід до аналізу за різними методиками, до роботи залучалися три групи експертів - 

користувачі ПЗ, експерти-практики міст АЕМУ, що мають досвід роботи з багатьма ПЗ, а також 

персонал АЕМУ.  

З метою об’єктивностіі, уніфікованості дослідження та порівняльної візуалізації результатів, 

аналіз виконано за двома підходами:  

1) Згідно ДСТУ ІS0/ІЕС 9126-1:2013 (ІS0/ІЕС 9126-1:2001, IDТ) Програмна інженерія. Якість

продукту. Частина 1. Модель якості 

2) Порівняльний аналіз наявних функцій та опцій ПЗ, опрацьованих АЕМУ самостійно на основі

відповідей, отриманих від розробників 
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Перелік програмних продуктів, включених до дослідження 

Зацікавленість до участі в дослідженні виявили наступні розробники та власники ПЗ, 

надіславши листи зацікавлення та надавши доступ до програм:  

 

1. Енергоплан http://energyplan.com.ua  
2. Енергобаланс http://www.energobalans.com 
3. UMUNI https://umuni.com 
4. EManagement24 http://emanagement24.com  
5. *АІС "Енергосервіс: облік, контроль, економія" http://promo.energoservic.com  
6. Автоматизована система енергомоніторингу (АСЕМ) http://www.asem.com.ua 
7. **Synergydata http://synergydata.com.ua 

 

ТОВ "ФІАТУ", виробник ПЗ "Інформаційна Система Моніторингу", офіційно попросив не 

включати їх продукт у дане дослідження. 

*АІС "Енергосервіс: облік, контроль, економія" - не надали доступу до ПЗ. Огляд проведено в 

режимі Skype. Оцінювання проведено експертом що брав участь в Skype зустрічі та взято 

до уваги оцінки користувачів. 

** Synergydata - ПЗ не призначено для енергомоніторингу, однак може бути складовою 

системи енергоменеджменту з автоматизацією та застосуванням елементів телеметрії, 

тому експерти провели огляд та тестування але не робили оцінки та порівняння 

можливостей. 

 

Роки появи програмних продуктів на ринку ПЗ для ЕМ 

 

 
 

http://energyplan.com.ua/
http://www.energobalans.com/
https://umuni.com/
http://emanagement24.com/
http://promo.energoservic.com/
http://www.asem.com.ua/
http://synergydata.com.ua/
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Методика дослідження 

Відповідно до ДСТУ ІS0/ІЕС 9126-1:2013 (ІS0/ІЕС 9126-1:2001, IDТ) Програмна інженерія. Якість 

продукту. Частина 1. Модель якості застосовувались два підходи (рівні) для оцінки:  

 

- модель якості для зовнішньої та внутрішньої якості 

- модель якості для якості під час використовування 

 

Модель якості для зовнішньої та внутрішньої якості 

 
Ця модель характеризує атрибути якості ПЗ за шістьма характеристиками та їх 

підхарактеристиками: 

 

Функціональність - здатність ПЗ надавати функції, які відповідають заявленим і передбачуваним 

потребам:  

- Функціональна придатність. Здатність ПЗ надавати відповідний набір функцій для 

специфікованих завдань і цільових показників користувача,  

- Точність. Здатність ПЗ забезпечувати правильні чи узгоджені результати або виконувати 

дії з потрібним рівнем точності,  

- Взаємодійність. Здатність ПЗ забезпечувати взаємодію з однією чи більше 

специфікованих систем 

- Захищеність. Здатність ПЗ захищати інформацію й дані так, що неуповноважені особам 

або системам доступ є обмеженим чи забороненим. 

- Відповідність нормам функціональності. Здатність ПЗ відповідати стандартам, угодам 

або нормам законів і подібних розпоряджень, які стосуються функціональності. 

Надійність - здатність ПЗ підтримувати встановлений рівень експлуатаційних характеристик під 

час використовування за заданих умов: 
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- Завершеність. Здатність ПЗ уникати відмов через недоліки ПЗ 

- Відмовотривкість. Здатність ПЗ відновлювати дані, які безпосередньо пошкоджено в 

разі відмови 

- Відновність. Здатність ПЗ відповідність стандартам, угодам або правилам, як стосуються 

надійності. 

Зручність використання - здатність ПЗ бути зрозумілим, опанованим, керованим і привабливим 

для користувача під час використовування за заданих умов: 

- Зрозумілість. Здатність ПЗ давати можливість користувачу зрозуміти, чи є ПЗ прийнятним 

і як його можна використовувати для конкретних завдань і умов. 

- Опанованість. Здатність ПЗ надати можливість користувачу освоїти його застосування 

- Керованість. Здатність ПЗ надати можливість користувачу оперувати ним і контролювати 

його. 

- Привабливість. Здатність ПЗ бути привабливим для користувача.  

- Відповідність нормам зручності використовування. Здатність ПЗ відповідати нормам 

стандартів, угод, настанов щодо правил, задля зручності використовування. 

Ефективність - Здатність ПЗ забезпечити належне виконання стосовно кількості використаних 

ресурсів, згідно із заявленими умовами. 

- Реактивність. Здатність ПЗ забезпечити належний час відгуку та оброблення й рівні 

пропускної спроможності під час виконання його функцій згідно із заявленими умовами 

- Використованість ресурсів. Здатність ПЗ використовувати належну кількість і види 

ресурсів під час виконання ПЗ його функції. 

- Відповідність нормам ефективності. Здатність ПЗ відповідати нормам стандартів, угод 

які стосуються ефективності. 

Супроводжуваність - Здатність ПЗ бути зміненим. Модифікації можуть охоплювати коригування, 

вдосконалення або пристосування ПЗ до змін у середовищі й у вимогах та функціональних 

специфікаціях.  

- Аналізованість. Здатність ПЗ підлягати діагностуванні стосовно вад або причин відмов у 

ПЗ, або щодо змінюваних частин, які має бути ідентифіковано. 

- Змінність. Здатність ПЗ надати можливість реалізації специфікованих модифікацій.  

- Стабільність. Здатність ПЗ уникати непередбачених наслідків модифікацій ПЗ. 

- Тестовність. Здатність ПЗ надати можливість підтвердження (валідування) зміненого ПЗ. 

