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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ
ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ НАГЛЯДОВИМИ ОРГАНАМИ
В умовах зростання вартості паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) в Україні питання
енергозбереження набувають особливої актуальності та підтверджено рішенням Кабінету
Міністрів України щодо загальної державної енергетичної стратегії.
Першим кроком для формування планів щодо запровадження енергозберігаючих заходів
є проведення енергетичного аудиту (ЕА), який відповідно до Типової методики «Загальні
вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту» затверджений наказом
Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів від 20.05.20.10 №56 передбачає наступні види: первинний, періодичний,
позачерговий, локальний, експрес-аудит, специфічний та включає основні етапи проведення:
переддоговірний, організаційно-підготовчий, збирання інформації, оброблення та аналіз
інформації, розроблення рекомендацій з енергозбереження, складання звіту та висновку,
презентація результатів.
Враховуючи обмеженість у часі на проведення ЕА, а також необхідність врахування при
розробці заходів з енергозбереження усіх важливих для споживача проблем щодо споживання
енергетичних ресурсів, доцільним є забезпечення оптимального використання результатів
перевірок державних органів виконавчої влади. Тому з метою оптимізації витрат на проведення
аудиту одним з першочергових завдань можна вважати використання напрацювань або
результатів перевірок суб’єкта іншими контролюючими органами. Відповідно до Закон
України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
кожний контролюючий орган проводить роботу у відповідності до критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від впровадження господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також з
використанням уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення
планових (позапланових) заходів державного нагляду(контролю).
Відповідно до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів
виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів
України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014р. № 442, до
складу центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд (контроль) у
сфері господарської діяльності відносяться 26 органів. З існуючих Центральних органів
виконавчої влади слід відмітити наступні інспекції та агентства, результати перевірок яких
можуть бути використані при проведенні ЕА:
−Державна архітектурно-будівельна інспекція України;
−Державна екологічна інспекція України;
−Державна інспекція енергетичного нагляду України;
−Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
З перелічених інспекцій, тільки профільне агентство не здійснює державний нагляд
(контроль) у сфері господарської діяльності.
При проведенні ЕА найбільшу зацікавленість викликають результати обстежень
Державної інспекції енергетичного нагляду України. Наказом Мінпаливенерго від 15.11.2010
№ 473 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29.12.2010 р. за № 1374/18669)
затверджено форму Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю).
Кожен акт передбачає наявність переліку питань, що підлягають перевірці під час обстеження
суб’єктів господарювання.
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Розглянемо, які дані можуть бути отримані при проведенні заходів державного
енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері
теплопостачання і споживачами електричної енергії з затверджених форм актів наказом
Міністерства палива та енергетики України №473 від 15.11.2010. При проведенні ЕА різних
об’єктів господарської діяльності можна використати перелік питань, як первинну інформацію
для формування опитувальних анкет та накопичення статистики щодо діяльності наступних
суб’єктів:
−електропередавальних організацій;
−споживачів I, ІІ, ІІІ категорії з надійності електропостачання, які не віднесені до
високого та середнього ступенів ризику;
−організацій з обслуговування та експлуатації житлового фонду незалежно від категорії з
надійності електропостачання;
−дошкільних, навчальних та лікувальних закладів II та III категорій з надійності
електропостачання;
−споживачів електричної енергії, у власності яких є системи автономного
електропостачання незалежно від категорії з надійності електропостачання;
−суб'єктів господарської діяльності (споживачів теплової енергії) щодо технічного стану,
організації експлуатації тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення,
вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору і повернення конденсату та дотримання
режимів споживання теплової енергії;
−суб'єктів та/або об'єктів електроенергетики.
Тому перелік питань уже розподіллено за різними суб’єктами, на яких може проводитись ЕА і
в них розглядаються наступні характеристики:
− загальна характеристика енергоустаткування, що знаходиться в експлуатації;
−організація експлуатації;
−технологічні порушення на об'єктах електричних мереж;
−комплексна якісна та кількісна оцінка технічного стану об'єктів електричних мереж;
−фактичний технічний стан об'єктів електричних мереж;
−технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт об'єктів електричних мереж;
−модернізація та реконструкція електричних мереж і обладнання;
−відповідність схем зовнішнього електропостачання споживачів вимогам категорійності
їх струмоприймачів та забезпечення надійного електропостачання споживачів;
−режими постачання електричної енергії та потужності та ін.
Аналіз результатів таких перевірок дозволить виявити осередки на які необхідно звернути
особливу увагу при підготовці і проведенні ЕА, а також забезпечити (у заходах) вирішення
найбільш значимих та важливих для споживача проблем.
Висновки.
1.
Для забезпечення ефективного впровадження державної політики з
енергозбереження актуальним є закріплення за одним з центральних органів виконавчої
влади(наприклад Державної інспекція енергетичного нагляду України) функцій з нагляду
(контролю) у сфері енергозбереження.
2.
Під час проведення ЕА в першу чергу повинно опрацьовуватися результати
перевірок державних наглядових органів, зокрема питань, які прямо або опосередковано
стосуються тематики аудиту.
3.
Розроблені відповідно до закону України уніфіковані форми акту повинні бути
методичною базою при формуванні завдань для проведення аудиту з енергозбереження.
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