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ВСТУП 
Подолання кризи в енергетичному секторі та забезпечення 

енергонезалежності України є першочерговим завданням для нашого 
суспільства. Для цього необхідно сформувати нову енергетичну культуру та 
виховати нове енергосвідоме покоління.  

Розвинути енергосвідомість у молоді можна лише на реальних прикладах 
енергоефективності навколо себе. Університет має стати базовим інноваційним 
майданчиком, чий досвід у подальшому допоможе виховувати нове покоління 
молодих фахівців, у яких ощадливе ставлення до енергоресурсів буде 
покладене в основу професійної і суспільної діяльності. 

Існуючий  досвід  впровадження  енергозберігаючих  технологій  у 
освітніх закладах України свідчить, що  проблемою бюджетних об’єктів 
загалом і освітніх закладів зокрема є нераціональне використання 
енергоресурсів і відсутність необхідних інвестицій в модернізацію 
(реконструкцію) енергетичної  інфраструктури, постійно зростаючі  тарифи  на 
енергоносії та застаріла матеріально‒технічна база.  

Комплексна науково‒технічна програма «Енергоефективніть та 
енергозбереження» Київського національного університету технологій та 
дизайну на 2012 – 2016 роки (далі НТП) передбачає стратегічні напрями щодо 
зменшення енергоспоживання шляхом впровадження організаційних, 
техніко‒технологічних заходів  і матеріального  стимулювання 
енергозбереження за рахунок внутрішніх резервів Університету. 

Для  забезпечення  навчального  процесу  у Київському національному 
університеті технологій та дизайну (далі Університет) використовуються 
електрична  енергія,  теплова  енергія, вода і природній газ.  Перераховані  
енергоносії  використовуються для забезпечення роботи інженерних   мереж 
будівель та споруд, а саме:  

•  опалення;  
•  вентиляції; 
•  гаряче водопостачання;  
•  кондиціонування;  
•  освітлення. 
Енергоспоживання будівлями Університету залежить значною мірою від 

функціонального призначення будівель та споруд основного і допоміжного 
навчально‒виробничого призначення, які  використовуються   для забезпечення 
навчального процесу і поділяються на:  

•  навчальні корпуси ‒ 15 (з них: 8 ‒ у м. Києві, 3 ‒ у м. Львові, 3 ‒ у м. 
Чернігові, 1 (оренда) ‒ у м. Черкаси) ;  

•  гуртожитки ‒ 9  (з них: 8 ‒ у м. Києві, 1 ‒ у м. Львові);  
•  бібліотека ‒ 1;  
•  господарські споруди ‒ 10;  
•  їдальня ‒ 1;  
•  студентський спорттабір «Молодіжний», с. Плюти, Київська обл.‒1;  
Дані щодо рівнів споживання та видатків коштів за спожиті  енергоносії і 

воду в Університеті за останні роки (табл.1), свідчать, що внутрішні інженерні 
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системи енергоспоживання, будівлі навчальних корпусів, гуртожитків і ін. 
містять значний практичний потенціал енергозбереження.    

Таблиця 1 – Дані про споживання енергоносіїв та води 

КЕКВ Показник Одиниці 
виміру 

2010 2011 2012 

кількість вартість 
тис.грн. кількість вартість 

тис.грн. кількість вартість 
тис.грн. 

1161 Теплова енергія тис. Гкал 13,10 4182,94 11,206 4258,1 12,538 6354,00 

1162 Електро-
енергія 

активна млн. кВт· 
год 3,60 1400,80 3,57 2284,37 2,89 2043,64 

реактивна млн. 
кВАр∙год 1,52 57,62 1,42 60,58 0,75 33,17 

1163 Холодна вода тис . м3 192,27 572,17 173,72 559,17 148,46 517,78 

1164 Природний газ тис. м3 37,88 22,51 38 28,66 30,24 23,00 

Всього   6236,04  7190,88  8971,59 

 
Згідно представлених даних, за 2012 рік порівняно з попереднім роком 

спостерігається збільшення обсягів споживання теплової (на 12%), зменшення 
споживання активної ( на 19 %) та реактивної електроенергії (на 47%), холодної 
води (на 14,5%), природного газу (на 20,4%).  

Шлях  впровадження  енергозберігаючих  технологій  є  складним  та  
витратним саме через:  

•   нестачу  коштів   для  впровадження  енергозберігаючих заходів  та  
технологій, формування бюджету Університету на  енергозбереження  за  
залишковим принципом;  

• відсутність  мотивації   до  впровадження  енергозберігаючих  
технологій та  «непрозорість» оцінювання  кінцевого результату;   

• низький рівень обізнаності керівників середньої ланки у сфері 
енергозберігаючих технологій і пасивну поведінку власних інженерних  служб;  

•  специфіку  оцінки  реальної матеріальної  вигоди  від  впровадження  
енергозберігаючих технологій та відсутність системи перерозподілу коштів, 
якщо така економія з’являється.  

НТП є концептуальним документом для практичної реалізації політики 
енергозбереження, здійснюваної відповідно до:  

 Закону України  "Про енергозбереження"; 
 Указу  Президента  України  від  28 липня 2008 року №679/2008 про 

введення в дію рішення  Ради  національної  безпеки  і  оборони України "Про  
стан  реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів"  від 30 травня 2008 року; 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року 
№159‒р «Про деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів»; 
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 Постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. №243  "Про 
затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 
2010‒2015 роки». 

Основні завдання і заходи НТП реалізують базові напрями, 
сформульовані в: 

 Указі Президента України від 16 червня 1999 р. N  662 (662/99)   "Про   
заходи   щодо   скорочення енергоспоживання бюджетними установами, 
організаціями та казенними підприємствами"; 

 Постанові  Кабінету Міністрів України  від 30 листопада 1999 р. N2183 
„Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та 
казенними підприємствами”; 

 «Програмі Міністерства освіти та науки України   щодо зменшення 
споживання енергоресурсів навчальними закладами та установами освіти, 
підпорядкованими  міністерству і фінансування яких здійснюється з 
державного бюджету, на 2010‒2014 рр.»,  затвердженою наказом Міністерства 
від 26.02.2010 р. № 147;  

 Листі Міністерства освіти та науки  №1/9‒616 від    09.09.2010р.  «Про 
надання звітів щодо стану реалізації енергоефективних заходів програми 
зменшення споживання енергоресурсів навчальним закладами і установами 
освіти, підпорядкованих міністерству і фінансування яких здійснюється з 
державного бюджету»; 

 Листі Міністерства освіти та науки    №1/9‒803  від    10.11.2010р.   
«Про надання Міністерству освіти і науки України  пропозицій щодо 
розроблення та включення до  плану заходів з енергозбереження, забезпечуючи  
зменшення витрат на комунальні послуги та  енергоносії шляхом санації 
будівель».   

Виходячи з вищенаведених документів, виконання НТП передбачає 
поетапну реалізацію  енергоощадних заходів  на об’єктах Університету  з 
розробкою проектної документації і відповідним  техніко‒економічним 
обґрунтуванням, а саме:  

• формування  дієвої  вертикалі  управління енергогосподарством 
Університету,  створення  в структурі головного інженера служби 
енергоменеджменту; 

• залучення наукових, виробничих та інноваційних  ресурсів до реалізації 
енергозберігаючих  проектів,  створення  демонстраційних  зон  високої 
енергоефективності і поширення досвіду з питань енергозбереження;  

•  формування  внутрішніх  консультаційних  та  інформаційних  центрів  
енергозбереження для поширення досвіду з питань енергозбереження.  

Реалізація НТП  передбачає аналіз існуючого стану, постійний 
моніторинг та прогноз розвитку систем енергоспоживання у полі  діючої 
нормативно‒правової бази, розробку  науково‒методичного забезпечення 
основних, найбільш ефективних напрямів діяльності з енергозбереження, 
спрямованих на реалізацію Державної програми з енергозбереження в умовах 
університету.  
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Передумовою ефективного проведення політики енергозбереження є 
створення та впровадження в життя нормативно-правової бази 
енергозбереження, формування сприятливого інвестиційного середовища, 
налагодження та забезпечення ефективного функціонування системи 
управління і навчально-інформаційного забезпечення заходів з 
енергозбереження. 

Таким  чином,  сфера  регулювання  енергоефективності і ощадного 
споживання енергоносіїв виходить  за межі суто  технічних питань 
використання паливно-енергетичних ресурсів  і має узгоджуватись із  
принципами  та  моделлю розвитку Університету,  впливати  на  структуру 
видатків на енергозабезпечення, соціальні та культурні аспекти 
енерговикористання серед викладачів, співробітників та студентів.   
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ПРОГРАМИ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ НА 2012 – 2016 РОКИ 

1.1 Мета і завдання 
Метою  комплексної науково-технічної програми  є  створення цiлiсної та 

ефективної системи управління енергоспоживанням шляхом  впровадження 
новітніх технологій енергозабезпечення i вихід Університету на оптимальні  
рівні споживання  енергоносіїв і води у відповідності до діючих нормативних 
актів, а саме:  
          1) Зменшення видатків на оплату енергоносіїв за рахунок  впровадження 
сучасних технологій у сфері енергозбереження і, як наслідок, зменшення 
питомих рівнів енергоспоживання з розрахунку на приведену загальну площу 
об'єктів Університету.  

Цільовий індикатор: зниження витрат коштів загального та спеціального 
фондів річного бюджету Університету на оплату енергоносіїв  у середньому на 
15‒20% у співставних умовах. 

2) Підвищення надійності функціонування і  розвиток інженерних систем 
енергозабезпечення та водопостачання Університету, зниження навантаження 
на інженерну інфраструктуру за рахунок економії тепла і електроенергії, 
зниження витрат на енергоспоживання шляхом поетапного впровадження  
проектів комплексного використання енергозберігаючих технологій.  

Цільовий індикатор: підвищення надійності систем електро-, тепло- та 
водозабезпечення,  зниження річних експлуатаційних витрат, витрат на поточні 
та аварійні  ремонти на 10 ‒ 15% порівняно з рівнем 2010р. 

3) Формування науково-обґрунтованої технічної, економічної й 
управлінської політики енергоощадності, розробка на її основі системи 
організаційних, техніко-технологічних заходів, спрямованих на  підвищення 
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.  

Цільовий індикатор: поетапне оцінювання потенціалу енергозбереження 
та прогноз економічної ефективності впроваджуваних заходів; формування 
річних планів енергоощадних заходів та бюджету НТП на основі  аналізу їх 
результатів реалізації за попередній період. 

Головними завданнями НТП є визначення загального існуючого та 
перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямів 
його реалізації, розроблення першочергових та перспективних заходів i завдань 
з підвищення енергоефективності існуючого обладнання, зокрема: 

 виявлення потенціалу енергозбереження на основі комплексних 
енергетичних обстежень структурних  підрозділів, будівель і споруд; 

 розробка організаційних механізмів реалізації заходів з виконання НТП, 
узгодження та розширення шляхів залучення матеріальних та фінансових 
ресурсів для  енергоощадних заходів і проектів; 

 розробка  пріоритетних напрямів енергозбереження в будівлях, 
спорудах та інженерних мережах, що знаходяться на балансі Університету; 
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 розробка рекомендацій і нормативів із вдосконалення системи 
енергоспоживання в Університеті у відповідності до діючих нормативних 
правових актів з енергозбереження у освітніх установах бюджетного 
фінансування; 

 запровадження служби енергоменеджменту та диспетчерського 
управління енергоспоживанням. 

 створення системи мотивацій для  заохочення посадових осіб щодо 
забезпечення контролю та управління енергоспоживанням, оптимального 
використання енергоресурсів  і підвищення ефективності капіталовкладень у 
системи енергозабезпечення; 

 використання технічного і інтелектуального потенціалу 
науково‒педагогічних і інженерних кадрів та студентства  Університету  для 
реалізації ефективної енергоощадної політики; 

 розробка комплексної системи пропаганди та агітації, рекламних 
заходів, семінарів та конференцій з енергозбереження, впровадження 
навчальних програм і курсів з енергозбереження. 

Щорічні плани заходів та етапи реалізації  НТП, терміни їх виконання  
формуються відповідно до фінансових можливостей Університету з  2012 по 
2016 рр. [4]. 

1.2 Етапи реалізації 
Для цілеспрямованої і ефективної реалізації політики енергозбереження в 

Університеті необхідно: 
- Виконати енергетичні обстеження об'єктів Університету.  Провести 

аналіз шляхів підвищення ефективності використання електричної, теплової 
енергії, холодної води, гарячого водопостачання та газу.  

- Провести оцінювання нормативних та фактичних рівнів споживання 
енергоресурсів об'єктами Університету, виявити основні складові 
неефективного використання тепла та електроенергії.  

- Виконати розрахунок можливої економії всіх видів енергоресурсів при 
декількох альтернативних варіантах реалізації заходів з енергозбереження 
шляхом вирішення оптимізаційних задач за критерієм енергоефективності. 
Визначити науково обґрунтований потенціал енергозбереження в Університеті. 

- Провести енергетичний аудит будівель і споруд,  розробити 
енергетичний паспорт Університету. Виявити організаційні, технічні і 
технологічні фактори, що стримують  реалізацію заходів з підвищення 
енергоефективності. 

- Провести аналіз ступеня оснащеності приладами обліку і сформувати 
бази даних щодо споживання тепла, електроенергії, води та газу на основі 
показів приладів обліку. Виконати   розрахунки обсягів енергоспоживання та 
витрат води, газу і одержати добові, сезонні та річні  графіки споживання тепла, 
електроенергії, води, газу. 

- Забезпечити приладами комерційного обліку та технологічного обліку  
системи електро-, тепло-, водо- та газоспоживання, створити автоматизовану 
систему обліку і управління енергоспоживанням в Університеті. 
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- Забезпечити поточне управління енергоспоживанням в Університеті 
через  службу енергоменеджера. 

- Розробити методики складання енергетичних балансів Університету та 
визначення планових лімітів енергоспоживання на календарний рік. 

- Розробити рекламно‒агітаційні матеріали, навчальні курси з підготовки 
та підвищення кваліфікації слухачів  з енергоощадності і енергоефективності. 

- Розробити організаційні та техніко‒технологічні заходи в  системах 
енергозабезпечення Університету по роках. 

- Визначити перелік індикаторів підвищення рівня енергетичної 
ефективності об'єктів Університету та їх цільових показників протягом 5 років 
виконання НТП. 

1.3 Основні напрями реалізації енергоощадної політики університету 
Базові принципи впровадження енергоощадних заходів вимагають 

розроблення: 
- Нормативно-правового забезпечення інспектування заходів з 

енергозбереження та дотримання лімітів енергоспоживання. 
- Механізму наукового супроводу та управління енергозбереженням в 

умовах Університету.  
- Організаційних моделей реалізації НТП, інвестиційних проектів та 

бізнес‒планів з впровадження сучасних техніки і технологій з метою 
енергозбереження. 

- Мотиваційних моделей підвищення ефективності використання 
енергоресурсів та заощадження витрат на енергозабезпечення. 

- Навчально-методичних матеріалів з підготовки кадрів та підвищення 
кваліфікації слухачів у сфері енергозбереження.   

Оскільки впровадження будь-яких заходів з енергозбереження вимагає 
детального дослідження існуючих проблем використання паливно-
енергетичних ресурсів та методів їх контролю, тому доцільним є розробка і 
реалізація планів щодо проведення даної науково-дослідної діяльності. 

1.4 Науково-дослідна та інноваційна діяльність 
Реалізація НТП передбачає формування тематичних планів науково- 

дослідних робіт Університету  на період 2012‒2016 рр. за пріоритетними 
напрямами шляхом розроблення та створення: 

- автоматизованих програмно‒технічних комплексів для моделювання 
режимів енергоспоживання та оцінювання економічної ефективності 
впровадження заходів з енергозбереження  в умовах Університету.  

- інформаційних систем контролю та управління енергоспоживанням. 
- сучасних автоматизованих електротехнологій для  теплогенеруючого та 

світлотехнічного обладнання. 
- систем  енергозабезпечення на основі комбінованих (традиційних та 

поновлюваних) джерел енергії. 
- автономних  тепло- та електроенергетичних засобів у системах 

енергозабезпечення. 
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- методів і засобів підвищення надійності та ефективності 
централізованих систем електро- та теплопостачання. 

- методів і систем  технічного діагностування обладнання систем 
енергоспоживання. 

 На основі проведених досліджень важливим етапом є розробка 
організаційно‒технічних заходів щодо можливостей підвищення 
енергоефективності в системах споживання ПЕР університету, а саме: 
електроспоживання, тепло-, газо- та водопостачання. 
 1.5 Організаційні та техніко‒технологічні заходи 

Досягнення мети  НТП  потребує послідовного і системного впровадження 
організаційних і  техніко‒технологічних  заходів, які потребують 
техніко‒економічного обґрунтування видатків коштів  на їх виконання. 
Пріоритетними заходами з енергозбереження, які передбачає реалізація НТП, є: 

    Організаційні заходи: 
1.5.1 Розроблення  техніко‒економічних обґрунтувань і виготовлення 

проектно‒кошторисної документації щодо реконструкції та модернізації  
інженерних мереж, які знаходяться на балансі Університету. 

1.5.2 Формування уніфікованого комплексу приладового  та методичного  
забезпечення для енергоаудиту, систем обліку, контролю і регулювання витрат  
енергоносіїв та води. 

1.5.3 Виготовлення проектно‒кошторисної документації щодо 
реконструкції  інженерних  систем  будівель,  облаштування  їх  пристроями 
локального обліку  і  обладнанням для  індивідуального  регулювання  
енергоспоживання  та  обліку витрат енергоносіїв. 

1.5.4 Впровадження автоматизованої системи комерційного та 
технологічного обліку енергоносіїв і води. 

1.5.5 Створення служби диспетчеризації та енергоменеджменту 
університету. Розрахунок лімітів, ведення баз даних споживання енергоносіїв і 
води,  доведення структурним підрозділам лімітів з енергоспоживання і т.п. 

1.5.6 Запровадження механізмів матеріального стимулювання посадових 
осіб за  досягнуті результати при впровадженні енергозберігаючих заходів і 
технологій. 

Техніко‒технологічні заходи в системах електроспоживання: 
1.5.7 Планова централізована заміна ламп розжарювання на 

енергозберігаючі;  заміна ламп в покажчиках та черговому освітленні на 
LED‒лампи.  

1.5.8 Планова заміна люмінесцентних ламп на енергозберігаючі (розрядні 
лампи підвищеного ККД, LED і т.п.). 

1.5.9 Автоматизація і залежне від часу доби та погоди управління 
джерелами світла у приміщеннях  шляхом використання сенсорів руху та 
освітленості; автоматичне управління електричним освітленням шляхом 
використання сенсорів присутності людей у приміщеннях загального 
користування (особливо на сходових клітинах, в допоміжних, складських 
приміщеннях і т.п.).  
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1.5.10 Запровадження систем частотного регулювання електроприводом, 
насамперед асинхронних двигунів великої потужності. 

1.5.11 Впровадження заходів компенсації реактивної потужності та систем 
забезпечення якості електроенергії. 

1.5.12 Запровадження диференційного (багатотарифного) обліку 
електроенергії. 

Впровадження комбінованих систем електроживлення з використанням 
поновлюваних джерел енергії.  Застосування сонячних фотобатарей для 
генерації електричної енергії. 

Техніко‒технологічні заходи в системах опалення: 
1.5.13 Модернізація теплових пунктів системи централізованого 

теплопостачання шляхом впровадження систем автоматичного 
погодозалежного регулювання параметрів теплоносія і розробки добових 
графіків режимів теплоспоживання. 

1.5.14 Застосування автономного повітряного опалення з подачею повітря 
тільки в робочу зону у приміщеннях зі зниженою температурою повітря, що 
визначено діючими нормативами. 

1.5.15  Впровадження комбінованих систем теплопостачання на основі 
автономних електрокотлів для догріву теплоносія у нічний час. 

1.5.16  Покращення теплозахисних властивостей огороджувальних 
конструкцій для зменшення витрат теплової енергії і енергоефективної роботи 
інженерних систем навчальних корпусів та гуртожитків. Утеплення вікон (чи їх 
заміни), вхідних дверей, стін, ізоляції підвальних приміщень.  

1.5.17 Переведення системи опалювання на черговий режим в неробочий час, 
святкові і вихідні дні, під час студентських канікул.  Регулювання  внутрішньої 
температури навчальних корпусів у нічний час. 

1.5.18 Проведення регулярних робіт щодо видалення відкладень (накипу) із 
стінок котлоагрегатів і теплообмінників. Промивка внутрішніх мереж систем 
опалення.  

1.5.19 Відновлення теплоізоляції на трубопроводах систем опалювання і 
систем гарячого водопостачання.  

1.5.20 Заміна трубчастих теплообмінників на пластинчасті і використання 
енергоефективних опалювальних приладів. Установка теплоізоляційних 
прокладок з екранами між опалювальними приладами і стіною, використання  
локальних регуляторів температури батарей опалення. 

1.5.21  Забезпечення можливості інфільтрації холодного повітря в 
опалювальних приміщеннях. Впровадження теплонасосних установок з  
використанням низькопотенціального тепла для опалювання, вентиляції, 
гарячого водопостачання, отримання холоду. Улаштування електроопалення з 
акумуляцією. 

1.5.22 Заміна швидкісних нагрівачів води (бойлерів) на електронагрівачі 
накопичувального типу. 

1.5.23 Впровадження автономного опалення з використанням індукційних  
нагрівачів. 
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Техніко‒технологічні заходи в системах приготування гарячої води, 
вентиляції та  кондиціонування: 

1.5.24 Запровадження графіків споживання  гарячої води. Впровадження 
систем автоматизованого управління системами гарячого водопостачання у 
відповідності до графіків.  

1.5.25 Переведення системи гарячого водопостачання у автономний режим з 
використанням локальних електробойлерів накопичувального типу. 
Використання ефективної водорозбірної арматури; 

1.5.26 Впровадження енергоефективних смарт-систем вентиляції з 
рекуперацією тепла. 

1.5.27 Заміна вентиляторів старих типів на сучасні вентилятори з 
підвищеним ККД. Використання регульованого частотного приводу 
вентиляторів або багатошвидкісних електродвигунів. 

1.5.28 Автоматичне керування вентиляційними установками шляхом 
встановлення блокування індивідуальних витяжних систем на включення 
тільки при роботі джерела викидів. 

1.5.29 Автоматичне регулювання температури теплоносія калориферів 
припливних камер залежно від температури навколишнього повітря. 

Автоматичне переведення систем вентилювання у режими «робочий час» – 
«неробочий»; «режим вихідного дня», впровадження графіків роботи 
вентиляційних систем [3]. 
 

2 ІСНЮЧИЙ СТАН ТА АНАЛІЗ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В 
УНІВЕРСИТЕТІ 

Ефективність використання енергетичних ресурсів та зменшення 
платежів за спожиті енергоносії в теперішній час є надзвичайно  актуальною 
задачею, оскільки видатки на оплату комунальних послуг є однією з найбільш 
витратних статей господарської діяльності Університеті. 

2.1 Структура енергоспоживання  
Питання щодо ефективного використання енергоносіїв та води на 

сьогодні  є особливо важливим, оскільки витрати на оплату спожитих 
паливно‒енергетичних ресурсів досить значні через постійне зростання 
тарифів.  

Нижче наведено динаміку помісячної зміни тарифів  на енергоносії та 
воду протягом останніх трьох років. 
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Рис. 2.1 – Динаміка зміни тарифів на електроенергію у 2010‒2012 рр. 

 
Рис. 2.2 – Динаміка зміни тарифів на теплопостачання у 2010‒2012 рр. 

 
Рис. 2.3 – Динаміка зміни тарифів на водопостачання у 2010‒2012 рр. 
У середньому річний тариф на електроенергію у 2012 році збільшився на 

12,68% у порівнянні з 2011роком. Щодо теплової енергії, то вартість 1 Гкал 
теплової енергії в порівнянні з 2011 роком зросла на 22,88%, тариф на воду 
збільшився на 8,74%. Ціна на газ залишалась незмінною на рівні 0,7254 
грн/м.куб. для гуртожитків, та 3,096 грн/м.куб. для навчальних корпусів. 
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Однією з основних проблем споживання енергоресурсів також є 
перевищення встановлених норм споживання. Особливо значними ці показники 
є по тепловій енергії та по витраті гарячої води. Так, на основі аналізу 
водоспоживання, при середньодобовій нормі споживання гарячої води 50 л  на 
1 людину маємо: для гуртожитків №2, №6 – 85 л/добу, для гуртожитків №3, №4 
– 71 л/добу.  

Нижче представлено структуру витрат коштів на енергоносії та воду від 
загальної вартості сплаченої за комунальні послуги за останні три роки.  

 

 
Рис. 2.4 – Витрати на оплату енергоносіїв та води за 2010 рік 

 

 
Рис. 2.5 – Витрати на оплату енергоносіїв та води за 2011 рік 
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Рис. 2.6 – Витрати на оплату енергоносіїв та води за 2012 рік 

 
Як бачимо, основну частину коштів, які витрачаються на оплату 

комунальних послуг, складають виплати за теплову та електричну енергію. 
 
2.2 Аналіз споживання енергоносіїв та води 
2.2.1 Водоспоживання 
Університет є значним споживачем холодної води, який в останні роки 

має тенденцію до зниження обсягів водокористування. Нижче представлено 
динаміку споживання холодної води за останні роки. 

 

  
Рис. 2.7 – Споживання холодної води в університеті за 2006‒2012 рр. 
На рис. 2.7 представлений графік споживання води в університеті 

протягом 2006‒2012 рр. Як видно з представлених даних, за 2012 рік відбулося 
скорочення обсягів споживання на 14,54% порівняно з 2011 роком і на 22,78% ‒ 
з 2010 роком. 
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Рис. 2.8 – Споживання холодної води у навчальних корпусах 

 за 2010‒2012 рр. 
Згідно наведеної гістограми (рис. 2.8) бачимо, що у порівнянні з 2011 

роком відбулося незначне перевищення споживання лише у навчальних 
корпусах №4 та №5. 

Порівняльний аналіз споживання води гуртожитками університету 
представлений на рис 2.9. Як бачимо з графіку споживання води в порівнянні з 
2011 роком зменшилося, що свідчить також і про зниження витрат коштів за 
водокористування.  

 

 
Рис. 2.9 – Споживання холодної води у гуртожитках університету  

за 2010‒2012 рр. 
Найбільша відносна економія, в порівнянні із 2011 роком, спостерігається 

у навчальному корпусі №3 та гуртожитках №3, №5 та №6. 
2.2.2 Споживання природного газу 
Споживачами природного газу в університеті є гуртожитки, в яких 

встановлено кухонні газові плити та навчальний корпус №1. Динаміка 
споживання газу в університеті за 2010‒2012 роки представлена на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10 – Динаміка споживання газу в університеті за 2010‒2012 рр. 

 
Згідно представлених даних, порівнюючи показники за три попередні 

роки, бачимо зниження споживання газу у 2012 році по кожній складовій щодо 
даних попередніх років. Загальна економія газу, у порівнянні із 2011 роком, 
становить 11,37%.  
          2.2.3 Електроспоживання 

Другою, після теплоспоживання, найбільшою статтею витрат коштів на 
оплату за спожиті енергоносії університетом є електрична енергії. На рисунку 
11 проілюстровано динаміку щомісячного споживання електроенергії за період 
2010 ‒ 2012 років. 

 

 
Рис. 2.11 – Споживання активної  електроенергії в університеті 

 за 2010‒2011 рр. 
Аналізуючи представлені графіки електроспоживання університету 

бачимо, що у 2010 та 2011 роках спостерігалось коливання споживання 
електричної енергії. У 2012 році видно чітке зниження показників 
енергоспоживання, порівняно з попереднім роком, загальнорічна економія 
складає 10,39%. 

На рис. 2.12 наведено споживання електроенергії гуртожитками 
університету за останні три роки. На зображеній діаграмі спостерігається 
економія електроенергії спожитої у 2012 році у порівнянні із минулими роками. 
Найбільша відносна частка зменшення використаних енергоресурсів припадає 
на гуртожиток №7. 
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Рис. 2.12 – Споживання електроенергії в гуртожитках за 2010‒2012 рр. 

Університет також є значним споживачем реактивної енергії, що 
представлено на рис. 2.13. Тенденції, щодо змін, аналогічні споживанню 
активної електроенергії. 

 
Рис. 2.13 – Споживання реактивної електроенергії в університеті  

за 2010‒2012 рр. 
Як бачимо з рисунку тенденція щодо зменшення споживання  реактивної 

енергії досить значна. 
 

    2.2.4 Теплоспоживання 
 

З представленого у п.п. 2.1 аналізу встановлено, що основна частина 
витрат на сплату рахунків за комунальні послуги приходиться на рахунки за 
спожиту теплову енергію (у 2012 році‒70,82%), тому слід приділити особливу 
увагу питанню ефективності використання теплової енергії Університетом. 
Динаміка споживання теплової енергії за період 2010‒2012рр. представлена на 
рис. 2.14. 
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Рис. 2.14 – Споживання теплової енергії в університеті за 2010‒2012 рр. 

З Рис. 2.14 видно, що у 2012 році Університет спожив менше теплової 
енергії, ніж у 2011, проте, чи свідчить це про підвищення ефективності 
енерговикористання?  Для відповіді на це питання було проведено дослідження 
відповідності обсягу фактичного споживання розрахунковим нормам. 

 Метою дослідження було визначити ефективність використання теплової 
енергії. У дослідженні розглядалось фактичне місячне споживання тепла 
будівлями університету за період з 26 листопада 2012 року по 25 січня 2013 
року. Дані порівнювались із розрахованими  відповідно до температури 
зовнішнього повітря нормами. Дослідний період вибрано з огляду на те, що 
опалювальний сезон 2012/2013 розпочато 26.11.2012 для навчальних корпусів 
та 17.10.2012 для гуртожитків, тому розраховувати норму споживання тепла 
для жовтня було б не доцільно.  

За виразом (1) було визначено нормовану величину місячного 
споживання  тепла для кожної з будівель університету [1]: 

0 ГВПQ= Q +Q ,Гкал  (2.1) 
де Q0 ‒ кількість теплоти необхідної для опалення, Гкал; 
QГВП ‒ кількість теплоти необхідної на ГВП. 
Кількість теплоти необхідної для опалення було розраховано за виразом 

(2.2) : 

0 0 в зовнQ =Vq (t +t ) 24 n 10 , Гкал   6  (2.2) 
де V – зовнішній об’єм будівлі, м3; 

n‒ кількість діб у відповідному місяці; 
q0 ‒ питома характеристика опалення будівлі, ккал/м3·год·град0С [2]; 
tвн‒ усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря 

опалювальних приміщень, tвн=200С [3]; 
tзовн – середньодобова температура зовнішнього повітря у відповідний день, 

0С [4]; 
Кількість теплоти необхідної для ГВП розраховано за виразом (2.3): 

-6
0 в 1 2Q =V cρ(t - t )Ч10 , Гкал  (2.3) 
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де Vв – об’єм спожитої гарячої води, м3; 
с‒ питома теплоємність води, с=1 ккал/кг·0С; 
ρ ‒ густина води, ρ=1000 кг/м3; 
t1 – температура гарячої води у системі ГВП, приймаємо t1=460С; 
t2 – температура холодної води, приймаємо t1=130С. 
Такі норми розраховано для досліджуваного місяця, відповідного місяця 

попереднього опалювального сезону та попереднього місяця досліджуваного 
сезону. Результати розрахунків зведено у відповідні форми Методики та 
побудовані графіки представлені нижче.  

 

 
Рис. 2.15‒Порівняння  економії спожитого тепла за листопад 2012 року (%) 

 
Рис. 2.16 ‒ Порівняння  економії спожитого тепла за грудень 2012 року (%) 

 
Рис. 2.17‒Порівняння  економії спожитого тепла за січень 2013 року (%) 
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2.3 Характеристика інженерних мереж університету 
Університет має розгалужену мережу постачання енергоносіїв та води, 

що знаходяться на балансі університету. Наведемо характеристику кожної з 
них.       

Тепломережі. Теплозабезпечення університету здійснюється від ТЕЦ‒5 
ПАТ «АК Київенерго» по тепломагістралях №2 та №8 з вузлами приєднання в 
місцевих теплопунктах та параметрами теплоносія (вода) 115‒70оС. 