- Відповідність нормам супроводженості. Здатність ПЗ відповідати нормам стандартів та 

угод, як стосуються супроводжуваності. 

Мобільність - Здатність ПЗ переміщатися з одного середовища (організаційне, апаратне, 

програмне) до іншого. 

- Адаптованість. Здатність ПЗ пристосуватися до різних специфікованих середовищ без 

застосування дій або засобів, відмінних від тих, що надають з цією ціллю для 

відповідного ПЗ. 

- Інстальовність. Здатність ПЗ бути встановленим у специфікованому середовищі.  

- Співіснування. Здатність ПЗ до співіснування з іншим незалежним ПЗ у спільному 

середовищі, розділяючи загальні ресурси. 
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- Замінність. Здатність ПЗ бути використаним замість іншого специфікованого ПЗ з тією 

самою ціллю в тому самому середовищі.  

- Відповідність нормам мобільності. Здатність ПЗ відповідати нормам стандартів або угод, 

які стосуються мобільності. 

 

Модель якості для якості під час використовування 

Якість під час використовування - це погляд користувача на якість ПЗ.  

 

 
Результативність - Здатність ПЗ надати можливість користувачам досягти встановлених цілей 

стосовно точності й повноти у визначеному контексті використовування 

Продуктивність - здатність ПЗ надати можливість користувачам витратити прийнятні обсяги 

ресурсів стосовно результативності у визначеному контексті його використовування. 

Безпечність - здатність ПЗ втримувати прийнятні рівні ризику нанесення шкоди. 

Задоволеність - здатність ПЗ задовольняти користувачів у визначеному контексті 

використовування. Задоволеність є відгуком користувача на взаємодію з продуктом і охоплює 

ставлення до використовування продукту. 

 

Хочемо звернути увагу, що експерти проводили оцінку якості під час використання, що 

відображає погляд користувача на якість програмного забезпечення, застосованого в 

конкретному середовищі і визначеному контексті використовування. Ця якість вимірює ступінь, 

у якому користувачі можуть досягти своїх цілей у певному середовищі, а не власне ПЗ.  

 

Оцінювання проводилось за бальною системою від 1 до 5 з визначенням середнього значення. 
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Енергоплан 

Програмне забезпечення «Енергоплан» дозволяє проводити моніторинг усіх видів 

енергоресурсів та аналізувати, оцінювати та порівнювати об’єми та ефективність їх споживання. 

Призначене для ведення енергомоніторингу з будь-якою періодичністю, накопичення та аналіз 

статистичної інформації, прогнозування споживання та глибокий аналіз, накопичення 

інформації. ПЗ розраховано на застосування для бюджетної сфери. Доступ до ПЗ відбувається 

за допомогою інсталяційної версії. Щоденні покази лічильників можливо вносити окремо через 

онлайн доступ до веб сторінки. 

Робочі мови: українська, англійська, російська. 

Робота доступна відповідно до структури: організація – структурний 

підрозділ – установа – будівля (окрема зона, чи орендар). Всі об’єкти 

моніторингу зручно організовані у вигляді дерева. 

При наявності сублічильників чи 

орендарів є можливість ввести та 

аналізувати їх споживання. Є 

можливість вносити транзитні 

лічильники. У такому разі система буде відображати різницю 

по таких лічильниках. 

Кожному з елементів структури присвоюється (чи 

обмежується) можливий рівень доступу. Є можливість 

обмежити доступ до інформації та визначити дії, що доступні 

для користувачів. Адміністратор системи має можливість 

надати чи обмежити права користувачів на будь-яку із функцій 

взаємодії з даними. 
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Для кожної будівлі є можливість ввести загальну інформацію (приналежність до організації та 

підрозділу, назва та адреса, рік спорудження, приналежність до погодної станції, інший 

загальний опис будівлі) та технічну інформацію (загальна та опалювальна площа, об’єм, 

теплове навантаження будівлі, висота, кількість поверхів та працівників будівлі, місце для 

додаткових нотаток та коментарів).  

Ввід даних лічильників ручний, є окремий доступ для внесення лише показів лічильників. Існує 

можливість задавати дати повірки лічильників та помічати перехід механічних лічильників 

через нульові показники. 

Існує можливість ручного внесення значень лімітів  і контролю за їх дотриманням. 

Також є можливість вносити заходи, що впливають на зміну рівня споживання енергоресурсів, 

як історичних так і запланованих, з очікуваною економією. Можна проводити аналіз 

споживання до і після проведення енергоефективних заходів. Заходи в подальшому можна 

відображати на певних типах звітів, що дозволяє користувачеві порівнювати зміну динаміки 

споживання енергоресурсів з прив’язкою до проведених заходів. Інформацію про споживання 

можна вносити як з показів лічильників, так і з виставлених рахунків. 

Звітність можливо сформувати з інформації, що надійшла з показів лічильників (21 звіт), 

рахунків (3 звіти) та статистичних даних (3 звіти). До звітів є короткі описи, що саме вони 

дозволяють побачити. Кожен зі звітів має внутрішні параметри, що дозволяють аналізувати 

певні періоди (день, тиждень, місяць, рік), одиниці, рейтингові показники (топи найменших чи 

найбільший споживачів, значень). При формуванні звітів є можливість додавати чи віднімати 

зони (орендарів). При необхідності є можливість експортувати звіти у різноманітні формати 

(Excel, Word, PDF) для подальшого аналізу. 

 Найважливіші із звітів дозволять : 

 визначити ефективність використання енергії у

будівлях та порівняти їх між собою; 

 проаналізувати споживання усіх ресурсів будівлі;

 порівняти споживання організації та будівлі за будь-

який період; 

 ідентифікувати різкі зміни динаміки споживання

енергоресурсів; 

 скласти рейтинг будівель для проведення

енергетичного аудиту; 

 оцінити вплив погодних умов на споживання енергії;

 проконтролювати дотримання лімітів;

Окремий набір звітів дозволить проконтролювати процес та 

своєчасність збору показників лічильників. 

Підтримка: Є можливість скористатись Посібником користувача з навігацією. Тренінги 

проводяться за вимогою замовника. Служба підтримки та технічного обслуговування: 
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http://energyplan.com.ua/support/, тел.: +380676744796. При потребі надаються консультації у 

телефонному режимі та засобами електронного зв’язку (e-mail, skype). 