Таблиця 2.1 – Характеристика тепломереж університету 

Споживач Теплоносій Параметри теплової мережі 
Діаметр, мм Довжина, м Прокладка Тип 

Корпус №3 Гаряча вода 2×89 61 НІП канал Підвісна 

Корпус №1 Гаряча вода 219,159, 
133,108,89 

43, 97,7, 60, 
42, 32, 110, 

85 та 78 
НІП канал Підвісна 

Корпус №4 Гаряча вода 2×108 10 НІП канал Підвісна 
Корпус №5 Гаряча вода 2×150 24 НІП канал Підвісна 

Гуртожиток №5 Гаряча вода 2×89 42 НІП канал Підвісна 
Гуртожиток №7 Гаряча вода 2×100 50, 50 НІП канал Підвісна 

Гуртожиток №2‒6 Гаряча вода 2×76 
2×100 

87 
37 НІП канал Підвісна  

Гуртожиток №3‒4 Гаряча вода 2×89 
2×100 

64 
122 НІП канал Підвісна 

Адмінкорпус Гаряча вода 2×50 46 НІП канал Підвісна 

Мережа водопостачання. Складається з водопостачального та 
каналізаційного господарства. Система водопостачання Університету має 15 
вводів діаметром 100 мм та 4 вводи по 150 мм. Каналізація поділяється на 
фекальну та дощову. Від санвузлів приміщення відведено 20 спускових 
трубопроводів діаметром 100 мм кожний, в свою дощова каналізація  має 8 
спусків діаметром по 150 м. 

Електромережі. Надходження електроенергії до внутрішніх мереж  
КНУТД здійснюється від дев’яти трансформаторних підстанцій через ГРЩ  0,4 
кВ. Живлення від ТП здійснюється кабельними лініями. В таблиці 3 наведені 
основні характеристики електромереж. 
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 Таблиця 2.2 – Характеристика електромереж університету 

Споживач 
Тип 

трансформатора 
(к‒ть вводів) 

Тип кабелю Протяж
ність, м 

Встановлена 
потужність 

об'єкта, 
кВт  

Потреби 

Гуртожиток №2 
(ТП‒3337) 

ТМ‒3
20/10 

Ввід №1 АСБ 3×95 60 
50 

Освітлення, 
кімнати 

гуртожитку Ввід №2 АПВБ 3×95 60 

Гуртожиток №3 
(ТП‒2056) 

ТМ‒3
20/10 

Ввід №1 АПВБ‒1 
3×90+1×35 40 

50 
Освітлення, 

кімнати 
гуртожитку Ввід №2 АПВБ‒1 

3×90+1×35 40 

Гуртожиток №4 
(ТП‒2056) 

ТМ‒3
20/10 

Ввід №1 АСБ 3×95 60 
200 До 

навантаження Ввід №2 АПВБ 3×95 60 

Гуртожиток №6 
(ввід №1: 

ТП‒2885/5, ввід 
№2: ТП‒3337/3) 

ТМ‒3
20/10 Ввід №1 АПВБ‒1 

3×150+1×95 130 
150 

Чергове і 
побутове 

освітлення 
ТМ‒3
20/10 Ввід №2 АПВБ‒1 

3×150+1×95 
130 ліфт 

Гуртожиток №7 
(ТП‒3511) 

ТМ‒3
20/10 Ввід №1 АСБ 

3×90+1×70 350 
210 

Чергове і 
побутове 

освітлення 
ТМ‒3
20/10 Ввід №2 АСБ 

3×90+1×70 350 Електроплити і 
освітлення 

Гуртожиток №8 
(ТП‒5507) 

ТМ‒3
20/10 

Ввід №1 ВВГ 
3×120+1×95 66 

210 

Ліфти, 
тех.освітлення, 
димовидалення 

Ввід №2 ВВГ 
3×120+1×95 66 До 

навантаження 

Корпуси 
№№1,2,3,6,7,8 

(ТП‒740) 

Т‒630 
кВА Ввід №1 

‒ ‒ 1000 До 
навантаження Т‒630 

кВА Ввід №2 

Корпус №4 
(ТП‒3938) 

 

Т‒400 
кВА Ввід №1 

 2 
взаєморезерву
‒юючі кабелі 
типу 
АПВБ 
3×185+1×120 

40 

525 

Освітлення, 
актова зала, 

ліфти, насоси 
теплопункту та 

подачі води Т‒400 
кВА Ввід №2 

 2 
взаєморезерву
‒юючі кабелі 
типу  
АПВБ 
3×185+1×120 

40 

Корпус №5 
(ТП‒2782) 

Т‒320 
кВА 

Ввід №1 АПВБ 
3×70+1×35 18 

200 До 
навантаження Ввід №2 АПВБ 

3×70+1×35 
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Газові мережі. Газопостачання будівель, що знаходяться на балансі 
університету здійснюється газопроводами низького тиску (до 500 мБар). 
          2.4  Результати енергетичних обстежень  будівель 

Більшість будівель та споруд університету збудовані понад 30 років тому  
потребують термомодернізації, а саме: утеплення стін, перекриттів та заміни 
вікон, вхідних груп будівель університету.  В таблиці 4 наведено найменування 
об’єктів, що підлягають санації. 

 
Таблиця 2.3 – Технічні характеристики будівель університету 

Найменування 
будівлі 

Площа, м2 

(за зовн. 
обмірами) 

Об’єм, м3 

(за зовн. 
обмірами) 

Площа, м2 

(за внутр. 
обмірами) 

Об’єм, м3 

(за внутр. 
обмірами

Рік 
будівництва Характеристика 

Навчальний 
корпус №1 32066,75 132132,3 27741,72 96673,53 1914, 1937, 

1965, 1970 

3–5‒ти поверхова 
будівля. 

Фундаменти 
бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля – 
залізна, 

азбестоцементні 
листи, плоска м’яка 

рулонна. 

Навчальний 
корпус № 2 5366,28 20570,74 4790 16232 1965 

5‒ти поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля – 
азбестоцементні 

листи. 

Навчальний 
корпус № 3 5239,8 17835,32 4907 18427 1956 

4‒х поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля – 
плоска м’яка 

рулонна. 

Навчальний 
корпус № 4 18029,06 78311,98 14000,86 ‒ 1976 

14‒ти поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
залізобетонні, стіни 
– з/бетонні панелі, 
покрівля – плоска 

м’яка рулонна. 

Навчальний 
корпус №5 1785,1 6243,77 1650,1 5253,77 1966 

3‒х поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля – 
азбестоцементні 

листи. 
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Навчальний 
корпус №6 745,3 3320,5 731,3 3154 1976 

2‒х поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля – 
азбестоцементні 

листи. 

Навчальний 
корпус № 7 559 2962,7 497,7 _ 1960 

2‒х поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля – 
азбестоцементні 

листи. 

Корпус № 8 980,2 2749,6 885,4 _ 1914 

3‒х поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля – 
азбестоцементні 

листи. 

Навчально‒науко
вий комплекс 914,09 6215,5 900 5000 1993  

Гуртожиток № 2 4981,14 14098 4251,1 ‒ 1970 

5‒ти поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
з/бетонні, стіни 

цегляні, покрівля – 
азбестоцементні 

листи. 

Гуртожиток № 3 4884,6 13897 4273,8 ‒ 1962 
5‒ти поверхова 

будівля. 
Фундаменти – 

з/бетонні, стіни – 
цегляні, покрівля 
азбестоцементні 

листи. 
Гуртожиток № 4 6225,4 20763 ‒ ‒ 1966 

Гуртожиток № 5 4920 13926 3797,2 ‒ 1975 

9‒ти поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
з/бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля – 
плоска м’яка 

рулонна. 

Гуртожиток № 6 4862,1 14325 4036,0 ‒ 1977 

9‒ти поверхова 
будівля з цокольним 

поверхом. 
Фундаменти – 

бетонні, стіни – 
цегляні, покрівля – 

плоска м’яка 
рулонна. 
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Гуртожиток №7 10514 44286 9719,0 ‒ 
1984, 2011 – 
реконструк-

ція 

7‒ми поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
з/бетонні, стіни ‒ 

цегляні, покрівля – 
плоска м’яка 

рулонна. 

Гуртожиток №8 5524 15873 3970,8 ‒ 1996 

14‒ти поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
свайні з/бетонні, 
стіни – цегляні, 

покрівля – плоска 
м’яка рулонна. 

Гараж для 8‒ми 
автомобілів ‒ ‒ 180 538,47 1990 

фундаменти – 
бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля ‒ 
металева й 

азбестоцементні 
листи. 

 

Гараж для 6‒ти 
автомобілів ‒ ‒ 267 880 1990 

фундаменти – 
бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля ‒ 
металева й 

азбестоцементні 
листи. 

 

Майстерня по 
ремонту 

автомобілів 
146,5 ‒ 121 886 1976 

2‒х поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
бетонні, стіни 

цегляні, покрівля – 
азбестоцементні 

листи. 

Пункт технічного 
обслуговування 

автомобілів 
422,3 1832,5 393,1 1627,42 1976 

2‒х поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
бетонні, стіни 

цегляні, покрівля – 
азбестоцементні 

листи. 

Їдальня зі 
складом 2609,1 11740,9 1797,1 8169,7 1970 

2‒х поверхова 
будівля з переходом 

і технічним 
поверхом. 

Фундаменти – 
бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля – 
плоска м’яка 

рулонна. 



 
 

30 
 

Склад 
будматеріалів ‒ ‒ 57,93 115,86 1976 

прибудова до пункту 
технічного 

обслуговування 
автомобілів. 

Фундаменти – 
бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля – 
азбестоцементні 

листи. 

Деревообробна 
майстерня з 

прибудованими 
боксами – 7 од. 

1124,4 3373,2 577,7 2098 1960 

2‒х поверхова 
будівля. 

Фундаменти – 
бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля – 
азбестоцементні 

листи. 
 

Складські 
приміщення на 7 

відділень 
господарчий двір 

‒ ‒ 148,3 710 1991 

фундаменти – збірні 
з/бетонні, стіни – 

цегляні, покрівля – 
плоска м’яка 

рулонна 
Будівля для 

господарських 
потреб 

‒ ‒ 18,4 46 ‒ стіни цегляні. 

Бокси на 
господарчому 

дворі ‒ 8 одиниць 
‒ ‒ 444,8 1398 ‒ стіни з/бетонні, 

покрівля – м’яка. 

Приміщення 
господарського 

інвентарю 
‒ ‒ 19 41,6 ‒ 

стіни – цегляні, 
покрівля – 

азбестоцементні 
листи. 

Металева споруда ‒ ‒ 143,4 566,43 ‒ 

фундаменти – 
бетонні, стіни ‒ 

металевий профіль, 
покрівля ‒ 

азбестоцементні 
листи. 

Трансформаторна 
підстанція 56 220,64 ‒ ‒ ‒ фундаменти – 

бетонні, стіни – 
цегляні, покрівля – 

металева. 
 

Механічна 
майстерня ‒ ‒ 124,90 391,79 ‒ 

Зварювальна 
дільниця ‒ ‒ 46,5 172,05 ‒ 

Виробниче 
приміщення 

столярного цеху 
‒ ‒ 41,15 121,39 ‒ 

стіни – металеві, 
покрівля  ‒  

азбестоцементні 
листи. 

Одноповерхова 
будівля госп. 

двору 
‒ ‒ 21,65 64,33 ‒ 

фундаменти – 
блочні, стіни – 

цегляні, перекриття 
– панельні, покрівля 
– оцинковане залізо. 
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2.4.1  Проектні характеристики системи теплозабезпечення будівель 
В університеті здійснюється облік енергоносіїв та води, що споживаються 

у навчальних корпусах, гуртожитках, господарчих будівлях. Так, згідно 
енергетичних обстежень, на сьогодні маємо 16 лічильників обліку 
електроенергії, 9 лічильників обліку теплової енергії , 17 лічильників води та 16 
лічильників обліку газу .  

Службою головного інженера було розроблено реєстр лічильників 
комерційного обліку енергоносіїв та води (додаток М). 

Згідно технічних умов на приєднання об’єктів до теплових мереж ПАТ 
«Київенерго» у таблиці 5 наведено теплові навантаження будівель 
університету. 
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Таблиця 2.4 – Баланс теплових навантажень 
 

Середньо-
годинне,   
Гкал/год

 Максима-
льне, 

Гкал/год

Середньо-
добове, 
Гкал/год

1 Корпус№3 520853 0,188
2 Гуртожиток №5 520784 0,210 0,069 0,165 1,650
3 Корпус №8 520791 0,069

4 Навчально- вироб-
нича майстерня

520856 0,220

5 Корпус №1(ТП-1) 0,441 0,160 0,193
6 Корпус №1(ТП-2) 0,358

7
Майстерня, гаражі, 

частина корпусу 
№1 (ТП-2.2)

0,460

8
Їдальня, частково 
кафедра 
дизайну(ТП-3)

0,227 0,289

9 Корпус №2 (ТП-4) 0,424

10 Корпус №4 ( 
нижня зона ТП-5)

0,160

11 Корпус №4  верхня 
зона (ТП-6)

0,620 0,882

12 Ангар 0,078
13 Гуртожиток №2+6 520248 0,399 0,120 0,287 2,870
14 Гуртожиток №3+4 520271 0,449 0,120 0,288 2,880
15 Корпус №5 520531 0,160
16 Гуртожиток №7 520591 0,610 0,240 0,600 5,760

Всього 5,073 1,093 1,884 18,600

1 Гуртожиток №8 230249 0,234 0,029 0,116 0,702

Всього по КНУТД 5,307 1,122 2,000 19,302

Баланс теплових навантажень на систему опалення КНУТД по дог.№ 520243  

1,110

Баланс теплових навантажень на систему опалення  по дог.№ 520243  

Теплове навантаження 

Вентиляція

0,095

1,075

0,035

1,110

  Опален-
ня,                

Гкал/год

Гаряче водопостачання

№ 
п/п

Об'єкт                  
(теплопункт)

Особовий 
рахунок

Гкал/год

5,4400,544520855

 
 
 
          Згідно договору на теплопостачання, ПАТ «Київенерго» доводить 
температурний графік теплової мережі, адекватний реальній потребі 
споживачів на кожний опалювальний сезон,  який наведений в  табл. 2.5 та на 
рис. 2.18.  
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Таблиця 2.5 – Табличне відображення температурного графіка 
 

tзовн. Т1 Т1' Т1" Т2 tзовн. Т1 Т1' Т1" Т2 
+ 11 65,0 50,5 47,1 39,5 ‒6 90,2 66,7 61,5 48,5 
+ 10 65,0 50,5 47,1 39,5 ‒7 92,1 68,0 62,6 49,2 
+ 9 65,0 50,5 47,1 39,5 ‒8 94,1 69,2 63,7 49,9 
+ 8 65,0 50,5 47,1 39,5 ‒9 96 70,4 64,7 50,5 
+ 7 65,0 50,5 47,1 39,5 ‒10 97,8 71,6 65,7 51,2 
+ 6 65,0 50,5 47,1 39,5 ‒11 99,5 72,7 66,7 51,8 
+ 5 65,0 50,5 47,1 39,5 ‒12 101 73,8 67,7 52,4 
+ 4 67,1 51,9 48,6 40,1 ‒13 103 74,8 68,6 53 
+ 3 69,6 53,6 50,0 41,1 ‒14 104 75,8 69,5 53,6 
+ 2 72,2 55,2 51,4 42,0 ‒15 106 76,8 70,3 54,1 
+ 1 74,6 56,8 52,8 42,9 ‒16 107 77,8 71,2 54,7 
0 77,0 58,3 54,1 43,7 ‒17 109 78,7 71,9 55,2 

‒1 79,3 59,8 55,4 44,6 ‒18 110 79,5 72,7 55,7 
‒2 81,6 61,2 56,7 45,4 ‒19 112 80,3 73,4 56,1 
‒3 83,8 62,7 58,0 46,2 ‒20 113 81,1 74,1 56,6 
‒4 86,0 64,0 59,2 47,0 ‒21 114 81,9 74,8 57 
‒5 88,1 65,4 60,3 47,7 ‒22 115 82,6 75,4 57,4 

 
Де, Т1 – температура у подавальному трубопроводі тепломережі з параметрами 

тепломережі  115‒70˚С; 
Т1’‒ температура у подавальному трубопроводі тепломережі з параметрами 
тепломережі   105‒70˚С; 
Т1” ‒ температура у подавальному трубопроводі тепломережі з 
параметрами тепломережі 95‒70˚С;  
Т2  ‒ температура у зворотньому трубопроводі ˚С.   
 

 
Рис. 2.18 – Графічне відображення температурного графіка                             
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Реальний графік теплового навантаження відрізняється від нормативного 
тим, що параметри теплоносія на вході у елеваторні вузли у середньому на 15оС 
нижчі, що не дає змоги забезпечувати комфортні умови в опалювальних 
приміщеннях університету. 

У відповідності до плану заходів комплексної науково‒технічної 
програми «Енергоефективність та енергозбереження» в університеті на 2012 – 
2016 роки (п.3, п.16) робочою групою з фахівців інженерної служби і кафедри 
електроніки та електротехніки виконане термографічне обстеження приміщень 
(навчальних аудиторій, лабораторій) навчальних корпусів №1, №2 та №4, 
включених до плану у відповідності до службових заявок деканів: 

- ТСМ (аудиторії 4‒1109, 4‒0301, 2‒0301, 2‒0501, 2‒0503, 2‒0504); 
- ФХТ (аудиторії 1‒0231 та 1‒0233); 
- МКТ (аудиторії 1‒0114, 1‒116, 1‒0131); 
- бібліотеки (кімнати 1‒0276, 1‒0392, 1‒0426, 1‒0179).  
Як показали дослідження, в обстежених аудиторіях 4 навчального 

корпусу температурний стан задовільний (автоматизована система погодо 
залежного регулювання вже дає можливість оптимізувати температурний 
режим). Однак в аудиторії 4‒0301 температурний режим незадовільний (+ 
9,10С). Причиною цьому є не утеплені вікна (див. рис. 2.19). Як видно з 
термограми, температура теплоносія батареї опалення відповідає нормативному 
значенню. 

  

Рис. 2.19 – Термограми аудиторії 4‒0301 
Термограма  навчального корпусу №4 показана на рис. 2.20. Як видно, 

тепловтрати через зовнішні конструкції  є значними, зовнішні стіни потребують 
утеплення.   

Також виявлені проблеми з внутрішньою мережею опалення в аудиторіях 
№1‒0114, 1‒0116, 1‒0128, 1‒0128А,  пов’язані з наявністю повітря в батареях 
(рис. 2.20). 
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Рис. 2.20– Термограми четвертого  корпусу та аудиторій №№ 1‒0114, 
1‒0116, 1‒0128, 1‒0128А 

Аналіз результатів обстеження показав, що будівля навчального корпусу 
№4 має значні втрати тепла через зовнішні конструкції, а локальний 
температурний режим в аудиторіях не забезпечується внаслідок надзвичайно 
великих втрат тепла через вікна (старі віконні рами потребують більш 
ретельного утеплення з подальшою їх заміною, див. рис 2.21 – аудиторія 
2‒0501 та аудиторія 1‒0276а). 

 

  

Рис. 2.21 – Термограми аудиторій №№2‒0501, 1‒0276а першого корпусу 
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3 РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАХОДІВ З 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

3.1 Організаційні заходи 
При реалізації програми з енергозбереження особливо важливим є 

забезпечення контролю виконання поставлених завдань на місцях. З цією 
метою необхідно на сьогодні проводяться наступні заходи. 

    3.1.1 Призначення відповідальних осіб за енергозбереження 
У відповідності до наказу ректора № 423 від 28 жовтня 2011 р.,  за 

кожним підрозділом призначено особу відповідальну з енергозбереження, яка 
має контролювати дотримання поставлених перед нею завдань та звітувати про 
проведену роботу, розробляти та вносити власні пропозиції щодо підвищення 
ефективності використання енергоносіїв.  

У лютому поточного року в університеті створений сектор 
енергоменеджменту, в якому згідно штатного розпису передбачено посади 
керівника сектору, провідного інженера та інженера.  

Основними завданнями сектору енергоменеджменту є: 
 виявлення потенціалу енергозбереження електричної та теплової 

енергії, гарячої та холодної води, природного газу, на основі аналізу результатів 
комплексних енергетичних обстежень структурних підрозділів, будівель, 
споруд; 

 розроблення та контроль за впровадженням організаційних 
механізмів реалізації заходів з виконання комплексної науково‒технічної 
програми «Енергоефективність та енергозбереження» Київського 
Національного Університету Технологій та Дизайну на 2012‒2016 роки, 
узгодження та розширення шляхів залучення матеріальних та фінансових 
ресурсів для енергоощадних заходів і проектів; 

 розроблення пріоритетних напрямків енергозбереження в будівлях, 
спорудах та інженерних мережах, що  знаходяться на балансі університету; 

 розроблення рекомендацій і нормативів із вдосконалення системи 
енергоспоживання в університеті у відповідності до діючих нормативних 
правових актів з енергозбереження у освітніх установах бюджетного 
фінансування; 

 запровадження диспетчерського управління енергоспоживанням; 
 запровадження системи мотивацій для заохочення контролю та 

управління енергоспоживанням, оптимального використання енергоресурсів і 
підвищення ефективності капіталовкладень у системи енергозабезпечення; 

 реалізація комплексної системи пропаганди та агітації, 
інформаційних компаній, семінарів та конференцій з енергозбереження, 
впровадження навчальних програм і курсів з енергозбереження. 

3.1.2  Інформаційна забезпечення  
До основних задач інформаційного забезпечення, що реалізується в 

університеті, можна віднести: 
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‒ підвищення рівня обізнаності викладачів, співробітників та студентів 
про програму енергоефективності та енергозбереження; 

‒ популяризація заходів енергоефективності та енергозбереження серед 
викладачів, співробітників та студентів та постійна і систематична їх реалізація; 

‒ створення іміджу сучасного, прогресивного та енергоефективного 
університету. 

Інформаційне забезпечення планується як постійно діючий проект, в 
рамках якого можливе проведення додаткових, навчальних, заохочувальних та 
інших заходів. 

Одним із способів поширення інформації є спеціальні пам’ятки, приклад 
якої наведено на рис. 3.1. 

 

 
Рис. 3.1 – Зміст пам’ятки відповідальному структурного підрозділу 

університету за енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності 
Серед напрямів за якими проводилась інформаційна кампанія можна 

виділити наступні: 
1) проведення конференції‒практикуму «Енергоефективний університет» 

у рамках загальнодержавного тижня з енергоефективності у жовтні поточного 
року; 

2) розповсюдження друкованої рекламної продукції (буклети, пам’ятки, 
програми заходів, проміжні результати програми), розміщення на робочих 
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місцях, в аудиторіях, коридорах інформаційних плакатів,  проведення конкурсів 
на кращий логотип програми, кращий салоган програми, краще ілюстраційне 
забезпечення НТП з нагородженням переможців цінними призами. 
Інформування всіх підрозділів та студентства про результати конкурсу 
(постійно, друкований та електронний варіанти); 

2) розміщення візуальної реклами (банери, інформація на лайт-боксах, 
презентаційні ролики на моніторах); 

3) розсилка електронних інформаційних повідомлень всім структурним 
підрозділам щодо правил користування електричною, тепловою енергією, а 
також водою (1 раз на 1‒2 місяці, друкований варіант); 

4) проведення конкурсу на найбільш енергоефективний підрозділ, 
кафедру тощо. Запровадження перехідної відзнаки та системи преміювання 
підрозділу що її виборов. Інформування всіх підрозділів про результати 
конкурсу (період проведення – орієнтовно семестр, друкований варіант); 

Цільовою аудиторією кампанії є викладачі та співробітники університету, 
студенти, мешканці гуртожитків [4]. 

     3.2  Заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності у 
системі електроспоживання 

     3.2.1 Розробка та впровадження системи ЛУЗОД 
Згідно з п.3.20 Правил користування  електричною  енергією, 

затверджених  Постановою  НКРЕ  N28 ( z0417‒96 ) від 31.07.96 (з подальшими 
змінами),  далі ‒  ПКЕЕ,  окремі  площадки  вимірювання (крім  загально 
будинкового  розрахункового обліку багатоквартирних житлових будинків та 
населених пунктів)  з  приєднаною  потужністю електроустановок  150  кВт  і  
більше  та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 
розрахункових періодів 50 тис. кВт∙год і більше мають бути забезпечені 
ЛУЗОД [2]. 

Проект системи ЛУЗОД КНУТД виконаний  у відповідності до ГОСТ 
34.602‒89, а також відповідає вимогам наступних документів: 

 Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в 
умовах енергоринку України, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго, 
НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та 
Держкомпромполітики України №32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000р. 

 “Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії”. 
Додаток №10 до Договору між членами оптового ринку електричної 
енергії/Затв. Радою оптового ринку електричної енергії України 06.11.2002р. 

 Правила користування електроенергією, затверджені постановою НКРЕ 
від 31.07.1996 № 28 (в редакції постанови  НКРЕ від 22.11.2006 №1497) (ПКЕЕ) 

 Технічні вимоги до Автоматизованої системи комерційного обліку    
Оптового ринку електричної енергії України/3атв. Радою Оптового ринку 
електричної енергії України, протокол   7 від 09.01.03р;.           

 Технічні та організаційні вимоги до побудови автоматизованих систем  
обліку   електроенергії на об'єктах НЕК "Укренерго"/Затв. наук.‒техн.радою 
НЕК "Укренерго", протокол   6 від 22.09.2005р. (для об'єктів НЕК "Укренерго"). 
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 ДСТУ 5003.1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. 
Загальні положення. 

 ГОСТ 34.602‒89. Технічне завдання на створення автоматизованої 
системи. 
ДСТУ 5003.1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Загальні 
положення. 

 ДСТУ 5003.3‒1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної 
енергії. Структура, функції та види забезпечення. Основні положення. 

ЛУЗОД КНУТД  створено з метою: 
 приведення комерційного обліку електроенергії у відповідність вимогам 

«Правил користування електричною енергією» (далі по тексту ‒ПКЕЕ) та 
постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910; 

 підвищення точності комерційного обліку електроенергії за рахунок 
сучасних приладів обліку високого класу точності і застосування цифрових 
технологій вимірювання і збору даних; 

 виконання вимог нормативних документів, рішень Ради ОРЕ що до 
обліку електроенергії, в тому числі і погодинного її обліку на межах балансової 
належності; 

 автоматизація процесу збору і передачі інформації щодо комерційного 
обліку електроенергії до СВП «Енергозбут Київенерго»; 

 забезпечення роботи всіх елементів ЛУЗОД в єдиному розрахунковому 
часі із збереженням правил переходу на «літній/зимовий» час; 

 зниження величини комерційних і технічних втрат за рахунок 
підвищення точності, достовірності вимірювання, оперативності та 
одночасності отримання вимірювальної інформації від первинних приладів 
обліку; 

 автоматизація контролю за додержанням договірних рівнів 
енергоспоживання і фінансових розрахунків; 

 захист інформації від несанкціонованого доступу на всіх рівнях її збору 
та передачі. 

 зменшення долі ручної праці і виключення суб’єктивних факторів, 
пов’язаних із зчитуванням показів з розрахункових приладів обліку. 

Система ЛУЗОД «КНУТД» призначена   для комерційного обліку 
електроенергії, підвищення точності комерційного обліку завдяки 
застосуванню електронних лічильників електричної енергії високого 
класу точності, автоматизації процесу вимірювання, зберігання та 
передачі інформації про параметри режимів споживання електроенергії. 

При створенні  ЛУЗОД використані багатофункціональні  лічильники  з 
відкритими протоколами обміну (наприклад,  DLMS) або з протоколами,  які 
надаються за договорами виробниками лічильників,  а також програмних 
засобів,  які внесені до Реєстру виробників/розповсюджувачів програмних 
засобів. Пристрої обліку, що входять до складу ЛУЗОД наведені в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 – Типи лічильників електроенергії, що використовуються у 
складі системи ЛУЗОД 

№ з/п Місце встановлення 
вузлів обліку Тип встановлених лічильників 

Номери 
встановлених 
лічильників 

1 
Ввід №1,2 ГРЩ‒0,4кВ гуртожиток 

№3 
вул. Кіквідзе 33, від ТП‒2056 

НІК 2303 АРП1Т 0061326 

2 
Ввід №1,2 ГРЩ‒0,4кВ гуртожиток 

№4 
вул. Кіквідзе 35, від ТП‒2056 

НІК 2303 АРК1Т 0137460 

3 
Ввід №1,2 ГРЩ‒0,4кВ гуртожиток 

№2 
вул. Кіквідзе 13‒б, від ТП‒3337 

НІК 2303 АРП1Т 0061322 

4 
Ввід №1 ГРЩ‒0,4кВ вул. Кіквідзе 
11‒б, гуртожиток №6 від каб.зб. 

2885/5 
НІК 2303 АРП1Т 0061324 

5 
Ввід №1 ГРЩ‒0,4кВ вул. Кіквідзе 
11‒б, гуртожиток №6 від каб.зб. 

2885/5 
НІК 2303 АРК1Т 0137517 

6 Ввід №1 ГРЩ‒0,4кВ корпус №5 
пров. Кутузова 4а, від ТП‒2782 НІК 2303 АРК1Т 0101063 

7 Ввід №1 ГРЩ‒0,4кВ гуртожиток №8 
від ТП‒5507 НІК 2303 АРК1Т 0137520 

8 Ввід №2 ГРЩ‒0,4кВ гуртожиток №8 
від ТП‒5507 НІК 2303 АРК1Т 0137494 

9 
Ввід №1 ГРЩ‒0,4кВ (корпус 4), 

вул. Немировича‒ Данченка 2, від 
ТП‒3938 

НІК 2303 АРК1Т 0137528 
 

10 
Аварійне навантаження, 

ГРЩ‒0,4кВ (корпус 4), вул. 
Немировича‒ Данченка 2, від 

ТП‒3938 
НІК 2303 АРК1Т 0101006 

11 
Актовий зал, ГРЩ‒0,4кВ (корпус 

4), 
вул. Немировича‒ Данченка 2, від 

ТП‒3938 
НІК 2303 АРК1Т 0137508 

12 
Ввід №2 ГРЩ‒0,4кВ (корпус 4), 

вул. Немировича‒ Данченка 2, від 
ТП‒3938 

НІК 2303 АРК1Т 0138298 

13 ТП‒740 ввід 0,4 кВ Т1 EPQS 122.21.14 SS 745154 

14 ТП‒740 ввід 0,4 кВ Т2 EPQS 122.21.14SS 745154 

15 
Ввід №1 ГРЩ‒0,4кВ гуртожиток 

№7, 
вул. Лейпцизька 16, від ТП‒6777 

НІК 2303 АРК1Т 0137524 

16 
Ввід №2 ГРЩ‒0,4кВ гуртожиток 

№7, 
вул. Лейпцизька 16, від ТП‒6778 

НІК 2303 АРП1Т 0061340 

Варто звернути увагу, що при організації  доступу  декількох  
користувачів  до  ЛУЗОД, пріоритетне  право на доступ/отримання облікових 
даних з ЛУЗОД має лише власник ЛУЗОД. 

Структурна будова системи показана на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2 – Структурна схема ЛУЗОД КНУТД 

Відповідно до вимог п. 3.9  ПКЕЕ ( z0417‒96)  організація каналів  зв'язку  
та  передача інформації з ЛУЗОД від споживача до АСКОЕ  
електропередавальної  організації  проводиться  за  рахунок 
електропередавальної організації [2]. 

Розподільча шафа системи ЛУЗОД КНУТД представлена на рис. 3.3. 



 
 

42 
 

 
Рис. 3.3 – Шафа  ЛУЗОД  КНУТД 

Для організації функціонування системи ЛУЗОД КНУТД  використані 
GSM‒канали зв’язку.  У кожній точці обліку встановлені GSM‒модеми, які, 
шляхом використання споживчої картки  доступу дають змогу 
електропостачальній компанії опитувати лічильники електроенергії і 
формувати платіжні документи на основі одержаних даних [5]. 

Державна метрологічна атестація системи «АСКОЕ КНУТД» проведена  
в складі метрологічної атестації ЛУЗОД. У промислову експлуатацію ЛУЗОД 
введена у серпні поточного року. 

3.2.2 Модернізація систем обліку електроенергії і запровадження 
контролю і управління електроспоживанням. Створення програмно-
технічного комплексу  «АСКОЕ КНУТД» 

Програмно‒технічний комплекс (ПТК) «АСКОЕ КНУТД» ‒ це 
автоматизована система контролю та обліку електроспоживання КНУТД, що 
реалізована як багаторівневий комплекс апаратних і програмних засобів для 
автоматизації процесу збору та обробки інформації з технічного обліку 
електричної енергії на базі електронних багатофункціональних лічильників, а 
також пристроїв збору, обробки, зберігання, відображення, прийому‒передачі 
інформації (ЛУЗОД, мультипорти, мультиплексори, модеми, Internet і т.д.). 
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Система охоплює весь діапазон рівнів управління, а також взаємозв'язок 
між ними. Для диспетчерського  рівня управління розроблений АРМ, який 
дозволяє забезпечити: 

 збір і обробку інформації про електроспоживання по кожній точці 
обліку (за 1, 30, 60 хвилин, добу, місяць і т.д. в залежності від параметрів 
застосовуваних лічильників). 

 облік електричної енергії та потужності енергооб'єктів; 
 технічний облік споживання електричної потужності та енергії 

окремими споживачами та групами споживачів. 
 облік споживання електроенергії, диференційований за зонами доби. 
 контроль за дотриманням графіка споживання електричної потужності 

та енергії. 
 управління процесом споживання активної та реактивної потужності. 
На рівні підстанції проводиться збирання, зберігання первинної 

інформації від лічильників електричної енергії (графіки навантаження, поточні 
показання, журнали подій лічильників тощо), обробка та її передача на 
диспетчерський рівень. Диспетчерський рівень ПТК «АСКОЕ КНУТД» 
організований як місце оператора на базі персонального комп'ютера. Програмне 
забезпечене викладене на сервері університету з можливості доступу до 
системи з трьох незалежних точок. Основне місце оператора 
програмно‒технічного комплексу «АСКОЕ КНУТД» розміщене у секторі 
енергоменеджменту університету (рис. 3.4). 

  

 
Рис. 3.4 – Робоче місце оператора ПТК «АСКОЕ КУТД» 
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Для отримання інформації від лічильників використовуються 
перетворювачі інтерфейсів «струмова петля», RS485/422 промислового 
виконання. 

Для організації каналів зв'язку з верхніми рівнями використовуються 
модеми (дротяні 2/4 дротові, комутовані, радіо, радіо‒ethernet, GSM/GPRS) або 
бездротові точки доступу (Wi‒Max, Wi‒Fi технологій). Для каналів зв'язку 
передбачається резервування. В якості резервного каналу використовується 
GSM‒канал. 

На клієнтських місцях в якості операційної системи використовується 
Windows XP/Vista/7, а в якості спеціалізованого програмного забезпечення 
використовується «Програмний комплекс АСКОЕ NovaSyS».  

Програмний комплекс NovaSyS це ‒ автоматизована система контролю і 
обліку енергоресурсів, яка забезпечує комерційний і технічний облік, 
оперативний контроль поточного навантаження, комерційний облік і 
оперативний контроль споживання енергоносіїв, підтримку прийняття рішень 
при плануванні енергоспоживання та вироблення енергозберігаючої політики. 

Програмний комплекс NovaSyS ‒ відкрита для адаптації до об'єкта 
система, що дозволяє: 

 приймати дані від  лічильників електроенергії з інтерфейсом 
віддаленого доступу;  

 розробляти довільні звітні форми; 
 передавати, в узгодженому форматі, інформацію між БД комплекту та 

іншими системами; 
 забезпечує можливість передачу даних, використовуючи різні види 

зв'язку (дротяні виділені, комутовані канали зв'язку, радіозв'язок, GSM‒зв'язок, 
Банкомзв'язок, Ethernet тощо.); 

 підключення мережевих компонентів, використовуваних операційних 
систем. 

В основу комплексу закладено принципи відкритості архітектури і 
комунікацій, розподіленого функціонування для забезпечення інтеграції в 
існуючі системи, тощо. 

Програмний комплекс NovaSyS дозволяє вирішувати наступні завдання: 
 автоматизоване збереження даних обліку електроенергії; 
 поновлення даних первинної бази даних з резервних копій; 
 автоматичне визначення величин обсягів надходження, відпуску і 

передачі електроенергії по кожній точці (групі) (основний/дублюючий і 
обвідний лічильник) обліку з необхідним періодом інтеграції; 

 верифікацію даних, формування ознаки достовірності; 
 аналіз повноти даних по всіх функціях системи; 
 автоматична генерація даних по ручному введенню на підставі 

закладених алгоритмів; 
 моніторинг потужності за різними заданими параметрами з різним 

періодом інтеграції; 
 автоматичну діагностику стану технічних засобів і каналів зв'язку 

системи; 
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 автоматичне ведення "Журналів подій" АСКОЕ та даних лічильників; 
 можливість ручного введення даних. 
Для пояснення основних функціональних можливостей  ПТК «АСКОЕ 

КНУТД» на наступних рисунках показані екранні форми, реалізовані у 
програмі  NovaSyS. На рис. 3.5 представлено графік добового навантаження 
протягом місяця по кожному із вводів де розташовані лічильники 
електроенергії. 

 

 
Рис. 3.5 – Графік місячного навантаження по кожному із вводів 

Особливістю програми є можливість оперативного контролю параметрів 
мережі по кожній точці обліку, що представлено на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6– Визначення параметрів мережі по кожній точці обліку 

На рис. 3.7 представлено звітний журнал із зазначенням виконаних 
завдань по кожній точці обліку. 

 
Рис. 3.7 – Журнал виконання завдань лічильниками протягом заданого періоду 
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Рис. 3.8 ‒ Аналіз отриманих даних за допомогою побудови векторної діаграми 

напруг фаз електромережі 
Дуже важливим при обробці отриманих даних є можливість проведення 

аналізу та представлення його у графічному вигляді (наприклад, шляхом 
побудови векторних діаграм та різноманітних графіків див. рис. 3.8, 3.9) [6]. 

Моніторинг добового споживання активної електроенергії дискретністю 
30хв представлено на рис. 3.9 ‒ 3.10. 

 
Рис. 3.9 ‒ Добове споживання ТП‒740 з дискретністю 30 хв. (вихідний 

день) 
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Рис. 3.11 ‒ Добове споживання ТП‒740 з дискретністю 30 хв. (робочий 

день) 

 
Рис. 3.12 ‒ Добове споживання гуртожитку №7 з дискретністю 30 хв. 

(вихідний день) 

 
Рис. 3.13 ‒ Добове споживання гуртожитку з дискретністю 30 хв. (робочий 

день) 
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Моніторинг місячного споживання активної електроенергії Університетом 
представлено на рис. 3.14‒3.17. 

 
Рис. 3.14 ‒ Місячне споживання активної електроенергії за вересень 

Рис. 3.15 ‒ Місячне споживання активної електроенергії за жовтень 

 

Рис. 3.16 ‒ Місячне споживання активної електроенергії за листопад 

Рис. 3.17 ‒ Місячне споживання активної електроенергії за вересень 
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Аналіз споживання електричної енергії за жовтень 2012 року представлено 
на рис. 3.18. 
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Графік навантаження 1.10-31.10 корпус №4

 
Дата(жовтень) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Фактичне 
значення

501 580 542 552 566 173 215,4 599,1 621,2 753,5 646,7 209 191 902,2 865,2 1035,6 865,2 1035,6 1034 744,7 235 220 1064,3 938,5 993,9 821,2 346 390 1039 976 787

Середнє 
значення

548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548

Різниця 47 32 5,85 3,6 18 375 167,4 51,1 73,2 205,5 98,7 339 357 354,2 317,2 487,6 317,2 487,6 486 196,7 313 328 516,3 390,5 445,9 273,2 202 158 491 428 239
Тариф

Сумма, грн. 53 36 6,65 4,1 20 426 190,2 58,05 83,16 233,5 112,1 385 406 402,4 360,4 553,93 360,4 553,93 552 223,5 356 372 586,54 443,6 506,6 310,4 229 180 509 487 272
Надлишок 

споживання, 
кВт·год

Перевитрата 
коштів, грн.

1,13604

6080,5

6858,7
 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Темпера
тура,°С

12,5 16,5 18,1 15,2 13,7 13,7 16 9,1 8,6 7,9 4,5 5,3 6 8 10,2 13,7 14,5 11,4 12,2 12,3 11,1 10,4 10,3 7,2 6,3 7,7 3,4 12,3 2,3 2,3 3,3

Характер 
погоди  

Рис. 3.18 ‒  Аналіз місячного споживання активної електроенергії за 
жовтень 

При зниженні температури спостерігається збільшення споживання 
електроенергії, що свідчить про несанкціоноване використання 
електронагрівальних приладів. 
           3.2.3 Оцінювання витрат, викликаних несанкціонованим 
використання електронагрівальних приладів 

 При зниженні температури навколишнього середовища в 
осінньо‒зимовий період для забезпечення комфортного теплового режиму у 
приміщеннях, як правило, використовують додаткові електричні джерела тепла 
–  електронагрівальні прилади. 

Дослідження на прикладі 4 навчального корпусу показали, що при 
зниженні температури навколишнього середовища на 1оС нижче +8оС 
призводить до добового зростання електроспоживання на 75 кВт∙год. Одна 
Гкал теплоти отримана з використанням електрообігрівачів становить 1 221 
грн/Гкал та 419 грн/Гкал для навчальних корпусів і гуртожитків відповідно. 
Тому, використання таких способів обігріву є недопустимим, а значить 
необхідно вжити своєчасних заходів по утепленню будівель та підготовки їх до 
опалювального періоду. [1] 
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Проведемо розрахунок необхідної кількості додаткової електричної 
енергії за рахунок електрообігрівача (W) для відновлення температурного 
режиму за умови зниження ефективної поверхні випромінювання одного 
приладу опалювання (теплова потужність 860 ккал) всього на 5% (до 817 ккал) 
за опалювальний сезон:  

W = n∙ q ∙T∙k, 
де:    n=187 – тривалість (днів) опалювального періоду для м. Києва; 

   q=43 – кількість ккал на які знижується ефективність теплового 
випромінювання, коли не працює 5% поверхні приладу опалення; 

T=24 – тривалість роботи (годин) на добу; 
k=1163 – коефіцієнт переводу кВт∙год в Гкал. 
Отримуємо: 

W = 187∙ 43 ∙ 24 ∙ 1163 = 224, 44 кВт. 
Визначаємо перевитрату коштів на догрів приміщення: 

Се = W ∙ t, 
де: t=0,7254 грн./кВт∙год – тариф на електроенергію; 

Маємо: 
Се = 224,44 ∙ 0,7254 = 162,8 грн. ‒  перевитрата коштів за опалювальний 

сезон на один опалювальний прилад при використанні електрообігрівачів. 
Споживання теплової енергії  (Гкал), що реєструється приладами обліку у 

будівлі також може суттєво зменшитись, якщо вся поверхня приладів опалення 
буде ефективно випромінювати тепло. 

Проведемо розрахунки перевитрат теплової енергії, якщо один прилад 
опалення (чавунний радіатор з 7 секцій) втрачає 0,21 Гкал за опалювальний 
період: 

СТ = W ∙ tт, 
де: tт=205,5 грн./Гкал – тариф на теплову енергію. 
Отримаємо: 
Ст = 0,193 ∙ 205,5 = 39,66 грн. ‒ перевитрата коштів за опалювальний сезон на 
догрів за теплову енергію  при ефективній роботі систем опалення. 

Перевитрати коштів на компенсацію недоотриманої теплової енергії : 
 162,8 грн. – за допомогою електричної енергії (електрообігрівачі); 
 39,66 грн. – за допомогою збільшення подачі теплової енергії. 
Таким чином бачимо, що отримання теплової енергії за допомогою 

електричного догрівання майже в чотири рази перевищує вартість отримання 
тієї ж кількості тепла від систем опалення, тобто догрів приміщень 
електронагрівальними приладами економічно не ефективний.    

3.2.4 Проведення заміни електроламп розжарювання на 
енергозберігаючі 

З метою зменшення електроспоживання пропонується замінити лампи 
розжарювання, що використовуються, на енергозберігаючі.  

У першому кварталі 2012 року в університеті  встановлено 600 таких 
ламп марок T4 (T2) Full Spiral, загальна потужність яких склала 10,4 кВт. 
Різниця в споживанні 41,6 кВт. Враховуючи, що тривалість роботи ламп в 
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середньому складає 4 години на день, за 6 місяців поточного року споживання 
електроенергії у грошовому виразі  зменшилось на  22683 грн.  

Загальна вартість встановлення енергозберігаючих ламп склала 12780грн. 
3.2.5 Автоматизована система управління освітленням навчальних 

аудиторій університету 
Кафедрою електроніки та електротехніки КНУТД розроблена та 

виготовлено декілька комплектів обладнання для автоматизованого управління 
освітленням аудиторій університету.  

В декількох аудиторіях встановлені дослідні зразки  автоматизованої 
системи  управління освітленням SL‒1*. 

Система SL‒1 призначена для автоматизованого управління освітленням 
у аудиторіях навчальних корпусів університету з метою зменшення  витрат 
електроенергії на освітлення шляхом контролю рівня освітленості  та  
присутності людей у приміщенні.  

 
У В А Г А !  

В аудиторії встановлений дослідний зразок  
автоматизованої системи  управління освітленням SL-1* 

 
Система SL-1 призначена для автоматизованого управління освітленням у 

аудиторіях навчальних корпусів університету з метою зменшення  витрат електроенергії 
на освітлення шляхом контролю рівня освітленості  та  присутності людей 

 

 

ПАМ’ЯТКА  ВИКЛАДАЧУ 
 

Управління  освітлювальними приладами здійснюється  
автоматично в залежності від рівня зовнішнього освітлення та 
присутності людей в аудиторії.  

 
Включення освітлювальних приладів  при зниженні рівня 

зовнішнього  освітлення  відбувається автоматично. 
Налаштування фотодачтика відповідає нормованому значенню 
освітленості. 

 
      Виключення освітлювальних приладів при відсутності 

людей здійснюється автоматично з витримкою часу - 1 хвилина. 
 
Для ефективної і коректної роботи системи: 

- не зашторюйте  вікна вдень; 
- не вимикайте вимикачі приладів освітлення в аудиторії. 

 
 
 

* Система SL-1 розроблена на кафедрі електроніки та електротехніки у 
відповідності до положень  комплексної науково-технічної програми 
«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» КНУТД  на 2012 – 2016 роки. 

 
  Для одержання додаткової  інформації  зверніться   

у кімн. № 1- 0126А або за телефоном 29-65   

 
Рис. 3.19 – Пам’ятка  про роботу автоматизованої системи управління 

освітленням у навчальній аудиторії 
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Принцип роботи встановленого давача показано на рис. 3.20. 
 

 
Рис. 3.20 – Принцип роботи давача руху автоматизованої системи управління 

освітленням аудиторії  
Як показує досвід експериментальної експлуатації таких систем у 

декількох аудиторіях університету, заощадження електроенергії складає 
10‒30% в залежності від встановленої потужності освітлювальних приладів.   

3.3 Заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності  у 
системі теплопостачання 

3.3.1 Встановлення автоматизованих погодозалежних регуляторів 
витрати теплоносія у теплових пунктах будівель 

 Реалізація даного заходу дозволить знизити теплоспоживання 
навчальних корпусів університету у неробочі години, святкові та вихідні дні. 
Основне завдання модернізації теплових пунктів будівель – зменшення обсягів 
споживання теплової енергії при поліпшенні рівня теплового комфорту в 
приміщеннях. Для цього на абонентському вводі встановлюють прилад обліку 
(при його відсутності), автоматичний регулятор теплового потоку на базі 
програмованого мікроконтролера, що задає відпуск теплоти у відповідності до 
температури навколишнього середовища, за необхідності циркуляційний насос, 
теплообмінне обладнання. 

Внаслідок впровадження даного обладнання у теплопункті навчального 
корпусу №4 одержана можливість управляти теплоспоживанням шляхом 
дроселювання через  регулюючий клапан системи опалення в залежності від 
погодних умов.  

Загальна вартість встановлення даного обладнання склала 11000 грн. 
Економічний ефект від впровадження заходу зі встановлення автоматики 
погодного регулювання витрати теплоносія оцінюється на рівні 5% від базового 
теплоспоживання будівлями за опалювальний період.  
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3.3.2 Модернізація теплових пунктів учбового корпусу №1 

З метою покращення теплозабезпечення учбового корпусу №1  та 
зменшення витрат в системі теплопостачання розроблені проектні рішення 
щодо: 

 заміни існуючого елеваторного вузла ТП №1 головного корпусу 
університету на циркуляційно‒змішувальні насоси, встановлені на перемичці; 

 заміни двох існуючих елеваторних вузлів ТП №2 головного корпусу 
університету на циркуляційно‒змішувальні насоси, встановлені на перемичці із 
подальшою заміною регуляторів, запірної арматури та 
контрольно‒вимірювальних приладів; 

Існуючі системи ГВП та вентиляції потребують модернізації, однак на 
найближчу перспективу їх теплові навантаження залишаються незмінними і 
відповідають існуючому договору. 

3.3.3 Обґрунтування потреби встановлення теплолічильників 
На сьогодні в університеті є 9 точок обліку споживання тепла на яких 

встановлено теплолічильники. Проблема полягає в том, що даної кількості 
облікових пристроїв не достатньо для більш точного і ефективного 
представлення показників теплоспоживання, оскільки один лічильник 
встановлений на декілька будівель. Таким чином обсяги спожитої теплової 
енергії розподіляються між споживачами у співвідношенні до їх опалювальних 
площ. З метою підвищення точності обліку споживання тепла та управління 
теплоспоживанням необхідно встановити додаткові лічильники на вході у 
кожну будівлю. Зокрема, важливим з точки зору формування бюджету в 
частині витрат на утримання гуртожитків, необхідно організувати окремий 
облік  тепла у гуртожитках №№ 2, 3, 4 та 6. 

3.4 Заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності 
систем постачання води та газу 

3.4.1 Організація роботи душових в студентських гуртожитках 
відповідно до затверджених графіків 

З метою зменшення витрат гарячої води, а відповідно і теплової енергії на 
її приготування пропонується проводити моніторинг щодо дотримання 
скоригованих графіків користування душем (на сьогодні встановлений режим 
роботи душових – з 7:00 до 24:00) та розглянути можливість автоматизованого 
контролю споживання гарячої води. Таким чином можна досягти економії води 
на 3‒5%, що при існуючих тарифах на теплову енергію для гуртожитків (205,5 
грн./Гкал) є економічно вигідним. 

3.4.2 Проведення ревізій та своєчасних замін газових плит і газового 
обладнання 

Одним з основних заходів енергозбереження є перевірка газових 
розсікачів на конфорках та самих конфорок, можливість їх заміни. Так, 
протягом періоду ІV кв.2011‒IV кв.2012 рр. проведена заміна старих газових 
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плит «Дружковка» на сучасні плити «INDOM» (таблиця 3.4.2). Наприкінці 2011 
року закуплено плит на суму 36 тис. грн., а у ІІ кварталі 2012 року – на суму 
18,4 тис. грн. 

Таблиця 3.2 – Кількість встановлених газових плит  «INDOM» в 
гуртожитках КНУТД 

 
№ п.п. 

 

 
Назва приміщень 

 

 
Одиниця виміру 
               

 
Кількість 

1 Гуртожиток № 2 шт. 6 
2 Гуртожиток № 3 шт. 11 
3 Гуртожиток № 4 шт. 10 
4 Гуртожиток № 5 шт. 5 
5 Гуртожиток № 6 шт. 24 
6  Всього шт. 56 

Також у  2012 року проведено ревізію газового обладнання на суму 
6566,40 грн. 

3.4.3 Обґрунтування встановлення додаткових лічильників на воду 
Аналогічно системі теплопостачання існує проблема обліку 

водоспоживання, оскільки одним лічильником обліковується водоспоживання у  
декількох будівлях. Таким чином відсутня можливість визначення точних 
показників споживання води по кожному з об’єктів. В якості заходу з 
енергозбереження пропонується дообладнати систему водопостачання 
університету приладами обліку. 

3.5 Визначення норм споживання енергоносіїв 
 Норми питомих витрат паливно‒енергетичних ресурсів (ПЕР) КНУТД на 

2012 р. розраховуємо  згідно методики викладеної в «Міжгалузевих нормах  
споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій 
бюджетної сфери України» затверджених наказом Державного комітету 
України з енергозбереження за № 91 від  25.10.1999 р. та постанови КМУ «Про 
порядок нормування питомих витрат паливно‒енергетичних ресурсів у 
суспільному виробництві» [7]. 
          3.5.1 Визначення  питомих витрат теплової енергії 

Згідно [7] одержані річні норми витрат теплоти на опалення, вентиляцію, 
та гаряче водопостачання для кожної будівлі, відповідно до яких зроблено 
розрахунок питомих витрат. Результати розрахунків  занесені в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 – Норми та питоме споживання теплової енергії за 2012 р. 

Найменування будівлі 

Площа   
за зовн. 

обмірами 
м2 

Об’єм,     
за зовн. 

обмірами, 
м3 

Рік 
забудо‒

ви 

Споживання 
Нормоване, 

Гкал/м3/рік 
Питоме річне, 

Гкал/рік 
Фактичне 
за 2012р., 

Гкал 
Навчальні корпуси № 1,4 
майстерні, гараж, столова 

 
55831,31 235673,3 1980 0,025 5891,834 5113,818 

Навчальний корпус № 2  
(НВМ) 

5366,2
8 20570,74 1965 0,023 473,13 400,075 
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Навчальний корпус № 3 5239,8 17815,32 1968 0,029 516,644 452,316 
Навчальний корпус № 5 1785,1 6243,77 1966 0,034 212,288 287,153 
Навчальний корпус № 8 878,5 2749,6 1914 0,039 107,234 99,752 
Гуртожиток № 2 Загальний 

теплолічи‒
льник 

4981,1
4 

14098 1970 0,032 451,136 

909,536 1455,630 Гуртожиток № 6 4862,1
0 

14325 1977 0,032 458,400 

Гуртожиток № 3 Загальний 
теплолічи‒

льник 

4884,6 13879 1962 0,032 444,128 
942,440 1738,070 Гуртожиток № 4 6225,4 20763 1996 0,024 498,312 

Гуртожиток № 5   Загальний 
теплолічи‒

льник 

4920 13926 1975 0,032 445,632 
692,522 546,96 Корпус № 6 745,3 3320,5 1976 0,039 129,500 

Корпус № 7 559 3010 1960 0,039 117,390 
Гуртожиток № 7 10514 44286 1984 0,026 1151,436 1666,911 
Гуртожиток № 8 5524 15873 1996 0,030 476,19 521,92 
Гуртожиток № 9 4798,9 15883  0,029 460,607 732,380 
Навчальний корпус коледжу 

КНУТД 4979 14282 1957 0,029 414,178 443,026 

 

На сьогодні Університет має перевищення норм споживання по тепловій  
енергії. [8] 

         3.5.2 Визначення питомого споживання електроенергії 
 Норми питомого електроспоживання  визначаються як питомі показники 

у кВт·год за рік на одиницю потужності, визначену на основі проектних даних 
будівлі (кількість студентів, квадратний метр корисної площі та ін.). 

Використовуючи [7], визначені норми споживання електроенергії в 
університеті  як  для установи бюджетної сфери. Одержані  результати наведені 
у табл. 3.4. 

 
Таблиця 3.4 – Норми та питоме споживання електричної енергії за 2012 р. 

Найменування будівлі Площа, 
м2 

Споживання 
Нормоване 

кВт·год/рік/м2, 
кВт·год/рік/місце 

Питоме річне 
кВт·год/рік, 

 

Фактичне 
за 2012 р., 

кВт·год 
Навчальні корпуси   

№ 1,2,3,6,7,8, 
майстерні, гараж, 

столова, 
Загальний 
лічильник 

50612,23 21 1062856,83 
1082386,83 966393 

Гурожиток.№ 5 93 місць 210 19530 
Навчальний корпус № 4 18029,06  

м2 
21 378618,26 362318 

Навчальний корпус № 5 1785,1 м2 21 37487,1 46714 
Гуртожиток № 2 425 місць 210 89250 156841 
Гуртожиток № 3 362 місць 210 76020 112029 
Гуртожиток № 4 663 місць 210 139230 238574 
Гуртожиток № 6 325 місць 210 68250 222686 
Гуртожиток № 7 541 місць 945 511245 478132 
Гуртожиток № 8 220 місць 945 207900 204895 
Гуртожиток № 9 247 місць 210 51870 82070 

Навчальний корпус коледжу 
КНУТД 4979 м2 21 104559 61800 
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Норми для гуртожитків встановлені на 1 проживаючого в кімнаті, а для 
навчальних корпусів – на 1 м2 корисної площі [9]. 

 
3.5.3 Визначення фактичного споживання гарячої води  

Проведемо розрахунок норм споживання води у гуртожитках №№2,6 та 
№№3,4 за 2011 рік. Оскільки на літній період споживання води відсутнє, то 
розрахунковий період складає 9 календарних місяців. Вважаємо, що система 
гарячого водопостачання відключена від тепломережі  з 11.05 – по 01.09.11 р. 

Гуртожитки №2 та №6 
Дані про помісячне споживання гарячої  за показами лічильника,  

встановленого у гуртожитку №2 становить:  
 січень‒2594 м. куб. 
 лютий ‒2055 м. куб. 
 березень ‒2372 м. куб. 
 квітень‒2847 м. куб. 
 вересень ‒1875 м. куб. 
 жовтень‒1810 м. куб. 
 листопад ‒2339 м. куб. 
 грудень‒2081 м. куб. 
Сумарне споживання води складає 19017 м. куб. 
Середньорічна кількість проживаючих студентів у гуртожитках складає: 
 гуртожиток №2 – 450 чол.; 
 гуртожиток №6 – 351 чол. 
Споживання на 1 проживаючого таким чином складає 23,74 м. куб за 9 

місяців, добове споживання на одного проживаючого за місяць 30 днів – 89 
л/добу. 

На основі даних  про водоспоживання за 2011 рік встановлено, що 
існуюче  споживання склало 96 л/добу на одного проживаючого. 

Гуртожитки №3 та№4 
Дані про помісячне споживання гарячої  за показами лічильника,  

встановленого у гуртожитку №4 становить: 
 січень ‒2895 м. куб. 
 лютий ‒2655 м. куб. 
 березень ‒2981 м. куб. 
 квітень ‒3179 м. куб. 
 вересень ‒1954 м. куб. 
 жовтень ‒2156 м. куб. 
 листопад ‒3040 м. куб. 
 грудень ‒2751 м. куб. 
Сумарне споживання води складає 22777 м. куб. 
Середньорічна кількість проживаючих студентів у гуртожитках складає: 
 гуртожиток №3 – 400 чол.; 
 гуртожиток №4 –  750 чол. 
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Споживання на 1 проживаючого таким чином складає 23,74 м. куб за 9 
місяців, добове споживання на одного проживаючого за місяць 30 днів – 73 
л/добу. 

На основі даних  про водоспоживання за 2011 рік встановлено, що 
існуюче  споживання склало 79 л/добу на одного проживаючого [7]. 
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4 ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМА БІЛЛІНГОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
З метою оптимізації споживання електроенергії та полегшення контролю 

і обліку її споживання, університет з ІІ кварталу 2012 року  є  користувачем 
сервісу Мегабіллінг  ПАТ «Київенерго». Даний он-лайн ресурс дає змогу 
оперативно відслідковувати сплату за спожиту електричну енергію, отримувати 
дані про обсяги електроспоживання, бути поінформованими щодо змін у 
законодавстві даної сфери  та планувати, на основі наявних показників, 
подальше споживання енергоносіїв та можливі заходи з підвищення 
енергоефективності. На рис. 4.1 показано титульну екранну форму 
інтернет‒ресурсу Мегабіллінг  ПАТ «Київенерго».  

 

 

Рис. 4.1 – Загальна інформація про структуру сервіс‒ресурсу Мегабіллінг ПАТ 
«Київенерго» 

 
Однією з переваг системи біллінгового обслуговання є наявність архіву 

рахунків, що були надіслані споживачам для сплати за спожиту 
електроенергію. Як приклад, на рис. 4.2 представлено звіт для Університету за 
спожиту електроенергію в липні 2012 року по кожній точці обліку. 



 
 

60 
 

 

 
Рис. 4.2 – Приклад звітної форми за спожиту електроенергію системи 

Мегабіллінг ПАТ «Київенерго» 
 

Окрім цього наявний доступ до звітів за спожиту електроенергію 
(активну та реактивну) по кожному із вводів будівлі. 
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5  МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ, ЗБОРУ І ОБРОБКИ ДАНИХ З 

ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЦЕСАМИ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ І ВОДИ  
 

5.1 Загальні положення 
 

Метою застосування цієї Методики є організаційне забезпечення 
впровадження постійно діючої системи  моніторингу, збору і обробки даних з 
приладів обліку та  функціонування аналітичної системи управління процесами 
енергоспоживання в університеті для подальшого проведення аналізу і оцінки 
основних показників стану використання енергоносіїв та води, їх використання 
у науково‒дослідній роботі і навчальному процесі.  
Цю Методику розроблено відповідно до діючих Стандартів з енергозбереження 
в Україні. Вона встановлює вимоги до інженерних служб Університету та 
сектору енергоменеджменту щодо покращення процедур енергетичного 
моніторингу для впровадження  системного підходу у енергозбереженні та 
підвищенні енергоефективності споживання енергоносіїв і води.   
Всі прилади обліку та засоби автоматизованого збору даних, за допомогою яких 
здійснюється контроль споживання енергоносіїв і води, повинні бути 
сертифіковані на території України, внесені в реєстр засобів вимірювальної 
техніки, мати чинне свідоцтво про державну повірку та згідно відповідного 
акту введені у експлуатацію. 

 
5.2 Завдання інженерних служб щодо моніторингу, збору і обробки 

даних з приладів обліку споживання енергоносіїв і води 
 

Для досягнення мети застосування моніторингу, збору і обробки даних з 
приладів обліку та  функціонування аналітичної системи управління процесами 
споживання енергоносіїв і води служби головного енергетика, головного механіка 
та сектор енергоменеджменту виконують такі завдання:   

1.1  Надають первинні дані щодо споживання енергоносіїв і води за 
розрахункові періоди для формування програм (планів) щодо впровадження 
енергозберігаючих заходів  на поточний рік і середньострокову перспективу. 

1.2 Ведуть документований облік наявності, стану приладів обліку 
енергоносіїв і води та обладнання систем енергоспоживання в Університеті. 

1.3 Забезпечують збір первинних даних з приладів обліку про споживання 
енергоносіїв і води,   збереження цих даних в електронних архівах у 
відповідності до форм, наведених у додатках. При цьому застосовують у своїй 
роботі засоби автоматизованого обліку, автоматизовані лічильники обліку 
споживання ресурсів, персональні комп’ютери, спеціальне програмне 
забезпечення, автоматизовані аналітичні бази даних, Інтернет, за допомогою 
яких надалі проводять оцінювання рівнів споживання та розрахунки показників 
ефективності використання енергоносіїв і води. 
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1.4 Проводять моніторинг виконання заходів з енергозбереження, 
аналізують показники  використання енергетичних ресурсів і стану виконання 
планових завдань щодо споживання енергоресурсів, аналізують відхилення від 
планових завдань, встановлюють причини виникнення таких відхилень та 
розробляють заходи щодо їх усунення. Впровадження та реалізацію технічних 
заходів  оформляють актами  виконаних робіт та введення в експлуатацію і 
надають щоквартальні звіти щодо ефективності функціонування нового чи 
модернізованого обладнання. 

1.5 Надають керівництву поточні узагальнюючі звіти з енергоспоживання 
за формами згідно додатків та пропозиції щодо покращення поточних 
показників використання енергоносіїв і води, уточнення лімітів, корегування 
запланованих заходів і завдань з енергозбереження, виконання 
попереджувальних дій з метою недопущення виникнення відхилень від 
запланованих заходів з енергозбереження і завдань з енергоспоживання. 

1.6  Приймають участь у розробці проектів з модернізації,  вивчають 
інвестиційні пропозиції, що спрямовані на удосконалення систем 
енергоспоживання та підвищення енергоефективності, а також передовий 
досвід з впровадження енергоощадних технологій та кращі практики з питань 
енергозбереження в бюджетній сфері. 
 
  5.3 Завдання запровадження аналітичної системи управління процесами 

енергоспоживання і води 
 

Основними завданнями запровадження аналітичної системи управління процесами 
енергоспоживання в Університеті є: 

           1.1  Узагальнення  та  аналіз  інформації  про  показники ефективності   
використання  енергоносіїв і води; 
           1.2  Інформаційно‒методичне забезпечення впровадження 
енергоощадних техніки й технологій, організація навчання і перепідготовки 
кадрів, відповідальних за питання енергозбереження в Університеті; 
          1.3 Формування і супровід  інформаційних баз даних: про сучасні 
перспективні науково‒технічні проекти, технологічні рішення з модернізації 
інженерних систем, іншу науково‒технічну продукцію у сфері 
енергозбереження, тощо; 
           1.4  Організація науково‒інформаційного обміну у сфері 
енергозбереження з керівниками наукових шкіл, науковцями профільних 
кафедр, керівниками наукових гуртків студентів, відповідальними за 
енергозбереження у структурних підрозділах університету і ін.; 

                1.5  Вивчення та поширення досвіду застосування енергоефективних 
технологій, обладнання,  заходів та проектів, що реалізуються в Університету. 
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5.4  Прилади обліку та основні показники споживання енергоносіїв і води. 