 

Вартість: перший рік виростання сервісу – безкоштовно, без подальшого зобов’язання 

продовження співпраці, а також без будь-яких функціональних обмежень зі сторони 

програмного забезпечення. Програми знижок – немає, але ціна сервісу договірна. 

 

Оцінка зовнішньої та внутрішньої якості (бали (1-5)) 

 

Характеристики 

 

Експерти  Користувачі  Середній бал 

Функціональність 4,3 4,1 4,2 

Надійність 4,3 5 4,7 

Зручність використання 5 4 4,5 

Ефективність 4,3 4,1 4,2 

Супроводженість 3,3 2,9 3,1 

Мобільність 4 5 4,5 

 

Узагальнена середня оцінка для ПЗ Енергоплан 

 

4,2 

 

Оцінка якості під час використовування (бали (1-5)) 

 

Характеристики Експерти Користувачі Середній бал 

Результативність 4 4,2 4,1 

Продуктивність 4,3 5 4,7 

Безпечність 4 5 4,5 

Задоволеність 4 4 4 

 

Узагальнена середня оцінка для ПЗ Енергоплан 

 

4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://energyplan.com.ua/support/
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UMUNI 

Програмне забезпечення «UMUNI» дозволяє проводити моніторинг усіх видів енергоресурсів 

(є можливість додавати нові види), аналізувати, оцінювати і порівнювати об’єми та 

ефективність їх споживання. Призначене для ведення енергомоніторингу з будь-якою 

періодичністю, накопичення та аналіз статистичної інформації, прогнозування споживання та 

глибокий аналіз, накопичення інформації про стан будівель та їх інженерних мереж. ПЗ 

розраховано на застосування для бюджетного, житлового та комерційного секторів. Доступ до 

ПЗ відбувається через браузер.  

Робочі мови: українська, польська, англійська, російська. 

Робота доступна відповідно до структури: організація – структурний підрозділ – установа – 

будівля (окрема зона, чи орендар). Є можливість ввести та аналізувати споживання окремих 

секцій у будівлі (як орендарів так і власних окремих частин у будівлі).   

Кожному з елементів структури присвоюється (чи обмежується) можливий рівень доступу. Для 

цього створений блок ПЗ який дозволяє керувати профілями та ролями користувачів, 

енергоменеджерів, орендарів, додавати та змінювати ролі з значною гнучкістю, створювати 

розсилки. 
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Для кожної будівлі є можливість ввести загальну інформацію щодо приналежності до категорії 

організації, вказати назву та адресу, завантажити зображення, вказати рік спорудження та 

технічні деталі (загальна та опалювальна площа, об’єм, висота будівлі, можна вказати тип 

опалення, теплове навантаження будівлі, висота та кількість поверхів, кількість працівників чи 

відвідувачів будівлі у робочий та неробочий час, місце для додаткових нотаток та коментарів, 

додати геотег). 

Слід зазначити, що у цьому ПЗ є можливість присвоювати будівлям відповідні теги, які 

користувач може створювати самостійно для своїх потреб, наприклад: освіта, культура, ДНЗ, 

ЗОШ, тощо. Кожній будівлі можна присвоїти по декілька тегів. Для прикладу школі з басейном 

можна додатково присвоїти тег «басейн» (окрім тегу “школа”) і потім по цьому тегу фільтрувати 

такі будівлі з басейнами для подальшого аналізу. Також будівлі можна додати до кластеру, 

який буде сформовано за певною ознакою: площа, кількість персоналу, тощо. Саме по цих тегах 

і відбувається пошук та сортування (фільтрування), а звіти формуються по кластерах та тегах.  

Для будівлі вираховується та присвоюється рейтинг з класом енергоспоживання у кВт*год/м² 

(ДБН В.2.6-31.2016(04/2018)). Також є можливість згенерувати Сертифікат Енергетичних 

характеристик будівель (методика розрахунку не вказана). 

Ввід даних з лічильників ручний, є можливість підключення автоматичного збору показів та 

підключення до розумних лічильників, залежно від устаткування на стороні замовника. 

Мобільна аплікація для збору даних лічильника без фізичного контакту (розпізнавання образів). 

При створенні нового лічильника доступний широкий вибір типів вхідного ресурсу. Існує 

можливість задавати дати повірки лічильників та помічати циклічний перехід механічний 

лічильників через нульові показники. На етапі внесення показів лічильників існує додатковий 

захист: адміністратор може встановити значення, яке не можна перевищувати у певну кількість 

разів. Ця функція мінімізує помилки на етапі внесення показів.  Для лічильників є можливість 

встановлення множників, якщо для прикладу це є лічильник непрямого обліку, а працює через 

трансформатор струму (для лічильника активної електроенергії), або дільників, якщо є така 

потреба (для переводу одиниць вимірювання або у разі роботи лічильника з коректором газу, 
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тощо). Слід зазначити, що у разі, якщо лічильник є транзитним (актуально для систем гарячого 

водопостачання, коли є облік на подаючому і зворотному трубопроводах), є змога зробити 

один з лічильників транзитним. У такому разі система буде відображати різницю по таким 

лічильникам. Також у разі, коли лічильник не є зростаючим, а просто відбувається внесення 

одразу значення, а не показу, можна обрати такий тип лічильника. Існує змога 

імпортувати/експортувати значення лічильників, вносити споживання орендарів, переглядати 

видалені лічильники, вносити технічні втрати, керувати лімітами по обраному енергоносію. 

Можливість внесення значень лімітів  та здійснення контролю за їх дотриманням.  Дане ПЗ 

ліміти не розраховує, проте ліміти можна завантажити з Excel, або ввести вручну. 

Також є можливість вносити заходи (покращення) що впливають на зміну рівня споживання 

енергоресурсів, як історичних так і запланованих з очікуваною економією. Можна проводити 

аналіз споживання до і після проведення енергоефективних заходів. Заходи в подальшому 

можна відображати на певних типах звітів, що дозволяє користувачеві порівнювати зміну 

динаміки споживання енергоресурсів з прив’язкою до проведених заходів. Інформацію про 

споживання можна вносити як з показів лічильників так і з виставлених рахунків.  

Для кожної з будівель є можливість створити один або декілька технічних паспортів будівлі. 