Моніторинг процесів енергоспоживання 
 

1.1 Прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль за 
споживанням енергоносіїв і води на об’єктах Університету: 

 лічильники електроенергії, інтегровані у систему «АСКОЕ 
КНУТД»; 

 лічильники теплової енергії; 
 лічильники газу; 
 лічильники холодної та гарячої води; 
 термометри для виміру температури зовнішнього та внутрішнього 

повітря. 
1.2 До переліку показників, які становлять систему моніторингу, 

відносяться показники загального та порівняльного споживання енергетичних 
ресурсів у натуральному вимірі та грошовому виразі, питомого споживання і 
відносного порівняння обсягів споживання, а саме: 

  щомісячні (за необхідності у добовому, подекадному чи потижневому 
розрізі), поквартальні, річні обсяги споживання енергетичних ресурсів у 
натуральному вимірі (Гкал, кВт∙год., куб. м) та грошовому виразі (грн.)  (форма 
1, Додаток 1); 

 обсяги питомого (нормативного) споживання у натуральних 
показниках (Гкал/м2 або Гкал/людину, кВт∙год./людину,  кВт∙год./м2,  
м3/людину,  у грошовому вимірі в грн./м3 (м2, людину) (форми 2, Додаток 1); 

 темпи росту споживання теплової енергії та темпи росту кількості 
градусодіб поточного року у порівнянні до базового року у відсотках, а також 
коефіцієнти співвідношення темпів росту кількості градусодіб за час 
опалювального сезону до відповідних темпів росту споживання теплової енергії 
(форма 2, Додаток 2); 

 використання обсягів запланованих річних (квартальних, місячних) 
лімітів щодо споживання енергетичних ресурсів у натуральному та грошовому 
вимірі у відсотках; 

 індекс енергозатратності будівель. 
1.3 Підтвердженням достовірності отриманих облікових даних для 

подальших розрахунків обсягів енергоспоживання та аналітичних розрахунків є 
первинні документи бухгалтерського обліку та поточні показники лічильників 
енергоспоживання, що зберігаються у архівах на паперових носіях та в 
електронному вигляді у спеціальних базах даних.   

 1.4 Моніторинг процесів енергоспоживання, впровадження заходів з 
енергозбереження та підвищення енергоефективності реалізується  на різних 
рівнях управління у відповідності до комплексної науково‒технічної програми 
«Енергоефективність та енергозбереження» в Університеті, а саме: 

 на рівні виконання заходів з енергозбереження та контролю обсягів 
енергоспоживання; 

   на рівні поточного управління у системі енергоменеджменту. 
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1.5 Моніторинг процесів на рівні управління у системі 
енергоменеджменту  виконується шляхом проведення внутрішніх обстежень і 
аудитів, розробки планів коректувальних та попереджувальних дій і контролю 
за виконанням цих планів. Відповідальними за проведення процесів 
енергомоніторингу на цьому рівні є енергоменеджери сектору 
енергоменеджменту та керівники інженерних служб (команда).   
 

5.5 Порядок збору інформації про стан споживання енергоносіїв і води в 
Університеті 

 
1.1  Керівники служб головного енергетика та головного механіка 

призначають з числа штатних працівників відповідальних осіб за моніторинг, 
збір з приладів обліку і первинну обробку даних про споживання енергоносіїв і 
води. 

1.2 Відповідальні особи служб головного енергетика та головного 
механіка проводять моніторинг, збір і первинну обробку даних з приладів 
обліку споживання енергоносіїв і води та термометрів за  формами, наведеними 
у Додатку 1, включаючи дані про споживання енергоносіїв та води орендарями. 

1.3 Занесення показників приладів обліку, одержаних у результаті збору 
інформації про споживання енергоносіїв і води здійснюється у відповідності до 
графіка (Форма 3). 

1.4 Зібрана інформація відповідальними особами за зняття показів з 
приладів обліку згідно графіка (Форма3) протягом наступної доби після зняття 
показів до  15‒00 год. надсилається електронною поштою керівнику сектору 
енергоменеджменту університету для її узагальнення та порівняльного аналізу 
у відповідності до форм (Форма 2).  

1.5 Сектор енергоменедменту щоденно з 09‒00 до 10‒00 годин здійснює 
збір інформації з автоматизованої системи обліку споживання електроенергії, 
використовуючи програмно‒технічний комплекс «АСКОЕ КНУТД», формуючи 
добові графіки електроспоживання  з дискретністю 30 хв.  

1.6 Призначені відповідальні особи з енергозбереження та підвищення 
енергоефективності у структурних підрозділах проводять раз на півроку  
додаткові обстеження закріплених за ними будівель шляхом заповнення форм 
для Енергетичного паспорту будівлі та надають  їх  до сектору 
енергоменеджменту.  

1.7 Відповідальні особи повинні на запит та за власною ініціативою 
надають до сектору енергоменеджменту інформацію, пропозиції щодо заходів 
направлених на раціональне використання енергоносіїв і води. 
 

5.6  Відповідальність 
 

1.1 Відповідальність за організацію поточного обліку обсягів 
енергоспоживання, за нераціональне використання енергоносіїв і води,  не 
обґрунтоване перевищення їх споживання несуть головний інженер та керівник 
сектору енергоменеджменту Університету. 
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1.2  Достовірність та своєчасність подання первинних даних про 
споживання енергоносіїв і води відповідальні особи служб головного 
енергетика та головного механіка  і несуть персональну відповідальність за 
вчасне проходження приладами обліку державної повірки, складання графіків 
проходження приладами обліку державної повірки, який затверджується у 
встановленому порядку. 
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5.7 Форми таблиць для збору і обробки первинних даних з 
приладів обліку про споживання енергоносіїв та води 

(Форми 1) 
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Форма 1.1.1 
Споживання електроенергії 

Розрахунковий період  
Дата заповнення  
Час заповнення  

Київський національний університет технологій та дизайну 
№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. Вид ел. ен. Особл. відм. Од. 
вимір. 

Місячне 
спожив. 

1 

Корпуси№№ 1,2,3,6, 
гурт. №5 (ТП‒740) 

 

 
активна Спожито кВтˑгод  

Сума з ПДВ грн.  
вул. 

Немировича‒Данченка 2 реактивна Спожито кВарˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

2 
Корпус №4  

 
активна Спожито кВтˑгод  

Сума з ПДВ грн.  
вул. 

Немировича‒Данченка 4 реактивна Спожито кВарˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

3 
Корпус №5  

 
активна Спожито кВтˑгод  

Сума з ПДВ грн.  

вул. Кутузова, 4а реактивна Спожито кВарˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

4 Гуртожиток №2   активна Спожито кВтˑгод  
вул. Кіквідзе, 13б Сума з ПДВ грн.  

5 Гуртожиток №3   активна Спожито кВтˑгод  
вул. Кіквідзе, 33 Сума з ПДВ грн.  

6 Гуртожиток 4   активна Спожито кВтˑгод  
вул. Кіквідзе, 35 Сума з ПДВ грн.  

7 Гуртожиток№ 6   активна Спожито кВтˑгод  
вул. Кіквідзе, 11б Сума з ПДВ грн.  

8 Гуртожиток 7   активна Спожито кВтˑгод  
вул. Лейпцінгська, 16 Сума з ПДВ грн.  

9 Гуртожиток №8   активна Спожито кВтˑгод  
вул. Тимошенко 2л Сума з ПДВ грн.  

10 
ФРІІТ  

 
активна Спожито кВтˑгод  

Сума з ПДВ грн.  
м. Черкаси, вул. 
Енгельса, 146а реактивна Спожито кВарˑгод  

Сума з ПДВ грн.  

11 

Спорттабір 
«Молодіжний» 

 

 
активна Спожито кВтˑгод  

Сума з ПДВ грн.  

с. Плюти, Київська обл. реактивна Спожито кВарˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

12 ВСЬОГО 

 

 

активна Спожито кВтˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

реактивна Спожито кВарˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

загальна 
сума Сума з ПДВ грн.  

 
Відповідальний за заповнення ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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Форма 1.1.2 
Споживання електроенергії 

 
Розрахунковий період  

Дата заповнення  
Час заповнення  

Коледж КНУТД 
№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. Вид ел. ен. Особл. відм. Од. 
вимір. 

Місячне 
спожив. 

1 
Навчальний корпус  

 
активна Спожито кВтˑгод  

Сума з ПДВ грн.  

вул. Білоруська, 22 реактивна Спожито кВарˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

2 Гуртожиток №9   активна Спожито кВтˑгод  
вул. Руданського, 2 Сума з ПДВ грн.  

3 ВСЬОГО 

 

 

активна Спожито кВтˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

реактивна Спожито кВарˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

загальна 
сума Сума з ПДВ грн.  

 
Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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Форма 1.1.3  
Споживання електроенергії 

 
Розрахунковий період  

Дата заповнення  
Час заповнення  

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД (м. Львів) 
№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. 
Вид ел. 

ен. 
Особл. 
Відм. 

Од. 
вимір. 

Місячне 
спожив. 

1 Навчальний корпус   активна Спожито кВтˑгод  
вул.Вороного,6 Сума з ПДВ грн.  

2 Гуртожиток   активна Спожито кВтˑгод  
вул. Тарнавського, 106а Сума з ПДВ грн.  

3 

Навчально‒виробнича 
майстерня 

 

 
активна Спожито кВтˑгод  

Сума з ПДВ грн.  

вул. Пекарська, 9 реактивна Спожито кВарˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

4 ВСЬОГО 

 

 

активна Спожито кВтˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

реактивна Спожито кВарˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

загальна 
сума Сума з ПДВ грн.  

 
Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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Форма 1.1.4 
Споживання електроенергії 

 
Розрахунковий період  

Дата заповнення  
Час заповнення  

Чернігівський промислово‒економічний коледж КНУТД (м. Чернігів) 
№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. Вид ел. ен. Особл. відм. Од. 
вимір. 

Місячне 
спожив. 

1 
Навчальний корпус   

 
активна Спожито кВтˑгод  

Сума з ПДВ грн.  

вул.Щорса, 64 реактивна Спожито кВарˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

2 
Навчальний корпус   

 
активна Спожито кВтˑгод  

Сума з ПДВ грн.  

вул. Щорса,72 реактивна Спожито кВарˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

3 
Навчальний корпус   

 
активна Спожито кВтˑгод  

Сума з ПДВ грн.  

вул. Щорса,78 реактивна Спожито кВарˑгод  
Сума з ПДВ Грн.  

4 ВСЬОГО 

 

 

активна Спожито кВтˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

реактивна Спожито кВарˑгод  
Сума з ПДВ грн.  

загальна 
сума Сума з ПДВ грн.  

 
Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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Форма 1.2.1 
Споживання теплової енергії 

 
Розрахунковий період  

Дата заповнення  
Час заповнення  

Київський національний університет технологій та дизайну 

№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. Особл. відм. Од. 
вимір. 

Місячне 
споживання 

1 
Гуртожитки №№ 2,6  

 
Спожито Гкал.  

вул. Кіквідзе, 13б, 11б Сума з ПДВ грн.  

2 
Гуртожитки №№3,4  

 
Спожито Гкал.  

вул. Кіквідзе, 33,35 Сума з ПДВ грн.  

3 
Копрус №5  

 
Спожито Гкал.  

вул. Кутузова 4а Сума з ПДВ грн.  

4 
Гуртожиток№ 7  

 
Спожито Гкал.  

вул. Лейпцінгська, 16 Сума з ПДВ грн.  

5 
Гуртожиток №5  

 
Спожито Гкал.  

вул. П. Мирного, 5  Сума з ПДВ грн.  

6 
Корпус №8  

 
Спожито Гкал.  

вул. П. Мирного, 3 Сума з ПДВ грн.  

7 
Корпус №3  

 
Спожито Гкал.  

вул. Немировича‒Данченка 2 Сума з ПДВ грн.  

8 
Корпус №1,4  

 
Спожито Гкал.  

вул. Немировича‒Данченка 
2,4 Сума з ПДВ грн.  

9 
НВМ  

 
Спожито Гкал.  

вул. Немировича‒Данченка 2 Сума з ПДВ грн.  

10 
Гуртожиток №8  

 
Спожито Гкал.  

вул. Тимошенка, 2л Сума з ПДВ грн.  

11 
ФРІІТ  

 
Спожито Гкал.  

м. Черкаси, вул. Енгельса, 
146а Сума з ПДВ грн.  

12 ВСЬОГО 
 

 
Спожито Гкал.  

Сума з ПДВ грн.  

 
Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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Форма 1.2.2 
Споживання теплової енергії 

 
Розрахунковий період  

Дата заповнення  
Час заповнення  

Коледж КНУТД 

№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. Особл. відм. Од. 
вимір. 

Місячне 
споживання 

1 
Навчальний корпус  

 
Спожито Гкал.  

вул. Білоруська, 22 Сума з ПДВ грн.  

2 
Гуртожиток №9  

 
Спожито Гкал.  

вул. Руданського, 2 Сума з ПДВ грн.  

3 ВСЬОГО 
 

 
Спожито Гкал.  

Сума з ПДВ грн.  
 

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 

Форма 1.2.3 
Споживання теплової енергії 

 
Розрахунковий період  

Дата заповнення  
Час заповнення  

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД (м. Львів) 
№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. 
Особл. 
Відм. 

Од. 
вимір. 

Місячне 
споживання 

1 Навчальний корпус   Спожито Гкал.  
вул.Вороного,6 Сума з ПДВ грн.  

2 Гуртожиток   Спожито Гкал.  
вул. Тарнавського, 106а Сума з ПДВ грн.  

3 
Навчально‒виробнич

а майстерня 
 

 Спожито Гкал.  

вул. Пекарська, 9 Сума з ПДВ грн.  

4 ВСЬОГО   Спожито Гкал.  
Сума з ПДВ грн.  

 
Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 



 
 

73 
 

Форма 1.2.4 
Споживання теплової енергії 

 
Розрахунковий період  

Дата заповнення  
Час заповнення  

 
Чернігівський промислово‒економічний коледж КНУТД (м. Чернігів) 

№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. Особл. відм. Од. 
вимір. 

Місячне 
споживання 

1 
Навчальний корпус  

 
Спожито Гкал.  

вул.Щорса, 64 Сума з ПДВ грн.  

2 Навчальний корпус   Спожито Гкал.  
вул. Щорса,72 Сума з ПДВ грн.  

3 ВСЬОГО   Спожито Гкал.  
Сума з ПДВ грн.  

 
Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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Форма 1.2.5 
 

Зняття температурних показників за _________ місяць ______ року 
Будівля  

Приміщення  

Адреса  
 

Дата Зовнішня температура повітря( 
середньодобова) tЗ, 0С 

Внутрішня температура у 
приміщенні 

(середньодобова) tВ, 0С 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   

 
Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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Форма 1.3.1 
Споживання води 

 
 

Київський національний університет технологій та дизайну 

№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. Вода Особл. відм. Од. 
вимір. 

Місячне 
спожив. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Корпус №1 

 
52236 холодна 

Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

вул. 
Немировича‒Данченка 2 52237 гаряча 

Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

2 
Корпус№ 2 

 
52240 холодна 

Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

вул. 
Немировича‒Данченка 2  гаряча 

Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

3 
Корпус №3 

 
52241 холодна 

Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

вул. 
Немировича‒Данченка 2  гаряча 

Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

4 
Корпус №4 

 
52238 холодна 

Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

вул. 
Немировича‒Данченка 2  гаряча 

Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

5 
Гуртожиток №2  

51936 холодна 
Спожито м.куб  

вул. Кіквідзе, 13б Сума з ПДВ грн.  

6 Гуртожитки№№2,6 
 

519102 гаряча 
Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

7 
Гуртожиток №6  

51935 холодна 
Спожито м.куб  

вул. Кіквідзе, 11б Сума з ПДВ грн.  

8 
Гуртожиток №5 

 
52224 холодна 

Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

вул. П. Мирного, 5  гаряча 
Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

9 
Гуртожиток №3  

51947 холодна 
Спожито м.куб  

вул. Кіквідзе, 33 Сума з ПДВ грн.  

10 Гуртожитки №№3,4 
 

 гаряча 
Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

11 
Гуртожиток №4  

51948 холодна 
Спожито м.куб  

вул. Кіквідзе, 35 Сума з ПДВ грн.  

 

Розрахунковий період  
Дата заповнення  
Час заповнення  
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Продовження форми 1.3.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

12 
Гуртожиток №7 

 
51412 холодна 

Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

вул. Лейпцингська, 16 51475 гаряча 
Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

13 
Корпус №5  52232 холодна Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

вул. Кутузова 5  гаряча Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

14 
Гуртожиток №8  41864 холодна Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

вул. Тимошенко 2л  гаряча Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

15 ВСЬОГО 

 

 

холодна Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

гаряча Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

загальна  Сума з ПДВ грн.  
 

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 

Форма 1.3.2 
Споживання води 

Розрахунковий період  
Дата заповнення  
Час заповнення  

Коледж КНУТД 

№ 
п\п 

Приміщення Кількість 
прожив. 

Розрах. 
рахунок. Вода Особл. відм. Од. 

вимір. 
Місячне 
спожив. 

1 
Навчальний корпус  925100 холодна Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

вул. Білоруська, 22  гаряча Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

2 
Гуртожиток №9 

 
90766 холодна 

Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

вул. Руданського, 2  гаряча 
Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

3 ВСЬОГО 

 

 

холодна Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

гаряча Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

загальна  Сума з ПДВ грн.  
 

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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Форма 1.3.3 
Споживання води 

 
Розрахунковий період  

Дата заповнення  
Час заповнення  

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД (м. Львів) 
№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. Вода Особл. Відм. Од. 
вимір. 

Місячне 
спожив. 

1 
Навчальний корпус 

 
 холодна 

Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

вул.Вороного,6  гаряча 
Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

2 
Гуртожиток 

 
 холодна 

Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

вул. Тарнавського, 106а  гаряча 
Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

3 

Навчально‒виробнича 
майстерняя 

 

 
холодна Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

вул. Пекарська, 9 гаряча Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

4 ВСЬОГО 

 

 

холодна Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

гаряча Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

загальна  Сума з ПДВ грн.  
 

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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Форма 1.3.4 
Споживання води 

 
Розрахунковий період  

Дата заповнення  
Час заповнення  

Чернігівський промислово‒економічний коледж КНУТД (м. Чернігів) 
№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. Вода Особл. відм. Од. 
вимір. 

Місячне 
спожив. 

1 
Навчальний корпус   

 
холодна Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

вул.Щорса, 64 гаряча Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

2 
Навчальний корпус   

 
холодна Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

вул. Щорса,72 гаряча Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

3 
Навчальний корпус    холодна Спожито м.куб  

Сума з ПДВ грн.  

вул. Щорса,78  гаряча Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

4 ВСЬОГО 

 

 

холодна Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

гаряча Спожито м.куб  
Сума з ПДВ грн.  

загальна Сума з ПДВ грн.  
 

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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Форма 1.4.1 
Споживання газу 

 
Розрахунковий період  

Дата заповнення  
Час заповнення  

Київський національний університет технологій та дизайну 

№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. Особл. відм. Од. 
вимір. 

Місячне 
споживання 

1 
Гуртожиток  №2  

 
Спожито м.куб.  

вул. Кіквідзе, 13б Сума з ПДВ грн.  

2 
Гуртожиток № 3  

 
Спожито м.куб.  

вул. Кіквідзе, 33 Сума з ПДВ грн.  

3 
Гуртожиток №4  

 
Спожито м.куб.  

вул. Кіквідзе, 35 Сума з ПДВ грн.  

4 
Гуртожиток  №5  

 
Спожито м.куб.  

вул. П. Мирного, 5  Сума з ПДВ грн.  

5 
Гуртожиток №6  

 
Спожито м.куб.  

вул. Кіквідзе, 11б Сума з ПДВ грн.  

6 

Корпус  №1  

 

Спожито м.куб.  
вул. 

Немировича‒Данченка 
2 

Сума з ПДВ грн.  

7 ВСЬОГО 
 

 
Спожито м.куб.  

Сума з ПДВ грн.  
 

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 

Форма 1.4.2 
Споживання газу 

 
Розрахунковий період  

Дата заповнення  
Час заповнення  

Коледж КНУТД 

№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. Особл. відм. Од. 
вимір. 

Місячне 
споживання 

1 
Гуртожиток  №9  

 
Спожито м.куб.  

вул. Руданського, 2 Сума з ПДВ грн.  
 

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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Форма 1.4.3 
Споживання газу 

 
Розрахунковий період  

Дата заповнення  
Час заповнення  

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД (м. Львів) 
№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. 
Особл. 
Відм. 

Од. 
вимір. 

Місячне 
споживання 

1 Гуртожиток   Спожито м.куб.  
вул. Тарнавського, 106а Сума з ПДВ грн.  

2 
Навчально‒виробнич

а майстерня 
 

 Спожито м.куб.  

вул. Пекарська, 9 Сума з ПДВ грн.  

3 ВСЬОГО   Спожито м.куб.  
Сума з ПДВ грн.  

 
Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 

 

Форма 1.4.4 
Споживання газу 

 
Розрахунковий період  

Дата заповнення  
Час заповнення  

Чернігівський промислово‒економічний коледж КНУТД (м. Чернігів) 
№ 
п\п Приміщення Кількість 

прожив. 
Розрах. 

рахунок. Особл. відм. Од. 
вимір. 

Місячне 
споживання 

1 
Навчальний корпус   

 
Спожито м.куб.  

вул.Щорса, 78 Сума з ПДВ грн.  
 

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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5.8 Форми порівняльного аналізу даних споживання 
енергоносіїв і води 

( Форми 2) 
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Форма 2.1.1 
Порівняльний аналіз 

 даних споживання активної електроенергії 
 

Київський національний університет технологій та дизайну 

№ 
п/п 

Приміщення Од.вимі‒
рювання 

Періоди для порівняння 

‒ економія         
+ перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Корп.№№1,2,3,6,7, 
гурт.№5 (ТП‒740) 

кВт·год     

грн.з ПДВ     

2 Корпус №4 кВт·год     
грн.з ПДВ 

3 Корпус №5 кВт·год     
грн.з ПДВ 

4 Гуртожиток  №2 кВт·год     
грн.з ПДВ 

5 Гуртожиток  №3 кВт·год     
грн.з ПДВ 

6 Гуртожиток №4 кВт·год     
грн.з ПДВ 

7 Гуртожиток № 5 кВт·год     
грн.з ПДВ 

8 Гуртожиток  №6 кВт·год     
грн.з ПДВ 

9 Гуртожиток  №7 кВт·год     
грн.з ПДВ 

10 Гуртожиток №8 кВт·год     
грн.з ПДВ 

11 м.Черкаси ФРІІТ кВт·год     
грн.з ПДВ 

12 Спорттабір 
«Молодіжний» 

кВт·год     
грн.з ПДВ 

13 
Всього 

кВт·год     
14 грн.з ПДВ     

 
Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.1.2 
Порівняльний аналіз 

 даних споживання реактивної електроенергії 
 

Київський національний університет технологій та дизайну 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 
‒ економія         

+ перевитрата 
(гр.5‒гр.6) 

 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Корп.№№1,2,3,6,7 
гурт.5 (ТП‒740) 

кВар·год     
грн.з ПДВ     

2 Корпус  №4 кВар·год     
грн.з ПДВ 

3 Корпус №5 кВар·год     
грн.з ПДВ 

4 м.Черкаси ФРІІТ кВар·год     
грн.з ПДВ 

5 Спорттабір 
«Молодіжний» 

кВар·год     
грн.з ПДВ 

6 Всього 
кВар·год     

7 грн.з ПДВ     
  

Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 
керівник сектору енергоменеджменту 

___________________(П. І.П.) 
начальник планово‒фінансового відділу 

____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.1.3 
Порівняльний аналіз 

 даних споживання активної електроенергії 
 

Коледж КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒р

ювання 

Періоди для порівняння 

‒економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Навчальний 
корпус 

кВт·год     
грн.з ПДВ     

2 Гуртожиток № 9 кВт·год     
грн.з ПДВ 

3 Всього 
кВт·год     
грн.з ПДВ     

 
Відповідальний за розрахуно  Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 

 

 

  

 
Форма 2.1.4 

Порівняльний аналіз 
 даних споживання реактивної електроенергії 

 
Коледж КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒р

ювання 

Періоди для порівняння 
‒кономія 

+перевитрата 
(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Навчальний 
корпус 

кВар·год     
грн.з ПДВ     

 
Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.1.5 
Порівняльний аналіз 

 даних споживання активної електроенергії 
  

Чернігівський промислово‒економічний коледж  КНУТД 
№ 
п/п 

Приміщення Од.вимі‒
рювання 

Періоди для порівняння 

‒ економія         
+ перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 
Навчальний 

корпус кВт·год     

вул. Щорса, 64 грн.з ПДВ     

2 
Навчальний 

корпус кВт·год     

вул.Щорса, 72 грн.з ПДВ 

3 
Навчальний 

корпус кВт·год     

вул.Щорса, 78 грн.з ПДВ 

4 Всього 
кВт·год     

грн.з ПДВ     
 

         Відповідальний за розрахунок         Розрахунок  погоджено 
           керівник сектору енергоменеджменту

___________________(П. І.П.) 
       начальник планово‒фінансового 

відділу ____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.1.6 
Порівняльний аналіз 

 даних споживання реактивної електроенергії 
 

Чернігівський промислово‒економічний коледж  КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒р

ювання 

Періоди для порівняння 
‒економія 

+перевитрата 
(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 
Навчальний 

корпус кВар·год     

вул. Щорса, 64 грн.з ПДВ     

3 
Навчальний 

корпус кВар·год     

вул.Щорса, 72 грн.з ПДВ     

4 
Навчальний 

корпус кВар·год     

вул.Щорса, 78 грн.з ПДВ 

5 Всього 
кВар·год     

грн.з ПДВ     
 

Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 
керівник сектору енергоменеджменту 

___________________(П. І.П.) 
начальник планово‒фінансового відділу 

____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.1.7 
Порівняльний аналіз 

 даних споживання активної електроенергії 
 

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 
‒економія 

+перевитрата 
(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Навчальний 
корпус 

кВт·год     

грн.з ПДВ     

2 Гуртожиток кВт·год     
грн.з ПДВ 

3 
Навчально‒в

иробнича 
майстерня 

кВт·год     

грн.з ПДВ 

4 Всього 
кВт·год     

грн.з ПДВ     

 
Відповідальни   а розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.1.8 
Порівняльний аналіз 

 даних споживання реактивної електроенергії 
 

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 

‒економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Навчальний 
корпус  

кВар·год     

грн.з ПДВ     

2 
Навчально‒в

иробнича 
майстерня 

кВар·год     

грн.з ПДВ     

3 Всього 
кВар·год     

грн.з ПДВ     
 

            Відповідальний за розрахунок                Розрахунок  погоджено 
           керівник сектору енергоменеджменту

         ___________________(П. І.П.) 
       начальник планово‒фінансового 

відділу      ____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.2.1 
Порівняльний аналіз даних споживання тепла 

 
Київський національний університет технологій та дизайну 

 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒р

ювання 

Періоди для порівняння 

‒ економія         
+ еревитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

С
по

ж
ит

о 
ен

ер
гі

ї 

Гр
ад

ус
о‒

до
би

С
по

ж
ит

о 
ен

ер
гі

ї 

Гр
ад

ус
о‒

до
би

С
по

ж
ит

о 
ен

ер
гі

ї 

Гр
ад

ус
о‒

до
би

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 Гуртожиток 2,6 
Гкал.        
грн.        

2 Гуртожиток 3,4 
Гкал.        
грн.        

3 Копрус 5 
Гкал.        
грн.        

4 Гуртожиток 7 
Гкал.        
грн.        

5 Гуртожиток 5  
Гкал.        
грн.        

6 Корпус 8 
Гкал.        
грн.        

7 Корпус 3 
Гкал.        
грн.        

8 Корпус 1,4 
Гкал.        
грн.        

9 
Навчально‒вир

обнича 
майстерня 

Гкал.        

грн.        

10 Гуртожиток 8 
Гкал.        
грн.        

11 ФРІІТ 
Гкал.        
грн.        

13 
Всього 

Гкал.        
14 грн.        
 

Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 
керівник сектору енергоменеджменту 

___________________(П. І.П.) 
начальник планово‒фінансового відділу 

____________ (П.І.П.) 
 

 

 



 

90 
 

Форма 2.2.2 
Порівняльний аналіз даних споживання тепла 

Коледж КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒р

ювання 

Періоди для порівняння 

‒економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

С
по

ж
ит

о 
ен

ер
гі

ї 

Гр
ад

ус
о‒

 
до

би
 

С
по

ж
ит

о 
ен

ер
гі

ї 

Гр
ад

ус
о‒

 
до

би
 

С
по

ж
ит

о 
ен

ер
гі

ї 

Гр
ад

ус
о‒

 
до

би
 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 Учбовий корпус 
Гкал.        
грн.        

2 
Гуртожиток № 9 Гкал.        

грн.        

3 Всього 
Гкал.        
грн.        

 
Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.2.3 
Порівняльний аналіз даних споживання тепла 

Чернігівський промислово‒економічний коледж  КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 

‒економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного року

С
по

ж
ит

о 
ен

ер
гі

ї 

Гр
ад

ус
о‒

 
до

би
 

С
по

ж
ит

о 
ен

ер
гі

ї 

Гр
ад

ус
о‒

 
до

би
 

С
по

ж
ит

о 
ен

ер
гі

ї 

Гр
ад

ус
о‒

 
до

би
 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Навчальний 

корпус Гкал.        

вул. Щорса, 64 грн.        

2 
Навчальний 

корпус Гкал.        

вул.Щорса, 72 грн.        

3 
Навчальний 

корпус Гкал.        

вул.Щорса, 78 грн.        

4 Всього 
Гкал.        
грн.        

 
Відпові а ьний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 

 

 

  

 



 

92 
 

Форма 2.2.4 
Порівняльний аналіз даних споживання тепла 

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД 
 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 

‒економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

С
по

ж
ит

о 
ен

ер
гі

ї 

Гр
ад

ус
о‒

 
до

би
 

С
по

ж
ит

о 
ен

ер
гі

ї 

Гр
ад

ус
о‒

 
до

би
 

С
по

ж
ит

о 
ен

ер
гі

ї 

Гр
ад

ус
о‒

 
до

би
 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 Навчальний 
корпус 

Гкал.        
грн.        

2 Гуртожиток 
Гкал.        
грн.        

3 
Навчально‒в

иробнича 
майстерня 

Гкал.        
грн.        

4 Всього 
Гкал.        
грн.        

 
Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового 
відділу ____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.2.5 

Порівняльний аналіз споживання гарячої води у гуртожитках КНУТД 

№ 
п\
п 

Найменування 
О

ди
ни

ці
 в

им
ір

у 

Місяць попереднього року Місяць поточного року 

Ек
он

ом
ія

 (‒
) 

П
ер

ев
ит

ра
та

 (+
) Фактичне 

споживання 
по 

лічильниках 

Кошти 
на 

нагрів 

Кількість 
прожива 

ючих 

Питоме 
фактичне 

споживання 
на одного 

проживаючого 

Фактичне 
споживання 

по 
лічильниках 

Кошти 
на 

нагрів 

Кількість 
прожива 

ючих 
 

Питоме 
фактичне 

споживання 
на одного 

проживаючого 
Вода Тепло Сума місячне добове Вода Тепло Сума місячне добове 

м.куб. Гкал грн. чол. м.куб. літрів м.куб. Гкал грн. чол. м.куб. літрів 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Гуртожитки 
№№2,6 

              
грн.              

2 Гуртожитки 
№№3,4 

              
грн.              

3 Гуртожиток 
№5 

              
              

4 Гуртожиток 
№7 

              
грн.              

5 Гуртожиток 
№8 

              
грн.              

6 Всього               
грн.              

 

7 Гуртожиток 
39 

              
грн.              

 

8 
Гуртожиток 
Львівського 
КЛП КНУТД 

              

грн.              
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Продовження форми 2.2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

9 Всього 
(6+7+8) грн.              

 
Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 

 
Форма 2.2.6 

Порівняльний аналіз споживання гарячої води у навчальних корпусах КНУТД 

№ 
п\
п 

Найменування 

О
ди

ни
ці

 в
им

ір
у 

Місяць попереднього року Місяць поточного року 

Ек
он

ом
ія

 (‒
) 

П
ер

ев
ит

ра
та

 (+
) Фактичне 

споживання 
по 

лічильниках 

Кошти  
на    

нагрів 

Кількість 
прожива 

ючих 

Питоме 
фактичне 

споживання 
на одного 

проживаючого 

Фактичне 
споживання 

по 
лічильниках 

Кошти 
на 

нагрів 

Кількість 
прожива 

ючих 

Питоме 
фактичне 

споживання 
на одного 

проживаючого 
Вода Тепло Сума місячне добове Вода Тепло Сума місячне добове 

м.куб. Гкал грн. чол. м.куб. літрів м2 Гкал грн. чол. м.куб. літрів 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Корпус №1               
грн.              

2 Корпус № 2               
грн.              

3 Корпус № 3               
грн.              

4 Корпус № 4               
грн.              
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Продовження форми 2.2.6 
5 Корпус № 5               

грн.              

6 Всього               
грн.              

 

7 

Навчальний 
корпус               

вул. 
Білоруська, 22 грн.              

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
8 Всього (6+7) грн.              

 
  

Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 
керівник сектору енергоменеджменту 

___________________(П. І.П.) 
начальник планово‒фінансового відділу 

____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.3.1 
Порівняльний аналіз даних споживання гарячої води 

Київський національний університет технологій та дизайну 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 

‒ економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Корпус 1 
м.куб     

грн.     

2 Корпус № 2 м.куб     
грн.     

3 Корпус № 3 м.куб     
грн.     

4 Корпус № 4 м.куб     
грн.     

5 Корпус № 5 м.куб     
грн.     

6 Гуртожиток № 
2+6 

м.куб     
грн.     

7 Гуртожиток № 
3+4 

м.куб     
грн.     

8 Гуртожиток № 5 м.куб     
грн.     

9 Гуртожиток № 7 м.куб     
грн.     

10 Гуртожиток № 8 м.куб     
грн.     

11 
Всього 

м.куб     
12 грн.     
 

Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 
керівник сектору енергоменеджменту 

___________________(П. І.П.) 
начальник планово‒фінансового відділу 

____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.3.2 
Порівняльний аналіз даних споживання холодної води 

Київський національний університет технологій та дизайну 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 

‒ економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Корпус 1 
м.куб     

грн.     

2 Корпус № 2 м.куб     
грн.     

3 Корпус № 3 м.куб     
грн.     

4 Корпус № 4 м.куб     
грн.     

5 Корпус № 5 м.куб     
грн.     

6 Гуртожиток № 2 м.куб     
грн.     

7 Гуртожиток № 3 м.куб     
грн.     

8 Гуртожиток № 4 м.куб     
грн.     

9 Гуртожиток № 5 м.куб     
грн.     

10 Гуртожиток № 6 м.куб     
грн.     

11 Гуртожиток № 7 м.куб     
грн.     

12 Гуртожиток № 8 м.куб     
грн.     

13 
Всього 

м.куб     
14 грн.     
 

Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 
керівник сектору енергоменеджменту 

___________________(П. І.П.) 
начальник планово‒фінансового відділу 

____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.3.3 
Порівняльний аналіз даних загального споживання води 

Київський національний університет технологій та дизайну 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 

‒ економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6)) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Корпус 1 
м.куб     

грн.     

2 Корпус № 2 м.куб     
грн.     

3 Корпус № 3 м.куб     
грн.     

4 Корпус № 4 м.куб     
грн.     

5 Корпус № 5 м.куб      
грн.     

6 Гуртожиток № 2 м.куб     
грн.     

7 Гуртожиток № 3 м.куб     
грн.     

8 Гуртожиток № 4 м.куб     
грн.     

9 Гуртожиток № 5 м.куб     
грн.     

10 Гуртожиток № 6 м.куб     
грн.     

11 Гуртожиток № 7 м.куб     
грн.     

12 Гуртожиток № 8 м.куб     
грн.     

13 
Всього 

м.куб     
14 грн.     
 

Відповідальний за р зрахунок Розрахунок  погоджено 
керівник сектору енергоменеджменту 

___________________(П. І.П.) 
начальник планово‒фінансового відділу 

____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.3.4 
Порівняльний аналіз даних споживання гарячої води 

Коледж КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 

‒ економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Навчальний 
корпус 

м.куб     

грн.     

2 Гуртожиток № 9 м.куб     
грн. 

3 Всього 
м.куб     
грн.     

 
Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.3.5 
Порівняльний аналіз даних споживання холодної води 

Коледж КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒р

ювання 

Періоди для порівняння 

‒ економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Навчальний 
корпус 

м.куб     

грн.     

2 Гуртожиток № 9 м.куб     
грн. 

3 Всього 
м.куб     
грн.     

 
Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 

 

 

  

 
Форма 2.3.6 

Порівняльний аналіз даних загального споживання води 
Коледж КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 
економія 

+перевитра
та 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попередньо

го року 

Місяць 
поточног

о року 

Попередні
й місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Навчальний 
корпус 

м.куб     

грн.     

2 Гуртожиток № 9 м.куб     
грн. 

3 Всього 
м.куб     
грн.     

 
Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.3.7 
Порівняльний аналіз даних споживання гарячої води 

Чернігівський промислово‒економічний коледж  КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 

економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 
Навчальний 

корпус м.куб     

вул. Щорса, 64 грн.     

2 
Навчальний 

корпус м.куб     

вул.Щорса, 72 грн. 

3 
Навчальний 

корпус м.куб     

вул.Щорса, 78 грн. 

4 Всього 
м.куб     
грн.     

 
Відповіда ь ий за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.3.8 
Порівняльний аналіз даних споживання холодної води 

Чернігівський промислово‒економічний коледж  КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 

‒ економія         
+ перевитрата

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 
Навчальний 

корпус м.куб     

вул. Щорса, 64 грн.     

2 
Навчальний 

корпус м.куб     

вул.Щорса, 72 грн. 

3 
Навчальний 

корпус м.куб     

вул.Щорса, 78 грн. 

4 Всього 
м.куб     
грн.     

 
Відповідальний за розрахуно  Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.3.9 
Порівняльний аналіз даних загального споживання води 
Чернігівський промислово‒економічний коледж  КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 

‒ економія         
+ перевитрата

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 
Навчальний 

корпус м.куб     

вул. Щорса, 64 грн.     

2 
Навчальний 

корпус м.куб     

вул.Щорса, 72 грн. 

3 
Навчальний 

корпус м.куб     

вул.Щорса, 78 грн. 

4 Всього 
м.куб     
грн.     

 
Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.3.10 
Порівняльний аналіз даних споживання гарячої води 

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 

‒економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Навчальний 
корпус 

м.куб     

грн.     

2 Гуртожиток м.куб     
грн. 

3 Навчально‒виро
бнича майстерня 

м.куб     
грн. 

4 Всього 
м.куб     
грн.     

 
Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.3.11 
Порівняльний аналіз даних споживання холодної води 

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 

‒економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Навчальний 
корпус 

м.куб     

грн.     

2 Гуртожиток 
м.куб     

грн.     

3 Навчально‒виро
бнича майстерня 

м.куб     
грн.     

4 
Всього 

м.куб     
5 грн.     
 

Відповідальний за розраху ок Розрахунок  погоджено 
керівник сектору енергоменеджменту 

___________________(П. І.П.) 
начальник планово‒фінансового відділу 

____________ (П.І.П.) 
 

 

  

 



 

106 
 

Форма 2.3.12 
Порівняльний аналіз даних загального споживання води 

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒

рювання 

Періоди для порівняння 

‒економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Навчальний 
корпус 

м.куб     

грн.     

2 Гуртожиток 
м.куб     

грн.     

3 Навчально‒виро
бнича майстерня 

м.куб     
грн.     

4 
Всього 

м.куб     
5 грн.     
 

Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 
керівник сектору енергоменеджменту 

___________________(П. І.П.) 
начальник планово‒фінансового відділу 

____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.4.1 
Порівняльний аналіз споживання газу  

Київський національний університет технологій та дизайну 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒р

ювання 

Періоди для порівняння 

‒ економія         
+ перевитрата

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Гуртожиток № 2 
м.куб.     

грн.     

2 Гуртожиток № 3 м.куб.     
грн. 

3 Гуртожиток № 4 м.куб.     
грн. 

4 Гуртожиток № 5  м.куб.     
грн. 

5 Гуртожиток № 6 м.куб.     
грн. 

6 Корпус № 1 м.куб.     

грн. 
7 

Всього 
м.куб.     

8 грн.     
 

Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 
керівник сектору енергоменеджменту 

___________________(П. І.П.) 
начальник планово‒фінансового відділу 

____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.4.2 
Порівняльний аналіз споживання газу  

Коледж КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒р

ювання 

Періоди для порівняння 

‒економія 
+перевитрата 

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Гуртожиток  
 № 9 

м.куб.     
грн.     

 
Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 

 
 
 
 

Форма 2.4.3 
Порівняльний аналіз споживання газу  

Чернігівський промислово‒економічний коледж  КНУТД 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒р

ювання 

Періоди для порівняння 

‒ економія 
 +перевитрата

(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 
Навчальний 

корпус  м.куб.     

вул.Щорса, 78 грн.     

 
Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.4.1 
Порівняльний аналіз споживання газу  

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД 
 

№ 
п/п Приміщення Од.вимі‒р

ювання 

Періоди для порівняння 
‒економія 

+перевитрата 
(гр.5‒гр.6) 

Місяць 
попереднього 

року 

Місяць 
поточного 

року 

Попередній 
місяць 

поточного 
року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 

Гуртожиток м.куб.     
вул. 

Тарнавського, 
106а 

грн. 
    

2 

Навчально‒вир
обнича 

майстерня 
м.куб. 

    

вул. Пекарська, 
9 грн.     

3 ВСЬОГО 
м.куб.     
грн.     

 
Відповідальний за розрахунок Розрахунок  погоджено 

керівник сектору енергоменеджменту 
___________________(П. І.П.) 

начальник планово‒фінансового відділу 
____________ (П.І.П.) 
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Форма 2.4.2 

Здача звітних форм споживання __________ 
Назва Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

КНУТД             

Коледж КНУТД             

Львівський 
коледж легкої 
промисловості 

КНУТД 
(м.Львів) 

            

Чернігівський 
промислово‒ек

ономічний 
коледж КНУТД 

(м.Чернігів) 

            

 
Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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Форма 2.4.3 

Здача звітних форм зняття температурних показників 

Назва Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

КНУТД             

Коледж КНУТД             

Львівський 
коледж легкої 
промисловості 

КНУТД 
(м.Львів) 

            

Чернігівський 
промислово‒ек

ономічний 
коледж КНУТД 

(м.Чернігів) 

            

 
Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.) 
Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.) 
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5.9 Графік зняття показників з приладів обліку 
(Форми 3) 
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Графік зняття показників з приладів обліку 
 

N 
п/п Вид енергоносія Форма звітності Розрахунковий день 

Термін подання 
показів приладів 
обліку у сектор 

енергоенеджменту 
для формування 

баз даних 

Відповідальна 
особа за збір і 

обробку 
первинних 

даних з 
приладів обліку 

1 2 3 4 5 6 

1 Електроенергія 
 (КНУТД) 

Місячні та  добові графіки 
споживання 

(з 30‒хвилинною 
дискретністю), електронні 

таблиці форми 1.1.1 

15 число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

  

2 Електроенергія 
 (коледж КНУТД) 

Місячні та  добові графіки 
споживання, 

електронні таблиці форми 1.1.2 

10 число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

  

3 
Електроенергія 

(Львівський  
КЛП КНУТД) 

Місячні та  добові графіки 
споживання 

електронні таблиці форми 1.1.3 

__число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

  

4 
Електроенергія 
(Чернігівський  
ПЕК КНУТД) 

Місячні та  добові графіки 
споживання, 

електронні таблиці форми 1.1.4 

__ число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

  

5 Теплова енергія 
 (КНУТД) 

Місячний та добовий графік 
споживання (розшифровка 

табуляграм), електронні таблиці 
форма 1.2.1 

25 число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
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переддень до встановленої дати) 

6 Теплова енергія  
(коледж КНУТД) 

Місячний та добовий графік 
споживання (розшифровка 

табуляграм), електронні таблиці 
форма 1.2.2 

____ число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

  

7 
Теплова енергія 

(Львівський  
КЛП КНУТД) 

Місячний та добовий графік 
споживання (розшифровка 

табуляграм), електронні таблиці 
форма 1.2.3 

____ число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

  

8 
Теплова енергія 
(Чернігівський  
ПЕК КНУТД) 

Місячний та добовий графік 
споживання (розшифровка 

табуляграм), електронні таблиці 
форма 1.2.4 

____ число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

  

5 

Вода 
(гуртожитки 

№2,3,4,6,7,8,9 та 
навчального 

корпусу коледжу 
КНУТД) 

Місячний та добовий графік 
споживання, електронні таблиці 

форми 1.3.1, 1.3.2 

10 число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

  

6 

Вода 
(гуртожиток №5, 

навчальних 
корпусів 

№1,2,3,4,5,8) 

Місячний та добовий графік 
споживання, електронні таблиці 

форми 1.3.1, 1.3.2 

30 число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

  

7 
Вода 

(Львівський КЛП 
КНУТД) 

Місячний та добовий графік 
споживання, електронні таблиці 

форма 1.3.3 

____ число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

  

8 Вода Місячний та добовий графік ____ число місяця   
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(Чернігівський  
ПЕК КНУТД) 

споживання, електронні таблиці 
форма 1.3.4 

(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

9 
Газ 

(гуртожитки 
№2,3,4,5,6,9) 

Місячний та добовий графік 
споживання, електронні таблиці 

форма 1.4.1, 1.4.2 

25 число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

  

10 
Газ 

(навчальний 
корпус№1) 

Місячний та добовий графік 
споживання, електронні таблиці 

форма1.4.1 

25 число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

  

11 
Газ  

(Львівський  
КЛП КНУТД) 

Місячний та добовий графік 
споживання, електронні таблиці 

форма1.4.3 

____ число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 

  

12 
Газ 

(Чернігівський  
ПЕК КНУТД) 

Місячний та добовий графік 
споживання, електронні таблиці 

форма1.4.4 

____ число місяця 
(якщо дане число припадає на 
вихідний чи святковий день, 

покази лічильників знімаються у 
переддень до встановленої дати) 
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6 РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ НТП 

 
Впродовж 2012‒2013навчального року в Університеті створена цiлiсна та 

ефективна система управління енергоспоживанням для оптимізації споживання  
енергоносіїв і води у відповідності до комплексної науково‒технічної програми 
«Енергоефективність та енергозбереження» в Університеті на 2012 – 2016 роки 
та  плану  заходів до неї на 2012 рік.  

В університеті проведене комплексне енергетичне обстеження всіх 
будівель і внутрішній енергетичний аудит.  

Проведені енергетичні обстеження навчальних корпусів та гуртожитків 
дали можливість виконати аналіз рівнів споживання та видатків коштів за 
спожиті  енергоносії і воду в Університеті за останні роки, які свідчать, що 
внутрішні інженерні системи енергоспоживання, будівлі навчальних корпусів, 
гуртожитків і ін. містять значний практичний потенціал енергозбереження. 
Встановлено, що енергоспоживання будівлями університету залежить значною 
мірою від функціонального призначення будівель та споруд основного і 
допоміжного навчально‒виробничого призначення, які  використовуються   для 
забезпечення навчального процесу. 

Виконання НТП передбачає поетапну реалізацію  енергозберігаючих 
заходів  на об’єктах Університету  з розробкою проектної документації і 
відповідним техніко‒економічним обґрунтуванням. Маючи значний науковий 
кадровий потенціал до реалізації енергозберігаючих  проектів залучаються 
власні наукові, виробничі  ресурсів шляхом створення  демонстраційних  зон  
високої енергоефективності і поширення позитивного досвіду. 

В університеті на базі відділу маркетингу з залученням фахівців 
факультету дизайну сформована РR‒група, яка організовує внутрішні  
консультаційні та інформаційні акції з метою  поширення досвіду з питань 
енергозбереження.  

Реалізація НТП передбачає аналіз і постійний моніторинг та прогноз 
розвитку систем енергоспоживання у полі  діючої нормативно‒правової бази, 
розробку науково‒методичного забезпечення основних, найбільш ефективних 
напрямів діяльності з енергозбереження, що реалізуються у відповідності до 
плану  заходів  з енергозбереження та підвищення енергоефективності на 2013 
р.  

За поточний період виконано: 
- введена в промислову експлуатацію система локального 

устаткування для збору і обробки даних про споживання електроенергії в 
університеті (ЛУЗОД) проектні рішення якої відповідають самим сучасним 
вимогам і погоджені з ПАТ «Київенерго»; 

- впроваджений дистанційний доступ до білінгової системи  ПАТ 
«Київенерго» (дає змогу автоматизованого формування звітів щодо обліку 
електроенергії та сезонних лімітів на електроспоживання);  

- впроваджена автоматизована система контролю і обліку 
електроспоживання АСКОЕ  КНУТД (дає змогу здійснювати автоматизований 
моніторинг електроспоживання в Унверситеті по 16 точках обліку, формувати 
бази даних про спожиту електроенергію та показники її якості з півгодинною 
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дискретністю, у режимі реального часу управляти електроспоживанням по всіх 
точках обліку з урахуванням добових графіків навантаження. Дослідна 
експлуатація АСКОЕ КНУТД за перші два місяці дала змогу зменшити платежі 
за реактивну енергію та 15‒20%); 

- створена служба енергоменеджменту університету; 
- створена навчально‒наукова  лабораторія енергоаудиту з необхідною 

приладовою базою;   
- розроблена проектно‒кошторисна документація на модернізацію 

теплових пунктів навчальних корпусів №1 і №4; 
- розроблені та впроваджені експериментальні системи 

автоматизованого управління освітленням навчальних аудиторій (за 
результатами дослідної експлуатації двох зразків таких систем дав можливість 
знизити споживання електроенергії на освітлення у цих аудиторіях на 14‒16%); 

- розроблена та впроваджена система автоматизованого 
погодозалежного регулювання теплопункту навчального корпусу №4 (за три 
місяці експлуатації цієї системи споживання тепла за аналогічний період 
минулого опалювального періоду зменшено на 8 %); 

- проведена заміна ламп розжарювання та енергозберігаючі у кількості 
970 шт., що дало змогу зменшити електроспоживання на 46 тис. кВт×год., що у 
грошовому виразі складає близько 50 тис. грн. 

- введений в експлуатацію цех з виробництва металопластикових вікон 
(виготовлено 455 м2 та змонтовано  275 м2 вікон).  

Рівень існуючого водоспоживання, при середньодобовій нормі 
споживання гарячої води 50 л  на 1 проживаючого, для гуртожитків №2, №6  
складає  85 л/добу, для гуртожитків №3, №4 – 71 л/добу.  

У 2012 році  споживання електроенергії дещо зменшилися і порівняно з 
попереднім роком ця різниця складає 10,39%. 

Загалом теплоспоживання університету в 2012 році, порівняно з 2011 
роком збільшилося на 11,88%, проте якщо враховувати відношення до 
температури зовнішнього повітря, то також спостерігається економія. 

Незважаючи на те, що існує тенденція підвищення рівня ефективності 
споживання енергоресурсів та води Університетом, за рахунок збільшення 
тарифів у 2012 році, у порівнянні із 2011, витрати коштів на оплату наданих 
послуг збільшились на 25%, що становить 1,78 млн.грн.    

Сфера регулювання  енергоефективності і ощадного споживання 
енергоносіїв виходить за межі суто технічних питань використання 
паливно‒енергетичних ресурсів і узгоджується із  принципами  та  моделлю 
розвитку університету, впливає на структуру видатків на модернізацію 
інженерних мереж, соціальні та культурні аспекти енерговикористання серед 
викладачів, співробітників та студентів. 
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ВИСНОВКИ 

 
Політика енергозбереження в Університеті є необхідною складовою його 

розвитку і конкурентоздатності на ринку освітніх послуг, а не лише "технічна 
проблема", яка пов'язана із технічним та технологічним оновленням систем 
енергоспоживання. Реалізація НТП дозволить  суттєво впливати на загальний 
рівень ефективності використання енергоресурсів Університету та 
модернізацію матеріально‒технічної бази.   

Енергоефективність повинна стати своєрідним критерієм якості 
функціонування загальноунівеситетського господарства, злагодженої взаємодії 
між інженерними службами, керівниками структурних та відокремлених 
підрозділів, співробітниками і студентами.  

Впровадження НТП дає можливість формувати нові засади 
адміністрування у енергозабезпеченні, сприятиме більш ефективному та 
результативному переходу Університету до системних змін в сфері підвищення 
якості освітньої, виховної та науково‒інноваційної діяльності.  
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ДОДАТКИ 
 



 

 
Додаток А 

ПЛАН  
заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності в Університеті  

на 2011 р. (ІVкв.) ‒ 2012 р. 
∑384,84 

№ 
п/п Заходи  з енергозбереження  

 
Відповідальні виконавці 

Термін 
виконання 

Потреба у 
фінансуванні, 

тис. грн. 
1 2 3 4 5 

 І. Організаційні заходи 

 
1. 

Підготувати наказ на призначення відповідальних 
спеціалістів (осіб) з питань енергозбереження за кожним 

навчальним корпусом, студентським гуртожиткам та 
регіональними структурними підрозділами 

 
Товстик В.А. 

 
 

30.10.2011 

 
 

‒ 

2. 

Розробити механізм  наукового супроводу виконання заходів 
з енергозбереження та підвищення енергоефективності 

інженерних мереж через прикладні наукові дослідження і 
впровадження інноваційних проектів. Організувати пошук та 
залучення вітчизняних та іноземних грантів, спонсорських і 

інших коштів для реалізації НТП 

 
Злотенко Б.М. 

 

 
 
 

01.12.2011 

 
 
 

‒ 

 
3. 

Провести енергетичне обстеження будівель  та розробити 
енергетичний паспорт університету. Визначити норми 
споживання енергоресурсів у будівлях університету 

 

Товстик В.А. 
 

 
 

15.12.2011 

 
‒ 

 
4. 

Розробити Положення про службу енергоменеджменту в 
КНУТД 

 

Товстик В.А., Каплун В.В. 31.01.2012 ‒ 



 

 
 

1 2 3 4 5 

5. 

Створити службу диспетчеризації та енергоменеджменту в 
структурі відділу головного інженера в межах існуючого 

штатного розпису АГЧ. Здійснювати поточний контроль та 
інспектування  щодо дотримання лімітів на споживання 

енергоносіїв  

 
Товстик В.А., Каплун В.В. 

 
 

І квартал 
2012 року 

 
‒ 
 

 
6. 

Розробити та внести зміни до Положення про матеріальні 
заохочення для стимулювання виконання заходів з 

енергозбереження  

Товстик В.А., 
Яценко‒Андріїшина Т.М.  

 
15.12.2011 

 
‒ 

 
7. 

Розробити загально університетську конкурсну програму 
серед студентів та викладачів з енергозбереження у 

навчальних корпусах та гуртожитках  

 
Бондаренко О.О., Попова Т.М.,  

Катаєв О.В.,  Яценко‒Андріїшина Т.М. 

 
01.12.2011 

 
‒ 

 
8. 

Скласти план круглих столів, дискусійних клубів, семінарів, 
конференцій і ін. щодо роз’яснення та популяризації заходів   

з енергозбереження серед викладачів,  співробітників та 
студентів  

 
 

Злотенко Б.М. 

 
 

01.11.2011 

 
‒ 

 
9. 

Провести інвентаризацію основного (установлена 
потужність понад 3 кВт)  обладнання і приладів, що 

споживають теплову та електричну енергію,  воду і газ 

 
Сторчеус В.М., Кусяка О.Я., Павлюк В.М. 

 
 

01.02.2012 

 
‒ 

 
10. 

Підготувати базу даних з енергоспоживання та 
водоспоживання. Розробити порядок складання балансів 

електричної і теплової енергії. Виконати розрахунки  
потенціалу енергозбереження університету і відокремлених 
структурних підрозділів у натуральному та грошовому виразі 

 
Товстик В.А.,  

Сторчеус В.М., Злотенко Б.М.,  
Каплун В.В., Яценко‒Андріїшина Т.М. 

 

 
 
 
 

01.02.2012 

 
 
 
 

‒ 

 
11. 

Провести коригування і перегляд договорів з 
енергопостачальними організаціями, приведення їх у 

відповідність з новою нормативною базою, включення 
питань гарантій і санкцій до договірних суб’єктів 

 
Товстик В.А., Сторчеус В.М. 

 
 

І півріччя 
2012 року 

 
‒ 



 

 
 

1 2 3 4 5 

 
12. 

Запровадити постійний моніторинг якості електричної і 
теплової енергії та використання його результатів у 

реалізації договірних відносин з енергопостачальними 
організаціями 

 
Каплун В.В., 

Сторчеус В.М. 

 
 

постійно 

 
‒ 

 
13. 

Вивчити можливості та внести пропозиції щодо вдосконалення 
системи обліку витрат  теплової енергії, гарячої і холодної води 

(встановлення приладів обліку на усіх вхідних лініях, уніфікація і 
типізація структурних схем та приладового забезпечення обліку) 

 
Сторчеус В.М. 

Павлюк В.М., Шевченко К.Л.,  
 

 
 
 

01.02.2012 

 
 

‒ 

 
14. 

Внести пропозиції щодо створення  автоматизованої системи 
обліку та регулювання витрат  теплової енергії і води  

Каплун В.В.,Сторчеус В.М.,  
Шевченко К.Л. 

01.05.2012  
‒ 

ІІ. Системи електроспоживання 

 
15. 

Провести модернізацію систем обліку електроенергії і 
впровадити АСКОЕ, зокрема: 

 Розробити проектно‒кошторисну документацію 
впровадження ЛУЗОД, модернізації схем ВРП; 

 Монтаж електротехнічного обладнання та роботи з 
заміни лічильників та модернізації точок обліку; 

 Інсталяція програмного забезпечення, 
пуско‒налагоджувальні роботи і введення в експлуатацію  
АСКОЕ «КНУТД‒1»  

 
 

Товстик В.А., 
Каплун В.В., Кусяка О.Я. 

 
 

 
 
 

До кінця 
2011 року 

 
 
 

13, 80 
 

54,70 
 

28,10 
26,70 

 
16. 

Провести обстеження та термографічне діагностування 
комірок ТП та ВРП навчальних корпусів і гуртожитків 

 
Каплун В.В.,  Кусяка О.Я. 

Протягом 
року 

 
3,80 

 
17. 

Провести паспортизацію та аналіз роботи електродвигунів 
(потужністю понад 3 кВт), виконати розрахунки з 

оптимізації їх роботи або обґрунтувати заміну на меншу 
потужність чи запровадження частотного регулювання 

 

 
Каплун В.В., 

 Бурмістенков О.П., Кусяка О.Я. 

 
 

01.06.2012 

 
 

‒ 



 

 
 

1 2 3 4 5 

 
18. 

Виконати розрахунки, запропонувати технічні рішення  (за 
потреби) автоматизації управління електрообігрівом, 
основним та черговим  освітленням шляхом: 

 установки засобів  автоматичного управління 
освітленням на у місцях загального користування; 

 установки засобів  автоматичного управління 
освітленням у навчальних лабораторіях (експеримент) 
 

 

 
Каплун В.В., 

Шевченко К.Л., Кусяка О.Я. 
 

 
 

Протягом 
року 

 
 
 

 1,80 
 
 

2,50 

 
19. 

Проводити за окремо розробленим  планом заміну ламп 
накалювання на енергозберігаючі:  

 потреба у заміні ламп розжарювання – 1800 шт.; 
 придбати 10 (десять) комплектів трубчастих 

світлодіодних ламп (для заміни люмінесцентних ламп 18 Вт) 
 
 

 
 

Товстик В.А., Кусяка О.Я. 
 
 

 
 

Протягом 
року 

 
 

43,20 
 
 

5,50 

 
20. 

Визначити технічні можливості та розробити порядок 
встановлення  лічильників технічного обліку  електроенергії 

в аудиторіях, групах аудиторій, блоках студентських 
гуртожитків для лімітування електроспоживання  

 
 

 
Каплун В.В., Кусяка О.Я.,  

Бурмістенков О.П., Шевченко К.Л. 

 
Протягом 

року 

 
 

9,00 

 
21. 

Заборонити використання та ввести суворий режим 
встановлення електронагрівних приладів в студентських 

гуртожитках та навчальних корпусах  
 
 

 
Товстик В.А. 

 

 
Протягом 

року 

Згідно плану 
заходів  

АГЧ 



 

 
 

1 2 3 4 5 
ІІІ. Системи постачання води і газу 

 
22. 

Відключити систему централізованого приготування гарячої 
води у навч. корп. №1 і навч. корп. №4, за потреби перейти 

на автономне приготування гарячої води, а саме: 
 Встановити електробойлери  об’ємом 100 л (у душових 

спортзалів) – 2 шт. 
 Встановити електробойлери  об’ємом 50 л (у хім. 

лабораторіях) – 3 шт. 
 

 
 

Товстик В.А., Павлюк В.М.,  
Долгіх В.О., Ткаченко В.П. 

 

 
 

 01.11.2011 

 
 
 

4,80 
 
 

3,50 

 
23. 

Виконати монтаж вузлів внутрішнього обліку споживання 
води у місцях автономного приготування гарячої води та 

душових гуртожитків 

 
Товстик В.А., Павлюк В.М. 

 Протягом 
року 

 
1,50 

 
24. 

Провести ревізію водопровідних і газових мереж, 
забезпечити їх випробування та роботу водозапірної  
апаратури з метою запобігання безоблікових витрат 

 
Сторчеус В.М., Павлюк В.М. 

Протягом 
року 

Згідно плану 
заходів АГЧ 

 
25. 

Організувати роботу душових в студентських гуртожитках 
відповідно до затверджених графіків 
 
Встановити автоматизоване  управління графіком 
водоспоживання у душових гуртожитків 

 
 

Товстик В.А., Попова Т.М. 
Павлюк В.М., Катаєв О.В 

 

 
 01.11.2011 

 
І квартал 
2012 року 

 

Згідно плану 
заходів АГЧ 

 
12,50 

 
26. 

Провести ревізію газових плит та газового обладнання, при 
необхідності виконати ремонт або заміну 

 
Попова Т.М., Павлюк В.М., Катаєв О.В 

 
 

 01.11.2011 

Згідно плану 
заходів АГЧ 

 
27. 

Провести ревізію та обґрунтування доцільності 
використання умивальників у кабінетах та аудиторіях 

Попова Т.М., Павлюк В.М.,  
коменданти навчальних корпусів 

 
 01.11.2011 

 
‒ 



 

 
 

1 2 3 4 5 

 
28. 

Відповідальним особам та керівникам підрозділів перевірити 
всі горищні поверхи, де змонтоване опалення з верхньою  
розгалужувальною системою:  

 Додатково провести утеплення трубопроводів 
системи опалення (близько 320 м.п.) 

 Ремонт (утеплення) чи заміна  вікон та дверей 

 
 

Попова Т.М., Павлюк В.М.,  
коменданти навчальних корпусів 

 

 
 

До 
початку 

опалю‒вал
ьного 

періоду 
 

 
 

9,93 
 

Згідно 
плану 

заходів АГЧ 

 
29. 

Провести ревізію та чистку бойлерів  систем опалення 
(загалом 7 шт.)  з метою недопущення додаткових втрат 

тепла 

 
Товстик В.А., Сторчеус В.М.,  

Павлюк В.М. 

ІІІ 
квартал 

2012 року 
  

 
76,51 

 
30. 

Встановити систему автоматичного погодозалежного 
регулювання подачі теплоносія у навч. корп. №4 

(експеримент) 

 
Товстик В.А., Сторчеус В.М.,  

Павлюк В.М. 

  
01.11.2011 

 
6,00 

 
31. 

Розробити ТЕО і проектно‒кошторисну документацію щодо 
встановлення вузлів теплопостачання з автоматизованим 

регулюванням системи опалення в залежності від зовнішньої 
температури, вихідних днів та добових годин 

 
Товстик В.А., Каплун В.В.,  

Сторчеус В.М., Павлюк В.М.,  
Шевченко К.Л. 

 

 
 

 01.06.2012 
 

 
 
 

30,00 

 
32. 

Провести ревізію всієї запірної арматури систем опалення з 
метою недопущення додаткових втрат  

 
Сторчеус В.М., Павлюк В.М. 

 
01.11.2011 

 
 

‒ 

 
33. 

Виконати розрахунки та передпроектні дослідження щодо 
доцільності  модернізації  теплових пунктів  систем 

опалення  (догрів за допомогою  електрокотлів) 
 

 
Каплун В.В., Сторчеус В.М.,  

Павлюк В.М. 

 
Протягом 

року 

 
 

‒ 

 
34. 

При ремонтах систем опалення передбачати встановлення 
екранів та можливість регулювання параметрів теплоносія у 

батареях опалення  

 
Товстик В.А., Сторчеус В.М., Павлюк 

В.М. 

 
Протягом 

року 

 
6,00 



 

 
 

1 2 3 4 5 

 
35. 

Розробити заходи щодо зниження втрат теплової енергії: 
 модернізація та заміна зовнішніх огороджувальних 

конструкцій будівель і споруд; 
  поетапне встановлення склопакетних віконних та 

дверних конструкцій; 
 автоматизація керування режимами теплових завіс, 

роботою калориферних установок  
 

 
 

Товстик В.А.,  
Сторчеус В.М., Павлюк В.М. 

 
 
 

Протягом 
року 

 
 

Згідно 
плану 

заходів 
АГЧ 

 
36. 

Ревізія і модернізація вентиляційних систем та оснащення їх 
у якості експерименту: 

 системами автоматизованого частотного регулювання; 
 рекуперативними установками. 

 

 
Каплун В.В., Бурмістенков О.П., 

Шевченко К.Л. 
 

Протягом 
року 

 
 

45,0 

∑384,84 грн.  
(на IVкв. 2011р. – 165,1 тис.грн.) 

 



 

 
Додаток Б 

Доповнення до посадової інструкції 
відповідального за енергозбереження та підвищення енергоефективності у 

структурному підрозділі університету, призначених у відповідності до 
наказу ректора  

№ 423 від «28» жовтня 2011р. 
 