Потрібно ввести інформацію про усі інженерні мережі, огороджувальні конструкції, 

обладнання, електричні пристрої будівлі з їх детальними параметрами, розмірами, тощо. 

Ще однією додатковою функцією є  можливість задати певні події (процеси), які відбулися чи 

все ще відбуваються у будівлі: відпустка завгоспа, повірка лічильника, аварії, канікули, 

карантин, ремонти, тощо. На певних звітах відбувається накладання цих процесів на дані про 

споживання енергоносіїв, що дозволяє користувачу оперативніше вияснити, що відбувається на 

будівлі. 

Дане ПЗ надає можливість додати до облікового запису будівлі додаткові документи: технічні 

паспорти, плани, креслення, тощо. 

Наявний набір аналітичних звітів в багатьох розрізах. Регресійний-кореляційний аналіз 

споживання за попередні роки і складання прогнозу споживання на майбутні періоди. Є 

можливість аналізувати статус заповнення даних. Формувати рейтинг будівель за класами 

енергоефективності. Є можливість формувати групу аналізів окремо для будівлі, та загальні 

аналізи по всіх, чи обраних будівлях. Користувач має можливість підключити до сайту свого 

міста сторінку з публічним даними, де буде відображено перелік будівель, загальну 

інформацію та споживання по будівлях. 

Кожен зі звітів має внутрішні параметри, що дозволяють аналізувати певні періоди, одиниці, 

включати чи виключати орендарів, лічильники, ліміти. При формуванні звітів є можливість 

додавати чи віднімати орендарів, або частини будівель. Звіт можна експортувати у формат xls, 

pdf. Для усіх звітів доступний фільтр, який дає змогу задати параметри звіту. Фільтри 

дозволяють накладати на певні параметри, як температуру, процеси у будівлі, ліміти, проведені 

заходи, тощо. Є можливість згенерувати фінансовий звіт.    
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Тренінги, технічна підтримка. Можливість тренінгу:  

- виїзний тренінг на більше ніж 10 людей (якщо є потреба), за це встановлюється додаткова 

оплата 

- інструкція користування –  відсутня 

- скайп- консультації - сесія питань (наперед підготовлених), відповідно відповідей  

Служба підтримки працює з 10.00 до 17.00. 

Вартість. Тестовий період складає 1 місяць, але його можна продовжити. Вартість стандартна 

для муніципалітетів і вона становить 15 грн/будівля в місяць. Для міст/ОДА, які мають більше 

будівель можливий варіант встановлення на їх особистому сервері або знижка 

Оцінка зовнішньої та внутрішньої якості (бали (1-5)) 

Характеристики Експерти Користувачі Середній бал 

Функціональність 4,3 4 4,2 

Надійність 4,3 4 4,2 

Зручність використання 3,3 5 4,2 

Ефективність 4 4 4 

Супроводженість 3,7 4 3,9 

Мобільність 5 5 5 

Узагальнена середня оцінка для ПЗ UMUNI 4,3 

Оцінка якості під час використовування (бали (1-5)) 

Характеристики Експерти Користувачі Середній бал 

Результативність 3,7 4 3,9 

Продуктивність 3,7 4 3,9 

Безпечність 4 5 4,5 

Задоволеність 3,7 4 3,9 

Узагальнена середня оцінка для ПЗ UMUNI 4 
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EManagement24 

Програмне забезпечення «EManagement24» дозволяє проводити моніторинг усіх видів 

енергоресурсів та аналізувати, оцінювати, порівнювати об’єми та ефективність їх споживання. 

Призначене для ведення енергомоніторингу з будь-якою періодичністю, накопичення та аналіз 

статистичної інформації. ПЗ розраховано на застосування для бюджетної сфери. Доступ до ПЗ 

відбувається через браузер. 

Робочі мови: українська. 

Робота доступна відповідно до структури: організація – структурний підрозділ – будівля. 

Є можливість вносити та контролювати дотримання лімітів. Інформацію про споживання можна 

вносити з показів лічильників.  Ввід даних лічильників – ручний, через браузер. 

Для кожної будівлі є можливість ввести загальну інформацію вказати приналежність до 

структурного підрозділу (не до установи) вказати назву та адресу, режим роботи та 

завантажити зображення та технічну інформацію (всі параметри геометрії та огороджувальних 

конструкцій основної будівлі), дані про підвальне приміщення будівлі, горище, дах, стіни вікна, 

двері. Також є можливість внести інформацію про інженерні системи будівлі (систему 

теплопостачання, опалення, вентиляції, внутрішнього освітлення, зовнішнього освітлення, ГВП). 

Наявний набір аналітичних звітів в кількох розрізах: загальне споживання, споживання 

найбільших споживачів, графічне зображення інформації. Також є можливість аналізувати 

статус заповнення даних.  

Кожен зі звітів має внутрішні 

параметри, що дозволяють 

аналізувати певні періоди, 

одиниці. Кожен зі звітів 

можна експортувати у 

необхідному форматі.  
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Тренінги та навчання: користувачі ЕМенедженту24 мають можливість самостійно навчатись 

використанню програми за допомогою інструкції доступної в розділі «Допомога». 

За потреби та окремим замовленням (договором) для користувачів може надаватись навчання 

через skype та навчання з виїздом до замовника. 

Користувачам ЕМенедженту24 доступна: 

• 24х7х365 підтримка через сайт emanagement24.com або електронну пошту:

emanagement24@gmail.com. 

• 8:00 – 20:00 за телефоном.

Вартість: Користування ЕМенедженту24 до кінця 2018 року є безоплатним для усіх 

користувачів. З 2019 року вартість користування ЕМенедженту24 становитиме 25 грн. за 1 

установу в місяць.  

Керівництво ЕМенедженту24 допускає можливість надання знижки для клієнтів, які мають 

більше 50 установ, що будуть брати участь в моніторингу. 

Тестовий період 

З 2019 року тестовий період становитиме 2 місяці. 