Обов’язки: 
 

 брати участь у реалізації  комплексної науково‒технічної програми 
«Енергоефективність та енергозбереження» в КНУТД та плану заходів з 
енергозбереження та підвищення енергоефективності; 

 виконувати у своєму структурному підрозділі  контрольно‒наглядові функції 
щодо   раціонального використання  тепла, електроенергії, газу і води, 
здійснювати регулярні  перевірки ходу виконання енергозберігаючих заходів; 

 організовувати та постійно проводити огляд приміщень та обладнання, які 
закріплені за структурним підрозділом з метою  визначення причин 
нераціональних втрат тепла і сприяти  інженерним службам університету у 
проведенні своєчасних  заходів щодо оптимізації  споживання електроенергії, 
газу і води;  

 надавати співробітникам свого підрозділу  методичну  та  організаційну  
допомогу  з питань енергозбереження на їх робочих місцях; 

 приймати участь у періодичному  проведенні занять з формування 
енергетичної грамотності та доведення лімітів споживання енергоресурсів до 
працівників структурного підрозділу. Здійснювати контроль     за     станом     
місцевих (у межах закріплених приміщень) засобів обліку енергоносіїв,     
додержанням     лімітів енерго‒ та водоспоживання;  

 надавати службову інформацію про порушників дисципліни, що допустили 
нераціональну витрату енергоносіїв і води; 

 виконувати інші функції, що випливають з наказів і розпоряджень ректора 
Університету, які стосуються енергозбереження та підвищення 
енергоефективності. 
Права: 

 приймати участь у формуванні вимог до співробітників свого структурного 
підрозділу в частині реалізації заходів  з енергозбереження та підвищення 
енергоефективності. Здійснювати у межах своєї компетенції організацію і 
контроль  за виконанням заходів з енергозбереження,  узагальнювати практику 
їх впровадження та надавати пропозиції щодо вдосконалення цього процесу; 

 здійснювати контроль  за  якістю робіт, що виконуються у закріплених 
приміщеннях і обладнанні у межах реалізації комплексної науково‒технічної 
програми «Енергоефективність та енергозбереження» в КНУТД. 
 
 



 

 

Додаток В 
Однолінійні схеми ввідних пристроїв системи електропостачання  

(у відповідності до проекту ЛУЗОД КНУТД) 



 

  



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 



 

 

 



 

  



 

 



 

 

 
 
 
 

Додаток Г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програмно‒ технічий комплекс « АСКОЕ КНУТД» 
на базі ПК NovaSyS Bussiness 

 
 
 
 
 
 
 
 

Керівництво користувача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ  2012 р. 



 

 

АНОТАЦІЯ 
Даний документ являє собою керівництво користувача  програмно‒ 

технічного комплексу автоматизованої системи комерційного обліку 
електроенергії «АСКОЕ КНУТД» на базі програмного забезпечення NovaSyS 
Bussiness версії 5.2.5. 

У документі описуються: 
 порядок введення конфігурації об'єкта для збору інформації; 
 порядок і правила проведення сеансів збору інформації; 
 порядок роботи з отриманими даними. 
У документі використані наступні угоди: 
 найменування елементів інтерфейсу (кнопок у діалогах, пунктів меню, 

діалогових вікон, полів введення та ін.) виділені напівжирним шрифтом, 
наприклад: ... необхідно натиснути кнопку Застосувати ..., ... у Вікні 
налаштувань ... та ін.; 

 найменування клавіш клавіатури виділені напівжирним шрифтом, 
наприклад: ... необхідно утримувати натиснутою клавішу Ctrl ... та ін.; 

 значення, які необхідно вводити в поля введення, укладені в лапки і 
     виділені курсивом, наприклад: ... вибрати значення «Імпорт» ..., ...             

значення по замовчуванням та ін.; 
 імена каталогів виділені напівжирним шрифтом, а імена файлів ‒ 

курсивом, наприклад: ... файл макету maket_30917_20120101.txt з каталогу 
Import; 

 фрагменти тексту, що починаються зі слова «Увага!» і виділені 
курсивом, містять відомості, на які слід звернути підвищену увагу, оскільки 
невиконання вміщених в них інструкцій чи умов може призвести до 
некоректної роботи ПК NovaSyS Bussiness; 

 фрагменти тексту, виділені шрифтом Corbel 12, містять терміни, 
визначення, нормативно‒довідкову інформацію; 

 фрагменти тексту, виділені шрифтом TNR, містять опис дій 
оператора. 
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Призначення та умови застосування 
 

1.1. функціональний склад функціональна складова 
ПК NovaSyS Bussiness має наступні функціональні модулі: 
 Управління БД ‒ утиліта призначена для введення параметрів 

підключення до БД, а також дозволяє створювати список доступних 
підключень до існуючих об'єктів управління; 

  Управління користувачами ‒ модуль забезпечує оперативне 
адміністрування 

користувачів з розподілом прав доступу до функцій програмного 
забезпечення; 

  Структура підприємства ‒ модуль забезпечує визначення структури 
підприємства і задає довідкову інформацію для подальшого її використання в 
системі в усіх залежних модулях; 

  Управління лічильниками ‒ модуль дозволяє ввести облік 
лічильників і визначати додаткові параметри до них; 

  Канали підключення ‒ модуль дозволяє керувати каналами зв'язку; 
  Планувальник завдань ‒ модуль дозволяє створювати завдання для 

читання даних з пристроїв обліку та автоматизує процеси додаткових модулів 
системи, таких як: 

  читання даних; 
  пошук відсутніх даних; 
  відправка макетів; 
  прийом макетів; 
  відправка даних по УППД; 
  генерація даних по ручному введенню. 
  Перерахунок даних ‒ модуль призначений для визначення алгоритмів 

розрахунку параметрів лічильника в залежності від їх основних архівних 
параметрів; 

  Групи обліку ‒ модуль дозволяє групувати дані по каналах обліку, 
обчислювати баланси і проводити обчислення; 

  Перегляд даних ‒ модуль дозволяє переглядати інформацію з 
вичитаних приладів обліку, з ПЗПД а також отриманих даних з інших джерел 
за певними параметрами і заданим алгоритмом, таких як: 

  профіль навантаження за 30 хвилин 
  профіль навантаження за 60 хвилин 
  добова енергія 
  місячна енергія 
  профіль навантаження (сума за період) 
  добова енергія (сума за період) 
  поточні  дані 
  показники на початок доби   
  показники на початок місяця   
  показники за 30 хвилин  



 

 

  Параметри мережі ‒ даний модуль забезпечує моніторинг 
щохвилинних значень від пристроїв обліку для виявлення пошкоджень на лінії 
і перекоси фаз; 

  Журнал заміни лічильника ‒ модуль дозволяє ввести облік заміни 
приладів обліку, а також призначати додаткову інформацію для правильного 
відпрацювання системи; 

  Журнал заміни трансформаторів ‒ модуль дозволяє ввести облік 
заміни 

 трансформаторів струму чи напруги, вказувати дату і час заміни, для  
коректного розрахунку інформації з вичитаних приладів обліку; 

  Журнал вичитки лічильників ‒ даний модуль дозволяє оператору 
переглянути інформацію читання даних по лічильнику у вигляді сесії. 

 Журнал виконання завдань ‒ модуль дозволяє оператору відстежувати 
виконання поставлених завдань, відстежувати їх стан і докладне виконання. 

  Журнал коректування часу ‒ даний модуль дозволяє відстежувати час 
у приладі пристрою та сигналізувати оператору про некоректний час у 
приладі. 

  Журнал міжсерверного обміну ‒ даний модуль дозволяє 
користувачеві докладно подивитися відправлену або отриману інформацію від 
іншої системи. 

  Журнал статистики зв'язку ‒ модуль дозволяє враховувати трафік і 
час роботи каналів зв'язку і відображає режими перемикання на резервний 
канал. 

  Журнал подій лічильників ‒ даний модуль дозволяє оператору 
переглянути журнал подій або стан, які відбулися в приладі обліку. 

  Журнал дій користувача ‒ даний модуль дозволяє адміністратору 
простежити за діями користувача в програмному комплексі. 

  Журнал ручного введення ‒ даний модуль дозволяє подивитися події 
при внесенні даних через ручне введення оператором або переглянути події з 
автоматизації ручного введення. 

  Загальний журнал системи ‒ даний модуль дозволяє переглянути всі 
зафіксовані події системою. 

  Управління макетами ‒ даний модуль дозволяє оператору створювати 
схеми відправки або прийому макетів, а також відправляти або приймати дані 
за заданий період. 

  Ручне введення даних ‒ даний модуль дозволяє оператору вводити 
інформацію за наступними параметрами: 

  дані на початок доби; 
  графік навантаження за 30 хвилин; 
  недооблік/переоблік електроенергії. 
  Аналіз даних ‒ даний модуль дозволяє оператору проводити 

моніторинг за певними архівними даними прилада обліку для виявлення 
похибки в розрахунках системи і приладів обліку. 

  Верифікація даних ‒ даний модуль дозволяє оператору проводити 
верифікацію даних за архівними даними прилада обліку для виявлення 
похибки в розрахунках системи та прилада обліку. 



 

 

 
 
 
1.2. Мінімальна і рекомендована конфігурація апаратного та 

програмного забезпечення  
ПК NovaSyS Bussiness призначений для роботи в ОС Windows 

XP/Vista/Seven/Server 2003/Server 2008 російської або англійської версії. Для 
нормального функціонування ПК в операційній системі мають бути коректно 
встановлені час і дата. Режим відеоадаптера ‒ не нижче 800 на 600 пікселів 
256 кольорів, дрібний шрифт. 

Робоча станція повинна являти собою PC ‒ сумісні персональний 
комп'ютер, 

Мінімальні і рекомендовані вимоги до якого надані нижче: 
Мінімальна конфігурація ПК: 
  Celeron 1600 МГц або вище; 
  1000 Mb RAM; 
  1X CD‒ROM; 
  150 Mb вільного дискового простору; 
  SVGA 800x600, 256 кольорів; 
  адаптер Ethernet; 
  монітор 17''. 
Рекомендована конфігурація ПК: 
  Intel ® Core ™ 2 Duo 2,4 ГГц або вище; 
  3000 Mb RAM; 
  1X CD‒ROM; 
  10 Gb вільного дискового простору; 
  SVGA 1270x720, High Color (32 bit); 
  адаптер Ethernet; 
  принтер; 
  монітор 21''. 
 
Вимоги до системного програмного забезпечення: 
Програмне забезпечення працює від ОС, Windows XP (SP2), Vista SP1, 

Seven SP1, Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2008. Для стабільної 
роботи ПК NovaSyS Bussiness в ОС має бути встановлений. Net Framework 
2.0, 3.0 і пізнішої версії. 

Увага! Не рекомендується установка будь‒яких програмних засобів, не 
вимагаються для роботи ПК АСКОЕ на сервер, виділений для роботи 
комерційної системи ПК NovaSyS Bussiness. Спільна робота ПК АСКОЕ з 
таким програмними засобами не гарантується. Будь‒яке стороннє ПЗ ви 
використовуєте на свій страх і ризик. Допускається установка пакета MS 
Office для формування звітів у форматі MS Excel версії 2007 і 2010. 

Увага! Робота ПК NovaSyS Bussiness при використанні неліцензійної ОС 
не гарантована! 



 

 

Увага! Необхідно перевірити правильність налаштування регіональних 
стандартів: формат часу H: mm: ss, короткий формат дати dd.MM.уууу, 
повний формат дати d MMMM yyyy 'м.'. 

 
1.3. Рівень підготовки користувача 
Для роботи з ПК NovaSyS Bussiness користувач повинен мати досвід 

роботи з ОС Windows XP/Vista/Seven, мати поняття про загальні принципи її 
функціонування. Перед початком роботи з ПК АСКОЕ NovaSyS Bussiness 
користувач повинен бути ознайомлений з даним документом. 

 
2. УСТАНОВКА «ПК NovaSyS Bussiness» 

 
2.1. Установка програмного комплексу NovaSyS Bussiness 
Для установки програмного комплексу NovaSyS Bussiness необхідно 

запустити 
додаток установки setup.exe (рис. 2.1). 
Сам процес установки розділений на чотири етапи: 
1. Вибір інстальованих компонентів (рис. 2.2); 
2. Вибір папки для установки (рис. 2.3); 
3. Процес установки (рис. 2.4); 
4. Завершення установки (рис. 2.5). 
 

 
 

Рис. 2.1 ‒ Ліцензійна угода NovaSyS Bussiness 
 



 

 

 
 

Рис. 2.2 ‒ Вибір компонентів, які потрібно встановити 
 

 
 

Рис. 2.3 ‒ Вибір папки для встановлення 



 

 

 
 

Рис. 2.4 ‒ Безпосередньо процес встановлення 
 

 
Рис. 2.5 ‒ Завершення встановлення 

 
Після появи форми «Установка завершена» (рис. 2.5) потрібно натиснути 

кнопку "Закрити". 



 

 

Додаток, що входить до складу ПК АСКОЕ NovaSyS Bussiness 
запускається шляхом вибору пункту меню Пуск → Програми → ПК NovaSyS 
Bussiness і відповідного додатку ярлика (рис. 2.6). 

 

 
 

Рис. 2.6 ‒ Розміщення ПК в Меню 
 

3. ПЕРВИННА НАСТРОЙКА ПК NovaSyS Bussiness 
 
3.1. Параметри підключення до бази даних 
 

 
 

Рис. 3.1 ‒ Налагодження підключення до БД 
 
Перелік вводиться у вікні «Підключення параметрів» залежить від 

програми та від версії використовуваної СУБД ,що запускається.  



 

 

При введенні даних для підключення до БД і при натисканні кнопки 
«Тест підключення» в разі вдалого підключення заповниться вікно 
«Інформація», в якому буде відображена наступна інформація: 

  Версія БД 
  Версія СУБД 
  Версія системи 
Форма (рис. 3.1) містить наступні параметри: 
  Назва БД ‒ дозволяє задати довільну назву для існуючого підключення; 
  Тип СУБД ‒ тип СУБД визначається на стадії впровадження системи; 
  Сервер ‒ адреса сервера БД; 
  Порт ‒ порт підключення до БД; 
  Таймаут ‒ час очікування відповіді від СУБД; 
  Назва БД ‒ назва БД визначається адміністратором системи; 
  Користувач і пароль ‒ для авторизації бази; 
Для підтвердження вибраних і введених параметрів потрібно натиснути 

кнопку ОК. 
 
Увага! Для того, щоб нові зміни вступили в силу, необхідно 
перезавантажити додаток.  

 
4. НАЛАШТУВАННЯ 

 
4.1. Лічильники 
Форма «Лічильники» призначена для управління пристроями обліку 

(лічильниками) в системі. 
Відкрити модуль управління лічильниками, можна двома способами: 

1. Натиснути на кнопку  «Лічильники» на панелі швидкого доступу 
головного вікна системи (рис. 4.1). 

2. Відкрити пункт меню «Налаштування» і натиснути на пункт 
«Лічильники» (рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.1 ‒  Панель швидкого доступу 

 



 

 

 
 

Рис. 4.2 ‒ Пункт меню "Лічильники" 
 

 
 

Рис. 4.3 ‒ Форма "Лічильники" 
 

Форма «Лічильники» складається з 3 основних частин: 
1. Панель інструментів ‒ використовується для управління лічильниками. 
2. Схема пристроїв ‒ фільтрація списку лічильників при відображенні. 
3. Список лічильників ‒ відображення лічильників, заведених у системі, у 

вигляді таблиці. 
Відображення даних 
Для відображення даних про лічильники, використовується таблиця 

«Список лічильників», яка містить такі стовпці: 



 

 

 Серійний номер ‒ фізичний номер лічильника. 
 Назва ‒ назва точки обліку. 
 Філія ‒ підприємство, на балансі якого знаходиться лічильник. 
 енергоуправління ‒ приналежність до філії. 
 Підстанція ‒ приналежність до енергоуправління. 
 Осн./Дубль. ‒ Характеризує лічильник як основний або дублюючий1. 
 Тип ‒ тип лічильника. 
 Модель ‒ модель лічильника. 
 Коефіцієнт ‒ сумарний коефіцієнт трансформації для лічильника. 
 Код об'єкту ‒ віртуальний код об'єкту в системі. Використовується як 

код за замовчуванням в різних звітних шаблонах (30ХХХ, УППД). 
 Схема включення ‒ описує, за якою схемою підключено пристрій 

обліку.  
 Можливі наступні варіанти: 
 1‒о ел. (2‒х дротове) 
 2‒х ел. (3‒х дротове) 
 3‒х ел. (4‒х дротове) 
  Канал ‒ використовується для вказівки напряму по каналу «А +» в 

лічильнику. 
 При значенні «Прийом»: «А +» ‒ прийом, «А‒»‒віддача; 
 При значенні «Віддача»: «А‒» ‒ прийом, «А +» ‒ це віддача. 
  Доступ до даних ‒ вказує джерело отримання даних: 
 Автоматичний збір даних ‒ збір даних в автоматичному режимі 

відповідно до розкладу; 
 Ручне введення ‒ дані будуть вводитися оператором в ручному 

режимі; 
 Міжсерверний обмін ‒ дані будуть надходити з суміжних систем у 

заздалегідь обговореному форматі; 
 Реплікація даних ‒ дані будуть копіюватися з БД первинного збору 

даних. 
  Клас напруги ‒ описує клас напруги підстанції. 
  Тип обліку ‒ описує тип обліку. 
  Початок роботи ‒ дата і час початку роботи лічильника. 
  Оновлення ‒ дата та час останнього редагування інформації про 

лічильник. 
  Стан ‒ вказує поточний стан лічильника: включений або виключений. 

У випадку вимикання лічильника, він не відображається в інших модулях 
системи. 

  Код IEC101/104 ‒ номер лічильника всередині 101 протоколу. 
  Індекс ‒ номер лічильника в БД (для адміністрування). 
1Дублюючий лічильник використовується для алгоритму заміщення 

даних:  
у разі відсутності даних по основному лічильнику використовуються дані 

дублюючого. 
 



 

 

Для того, щоб приховати/відобразити стовпці таблиці, потрібно 
натиснути правою клавішею миші на заголовку колонок, і зняти позначки або 
зазначити назви стовпців (рис. 4.4). 

 

 
 

Рис. 4.4 ‒  Відображення/приховування стовпців таблиці 
 
Для фільтрації даних у таблиці використовується схема пристроїв і 

фільтри на панелі інструментів. 
Для пошуку даних у таблиці натисніть праву кнопку миші на списку 

лічильників і виберіть пункт контекстного меню: «Пошук лічильників» 
(Ctrl+F). Введіть в рядок пошуку ключові слова. Пошук за ключовими словами 
виконується по стовпцях: серійний номер, назва лічильника, системний код, 
приналежність, підстанція, філія. 

Для того, щоб не враховувати рядок пошуку, зніміть «галочку» у полі 
«Враховувати». 

 
Схема пристроїв 
Схема пристроїв  являє собою дерево, що містить ієрархію структури 

підприємства (створення ієрархії див. розділ «Структура підприємства»). 
Фільтрація таблиці лічильників відбувається при виділенні вузла дерева. 
Для того, щоб відобразити всі лічильники, потрібно виділити кореневий 

вузол дерева. 



 

 

 
Фільтри на панелі інструментів 
На панелі інструментів є додаткові фільтри відображення лічильників: 
 Активність ‒ дозволяє відображати точки обліку з обраним станом: 

«ввімкнений» або «вимкнений». При встановленому значенні «Все» фільтр не 
використовується. 

 Доступ даних ‒ дозволяє відображати лічильники, згідно зазначеного 
джерела даних (див. п. 13 опису списку лічильників). При значенні фільтру 
«Не обрано» ‒ фільтр не задіяний. 

Управління лічильниками 
Оновлення відображуваних даних, включаючи схему пристроїв, можна 

виконати, натиснувши на кнопку  «Оновити» на панелі інструментів. 
Додавання точки обліку 

1. Натисніть на кнопку «Додати»  або натисніть правою клавішею на 
таблиці 

лічильників і виберіть пункт «Додати». 
2. Внесіть інформацію про лічильник на формі редагування (рис. 4.5). 
  Номер лічильника; 
  Назва лічильника; 
  Опис лічильника; 
  Тип лічильника; 
  Модель лічильника; 
  Філія, приналежність і підстанція місця розташування лічильника; 
  Час установки; 
3. Натисніть кнопку «Зберегти» (після внесення Мінімально необхідної 

інформації для створення лічильника, кнопка стане активною). 
 



 

 

 
 

Рис. 4.5 ‒ Внесення інформації про лічильник. Вкладка «Пристрій» 
 
Вкладка «Пристрій» (рис. 4.5) 
 Група «Інформація про пристрій» 
 Номер ‒ фізичний номер пристрою обліку (серійний номер); 
 Назва ‒ найменування лічильника; 
 Опис ‒ поле для приміток; 
 Тип ‒ тип пристрою обліку; 
 Модель ‒ модель пристрою обліку; 
 Група «Місце розташування». Для вибору філії, приналежності й 

підстанції надаються елементи відповідного рівня ієрархії Структури 
підприємства див. розділ «Структура підприємства». 

 Філія ‒ визначає енергопідприємство, до якого відноситься лічильник. 
 Належність ‒ описує приналежність лічильника до регіонального    

енергоуправління. 
 Підстанція ‒ описує назву підстанції. 
  Група «Час установки і початок обробки» 
 Дата початку обробки ‒ як правило, встановлюється поточна дата, що 

необхідно для моніторингу змін із дати початку обробки поточної точки 
обліку. При необхідності цю дату можна змінити на розсуд енергетика. 

 Дата поновлення ‒ цю дату змінювати не можна, вона служить для 
відображення дати, коли були внесені зміни в опис точки обліку. 

Вкладка «Налаштування» (рис. 4.6) 



 

 

 

 
 

Рис. 4.6 ‒ Внесення інформації про лічильник. Вкладка «Налаштування» 
 
 Група «Налаштування» 
1. Доступ до даних ‒ вказує джерело отримання даних: 
 Автоматичний збір даних ‒ збір даних в автоматичному режимі згідно з 

розкладом; 
 Ручне введення ‒ дані будуть вводитися оператором у ручному режимі; 
 Міжсерверний обмін ‒ дані будуть надходити з суміжних систем у 

заздалегідь обговореному форматі; 
 Реплікація даних ‒ дані будуть копіюватися з БД первинного збору 

даних. 
2. Схема включення ‒ описує схему підключення пристрою обліку: 
 1‒о ел. (2‒х дротове); 
 2‒х ел. (3‒х дротове); 
 3‒х ел. (4‒х дротове); 
3. Клас напруги ‒ описує клас напруги підстанції 
4. Канал обліку (А +) ‒ використовується для вказівки напряму по каналу 

«А +» в лічильнику. 
 При значенні «Прийом»: «А +» ‒ прийом, «А‒»‒віддача; 
 При значенні «Віддача»: «А‒» ‒ прийом, «А +» ‒ це віддача. 
5. Системний код ‒ віртуальний код об'єкта в системі. 
 Група «Налаштування трансформатора»: 



 

 

 Трансформатор напруги ‒ описує первинну і вторинну обмотки 
трансформатора напруги; 

 Трансформатор струму ‒ описує первинну і вторинну обмотки 
трансформатора струму; 

 Розрахунковий коефіцієнт ‒ розрахунковий коефіцієнт, який буде 
враховуватися в системі. 

 Група «Додаткові параметри»: 
 Належність ‒ характеризує точку обліку як «Основну» (Розрахункову) 

або «Дублює»; 
 Дублююча точка обліку ‒ якщо поточний лічильник позначений як 

«Основний», ми можемо вказати дублюючий його пристрій. 
 Тип обліку ‒ описує тип обліку. 
 Група «Доступ до пристрою». 
 

 
 

Рис. 4.7 ‒ Внесення інформації про лічильник. Вкладка «Додатково» 
 

Налаштування для конкретної точки обліку в залежності від його типу: 
пароль, фізична адреса, клієнт і т.д. 

«Код пристрою  IEC101/104» ‒ використовується для телемеханіки. 
 
 
 
 



 

 

Вкладка «Підключення» (рис. 4.8) 
 
 

 
 

Рис. 4.8 ‒ Внесення інформації про лічильник. Вкладка «Підключення» 
 

Налагодження підключення лічильника. Для того, щоб задати на цій 
формі підключення для лічильника, необхідно  попередньо занести в систему 
(див. розділ «Канали зв'язку»). 

Для того, щоб додати підключення для лічильника, необхідно: 

1. Натиснути на кнопку  «Додати» на панелі інструментів вкладки. 
2. На формі «Вибір підключення» відзначити підключення. 
3. Натиснути кнопку «Застосувати». 



 

 

 
 

Рис. 4.9 ‒ Вибір підключень 
 

Встановити пріоритет підключень можна кнопками  «Підвищити 
пріоритет», 

 «Знизити пріоритет». Чим вище знаходиться в списку підключення, 
тим вище його пріоритет використання. 

Редагування окремої точки обліку: 

 «Редагувати» ‒ дозволяє відкрити діалогове вікно «Параметри 
точки обліку» (рис. 4.5) і внести необхідні зміни. 

 Групове редагування точок обліку ‒ виділіть 2 або більше 

лічильників у таблиці. Натисніть на кнопку  «Редагувати» або натисніть 
правою клавішею на таблиці лічильників і виберіть пункт «Редагувати». На 
відкритій формі відображаються параметри, які доступні для групового 
редагування лічильників (рис. 4.10). Якщо параметр редагувати не потрібно, 
залиште його не зазначеним, щоб змінити параметр: відзначте його і виберіть 
потрібне значення. Натисніть кнопку «Зберегти». 



 

 

 
 

Рис. 4.10 ‒ Редагування декількох лічильників 
 

 «Групове налагодження підключень»  (Alt + D) ‒ форма для 
групового налаштування підключень аналогічна вкладці «Підключення» (рис. 
4.8) на формі «Параметри точки обліку»(див. пункт« Додавання точки 
обліку»). Щоб кнопка стала активна – виділіть кілька точок обліку. Зміни 
зберігаються після натискання на кнопки «Зберегти». 

 «Видалити»  ‒ видаляє обраний запис. Після натискання система 
виконає перевірку на можливість видалення точки обліку. У разі заборони 
буде відображено відповідне повідомлення. Інакше ‒ точка та пов'язані з нею 
настройки будуть видалені. Видалити точку обліку можна тільки у разі 
відсутності по ній даних у системі. 

 «Експорт в Excel»  ‒ служить для виведення даних, які 
відображені в розділі «Список лічильників» у таблицю Excel. У разі 
відсутності на комп'ютері зазначеного додатку, система відобразить 
повідомлення про помилку. 

 «Друк»  ‒ виводить на друк дані, відображувані в розділі 
«список лічильників». Для того, щоб переглянути дані перед друком, 
натисніть стрілочку біля кнопки «Друк» і виберіть «Попередній перегляд». 

 «Оновити»  ‒ оновлює інформацію у всіх частинах модуля 
«Лічильники» 



 

 

 «Сховати дерево»  ‒ кнопка призначена для приховування 
розділу «Схема пристроїв» 

 
4.2. Структура підприємства 
Форма «Структура підприємства» призначена для внесення ієрархії 

підприємства в систему. 
Відкрити форму можна за допомогою головного меню, пункту 

«Налаштування» та відповідного підпункту «Структура підприємства». 
 

 
 

Рис. 4.11 ‒ Виклик форми 
 

 
 

Рис. 4.12 ‒ Форма "Структура підприємства" 
 



 

 

Створення структури підприємства 
Ієрархія підприємства складається з 4 рівнів. 
Додавання елементів ієрархії: 
1. Підприємство ‒ назва енергопідприємства. Кореневий рівень ієрархії. 

Створюється за замовчуванням. Редагується при натисканні на кнопку  
«Підприємство». 

2. Філія ‒ рівень складається з дочірніх елементів кореневого елемента 
схеми. Щоб додати елемент цього рівня потрібно: 

2.1 Виділити кореневий елемент схеми і натиснути на кнопку  
«Додати». 

2.2 Ввести ім'я та код філії в формі,що відкрилася, і натиснути кнопку 
«Зберегти»: 

 
 

Рис. 4.13 ‒ Редагування вузла ієрархії 
 
3. Належність (відповідає поняттю енергоуправління) ‒ рівень містить 

дочірні елементи вузлів рівня «Філія». Для того, щоб створити елемент рівня, 
необхідно виділити вузол рівня «Філія», і виконати дії, зазначені в п. 2.2. 

4. Підстанція (відповідає місцю розташування лічильника) ‒ рівень 
містить дочірні елементи вузлів рівня «Належність». Для того, щоб створити 
елемент даного рівня, необхідно виділити відповідний елемент рівня 
«Належність» в схемі і виконати дії, зазначені в п. 2.2. підстанції не може 
містити в даній ієрархії дочірніх елементів, так як є «простим» елементом 
схеми. 

Редагування вузла: 
1. виділити вузол 

2. Натиснути на кнопку  «Редагувати». 
3. Змінити значення на формі, що з'явилася «Редагування» (див. рис.4.3). 
4. Натиснути кнопку «Зберегти». 
Видалення вузла: 
1. Виділити вузол. 

2. Натиснути на кнопку  «Редагувати». 
3. Підтвердити видалення на формі, що з'явилася, натиснувши кнопку 

«Так». 



 

 

 

 
 

Рис. 4.14 ‒ Підтвердження видалення елемента схеми 
 

Переміщення вузла: 
Переміщати можна тільки елементи рівнів «Належність» і «Підстанція». 

Дії: 
1. Виділіть необхідний вузол. 
2. Натисніть кнопку «Перемістити ...». 
3. Виберіть місце призначення для підстанції (рис. 4.6) або 

приналежності (рис. 4.6). 
 

 
 

Рис. 4.15 ‒ Переміщення приналежності 
 

 
 

Рис. 4.16 ‒ Переміщення підстанції 
 
 

Елемент «Кількість вузлів» 
На панелі інструментів даний елемент відображає кількість дочірніх 

елементів виділеного вузла. 
 



 

 

 
4.3. Планувальник завдань 
Планувальник завдань призначений для створення завдань, обробки 

даних, пов'язаних із лічильниками (читання, синхронізація часу, відсилання та 
прийом макетів і т.д.) і запуску цих завдань на виконання в строго зазначений 
час. Викликати планувальник можна наступними способами: 

Натиснути кнопку «Планувальник» (рис. 4.17) в панелі інструментів 
 

 
 

Рис. 4.17 ‒ Запуск планувальника 
 

Або вибрати в меню «Налаштування», розділ «Планувальник» (рис. 4.18) 
 

 
 

Рис. 4.18 ‒ Запуск планувальника 
 

Після чого відкриється діалогове вікно «Планувальник завдань» (рис. 
4.19). 

 



 

 

 
 

Рис. 4.19 ‒ Планувальник завдань 
 

Вікно планувальника завдань складається з наступних частин: 
1. Панель інструментів ‒ дозволяє управляти завданнями (створення, 

редагування, копіювання, видалення) 
2. Схема завдань ‒ відображається у вигляді дерева згідно структури 

підприємства і служить фільтром відбору задач по обраному вузлу 
3. Список завдань ‒ відображає завдання і їх параметри у вигляді 

таблиці 
Панелі інструментів (рис. 4.20) 
 

 
 

Рис. 4.20 ‒ Панель інструментів 
 
 

 «Оновити»  ‒ завантажує заново завдання з бази даних. 

 «Додати завдання» ‒ викликає діалогове вікно «Додати задачу». 

 «Запустити генератор завдань»  ‒ викликає діалог «Генератор 
груп завдань». 

 «Редагувати задачу» ‒ викликає діалог «Редагувати задачу» для 
виділеної в списку задачі. 

 «Видалити задачу» ‒ видаляє, виділену в списку задачу. 



 

 

 «Копіювати задачу» ‒ викликає діалог "Копіювати задачу як ...". 

 «Виконати завдання» ‒ запускає на виконання виділену в 
списку задачу. 

 «Установки» ‒ викликає діалог налаштувань інтерфейсу 
планувальника. 

 «Показати/Сховати інформацію про виконання завдань» ‒ при 
натисканні відображає внизу вікна планувальника (рис. 4.21), панель 
інформації про виконання завдань при повторному натисканні на кнопку, 
панель інформації про виконання завдань ховається. 

 
 

 
 

Рис. 4.21 ‒ Інформація про виконання завдань 
 

 «Показати/Сховати поле пошуку завдань»  (Ctrl + F) ‒ при 
натисканні відображає внизу вікна планувальника, панель пошуку задач по 
імені і веде пошук по колонці «Ім'я». При «Натиснувши кнопку», панель 
пошуку завдань ховається. 