Оцінка зовнішньої та внутрішньої якості (бали (1-5)) 

Характеристики Експерти Користувач Середній бал 

Функціональність 3 5 4 

Надійність 3,7 5 4,4 

Зручність використання 2,3 5 3,4 

Ефективність 3 4 3,5 

Супроводженість 4,7 5 4,9 

Мобільність 4,3 5 4,7 

Узагальнена середня оцінка для ПЗ ЕМенеджент24 
4,2 

Оцінка якості під час використовування (бали (1-5)) 

Характеристики Експерти Користувач Середній бал 

Результативність 3 5 4 

Продуктивність 2,7 5 3,9 

Безпечність 3,7 5 4,4 

Задоволеність 3 5 4 

Узагальнена середня оцінка для ПЗ ЕМенеджент24 4 

https://emanagement24.com/
mailto:emanagement24@gmail.com
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Енергобаланс 

Програмне забезпечення «Енергобаланс» дозволяє проводити моніторинг основних видів 

енергоресурсів (електроенергія, тепло, вода, газ) та аналізувати, оцінювати та порівнювати 

об’єми та ефективність їх споживання. ПЗ розраховано на застосування для бюджетної сфери. 

Доступ до ПЗ відбувається через браузер.  

Робоча мова: українська. 

Робота доступна відповідно до структури: організація – структурний підрозділ – установа – 

будівля (окрема зона, чи орендар). Кожному з елементів структури присвоюється (чи 

обмежується) можливий рівень доступу. Окремо є доступ для введення показів лічильників, 

адміністрування та внесення іншої додаткової інформації.  

Є можливість внесення показів лічильників з подаючого та зворотного трубопроводів теплової 

мережі, та окремо для орендарів. Для кожного лічильника можна вказати необхідний його 

коефіцієнт, дату заміни лічильника, час зняття показів та значення зовнішньої температури. 

Є можливість внесення та контролю за 

дотриманням лімітів.  

Розділ адміністрування передбачає можливість 

внесення інформації щодо тарифів, показів 

температури та напрямку та швидкості вітру.  

Інформацію про споживання можна вносити з 

показів лічильників. Ввід даних лічильників ручний, 

є окремий доступ для внесення лише показів 

лічильників. 
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Звітність можливо сформувати з інформації що надійшла з 

показів лічильників.  

Доступні аналізи:  

- використання всіх видів енергоносіїв закладом як у табличній 

та графічній формі; 

- порівняння із встановленими лімітами на обрані види 

енергоносіїв для даних закладів; 

- виконання розрахунку енергетичного сертифікату будівлі за 

датською схемою класифікації; 

- аналіз структури видатків (тариф, помножений на показ 

лічильника); 

- порівняння установи до установи та періоду до періоду; 

- розрахунок викидів СО2 . 

Звіти мають внутрішні параметри, що дозволяють аналізувати певні періоди, включати або 

виключати установи у яких немає внесених показників, включати або виключати формування 

графіків. 

На вхідній сторінці ПЗ є можливість побачити рейтинг ефективності та неефективності установ, 

(топи найменших чи найбільших споживачів відповідно до значень питомого споживання). 

Кожен зі звітів можна експортувати у формат Excel.  

Тренінги, технічна підтримка: 

На стартовому етапі впровадження моніторингу розробники можуть проводити тренінги (за 

окремою угодою): 

- для персоналу закладів у яких будуть зніматися покази лічильників; 

- керівної ланки (мер, заступник, керівники профільних підрозділів); 

- енергоменеджерів профільних підрозділів; 

- енергоменеджера міської ради – адміністратора ПЗ на місці. 

Технічну та адміністративну підтримку надають у загальну вартість послуг на протязі першого 

місяця роботи у режимі 24/7. Надалі за бажання місто може укласти договір на додаткове 

обслуговування. 

Вартість: не існує програми знижок. Проте розробники завжди готові до діалогу у випадку 

відсутності необхідної суми у замовника.  
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Оцінка зовнішньої та внутрішньої якості (бали (1-5)) 

Характеристики Експерти Користувач Середній бал 

Функціональність 2,3 4 3,2 

Надійність 4,3 4 4,2 

Зручність використання 2,7 5 3,9 

Ефективність 2 4 3 

Супроводженість 4,3 4 4,2 

Мобільність 4 4 4 

Узагальнена середня оцінка для ПЗ Енергобаланс 3,8 

Оцінка якості під час використовування (бали (1-5)) 

Характеристики Експерти Користувач Середній бал 

Результативність 3 4 3,5 

Продуктивність 2 4 3 

Безпечність 3 4 3,5 

Задоволеність 2 4 3 

Узагальнена середня оцінка для ПЗ Енергобаланс 3,3 



21 

*АІС "Енергосервіс: облік, контроль, економія"

*АІС "Енергосервіс: облік, контроль, економія" - не надали доступу до ПЗ. Огляд проведено

одним з експертів в режимі Skype. Оцінювання проведено одним експертом, що брав участь 

в Skype зустрічі та взято до уваги оцінки користувача. 

Програмне забезпечення АІС: “Енергосервіс: облік, контроль, економія” дозволяє проводити 

комплексний автоматизований моніторинг паливно-енергетичних ресурсів і включає функції 

автоматизованих процесів на рівні структури системи енергетичного менеджменту населеного 

пункту, а саме: 

- введення в ручному та автоматичному (дистанційному) режимі показів лічильників (за 

наявності відповідних приладів обліку); 

- аналітики споживання ПЕР у розрізі бюджетних установ/галузей; 

- розрахунок класу енергоефективності будівель, їх ранжування за пріоритетністю; 

- розрахунок споживання ПЕР порівняно з базовим періодом; 

- визначення лімітів споживання по кожному енергоресурсу у розрізі бюджетних 

установ/галузей. 

Доступ до ПЗ відбувається через браузер.   

Робочою мовою програми є українська. 

За потребами користувача система налаштовується/розробляється на різні галузі, включаючи 

об’єкти вуличного освітлення, комунального господарства, будівлі житлового сектору, тощо. 

Інтерфейс побудований за ієрархічною структурою, яка передбачає наступні блоки: 

- головна сторінка програми, що відображає загальну інформацію про об’єкт моніторингу, 

її локацію на мапі України, клас енергоефективності, фото будівлі; 

- загальна характеристика об’єкта/установи/будівлі, яка включає технічні характеристики; 

- лічильники; 

- додатковий аналітичний звіт супроводжується різноманітним спектром аналітичних та 

статистичних звітів; 

- формування розрахунків базується на розрахунку економії ПЕР, базової лінії з 

подальшою можливістю формування електронного енергетичного паспорту об’єкту; 

- ресурсозберігаючі заходи. 