 



 

 

 
 

Рис. 4.22 ‒ Пошук в планувальнику завдань 
 

 Інформаційне поле «Задачі»  ‒ відображає 
інформацію у вигляді: 

 «номер поточного виділеного завдання/кількість завдань у списку 
завдань» 

 Випадаючий список «Активність» обмежує вибірку в списку за 
активністю завдань: 

 Всі ‒ вибірка всіх завдань. 
 Активні ‒ вибірка тільки активних завдань. 
 Неактивні ‒ вибірка тільки неактивних завдань. 
 Випадаючий список «Тип завдання» обмежує вибірку в списку за 

типом завдань: 
 Всі ‒ вибірка всіх завдань. 
 Читання лічильників ‒ тільки задачі читання лічильників. 
 Синхронізація часу ‒ тільки задачі синхронізації часу лічильників. 
 Пошук відсутніх даних ‒ тільки задачі пошуку відсутніх даних. 
 Автоматизація ручного введення ‒ тільки задачі автоматизації 

ручного введення. 
 Відсилання макетів ‒ тільки задачі відсилання макетів. 
 Прийом макетів ‒ тільки задачі прийому макетів. 
 Відсилання даних схеми УППД ‒ тільки задачі відсилання даних 

схеми УППД. 
 Автоматизація недообліку електроенергії ‒ тільки автоматизація 

обліку електроенергії. 
Схема завдань ‒ відображає дерево підприємства (рис. 4.23). Схема 

обмежує відображення завдань за кожним  обраним елементом. Наприклад, 



 

 

якщо обраний елемент підприємства, то будуть відображатися всі завдання 
підприємства, а якщо обрана підстанція, відображаються завдання тільки для  
підстанції. В імені кожного елемента в дужках відображається кількість 
завдань. 

 

 
 

Рис. 4.23 ‒ Схема завдань 
 

Додавання та редагування завдання 
Форма редагування задачі (рис. 4.24, 4.25) дозволяє створювати завдання 

або редагувати одне або кілька завдань. При натисканні на кнопку «Додати 
завдання» або кнопку «Редагувати задачу», відображається ця форма в режимі 
додавання нового завдання або редагування існуючого завдання. В обох 
режимах форма поводиться однаково. Форма має кілька закладок, дві основні 
(Загальні, Тригери) і додаткові. Основні закладки для всіх завдань однакові. 
Додаткові закладки залежать від типу задачі, і для кожної окремої задачі число 
і вид можуть бути різними. 

У груповому режимі редагування завдань (рис. 4.24) ‒ коли в списку 

завдань обрані кілька завдань і натиснута кнопка «Редагувати задачу»  
форма відображає на закладках групи з чекбоксів. Якщо чекбокс на групі 
вимкнений, то ця група даних не буде враховуватися при збереженні завдань і 
значення в кожній задачі залишаться старими. Це зроблено для можливості 
редагувати різні завдання. Користувач може сам визначити, які групи даних 



 

 

йому потрібно зберегти, а які ні, ввівши або відключивши групи даних. 
Приклад різниці між звичайним режимом редагування та груповим режимом 
видно на рис. 4.24 і 4.25. 

 

 
 

Рис. 4.24 ‒ Форма редагування завдання 

Для додавання задачі натисніть кнопку «Додати задачу» , після чого 
відобразиться форма додавання задачі (рис. 4.25). 

 



 

 

 
 

Рис. 4.25 ‒ Форма додавання задачі 
 
У цій формі необхідно заповнити наступні поля: 
1. Вкладка «Загальні» 
 Група «Інформація» 
 Ім'я ‒ вкажіть ім'я задачі. У груповому режимі ім'я завдання міняти не 

можна. Ім'я завдання повинне бути унікальним. Чим більш інформативним 
буде ім'я, тим простіше буде пошук цього завдання в майбутньому. 

 Тип ‒ виберіть необхідний тип задачі. При виборі типу міняються 
додаткові закладки, для можливості редагувати специфічні параметри задачі. 

 Група «Розташування» 
 Філія ‒ вибрати необхідну філію 
 Належність ‒ вибрати необхідну приналежність 
 Назва підстанції ‒ вибрати необхідний варіант з підстанцій 
 Група «Виконання програми або сценарію» 
 Перед виконанням завдань ‒ вказується шлях до додатка або сценарію, 

який повинен бути запущений перед виконанням завдання 
 Після виконання завдань ‒ шлях до «Запускаємо файл» після 

виконання завдання, відповідно 
2. Вкладка «Тригери» (рис. 4.26) 
 



 

 

 
 

Рис. 4.26 ‒ Створення/редагування завдання. Тригери. 
 

 Група «Період» ‒ містить кілька перемикачів, які визначають, з якою 
періодичністю буде стартувати завдання 

 Група «Період роботи завдання» ‒ визначає дату і час початку та 
закінчення виконання завдання. 

 Група «Період обробки даних» ‒ вказує, за який період, від поточної 
дати, вибирати дані. Наприклад, для завдання «Читання лічильників», 
вказується кількість днів, за які показники  лічильників будуть вичитувати 

 Група «Додаткові параметри» ‒ надає можливість вказати кількість 
спроб повтору запуску завдання (на випадок, якщо задача виконалася з 
помилкою) і встановити перерву між повторами (перерва вказується в 
годинах) 

3. Вкладка «Лічильники» (рис. 4.27) 
 



 

 

 
 

Рис. 4.27 ‒ Створення/редагування завдання. Лічильники. 
 

 Група «Список лічильників» ‒ відображаються лічильники підстанції. 
Відповідно обраному розташуванню у вкладці «Загальні» (філія,  
приналежність, назва підстанції). Надана можливість вибрати всі лічильники 
або відібрати тільки необхідні і встановити порядок вичитки лічильників за 

допомогою кнопок . 
4. Вкладка «Дані» (рис. 4.28) 
 



 

 

 
 

Рис. 4.28 ‒ Редагувати задачу. Дані 
 

 «Дані» ‒ необхідно вибрати тип даних, за якими буде проводитись 
пошук: 

 Дані на початок місяця 
 Дані на початок доби 
 Показники поточні 
 Енергія періоду інтегрування 
 Група «Тип вичитки» ‒ встановіть тип вичитки 
 Дані для вичитки, вичитка ‒ буде відбуватися безпосередньо з 

лічильника 
 Дані для телемеханіки ‒ вичитка буде відбуватися через контролер АІК 
 Група «Додатково» 
 Враховувати поточний день ‒ при вичитці лічильника буде 

враховуватися поточний день 
5. Вкладка «Дані» (рис. 4.29) ‒ дозволяє обрати тип даних (залежить від 

обраного вузла обліку та його характеристик) і тип вичитки (дані для вичитки 
або дані для телемеханіки). 

 



 

 

 
 

Рис. 4.29 ‒ Додавання завдання. Дані 
 

6. Вкладка «Макет» (рис. 4.30) ‒ відображається при виборі типу 
інформації «Відсилання макетів». 

 Група «Налаштування макету»: 
 «Макет» ‒ визначає схему макета, яку необхідно відправити. 
 «Зміщення (днів)» ‒ за який день  щодо поточної дати  відправляти 

макет. 0 ‒ поточний день, 1 ‒ попередній день та ін. 
 «Аналізувати заповнення даних» ‒ дозволяє вести аналіз макета і 

виконувати відправку тільки в тому випадку, якщо макет отримав нові дані. 
 



 

 

 
Рис. 4.30 ‒ Додавання/редагування завдання. Макет 

 
7. Вкладка «Макет» (рис. 4.31) ‒ відображається при виборі типу 

інформації «Прийом макетів». Слід вибрати канал прийому макета. 
 

 
Рис. 4.31 ‒ Додавання/редагування завдання. Макет 

 
8. Вкладка «Параметри» (рис. 4.32) ‒ відображається при виборі типу 

відправки «Відсилання даних схеми УППД» і пропонує до вибору схему 
УППД. 

 



 

 

 
Рис. 4.31 ‒ Додавання/редагування завдання. Макет 

 
Активувати або деактивувати задачу можна шляхом установки галочки 

в чекбоксі в «Список завдань» в колонці «Активна». Галочка стоїть ‒ завдання 
активне. Галочка знята – задача деактивована. (рис. 4.32). 

 

 
   

Рис. 4.32 ‒ Активація/деактивація макетів 
 
Контекстне меню (рис. 4.33) ‒ дозволяє провести наступні дії: 
 



 

 

 
 

Рис. 4.33 ‒ Контекстне меню в списку завдань 
 

 Групові дії 
 Активувати ‒ активувати вибрані завдання 
 Деактивувати ‒ призупинити виконання обраних завдань 
 Встановити час початку ‒ викликає вікно (рис. 4.34), в якому можна 

встановити дату і час (або тільки час, при знятій галочці «встановити дату 
початку») запуску завдання за обраними лічильникам. 

 

 
Рис. 4.34 ‒ Час початку завдання 

 
 Редагувати задачу ‒ викликає вікно «Редагувати завдання». 
 Видалити задачу ‒ видаляє вибране завдання з підтвердженням на 

видалення. 
 Копіювати задачу ‒ викликає вікно (рис. 4.34), в якому необхідно 

змінити ім'я завдання і надається вибір типу задачі. Після чого буде 
скопійоване завдання. 

  При несумісності типів завдань, завдання не буде скопійовано. 

 
Рис. 4.35 ‒ Копіювати задачу 



 

 

 
 Запустити завдання на виконання ‒ запускає завдання в момент 

натискання. 

Запустити генератор завдань викликає діалог «Генератор груп 
завдань». 

 

 
Рис. 4.36 – Генератор груп задач 

 
4.4. Групи обліку 
Модуль «Групи обліку» ‒ використовується для автоматичного 

розрахунку сумарних даних декількох лічильників за певними алгоритмами. 
Такі дані можуть застосовуватися для різних видів звітів: УППД, макет 30900 
та ін. 

Для управління групами обліку використовується форма «Групи обліку». 
Для відкриття форми виконайте одну з дій: 
 Відкрийте пункт головного меню «Налаштування» та натисніть на 

підпункт «Групи обліку»  (рис. 4.37). 
 



 

 

 
Рис. 4.37 ‒ Виклик форми "Групи обліку" за допомогою меню 

 
 На панелі інструментів головного вікна системи натисніть на кнопку 

«Групи обліку» (рис. 4.38). 
 

 
Рис. 4.38 ‒ Виклик форми "Групи обліку" за допомогою панелі інструментів 

 
Панель інструментів (рис. 4.39) складається з наступних компонентів: 
  Додати 
  Редагувати 
  Видалити 
  Ліцензіати 
  Копіювати групу 
  Розрахувати дані 
  Колірна схема відображення груп 
  Перегляд змісту групи 
  Показати лог перерахунку 
 

 
 

Рис. 4.39 ‒ Група обліку. Панель інструментів 
 

Головне вікно «Групи обліку» (рис. 4.40) складається з наступних 
компонентів: 

1. Панель інструментів ‒ дозволяє управляти групами обліку 
2. Дерево підприємств ‒ надає доступ до груп  необхідного підприємства 



 

 

3. Список груп обліку ‒ відображає інформацію про групи обліку, у 
вигляді таблиці 

 

 
Рис. 4.40 ‒ Форма "Групи обліку" 

 
Опис елементів вікна 
Додавання групи обліку 
Для того, щоб додати групу обліку: 
1. Натисніть на кнопку  «Додати» на панелі інструментів (рис. 4.41). 
  

 
Рис. 4.41 ‒ Додавання/редагування групи обліку 

 



 

 

2. У формі «Редагування групи» (рис. 4.41) вкажіть параметри групи: 
 Код ‒ код групи обліку, як правило, береться з реєстру обміну даними 

з енергоринком  або яким‒небудь ліцензіатом; 
 Назва ‒ назва групи; 
 Тип енергії ‒ визначає тип енергії в групі обліку: 
 Актив; 
 Реактив. 
 Напрямок енергії ‒ визначає напрямок енергії в групі обліку: 
 Прийом; 
 Віддача. 
 У розділі «Список лічильників виберіть вид групи (докладніше див.    

« Види груп обліку») 
3. Виберіть елементи, які входять до групи (розділ «Список 

лічильників»): 
 Виберіть тип групи (докладніше див.  «Типи груп обліку»); 
  

 
 

Рис. 4.42 ‒ Вибір типу групи 
 

 Натисніть кнопку  «Додати»; 
 В залежності від типу групи буде відкрита відповідно форма пошуку 

лічильників (див. розділ «Пошук лічильників») або груп (рис. 4.41, 4.42). 
 



 

 

 
 

Рис. 4.43 ‒ Форма пошуку лічильників 
 

 
 

Рис. 4.44 ‒ Форма пошуку груп 
 

Після додавання об'єктів у групу можливість зміни типу групи стане 
неактивною. 

Для зміни типу групи потрібно буде видалити всі об'єкти в групі. 
4. Задайте для кожного об'єкта групи знак обліку (рис. 4.45): 
 Виділіть об'єкт (и) в списку; 
 Натисніть кнопку «Змінити знак об'єкта». 
 



 

 

 
Рис. 4.45 ‒ Зміна знака об'єкта 

 
4. Підтвердіть зміни, натиснувши кнопку «ОК». 
Копіювання групи обліку 
Щоб скопіювати групу: 
1. Виділіть групу  у списку груп; 

2. Натисніть кнопку  «Копіювати групу» на панелі інструментів; 
3. Введіть ім'я нової групи в діалоговому вікні (рис. 4.46); 
 

 
Рис. 4.46 ‒ Копіювання групи 

 
4. Натисніть кнопку «ОК». 
Нова група обліку буде містити всі настройки  і об'єкти  групи, що 

копіюється. 
Редагування групи обліку 
1. Виділіть групу  у списку груп; 
2. Натисніть кнопку  «Редагувати» на панелі інструментів; 
3. Виконайте зміни на формі, що відкрилася ( «Редагування групи», 

параметри описані в пункті «Додавання групи»); 



 

 

4. Натисніть кнопку «ОК».  
Видалення групи обліку 
1. Виділіть одну або кілька груп; 

2. Натисніть кнопку  «Видалити» на панелі інструментів; 
3. Підтвердіть видалення. 
Розрахувати дані 
1. Виділіть одну або кілька груп; 

2. Натисніть кнопку  «Розрахувати дані» на панелі інструментів; 
3. У вікні «Вибір періоду» виберіть дату і тип даних для розрахунку. 
4. Натисніть кнопку «ОК». 
 
Кольорова схема 
Кожен тип групи має свій колір заливки для більш зручного сприйняття 

списку груп. Щоб задати колір: 

1. Натисніть кнопку  «Колірна схема відображення груп»; 
2. На відкритій формі «Колірна схема» (рис. 4.47) задайте кольори, 

натискаючи на кольорові кнопки з назвою типу групи і вибираючи потрібний 
колір. 

 

 
Рис. 4.47 ‒ Колірна схема груп 

 



 

 

 
Рис. 4.48 ‒ Вибір кольору 

 

 
Рис. 4.49 ‒ Вибір кольору після натискання на кнопку "Визначити колір" 

 
3. Для збереження вибору натисніть кнопку «ОК». 
Перегляд змісту групи 
На формі «Групи обліку» є можливість швидкого перегляду об'єктів, що 

входять до групи.  

Щоб включити даний режим, натисніть на кнопку  «Показати об'єкти 
групи». У нижній частині форми буде відображена таблиця об'єктів (див. рис. 
4.50). 



 

 

При виділенні групи таблиця об'єктів буде відповідно заповнюватися 
вмістом групи. 

 

 
Рис. 4.50 ‒ Відображення вмісту групи обліку. 

 
У відкритому змісті групи з'являється можливість (клік правою клавішею 

мишки на будь‒якому з лічильників): 
 Перемістити лічильник (групу) до групи по поточному ліцензіату 
 Включити пошук по лічильниках (Ctrl + F) 
Відобразити лог перерахунку 
На формі «Групи обліку» є можливість побачити детальний процес 

перерахунку при активації кнопки  (див. рис. 4.51). 
 

 
Рис. 4.51 ‒ Лог перерахунку 



 

 

 
Типи груп обліку 
Від типу групи обліку залежить зміст та алгоритм розрахунку даних по 

групі. 
У системі є наступні типи груп: 
1. Група лічильників ‒ проста група. Може містити тільки точки обліку. 

Результатом обчислення групи буде сумарне значення за вказаним напрямом 
та типом енергії (див. Механізм обчислення груп). 

2. Група груп ‒ складна група. Може містити групи різних типів (див. 
Механізм обчислення груп). 

3. Група для сальдо ‒ складна група. Відрізняється від «Група груп» 
послідовністю округлення: значення по підгрупах округлюються до 

підсумовування (див. Механізм обчислення груп). 
Механізм обчислення груп 
Механізм обчислення групи лічильників за період: 
1. Період розбивається на проміжки по 30 хвилин; 
2. Визначається канал обліку по напрямку і типу енергії; 
3. Отримання значень за лічильниками, що входять до групи, по 

певному каналу обліку за вказану дату і час (значення за 30 хв.); 
4. Обчислення сумарного значення з урахуванням операції, заданої для 

значення кожного лічильника: відняти або додати (див. «Додавання групи 
обліку»); 

5. Якщо зазначений інтервал періоду більший за 30 хвилин (60 хв., добу, 
місяць), значення по 30хв підсумовуються до потрібного інтервалу; 

6. Округлення отриманого сумарного значення. 
Механізм обчислення групи груп за період: 
1. Період розбивається на проміжки по 30 хвилин; 
2. Обчислення даних по підгрупах; 
3. Підсумовування отриманих значень згідно вказаним знакам; 
4. Якщо зазначений інтервал періоду більший за 30 хвилин (60 хв., добу, 

місяць), значення по 30хв підсумовуються до потрібного інтервалу; 
5. Округлення до зазначеної кількості знаків після коми результату 

підсумовування. 
Механізм обчислення групи для сальдо за період: 
1. Період розбивається на проміжки по 30 хвилин; 
2. Обчислення даних по підгрупах; 
3. Якщо зазначений інтервал періоду більший за 30 хвилин (60 хв., добу, 

місяць), значення по 30 хвилин по кожній підгрупі окремо підсумовуються до 
потрібного інтервалу; 

4. Округлення до зазначеної кількості знаків після коми отриманих 
значень по 

окремих  підгрупах; 
5. Підсумовування отриманих значень згідно вказаних знаків для 

підгруп. 
Алгоритм округлення даних по групах у МВт 
Округлення проводиться за результуючим значенням по групі з 

дискретністю в 60 хвилин. 



 

 

1. Значення по групі в кВт∙год переводиться в МВт∙год і до нього 
додається залишок від округлення за попередню годину (крім значення на 
початок місяця). 

2. Отримане значення округлюється до цілого згідно з правилами 
математики. 

3. Обчислюється залишок від округлення як різниця між неокругленим 
значенням і округленим (значення з п.1 та п.2). 

4. Далі виконуються дії в залежності від дати: 
 Залишок від округлення останньої години місяця обнуляється; 
 Залишок від округлення будь‒якої  іншої години місяця додається до 

не округлених значень в МВт, отриманих  наступної години. 
Алгоритм обнулення негативних даних 
Застосовується для заміщення негативних даних по групі із значенням 0. 
Для того, щоб при обчисленні даних по групі враховувався даний 

алгоритм, 
необхідно відзначити прапорцем групу у відповідному стовпці 

«Обнулення (Дані <0)» в списку груп обліку на формі «Групи обліку». 
Приклад результуючих даних по групі без урахування даного алгоритму 

на рисунку 4.52. 
 

 
Рис. 4.52 ‒ Дані по групі без обнулення 

 
Приклад результуючих даних по групі з урахуванням даного алгоритму 

на Рис.4.53. 
 
 



 

 

 
Рис. 4.53 ‒ Дані по групі з обнуленням 

 
4.5. Канали зв'язку 
Форма каналів зв'язку призначена для управління підключеннями і 

обміном даних з приладами обліку енергії. Викликати її можна з головного 
меню «Налаштування» ‒ «Канали зв'язку» (рис. 4.54). 

 

 
Рис. 4.54 ‒ Канали зв'язку. Запуск модуля. 

 
Форма «Канали зв'язку» (рис. 4.55) складається з наступних частин: 
1. Панелі інструментів ‒ інструменти, призначені для керування 

(створення, редагування, видалення) каналами зв'язку; 



 

 

2. Структура ‒ структура підприємств  щодо якої виробляється 
сортування каналів; 

3. Списку каналів зв'язку ‒ містить канали зв'язку за обраним  вузлом в 
панелі «Лічильники»; 

4. Властивості каналу ‒ відображає параметри виділеного каналу зв'язку. 
 

 

 
Рис. 4.55 ‒ Канали зв'язку 

 
Управління каналами зв'язку 
Панель інструментів дозволяє 

 
керувати з'єднаннями з допомогою наступних функцій: 

 «Додати канал»  ‒ відобразиться діалогове вікно для додавання 
нового каналу зв'язку (рис. 4.56). 

 Заповніть форму: 
 Розташування ‒ необхідно вибрати на випадаючому дереві 

розташування точки обліку  щодо якої буде застосовуватися створюваний 
канал; 

 Назва ‒ назва нового підключення; 
 Активність ‒ вкажіть активне з'єднання чи ні; 
 Тип каналу ‒ виберіть тип каналу, що використовується для з'єднання 

з наданих варіантів. Залежно від типу каналу будуть відображені поля, 
необхідні до заповнення. 

 



 

 

 
Рис. 4.56 ‒ Створення/редагування з'єднання 

 
Типи каналів зв'язку 
 Послідовний порт (COM); 
 Індекс СОМ порту ‒ № СОМ порту; 
 Швидкість з'єднання ‒ згідно налаштуванням лічильника; 
 Контроль потоку ‒ рекомендований параметр «відсутня»; 
 Контроль парності ‒ рекомендований параметр «відсутня»; 
 Стоп біт ‒ рекомендований параметр «0»; 
 Розмір символу ‒ рекомендований параметр «8»; 
 Використовувати IEC101/104 ‒ виберіть підходящий параметр, у разі 

використання телемеханіки. 
 TCP/IP з'єднання 
 TCP/IP адресу ‒ IP адреса з'єднання; 
 Порт ‒ порт підключення; 
 Використовувати IEC101/104 ‒ виберіть підходящий параметр, у разі 

використання телемеханіки. 
 CDMA з'єднання 
 TCP/IP адресу ‒ IP адреса підключення; 
  Порт ‒ порт підключення; 
 Номер телефону ‒ номер дозвону у форматі: 044ХХХХХХХ. Де 044 – 

код оператора, а ХХХХХХХ ‒ номер телефону. 
 Модем на послідовному порту 
 Індекс COM порту ‒ № порту; 
 Швидкість з'єднання ‒ рекомендований параметр «9600»; 
 Метод набору ‒ виберіть необхідний параметр дозвону (імпульсний 

або тоновий); 



 

 

 Номер телефону ‒ номер дозвону у форматі: 044ХХХХХХХ. Де 044 – 
код оператора, а ХХХХХХХ ‒ номер телефону; 

 Рядок ініціалізації – ATZ. 
 Модем по TCP/IP ‒ модем, встановлений на протоколі TCP/IP 
 TCP/IP адресу ‒ IP адреса; 
 Порт ‒ порт підключення; 
 Метод набору ‒ виберіть необхідний параметр дозвону (імпульсний 

або тоновий); 
 Номер телефону ‒ номер дозвону у форматі: 044ХХХХХХХ. Де 044 – 

код оператора, а ХХХХХХХ ‒ номер телефону; 
 Рядок ініціалізації – ATZ. 
 Встановлення каналів зв'язку ‒ додаткові налаштування каналу 

зв'язку. У таблиці (Табл. 4.1) вказані рекомендовані параметри в 
налаштуваннях каналів зв'язку. 

 Перерва з'єднання, мс ‒ час очікування до наступного з'єднання (100 ‒ 
120000); 
 Час очікування відповіді, мс – максимальний  час очікування відповіді 

від лічильника (100 ‒ 120000); 
 Час утримання каналу, мс ‒ максимальний час, протягом  якого канал 

буде залишатися активним при відсутності запитів  клієнтами (100 ‒ 120 000); 
 Міжкадрова перерва, мс ‒ максимальний час очікування поточної 

частини пакета даних (100 ‒ 120 000); 
 Кількість спроб ‒ кількість спроб повторних запитів, в разі 

перевищення інтервалу очікування відповіді лічильника (0 ‒ 10); 
 Кількість ретрансляції ‒ кількість повторних ретрансляцій даних, у 

разі перевищення інтервалу очікування від лічильника (0 ‒ 10); 
 Закриття при перерві ‒ визначає, чи слід закривати з'єднання при          

перевищенні очікування відповіді лічильника; 
 Ексклюзивний режим ‒ визначає, чи буде канал паралельно 

використовуватися  різними клієнтами та завданнями. 
 
Таблиця 4.1 ‒ Рекомендовані налаштування каналів зв'язку 

                  Тип каналу 

Параметри каналу 

COM TCP/IP CDMA Модем на 

COM порт 

Модем на 

TCP/IP 

Перерва з’єднання, мс 
60000 60000 60000 60000 60000 

Час очікування відповіді, 
мс 

5000 10000 45000 45000 45000 

Час затримки каналу, мс 1000 2000 5000 5000 5000 
Міжкадрова перерва, мс 3000 5000 5000 5000 5000 
Кількість спроб 2 2 3 3 3 
Кількість ретрансляцій 2 2 3 2 2 
Закриття при перерві Да Да Да Да Да 
Ексклюзивний режим      



 

 

 

Натисніть кнопку «Зберегти» , для збереження введених параметрів. 

 «Редагувати»  ‒ відкривається форма редагування каналу зв'язку. 

Після редагування, натисніть кнопку «Зберегти» . 

 «Видалити»  ‒ видаляє вибраний канал зв'язку. 

 «Активувати/Деактивувати» ‒ інвертує стан активності каналу. 
Поточний стан описується в колонці «активність каналу». Не активний канал 
не буде використовуватися лічильником. 

 «Клонувати підключення»  ‒ дозволяє створити копію 
вибраного каналу зв'язку з ідентичними властивостями і приставкою «(clone)» 
в кінці назви. 

 «Пошук» ‒ функція працює за назвою каналу. 
 Інформаційне вікно ‒ відображає інформацію у 

вигляді номер каналу /загальна кількість каналів у вікні. 
 
4.6. Перерахунок даних 
Система виконує автоматичний розрахунок деяких функцій 

(погодинна/добова енергія, втрати, свідчення на початок доби, дані по групах 
в МВт і КВт) налаштування розрахунку додаються для кожної точки обліку за 
умовчанням при її реєстрації в системі. 

Модуль «Перерахунок даних» (рис. 4.57) дозволяє редагувати параметри 
перерахунку енергії, а також виконувати розрахунок вручну. Запускається 
модуль  наступним чином  в меню системи (рис. 4.58): «Налаштування» ‒ 
«Перерахунок даних». 



 

 

 
Рис. 4.57 ‒ Виклик форми «Перерахунок даних» 

 

 
Рис. 4.58 ‒ Форма «Перерахунок даних» 

 
Модуль «Перерахунок даних» складається з наступних частин: 
1. Панель інструментів ‒ дозволяє керувати  перерахунком даних; 
2. Схема ‒ відображає точки обліку згідно зі структурою  підприємства; 
3. Лічильники ‒ відображає лічильники згідно з  виділеним сайтом 

підприємства. 
Панель інструментів 

 містить наступні 
елементи: 



 

 

 «Оновити» ‒ дає можливість отримати заново всі дані з БД (бази 
даних). 

 «Редагувати параметри» ‒ кнопка викликає діалогове вікно (Рис. 
3 ‒) вибору базових параметрів перерахунку. 

 «Виконати перерахунок даних» ‒ відображує діалогове вікно 
для вибору періоду перерахунку та параметри електроспоживання: 

 Всі ‒ перерахунок за всіма можливими параметрами; 
 Погодинна енергія ‒ перерахунок погодинної енергії; 
 Місячна енергія ‒ перерахунок місячної енергії; 
 Втрати ‒ перерахунок втрат енергії; 
 Показники  на початок доби ‒ перерахунок показників на початок 

доби; 
 Таблиця даних по групах у МВт ‒ перерахунок у таблиці даних по 

групах у МВт; 
 Відсутні свідчення на початок доби ‒ перерахунок показників на 

початок доби. 

 «Сховати дерево» ‒ дозволяє приховувати/відображати блок 
«Схема». 

 «Показати/сховати інформацію перерахунку» ‒ стосується  
логу процесу перерахунку при ручному виконанні і дозволяє 
приховувати/відображати інформацію. 

 «Лічильники»  ‒ відображає інформацію у 
вигляді номер лічильника в поточному списку/кількість лічильників в списку. 

 «Тип лічильника» ‒ дозволяє 
проводити відбір в розділі «Лічильники»  за обраним типом лічильника. 

Схема ‒ дерево структури підприємства  використовується для фільтрації 
налаштувань в таблиці «Лічильники». Фільтрація таблиці лічильників 
відбувається при виділенні вузла дерева. Для того, щоб відобразити всі 
лічильники,  потрібно виділити кореневий вузол дерева. 

Лічильники ‒ відображає інформацію у вигляді таблиці, згідно обраного 
розділу в схемі підприємства. 

Пошук даних в таблиці ‒ натисніть праву кнопку миші на списку 
лічильників і виберіть пункт контекстного меню: «Пошук» (Ctrl + F). Введіть в 
рядок пошуку ключові слова. Пошук за ключовими словами виконується по 
стовпцях: серійний номер, назва лічильника, приналежність, підстанція, філія і 
працює як «живий пошук», тобто відсіває результати після кожного введеного 
символу автоматично. 

Для того, щоб не враховувати рядок пошуку, зніміть «галочку» у полі 
«Враховувати». 

 
 
Налаштування перерахунку даних 



 

 

Для того, щоб редагувати настройки перерахунку, виконайте такі дії: 
 Виділіть точки обліку в таблиці «Лічильники»; 

 Натисніть кнопку «Редагувати параметри» ; 
 Вкажіть параметри перерахунку на формі «Вибір базових параметрів» 

(рис. 4.59). 
 

 
Рис. 4.59 ‒ Редагування налаштувань перерахунку 

 
 Період інтегрування ‒ визначає базовий період інтегрування 

розрахункових даних (30 хвилин, 60 хвилин тощо). 
 Основний розрахунковий період ‒ настройка для розрахунку 

показників. 
 Показники  поточні ‒ розрахунок показників на початок місяця на 

основі поточного свідчення й одночасно з ним вичитаного добового або 
місячного значення. Для того, щоб визначити, яке значення використовувати, 
визначається «Додатковий розрахунковий період». 

 Показники  на початок доби ‒ свідчення не розраховуються і 
вважаються повними 

 Показники  на початок місяця ‒ розрахунок показників  на початок 
доби необхідно розрахувати на основі показників на початок місяця і графіка 
періоду інтегрування. Після обчислення свідчення на початок місяця 
обчислюються свідчення на початок доби. 

 Показники на кінець півгодини ‒ розрахунок витрати за півгодини на 
основі показників 

 на початок півгодини і кінець півгодини (розрахункові дані періоду 
інтеграції). 

 Додатковий розрахунковий період ‒ використовується для обчислення 
показників на початок місяця на основі поточного свідчення. Визначає, яке 
значення споживання використовувати: 

 Добова енергія 
 Місячна енергія 



 

 

Для того, щоб дані можливо було розрахувати, добова або місячна енергія 
повинна вичитуватися з лічильника одночасно (в межах хвилини) з поточним 
показником. 

Перерахунок даних 
Запуск і періодичність автоматичного перерахунку виконує адміністратор 

системи. 
Щоб виконати перерахунок даних вручну, зробіть наступне: 
1. Вибрати лічильники в таблиці «Лічильники» утримуючи клавішу 

«Ctrl» і натискаючи на відповідні рядки таблиці лівою кнопкою миші. Щоб 
виділити всі рядки натисніть комбінацію клавіш «Ctrl + А»; 

2. Натисніть на кнопку «Виконати перерахунок даних» або правою 
кнопкою миші на будь‒якому з виділених лічильників і виберіть «виконати 
перерахунок» (Ctrl + R). З'явиться вікно (рис. 4.60) вибору періоду і 
параметрів електроспоживання; 

3. Вкажіть період і категорію даних для перерахунку за формою «Вибір 
періоду» і натисніть ОК. Після чого відбудеться перерахунок даних і в кінці 
операції буде наданий звіт (рис. 4.61) внизу екрану. 

 

 
Рис. 4.60 ‒ Вибір параметрів розрахунку 

 

 
Рис. 4.61 ‒ Вікно звіту про операції перерахунку 

 
 
4.7. Інтерфейс роботи з користувачами 
Даний модуль (рис. 4.62) дозволяє додавати користувачів в систему, 

створювати групи користувачів з індивідуальними параметрами доступу до 
функцій програмного забезпечення, а також задавати права доступу і часові 
рамки дії облікових записів. 



 

 

Модуль «Користувачі» запускається  наступним чином (рис. 4.63) ‒ 
«Налаштування» ‒ «Користувачі». 

 

 
 

Рис. 4.62 ‒ Запуск модуля «Користувачі» 
 

Модуль «Користувачі»  складається з наступних розділів: 
1. Панель інструментів ‒ дозволяє управляти групами і користувачами 

(створювати, редагувати, видаляти); 
2. Групи ‒ каталог груп користувачів, який дозволяє фільтрувати 

користувачів; 
3. Користувачі ‒ вікно, в якому відображаються користувачі та дані по 

них у вигляді таблиць. 
 