Система дозволяє визначати автоматично зовнішню температуру повітря відповідно до даних 

метеорологічної служби України. 

Особливістю програми є порівняння внутрішньої температури повітря (введення в 

автоматичному режимі показники температури при наявності відповідних приладів) у 

приміщеннях від зовнішніх чинників (погодних умов), що супроводжується відповідним 

сповіщенням системи, про відхилення санітарних норм. 

Також система проводить статистичний блок “бенчмаркінг” (рейтингування будівель) щодо 

споживання окремих видів ПЕР. 
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Дане ПЗ дозволяє описувати ресурсозберігаючі заходи у відповідному блоці системи 

“ресурсозберігаючі заходи”, що в подальшому дає можливість розрахувати окупність проектів 

з поліпшення енергоефективності та заходів з енергозбереження. 

Є можливість розраховувати базовий рівень споживання після внесення даних споживання всіх 

видів ПЕР за останні три роки. 

Протягом всього часу 24/7 діє технічна підтримка програми, проводяться безкоштовно 

тренінгові навчання, вебінари, наявність методичних рекомендації з функціонування даного 

продукту. 

Компанія “БІС-СОФТ” пропонує користувачам три пакети впровадження даної системи у 

відповідності до вимог замовника, а саме: 

1)пакет «Базовий» - безкоштовний на 12 місяців обслуговування; 

2)пакет «Розширений» - від 3 грн/місяць за будівлю на 12 місяців обслуговування; 

3)пакет «Індивідуальний» - розраховується індивідуально залежно від вимог. 

Оцінка зовнішньої та внутрішньої якості (бали (1-5)) 

Характеристики Експерт Користувач Середній бал 

Функціональність 3 4 3,5 

Надійність 3 3 3 

Зручність використання 3 3 3 

Ефективність 2 4 3 

Супроводженість 3 4 3,5 

Мобільність 3 3 3 

Узагальнена середня оцінка для ПЗ АІС 3,2 

Оцінка якості під час використовування (бали (1-5)) 

Характеристики Експерт Користувач Середній бал 

Результативність 3 3 3 

Продуктивність 3 3 3 

Безпечність 2 4 3 

Задоволеність 3 3 3 

Узагальнена середня оцінка для ПЗ АІС 3 
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АСЕМ 

АСЕМ дозволяє проводити моніторинг усіх видів енергоресурсів та аналізувати, оцінювати та 

порівнювати об’єми та ефективність їх споживання. ПЗ розраховано на застосування для 

бюджетної та комерційної сфери. АСЕМ складається з апаратної складової (у разі використання 

елементів телеметрії та дистанційного збору даних) та програмної складової. Впровадження 

АСЕМ може здійснюватись як шляхом реалізації виключно програмної складової так і 

комплексно, що передбачає встановлення технічних компонентів для дистанційного збору 

показів енергоспоживання, температур, аварійних сигналів. Реалізація програмної складової 

здійснюється на базі веб-технологій.  

Робочі мови: українська. 

Робота доступна відповідно до структури: департамент – управління – заклад – будівля. 

Організаційна структура має можливість коригуватись у разі її зміни. (окрема зона, чи орендар). 

Кожному з елементів структури присвоюється (чи обмежується) можливий рівень доступу.  

При наявності сублічильників, є можливість ввести та аналізувати споживання окремих зон у 

будівлі (як орендарів так і власних окремих зон у будівлі).  

Є можливість вносити заходи що впливають на зміну рівня споживання енергоресурсів, як 

історичних так і запланованих з очікуваною економією.  

Ввід даних з лічильників ручний, проте є також можливість підключення автоматичного збору 

показів, залежно від складової ПЗ (програмна або комплексна).  

Для кожної будівлі є можливість ввести загальну інформацію (приналежність до організації та 

підрозділу, назва та адреса, рік спорудження) та технічну інформацію (загальна та опалювальна 

площа, об’єм, кількість поверхів, кількість відвідувачів та працівників будівлі, фотогалерея, 

карта). 
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Доступний єдиний звіт щодо загального енергоспоживання будівлі за обраний період, де є 

можливість задавати внутрішні параметри щодо періоду, мікроклімату. Звіт формується у 

вигляді таблиці та діаграми. Звіт можна експортувати у формат xls, pdf.  

Слід зазначити, що командою  АСЕМ на замовлення Держенергоефективності був розроблений 

дашборд для моніторингу параметрів будівлі в режимі онлайн з використанням елементів 

телеметрії та дистанційного отримання даних з лічильників та датчиків.  

Тренінги, технічна підтримка:  

Контактна особа для уточнення інформації та надання консультацій по АСЕМ: 

Дмитро Прокопенко +38(063) 609-87-68  dp@escoua.com  

Вартість: В якості унікальних умов пропонується безоплатне використання програмного 

забезпечення АСЕМ терміном в 1 (один) календарний рік в бюджетних установах міст України 

на умовах внесення показників до бази даних ПЗ відповідальними особами задіяних об’єктів 

для оцінки можливостей та переваг даного ПЗ. 

Оцінка зовнішньої та внутрішньої якості (бали (1-5)) 
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Характеристики Експерти Користувачі Середній бал 

Функціональність 3,5 5 4,3 

Надійність 4 4,5 4,3 

Зручність використання 3,5 5 4,3 

Ефективність 3,5 5 4,3 

Супроводженість 4 5 4,5 

Мобільність 4 4,5 4,3 

Узагальнена середня оцінка для ПЗ АСЕМ 4,3 

Оцінка якості під час використовування (бали (1-5)) 

Характеристики Експерти Користувачі Середній бал 

Результативність 4 5 4,5 

Продуктивність 3,5 5 4,3 

Безпечність 4 5 4,5 

Задоволеність 3,5 5 4,3 

Узагальнена середня оцінка для ПЗ АСЕМ 4,4 
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**Synergydata 

Основне призначення даного ПЗ - робота з засобами телеметрії, якими об’єднані  ІТП або вузли 

обліку теплової енергії / водопостачання будівель. Вказане ПЗ не є програмним забезпеченням 

для енергомоніторингу однак може бути складовою системи енергоменеджменту з 

автоматизацією та застосуванням елементів телеметрії. Доступ до ПЗ відбувається через 

браузер.    

Доступні мови інтерфейсу: українська, англійська та російська. 

Основні блоки програми: «Вибрані об’єкти», «Параметри» та «Звіти даних об’єкту» (можна 

обрати типи звітів у меню). Наявні спливаючі підказки до деяких пунктів меню та функцій.  

Об’єкти (будівлі) не згруповані по установах чи галузевій ознаці, а відображаються за адресом. 

Наявна опція «Бібліотеки книг».  

Меню забезпечує навігацію по основним блокам ПЗ: «Допомога», «Звіти», «Подача тепла» 

(перегляд схем теплових вузлів з моніторингом їх параметрів онлайн). 

Блок «Допомога» надає користувачу стислу інформацію про ПЗ англійською мовою. 

Блок «Звіти» пропонує користувачу кілька типи звітів. Залежно від того, якими засобами 

телеметрії обладнана конкретна будівля, споживач може вибрати елементи для відображення 

у звіті, починаючи з температур та споживання енергоносія, закінчуючи станом насосного 

обладнання, тощо. На жаль, під час тестового огляду не вдалося отримати «Звіти даних об’єкту» 

по всіх будівлях, які були обрані користувачем. Хоча повідомлення системи «За відібраними 

об'єктами, обрані типи даних не накопичується» інформує користувача, що бажаний 

енергоносій чи параметр у обраній будівлі не відслідковується.  
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Залежно від типу звіту «Звіти даних об’єкту» або «Звіти загальних даних» користувачу доступні 

різні типи або компоненти параметрів для звітування, (див. скріншот), які у свою чергу мають 

велику кількість підпунктів.  

Користувач має змогу обрати вид відображення звіту: таблиця чи візуалізація (графік). 

Обираючи для звітування декілька будівель у «Звіті загальних даних», користувач має змогу 

переглядати інформацію з цих будівель одночасно, на одному звіті. Це дозволяє порівнювати 

однакові параметри у різних будівлях. 

Блок меню «Подача тепла» дає змогу користувачу переглядати схеми теплових вузлів будівель 

з відображенням онлайн параметрів системи, як у системі, що використовують диспетчери. 
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Тип звіту «Облік в квартирах: архів даних обліку та архів обліку енергії» дозволяє отримати 

доступ до архівних даних з можливістю виробу компонентів та періоду для звітування. 

Вказане ПЗ некоректно порівнювати та оцінювати разом із типовими ПЗ для організації 

енергоменеджменту. Це ПЗ є складовою якісної системи енергомоніторингу з автоматизацією 

та застосуванням елементів телеметрії.  



Додаток 1. Порівняльні характеристики ПЗ 

№ Критерії оцінювання Енергоплан UMUNI EManagement24 Енергобаланс 
*АІС "Енергосервіс: облік,

контроль, економія" 

Автоматизована система 

енергомоніторингу  (АСЕМ) 

1 
Наявність навчання для 

користувачів 
Тренінги проводяться за вимогою замовника 

За потреби та окремим 

замовленням (договором) 

для користувачів може 

надаватись навчання через 

skype та навчання з виїздом 

до замовника 

Тренінги проводяться за 

вимогою замовника для 

користувачів всіх рівнів 

Навчання користувачів 

проводиться в онлайн- 

режимі, можливість виїзду 

до користувача на 

безкоштовній основі 

Конкретна інформація 

відсутня, є дані контактної 

особи, котра надає 

допомогу у користуванні 

програмою 

2 

Наявність інструкцій для 

користувачів, методичних 

рекомендацій 

Наявний Посібник 

користувача з навігацією 

Інструкція, що 

завантажується, відсутня; 

надається користувачам 

окремо 

Наявна інструкція користувача Наявність звукового файлу 
Наявна інструкція 

користувача 

3 
Швидкість реакції на запит 

технічної підтримки 

Щодо швидкості реакції на 

запит технічної підтримки у 

користувачів є різний досвід 

Щодо швидкості реакції на 

запит технічної підтримки у 

користувачів є різний досвід 

24х7х365 підтримка через 

сайт або електронну пошту 

та 8:00 – 20:00 за 

телефоном. 

Щодо швидкості реакції на 

запит технічної підтримки у 

користувачів є різний досвід 
Онлайн 24/7 

Щодо швидкості реакції на 

запит технічної підтримки у 

користувачів є різний досвід 

4 

Наявність мобільної версії 

програми 

(доступ з смартфону) 

Мобільна версія відсутня. 

Щоденні покази лічильників 

можливо вносити окремо 

через онлайн доступ до веб 

сторінки з мобільного 

пристрою 

Оскільки програми працюють через браузер, то є змога використовувати її на мобільних пристроях. Проте можуть бути проблеми з відображенням 

інформації та звітів 

5 

Можливість доступу для 

користувачів різних рівнів 

користування 

(або обмежений доступ) 

Робота доступна відповідно 

до структури: організація – 

структурний підрозділ – 

установа – будівля (окрема 

зона, чи орендар). Кожному 

з елементів структури 

присвоюється (чи 

обмежується) можливий 

рівень доступу. Всі об’єкти 

моніторингу зручно 

організовані у вигляді 

дерева. Щоденні покази 

лічильників можливо 

вносити окремо через 

онлайн доступ до веб 

сторінки 

Робота доступна відповідно 

до структури: організація – 

структурний підрозділ – 

установа – будівля (окрема 

зона, чи орендар). 

Кожному з елементів 

структури присвоюється (чи 

обмежується) можливий 

рівень доступу. Наявний 

надзвичайно гнучкий 

механізм розподілу ролей та 

рівнів доступу для різних 

типів користувачів 

Робота доступна відповідно 

до структури: організація – 

структурний підрозділ – 

будівля. Кожному з 

елементів структури 

присвоюється (чи 

обмежується) можливий 

рівень доступу 

Робота доступна відповідно 

до структури: організація – 

структурний підрозділ – 

установа – будівля (окрема 

зона, чи орендар). Кожному 

з елементів структури 

присвоюється (чи 

обмежується) можливий 

рівень доступу. Окремо є 

доступ для введення показів 

лічильників, адміністрування 

та внесення іншої 

додаткової інформації 

Робота доступна відповідно до структури: організація – 

структурний підрозділ – установа – будівля (окрема зона, 

чи орендар) 

29



№ Критерії оцінювання Енергоплан UMUNI EManagement24 Енергобаланс 
*АІС "Енергосервіс: облік,

контроль, економія" 

Автоматизована система 

енергомоніторингу  (АСЕМ) 

6 

Можливість автоматичного 

внесення показів 

лічильників в ПЗ 

(вказати спосіб передачі 

даних) 

Ручний спосіб Наявна Ручний спосіб 
Ручний та автоматизований спосіб введення даних (при 

наявності відповідних приладів обліку) 

7 

Можливість автоматичного 

завантаження даних по 

середньодобовій 

температурі зовнішнього 

середовища з прив’язкою 

до міста чи району області 

Програми автоматично завантажують метеорологічні дані та використовує ці дані в 

звітах. 
Ручний спосіб 

Програми автоматично завантажують метеорологічні дані 

та використовує ці дані в звітах 

8 
Періодичність внесення 

даних 

Програми дозволяють працювати з будь-якою періодичністю внесення даних. 

9 

Можливість застосування 

ПЗ для: 

- будівлі бюджетного 

сектору, 

- Житловий сектор 

- Будівлі комерційні та 

орендні 

Бюджетний сектор 

ПЗ адаптоване до 

використання в бюджетній 

та комерційній сфері. 

Розробники стверджують, 

що є окремий модуль 

програми для роботи з 

житловим сектором, проте 

на тестування такий модуль 

не надавався 

Бюджетний сектор 

Бюджетний сектор, будівлі 

житлового фонду, 

можливість підключення 

системи вуличного 

освітлення 

Бюджетний сектор, будівлі 

житлового фонду 

10 

Можливість внесення, 

зберігання основних 

технічних даних будинку та 

генерації технічного 

паспорта будівлі (статичні та 

динамічні складові) 

Наявна можливість внесення та зберігання даних, можливість генерації паспорту встановленого взірця відсутня 

11 

Можливість генерації 

сертифікату енергетичних 

характеристик будівлі на 

основі фактичного 

енергоспоживання 

Відсутня Наявна Відсутня Наявна Наявна Відсутня 

12 
Опція генерування 

розрахункової базової лінії 

Присутня, за умови 

наявності даних за останні 

три роки 

Є можливість розрахунку 

базового споживання без 

його порівняння з 

фактичним (в одному звіті). 

Є можливість порівняння 
лімітів з фактичним 

Відсутня Відсутня Наявна В стадії розробки 

30



№ Критерії оцінювання Енергоплан UMUNI EManagement24 Енергобаланс 
*АІС "Енергосервіс: облік,

контроль, економія" 

Автоматизована система 

енергомоніторингу  (АСЕМ) 

13 
Можливість доповнення 

стандартних форм звітів 

самостійно опрацьованим 

звітом 
Відсутня. Є можливість налаштування звітів 

14 

Готовність розробника 

вносити зміни у ПЗ 

відповідно до побажань 

клієнта 

ВІдповідно до умов 

договору у кожному 

окремому випадку 

За даними користувачів 

розробники охоче 

комунікують та приймають 

до уваги зауваження. Якщо 

зауваження суттєві – то у ПЗ 

вносять відповідні зміни 

ВІдповідно до умов договору у кожному окремому випадку 

15 

Захист від помилкових дій 

користувачів і введення 

некоректних даних 
Наявний Відсутній Наявний 

Частково наявне (лише для 

менших значень показів 

лічильника) 

16 
Ціна за 1 буд на рік (або 

інші варіанти) 

24-9,6 грн за будівлю в 

місяць залежно від кількості 

15 грн./будівля/місяць, або 

договірна 

Користування 

ЕМенедженту24 до кінця 

2018 року є безоплатним. З 

2019 року вартість 

користування становитиме 

25 грн за 1 установу в місяць. 

Є можливість надання 

знижки для клієнтів, які 

мають більше 50 установ 

Договірна 

Присутність трьох пакетів: 1) 

базовий - безкоштовний; 2) 

розширений - від 3 

грн/місяць; 

3) індивідуальний - за

вимогами користувача. 

Повний функціонал системи 

надається безкоштовно на 2 

роки 

Договірна 

17 

Місце збереження даних: 

- віддалений доступ (сервер 

постачальника) 

- власний сервер 

Сервер постачальника, проте за даними розробників можливе встановлення власного серверу в окремих випадках 

18 

Доступ до програми: 

- он-лайн 

- інсталяційна версія 

Інсталяційна версія та 

онлайн внесення показів 

лічильників 
Онлайн виключно 

19 

Наявність автоматичного 

резервування (копії бази 

даних), як засіб безпеки 
Наявне Наявне Наявне Наявне Наявне Наявне 

20 
Можливість імпорту даних з 

інших ПП, чи MS Excel 
Наявна Наявна Відсутня Наявна Наявна Відсутня 

31



№ Критерії оцінювання Енергоплан UMUNI EManagement24 Енергобаланс 
*АІС "Енергосервіс: облік,

контроль, економія" 

Автоматизована система 

енергомоніторингу  (АСЕМ) 

21 
Можливість експорту даних 

до: MS Excel, pdf,- інші 
Наявна 

22 

Визначення ліміту та його 

розрахунок по кожному з 

ресурсів 
Лише ручне внесення 

Завантаження лімітів/ручне 

внесення 
Лише ручне внесення Автоматично В процесі розробки 

23 

Налаштування системи 

контролю та оповіщення 

щодо відповідності 

споживання контрольним 

параметрам (базова норма 

споживання, ліміти, 

нормативне споживання, 

температур згідно 

санітарних норм) 

Відсутня Наявна Відсутня Наявна 
Часково (наявне при роботі 

разом з телеметрією) 

24 
Розрахунок питомого 

споживання енергії 
Наявний 

25 
Розрахунок та визначення 

класу енергоефективності 
Відсутнє Наявний 

26 

Визначення пріоритетності 

ресурсозберігаючих заходів 

у розрізі бюджетних або 

інших  установ/галузей 

Є змога вносити заходи без 

їх окремої пріоритизації 
Є змога вносити заходи Відсутнє Наявне Відсутнє 

27 
Розрахунок кадастру 

викидів парникових газів 
Відсутній Наявний Відсутній 

28 
Формування звіту з експрес 

енергоаудиту 
Відсутнє Присутнє Відсутній 

32
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