 

 

 
 

Рис. 4.63 ‒ Модуль «Користувачі» 
 
Панель інструментів дозволяє 

управляти групами та користувачами 
 «Оновити» ‒ дає можливість оновлювати інформацію за розділами 

«Групи» та «Користувачі». 
 «Додати групу користувачів» ‒ дозволяє додавати групи 

користувачів. Після натискання цієї кнопки  перед Вами з'явиться діалогове 
вікно «Група користувачів» (рис. 4.64), в якій необхідно вказати наступні 
параметри: 

 «Ім'я групи» ‒ вказати ім'я групи користувачів. Ім'я групи може 
використовуватися в довільній формі Адміністратором. 

 Вкладка «Права на модулі» ‒ необхідно відзначити ті модулі, до яких 
буде мати доступ дана група. 

 Вкладка «Підприємство» ‒ містить «Структура підприємства», де 
необхідно відзначити ті підрозділи, з якими буде працювати дана група. 

  



 

 

 
Рис. 4.64 ‒ Група користувачів 

 

 «Редагувати групу користувачів»  ‒ дозволяє редагувати групу 
користувачів. До редагування доступні всі параметри групи: 

 Ім'я; 
 Права на модулі; 
 Права на підприємство. 
 «Видалення» ‒ видаляє обрану групу у вікні «Групи» із запитом на 

підтвердження. 
 «Додати користувача» ‒ викликає діалогове вікно додавання 

користувача (рис. 4.65). 



 

 

 
 

Рис. 4.65 ‒ Обліковий запис користувача. Додавання користувача 
 

 Вкладка «Дані», група «Дані користувача» пропонує до заповнення 
наступні поля: 

 Псевдонім ‒ ім'я облікового запису (логін), під якою користувач буде 
здійснювати вхід в систему «NovaSyS». Поле обов'язкове для заповнення. 

 Пароль ‒ кнопка викликає форму, в яку потрібно ввести пароль і 
повторити, для перевірки точності введення. При редагуванні користувача  ця 
кнопка дозволить змінити пароль, але необхідно буде ввести поточний пароль 
і вказати новий з повторенням. Пароль повинен бути встановлений в 
обов'язковому порядку. 

 Група ‒ вибрати з випадного списку групу, згідно з якою буде 
отриманий доступ до  певних модулів і підприємств програмного комплексу 
«NovaSyS». 

 Прізвище ‒ вказати прізвище користувача (це і всі наступні поля є не 
обов'язковими до заповнення, але значно полегшать роботу з користувачами, 
якщо будуть заповнені). 

 Ім'я ‒ ім'я користувача. 
 По батькові ‒ батькові користувача. 
 Адреса користувача ‒ адресу користувача. 
 Телефон ‒ контактний номер телефону користувача. 
 Електронна пошта ‒ електронна пошта користувача. 
 Вкладка «Час доступу» (рис. 4.66) ‒ дозволяє встановити часові межі 

доступу користувача в програмний комплекс «NovaSyS». Один осередок 
відповідає за одну годину на день обраного рядка. Наприклад, на зображенні 
позначений графік доступу користувача з 08:00 до 12:00 та 13:00 до 17:00, з 
перервою на обід з 12:00 до 13:00, з понеділка по п'ятницю. Так  можна 



 

 

вказати і період дії користувача, по закінченні якого цей обліковий запис 
отримає статус «деактивовано», що не дозволить увійти користувачеві в 
систему. 

 

 
 

Рис. 4.66 ‒ Регулювання часу і періоду доступу 
 

 Вкладка «Додатково» ‒ може містити будь‒яку додаткову текстову 
інформацію по користувачеві. 

 «Редагувати користувача»  ‒ викликає діалогове вікно 
редагування користувача по всіх параметрах, окрім імені. 

 «Видалити користувача» ‒ видаляє обраного користувача. 
 
Розділ «Групи» (рис. 4.67) ‒ каталог груп користувачів. При виділенні 

групи  всі      її користувачі відображаються праворуч у розділі «Користувачі» 



 

 

 
Рис. 4.67 ‒ Групи користувачів 

 
Розділ «Користувачі» (рис. 4.68) ‒ частина модуля, яка відображає 

список користувачів і їх дані: 
 Активний ‒ статус дії облікового запису, яку можна відключити, 

знявши галочку. 
 Користувач ‒ псевдонім (логін), який служить для входу в програмний 

комплекс «NovaSyS». 
 Група ‒ назва групи, якій належить обліковий запис. 
 Прізвище. 
 Ім'я. 
 По батькові. 
 Телефон. 
 Адреса. 
 E‒mail ‒ електронна пошта користувача. 
 Створений ‒ дата створення користувача. 
 Змінено ‒ дата зміни параметрів користувача. 
Можливе сортування  в порядку зростання/убування, для цього необхідно 

натиснути на назву колонки. 
При натисканні правою кнопкою миші на вибраному полі відобразиться     

контекстне меню, з допомогою якого можна: 
 Додати користувача; 
 Редагувати користувача; 
 Видалити користувача. 



 

 

 
Рис. 4.68 ‒ Розділ «Користувачі» 

 
4.8. Тарифні схеми 

 
Модуль «Тарифні схеми» (рис. 4.69) дозволяє управляти тарифікацією 

електроенергії в різні часові проміжки (зони). Запустити його можна  
наступним чином: «Налаштування» ‒ «Тарифи» ‒ «Тарифні схеми» (рис. 4.70). 

 

 
 

Рис. 4.69 ‒ Модуль «Тарифні схеми» 
 



 

 

 
Рис. 4.70 ‒ Шлях до модуля «Тарифні схеми» 

 
Модуль «Тарифні схеми» (рис. 4.69) складається з наступних блоків: 
1. Панель інструментів; 
2. Список схем; 
3. Вкладки «Тарифи» і «Зони». 
Панель інструментів складається з наступних 

елементів: 

 «Додати» ‒ дозволяє додати нову тарифну схему з новою назвою і 
з новими налаштуваннями. 

 «Редагувати»  ‒ дозволяє редагувати існуючу тарифну схему 
(тільки перейменувати). Для редагування параметрів схеми, необхідно 
виділити схему і перейти до зміни її даних у вкладках «Тарифи» і «Зони». 

 «Видалити»  ‒ видаляє обрану тарифну схему із запитом на 
підтвердження видалення. 

 «Копіювати» ‒ створює копію тарифної схеми. 

 «Зберегти» ‒ зберігає всі внесені зміни в модулі «Тарифні 
схеми». 

 
Список схем ‒ в даному елементі вікна користувач може бачити створені 

схеми. 
Вкладка «Тарифи» (рис. 4.71) ‒ частина модуля «Тарифні схеми», який 

відображає тарифікацію по місяцях в «Пік», «Полу‒Пік», «Ніч». Зміни в 
тарифах проводяться після кліка по вибраній комірці з точністю до трьох 
знаків після коми. 



 

 

 
Рис. 4.71 ‒ Вкладка «Тарифи». Відображення/зміна тарифікації 

електроенергії 
 
Вкладка «Зони» (рис. 4.72) ‒ вкладка надає можливість змінювати зони 

тарифікації у часових рамках з кроком 30 хв. Для цього необхідно: 
 Обрати зону, яку ви хочете встановити і натиснути по піктограмі 

 покажчиком мишки обраний колір 
відобразиться внизу «Колір обраний» 

 Обрати часовий проміжок на сітці зон тарифікації і натиснути  один 
раз по клітці. Можлива масова зміна значення при утриманні лівої кнопки 
миші і проведенні  потрібними осередкам. Один осередок відповідає 30хв. 

 

 
Рис. 4.72 ‒ Вкладка «Зони». Відображення/зміна тимчасових зон 

 



 

 

4.9. Тарифний план 
 

Модуль «Тарифний план» (рис. 4.74) дозволяє присвоїти тарифну схему 
для підприємства і визначити термін дії схеми. Запускати модуль можна 
наступним чином (рис. 4.73): «Налаштування» ‒ «Тарифи» ‒ «Тарифний 
план». 

 

 
Рис. 4.73 ‒ Запуск модуля «Тарифний план» 

 

 
Рис. 4.74 ‒ Модуль «Тарифний план» 

Модуль «Тарифний план» (рис. 4.74) складається з наступних 
компонентів: 

1. Панель інструментів ‒ надає можливість призначати тарифні схеми. 
2. Каталог точок обліку ‒ відображає точки обліку та їх розташування 

згідно дереву підприємства. 
3. Тарифні плани ‒ містить інформацію про тарифні плани у вигляді 

таблиці. 



 

 

 

Панель інструментів ‒ частина, яка 
дозволяє управляти тарифними планами точок обліку 

 «Оновити»  ‒ оновлює інформацію по всім вікнам і скидає 
зазначені підприємства, філії, підстанції тощо. 

 «Додати»  (рис. 4.75) ‒ дозволяє задати тарифну схему для 
вибраної філії або будь‒якого її вузла, вказати дату та час початку/кінця дії 
тарифного плану. 

 

 
 

Рис. 4.75 ‒ Встановлення тарифної схеми, а також початок/кінець дії 
схеми 

 
 «Редагувати» ‒ дозволяє змінити тарифну схему і час початку/кінця її 

дії за обраним тарифним планом. Підтримується масова зміна за виділеними 
записами. Виділення можна виробляти натискаючи по кожному запису 
покажчиком мишки з утриманням клавіші «Ctrl» або виділення всіх записів 
поєднанням клавіш «Ctrl + A» 

 «Видалить» ‒ видаляє обрані тарифні плани 
Схема підприємств (рис. 4.75) ‒ дозволяє фільтрувати інформацію по 

лічильникам у вікні «Інформація», а також додавати для обраних лічильників 
тарифні схеми. 

Для відображення всіх записів слід виділити кореневий каталог. 



 

 

 
Рис. 4.75 ‒ Дерево підприємства 

 
Вікно відображення тарифних планів (рис. 4.76) ‒ містить таблицю з     

інформацією про тарифні плани: 
 Ім'я лічильника; 
 Філія; 
 Енергоуправління; 
 Підстанція; 
 Схема ‒ тарифна схема, яка діє для поточного запису; 
 Час початку ‒ час початку дії тарифного плану підприємства за 

заданою схемою; 
 Час закінчення ‒ час закінчення дії тарифного плану за заданою 

схемою. 



 

 

 
 

Рис. 4.76 ‒ Список тарифних планів 
 

5. ДАНІ 
 

5.1. Перегляд даних 
Форма «Перегляд даних» (рис. 5.1) призначена для відображення 

отриманих даних з приладу обліку у вигляді таблиць і графіків за різними 
параметрами, з можливістю їх імпорту в Excel і друку. Викликати форму 
можна з головного меню «Дані» або кнопкою з панелі інструментів. 

 

 
Рис. 5.1 ‒ Виклик модуля «Перегляд даних» 

 
Форма складається з наступних елементів: 
 Панель інструментів; 
 Панель фільтрів вибірки; 
 Дерево лічильників; 
 Область відображення даних у вигляді таблиці; 
 Область відображення даних у вигляді графіка. 
 



 

 

 
Рис. 5.2 ‒ Перегляд даних 

 
Панель інструментів 

 
 «Оновити»  ‒ проводить вибірку даних з бази за заданими 

параметрами і відображає їх у вигляді таблиці з графіками. Для того, щоб 
автоматично оновлювати дані, натисніть стрілочку біля кнопки «Оновити» і 
виберіть проміжок авто оновлення. 

 «Панель лічильників»  ‒ служить для 
відображення/приховування панелі вибору лічильників. 

 «Дані»  ‒ включає/вимикає видимість області відображення 
даних у вигляді таблиці. 

 «Графік»  ‒ дозволяє відображати дані в графічному вигляді. 

 «Дерево схем»  ‒  перемикає дерево лічильників в режим 
«Схеми» з можливістю створення власної структури відображення. 

 «Задати колір»  ‒ служить для виклику форми «Вибір кольору» 
(рис. 5.3) для призначення кольору осередків даних згідно їх коду якості. 

 



 

 

 
Рис. 5.3 ‒ Вибір кольору 

 

 «Налаштування»  (рис. 5.4) ‒ дана форма дозволяє настроювати 
користувачеві алгоритми вибірки даних з визначенням необхідних джерел і 
налаштувань.  

У вкладці «Додаткові»  можна визначити: 
 Початок відлікового дня ‒ параметр вказує звітний час у годинах. За 

замовчуванням воно становить 00 годин: 00 хвилин. 
 Перетворювати після підсумовування ‒ включає округлення даних. 
 Колірна схема ‒ визначає прив'язку тарифної або якісної кольорової 

схеми, що призведе до підсвічуванню результатів і спростить читання даних 
для користувача. 



 

 

  
Рис. 5.4 ‒ Налаштування вибірки 

 

 «Експорт в Excel»  ‒ генерує Excel файл з даними згідно з 
отриманою таблицею. У разі відсутності на комп'ютері зазначеного додатка 
система відобразить повідомлення про помилку. 

 «Друк»  ‒ виводить на друк дані, відображувані в розділі 
«список лічильників». Для того, щоб переглянути дані перед друком, 
натисніть стрілочку біля кнопки «Друк» і виберіть «Попередній перегляд». 

 «Параметри енергоспоживання» ‒ дозволяє визначити, з яким 
типом даних працює форма в поточний момент: 

 Профіль навантаження 30хв; 
 Профіль навантаження 60хв; 
 Добова енергія; 
 Місячна енергія; 
 Профіль навантаження (сума за період); 
 Добова енергія (сума за період); 
 Поточні показники; 
 Показники на початок доби; 
 Показники на початок місяця. 
 
Панель фільтрів 
 

 
 
Містить набір параметрів, формування даних: 
 Часовий проміжок ‒ вказати період, за який необхідно вибрати дані. 
 Одиниці ‒ одиниця обчислення енергії. 
 Тип електроенергії ‒ 



 

 

 Кількість розрядів ‒ вказується кількість знаків після коми. 
Максимальна кількість знаків: КВт ‒ 4, МВт – 7. 

 Облік коефіцієнта ‒ враховує коефіцієнт трансформації лічильника. 
 
Дерево лічильників ‒ відображає лічильники у двох варіантах: 
 Згідно структури обраного підприємства (дивіться «Структура 

підприємства»). Головним елементом структури є «Філія», він встановлюється 
у випадаючому списку. У самому дереві відображаються елементи 
«Належність», містять елементи «Підстанція». Підстанції містять лічильники з 
каналами. Контекстне меню дерева містить розширені інструменти виділення. 
Режим перемикається кнопкою «Дерево схем» у панелі інструментів (рис. 5.5). 

 

 
Рис. 5.5 ‒ Дерево лічильників. Контекстне меню 

 
 Режим дерева лічильників і груп згідно схем (рис. 5.6). Заснований на 

користувальницьких схемах, які створюються за допомогою контекстного 
меню панелі. Головним елементом дерева є власне схема, вона 
встановлюється в випадаючому списку. У самому дереві відображаються 
елементи «Вузли» містять інші вузли, лічильники з каналами і групи.  

 Створення схеми: 
 У контекстному меню виберіть пункт «Схеми» ‒ «Створити» і введіть 

назву нової схеми. Після створення ви автоматично опинитеся всередині цієї 
схеми. 

 



 

 

 У контекстному меню виберіть пункт «Вузли» ‒ «Створити» і введіть 
назву нового вузла схеми. 

 
 Далі у обраний вузол можна додати лічильники через контекстне 

меню, за шляхи ‒ «Елементи» ‒ «Додати лічильники» (або «Додати групи»). 
 

 
Рис. 5.6 ‒ Дерево лічильників згідно створених схем 



 

 

 
Рис. 5.7 ‒ Додавання лічильників в обраний вузол 

 
Область відображення 
Всі отримані з бази дані відображаються у вигляді таблиці (рис. 5.8). 
 

 
Рис. 5.8 ‒ Відображення даних 

 
Кожен тип даних, встановлений в «Параметрах електроспоживання», має 

свій формат таблиці та своє контекстне меню, з можливістю налаштування  
відображення. Дані можна експортувати в Excel або вивести на друк за 
допомогою відповідних кнопок, які розміщуються на панелі інструментів. У 
контекстне меню можливо включити коди якості, для відображення типу 
введення даних і повноти показників. 

 
Область графічного відображення 
Всі, отримані з бази, дані, крім таблиці, відображаються додатково у 

вигляді графіків (рис. 5.9). Викликати цей вид відображення можна за 
допомогою кнопки «Графік». Область відображення складається з панелі 
інструментів та області відображення графічної інформації. 



 

 

 
Рис. 5.9 ‒ Графік 

 
Панель інструментів вікна «Графік»: 
 

 
  
 «Наступний/попередній» ‒ перехід від сторінки до сторінки, за 

умови, що записів більше 50. 
 «Збільшення, зменшення, перетягування» ‒ управління 

розміром графіка і відображення необхідних ділянок. 
 «Лінійний графік»  ‒ відображення даних у вигляді лінійного 

графіка. 
 «Гістограма»  ‒ відображає дані у вигляді гістограми. 
 «Показати точки» ‒ відображення точок, які позначають зміну 

даних. 
 «Показати значення»  ‒ відображає значення (показники) біля 

кожної точки. 
 «Показати легенду» ‒ відображає легенду за графіком: 

 
 1 ‒ стан спокою; 
 2 ‒ один клік по піктограмі в легенді, підсвічує криву на графіку і 

саму піктограму в легенді; 
 3 ‒ другий клік перетворює піктограму в точку і приховує криву з 

графіка. 
Для повернення  необхідно ще раз натиснути по піктограмі. 
 «Показати курсор» ‒ відображає пересічені дві червоні 

направляючі (вертикальна і горизонтальна). 



 

 

 «Попередній перегляд»  ‒ дозволяє переглянути графік перед 
виведенням на друк. 

 «Друк»  ‒ відправляє документ на друк із запитом на вибір 
друкуючого пристрою. 

 
5.2. Параметри мережі 
Модуль «Параметри мережі» (рис. 5.10) призначений для відображення 

даних мультиметра (поточні параметри мережі) у вигляді таблиці, графіків і 
діаграми. Запустити форму можна з головного меню «Дані» (рис. 5.11). 

 

 
Рис. 5.10 ‒ Запуск модуля «Параметри мережі» 

 

 
Рис. 5.11 ‒ Параметри мережі 

 
Опис інтерфейсу 
Панель інструментів 
 

 
 

 «Оновити» ‒ оновлює інформацію в розділі «Дані», згідно 
параметрів в розділах «Часовий інтервал», «Список лічильників», «Вибір 
параметрів». 



 

 

 «Векторна діаграма»  (рис. 5.12) ‒ викликає вікно діаграми 
миттєвої потужності, яке служить для моніторингу параметрів мережі. 
Рівнозначність кутів трикутника, свідчить про хорошу якість струму (кути 
фаз, струм і напруга). Відображає всі отримані в ході вичитки параметри 
мультиметра. Всі дані діляться на сесії у списку ліворуч. Сесії позначені 
датою і часом. Виділяючи потрібну сесію, користувач отримує діаграму і 
докладні значення на панелі праворуч. Дані можна вичитати прямо з форми 
натисканням кнопки «Вважати поточні значення»в панелі інструментів. 
Кнопкою «Моніторинг» включається режим моніторингу ‒ постійної вичитки 
лічильника. В даному режимі є можливість задати час між опитуваннями. 
«Враховувати коефіцієнт» ‒ включає в розрахунок коефіцієнт трансформації 
струму в лічильнику, що пропорційно збільшує або зменшує діаграму. 
Відображаються наступні параметри: 

 Частота; 
 Підключення; 
 Напруга (для кожної фази); 
 Струм (для кожної фази); 
 Косинус φ (для кожної фази і сумарне значення); 
 Активна потужність (для кожної фази і сумарне значення); 
 Реактивна потужність (для кожної фази і сумарне значення); 
 Повна потужність (для кожної фази і сумарне значення). 
 

 
Рис. 5.12 ‒ Векторна діаграма 

 

 «Експорт в Excel» ‒  служить для виведення даних, які 
відображені в розділі «Список лічильників» в таблицю Excel. У разі 



 

 

відсутності на комп'ютері зазначеного додатка, система відобразить 
повідомлення про помилку. 

 «Друк» ‒ виводить на друк дані, відображувані в розділі «список 
лічильників». Для того, щоб переглянути дані перед друком, натисніть 
стрілочку біля кнопки «Друк» і виберіть «Попередній перегляд». 

 «Список параметрів» ‒ відображає/приховує вікно «Вибір 
параметрів». 

 «Попередня сторінка/наступна сторінка»  ‒ 
забезпечує перехід по сторінках. За умови що записів більше 50  між кнопками 
відображена інформація по сторінках у вигляді: поточна сторінка/всього 
сторінок. 

 «Графік параметрів»  (рис. 5.13) ‒ відображає отримані дані у 
вигляді графіка за обраним параметром і періодом. Управління відображенням 
таблиці дивіться у розділі «Перегляд даних». 

 

 
Рис. 5.13 ‒ Графік значень 

 
Нижче наведено список параметрів, які показані в даному вікні: 
 Частота ‒ період змінного струму. Вимірюється в герцах, один герц 

відповідає одному періоду за секунду; 
 Напруга ‒ відображає дані по напрузі за вказаний період по кожній 

фазі; 
 Струм ‒ відображає силу струму по кожній фазі; 
 Косинус φ ‒ відображає коефіцієнт потужності по кожній фазі; 
 Активна потужність ‒ відображає середнє за період значення 

миттєвої потужності змінного струму по кожній фазі і загальну. 



 

 

 Реактивна потужність ‒ відображає значення струму по кожній фазі 
і загальну; 

 Повна потужність ‒ відображає повну потужність по кожній фазі і 
загальну. 

Фільтр визначає період показників і можливість включити облік 
трансформації 

струму в лічильнику. 
 
Панель інструментів вікна «Графік параметрів»: 
 

 
 
 «Наступний/попередній» ‒ перехід від сторінки до сторінки, за 

умови, що записів більше 50. 
 «Збільшення, зменшення, перетягування» ‒ управління 

розміром графіка і відображення необхідних ділянок. 
 «Лінійний графік»  ‒ відображення даних у вигляді лінійного 

графіка. 
 «Гістограма»  ‒ відображає дані у вигляді гістограми. 
 «Показати точки» ‒ відображення точок, які позначають зміну 

даних. 
 «Показати значення»  ‒ відображає значення (показання) біля 

кожної точки. 
 «Показати легенду» ‒ відображає легенду за графіком: 

 
 1 ‒ стан спокою; 
 2 ‒ один клік по піктограмі в легенді, підсвічує криву на графіку і 

саму піктограму в легенді; 
 3 ‒ другий клік перетворює піктограму в точку і приховує криву з 

графіка. 
Для повернення  необхідно ще раз натиснути по піктограмі. 
 «Показати курсор» ‒ відображає пересічені дві червоні 

направляючі (вертикальна і горизонтальна). 

 «Попередній перегляд»  ‒ дозволяє переглянути графік перед 
виведенням на друк. 

 «Друк»  ‒ відправляє документ на друк із запитом на вибір 
друкуючого пристрою. 

Часовий інтервал ‒ група дозволяє вказати інтервал, який буде 
враховуватися при виборі інформації з бази даних. 

 
 



 

 

Список лічильників (рис. 5.14) ‒ вікно містить дерево точок обліку, 
згідно їх структурі підприємства. При виборі інформації з бази даних слід 
виконати наступні кроки: 

 Вибрати філію, з якою ведеться робота (при необхідності, можна 
оновити дані по філіях). 

 Відзначити необхідні точки обліку або їх групи. Кожен вузол або 
точку обліку можна виділити за допомогою контекстного меню (викликається 
клацанням правої кнопки миші на дереві «список лічильників»). Виділити 
можна за наступними типами джерела даних (або використовувати фільтр, 
відзначаючи тільки необхідні вузли): 

 Автоматичне введення; 
 Ручне введення; 
 Мережевий обмін; 
 Реплікації. 
А так само можна виділити весь вузол або зняти виділення. Зазначені 

вузли і 
параметри будуть враховані при виборі інформації з бази даних. 
 

 
Рис. 5.14 ‒ Список лічильників 

 
Дані ‒ розділ відображає результат вибору даних у вигляді таблиці з 

наступними 
стовпцями: 
 Дата події; 
 Філія; 
 Енергоуправління; 
 Підстанція; 
 Лічильники ‒ найменування лічильника; 



 

 

 Серійний номер ‒ серійний номер лічильника; 
 Параметр ‒ параметр вказаний при відборі даних; 
 Значення ‒ значення за параметром у поточному рядку; 
 Значення з коефіцієнтом ‒ значення за параметром з урахуванням 

коефіцієнта трансформації; 
 Одиниця виміру ‒ одиниця виміру зазначених значень (залежно від 

обраного параметра); 
 Дата запису. 
Вибір параметрів (рис. 5.15) ‒ необхідно відзначити параметр, який буде 

врахований при виборі інформації в таблицю з бази даних. За допомогою 
контекстного меню, можна виділити всі записи або зняти виділення. 

 

 
Рис. 5.15 ‒ Вибір параметрів 

 
5.3. Управління схемами моніторингу 

 
Модуль призначений для управління (додавання, редагування, видалення) 

схемами моніторингу точок обліку електроенергії. Які у свою чергу служать 
для моніторингу електроенергії за необхідними параметри. Запустити модуль 
можна через головне меню наступним чином (рис. 5.16): «Дані» ‒ 
«Моніторинг» ‒ «Схеми моніторингу». 

 

 



 

 

Рис. 5.17 ‒ Запуск модуля «Схеми моніторингу» 
 

Модуль «Схеми моніторингу» (рис. 5.18) складається з наступних частин: 
1. Панель інструментів ‒ служить для управління схемами моніторингу; 
2. Лічильники ‒ дерево лічильників згідно структури підприємства з 

функцією 
     відображення вмісту в розділі «Схеми» по виділеному вузлу; 
3. Схеми ‒ відображає створені схеми моніторингу точок обліку; 
4. Схеми «вміст» ‒ дозволяє створювати граничні значення за схемами і 

відображає їх у вигляді таблиці або графіка. 
 

 
Рис. 5.18 ‒ Модуль «Схеми моніторингу» 

 
Панель інструментів ‒ служить для управління схемами моніторингу 

 

 Оновити  ‒ оновлює інформацію з бази даних по всіх розділах 
поточного модуля. 

 Додати схему  ‒ дозволяє додати схему моніторингу точки 
обліку. Викликає діалогове вікно «Схема моніторингу», яка в свою чергу може 
бути двох типів: 

 Користувальницька (Рис. 5.19) ‒ моніторинг енергії, який вимагає до 
заповнення  наступні дані: 

 Назва схеми ‒ необхідно вказати будь‒яку зручну назву; 
 Лічильник ‒ відображає лічильник, до якого буде застосована 

створювана схема; 
 Тип схеми ‒ вибрати тип (зараз розглядається «Користувальницька» 

схема); 



 

 

 Блок параметрів ‒ необхідно вибрати «Графік навантаження» або 
«Параметри мережі»; 

 Параметр ‒ якщо в якості блоку параметрів обрані «Параметри 
мережі», то слід вказати, який саме параметр необхідно відстежувати. На 
цьому створення схеми закінчено і потрібно натиснути кнопку «Зберегти». 
Якщо ж обраний «Графік навантаження», то вказується проміжок часу (30 хв., 
60хв.), за який потрібні дані в моніторингу; 

 Канал обліку ‒ необхідно вибрати один з каналів обліку енергії (A, 
A‒, R, R‒); 

 Одиниці ‒ вибрати одиницю виміру енергії (кВт/год, кВт, МВт/год, 
МВт). 

 
 Користувальницька групова схема (Рис. 5.20) включає в себе всі 

параметри, що і користувальницька і має можливість додавати лічильники, до 
яких застосовується дана схема. Лічильники додаються у вкладці «Додатково» 

, з допомогою кнопки «Додати». Видалити лічильники можна за 

допомогою кнопки «Видалити» . Виділити декілька лічильників можна за 
допомогою мишки, утримуючи кнопку «Ctrl». 

 

 
Рис. 5.19 ‒ Користувальницька схема 



 

 

 
 

Рис. 5.20 ‒ Користувальницька групова схема 
 

 
Рис. 5.21 ‒ Макетна схема 

 
 Макетна (рис. 5.21) ‒ створюється для моніторингу миттєвої активної 

потужності з дискретністю 1 хв., відповідно до даних макета 10015 і 
урахуванням коректування макета 10014. При створенні схеми у вкладці 
«Додатково» необхідно вказати наступні її параметри: 

 Максимальна ‒ максимальне допустиме відхилення від макета (в 
відсотках); 

 Мінімальна ‒ мінімальне допустиме відхилення від макета (у 
відсотках); 

 Код РДЦ; 
 Номер станції; 
 Номер блоку. 



 

 

Після створення схеми макета необхідно додати добові граничні значення 
‒ нижня частина блоку «Схеми»: 

 
Панель інструментів 

 Додати граничні значення (рис. 5.22)  ‒ в залежності від 
створеного типу схеми надає можливість імпортувати відповідний макет 
граничних значень. Імпорт виробляється з файлу Excel. Або вручну вводиться 
кожне значення і вказується часовий інтервал дії зазначених значень ‒ потім 
натиснути «Зберегти». 

 

 
 

Рис. 5.22 ‒ Додавання добового граничного значення 
 

На графіку відображаються всі вказані параметри і при створенні схеми: 
 Pmax заявлена ‒ максимальний заявлений поріг. На 

графіку відображається у вигляді коричневої лінії; 
 Pmin заявлена ‒ мінімальний заявлений поріг. На 

графіку відображається у вигляді синьої лінії; 
 Графік виробництва  ‒ енергія, яка повинна бути вироблена. 

Відображається у вигляді чорної пунктирної лінії; 
 max ‒ максимальне відхилення від графіка виробництва. 

Відображається у вигляді червоної пунктирної лінії; 
 min ‒ мінімальне відхилення від графіка виробництва (в 

відсотках). Відображається у вигляді червоної пунктирної лінії. 

 Редагувати схему ‒ дозволяє редагувати всі параметри обраної 
схеми. Аналогічна кнопка, але з назвою «Редагувати граничні значення», в 
блоці «Схеми» ‒ дозволяє повністю редагувати вибране граничне значення по 



 

 

зазначеній схемі. При редагуванні доступні до зміни всі ті параметри, що й 
при створенні. Увага! При зміні типу схеми ‒ всі створені граничні значення 
для поточної схеми залишаються, але їх параметри обнуляються і наводяться 
до нового типу схеми. 

 Видалити схему ‒ видаляє обрану схему і відповідно всі 
створені для неї граничні значення. У блоці «Схеми» ця кнопка називається 
«Видалити граничні значення»і видаляє вибране граничне значення за 
поточною схемою. 

 Копіювати кордону ‒ дозволяє створити нові граничні значення 
для схеми шляхом копіювання поточної. Відкривається обрана схема для 
редагування та зберігається як нова. 

 
Лічильники (рис. 5.23) ‒ відображає лічильники згідно дерева 

підприємства і служить фільтром для відображення схем за обраним вузлом. 
 

 
Рис. 5.23 ‒ Управління схемами, дерево лічильників 

 
Схеми (рис. 5.24) ‒ відображає дані за схемами моніторингу у вигляді 

таблиці з 
наступними стовпцями: 
 Філія; 
 Енергоуправління; 
 Підстанція; 
 Назва лічильника; 
 Назва схеми; 
 Параметр; 
 Канал. 



 

 

 
Рис. 5.24 ‒ Схеми 

У блоці «Схеми», в розділі з граничними значеннями (нижня частина 
блоку), є вкладка «Графік», яка дозволяє переглянути вибране граничне 
значення в графічному вигляді. А вибір періоду служить фільтром 
відображення граничних значень для схеми за датами. 

 У таблиці граничних значень вказуються записи за такими колонкам: 
 Початкова дата; 
 Кінцева дата; 
 Добовий мінімум; 
 Добовий максимум. 
По кожній з колонок можна зробити сортування за зменшенням або 

зростанням, натиснувши на назву стовпця. 
 
5.4. Моніторинг параметрів 
Модуль призначений для моніторингу точок обліку електроенергії в 

графічному вигляді та у вигляді таблиці. Контролюється рівень заданого 
параметра і при певних налаштуваннях схеми моніторингу відбувається 
повідомлення про вихід за межі максимуму і мінімуму з відображенням 
різниці порушення меж. Робота модуля «Моніторинг параметрів» 
безпосередньо залежить від модуля «Схеми моніторингу», бо моніторинг 
проводиться за раніше створеними схемами. 

Запустити модуль «Моніторинг параметрів» можна за допомогою 
головного меню таким чином (рис. 5.25): «Дані» ‒ «Моніторинг» ‒ 
«Моніторинг параметрів» 

 

 
Рис. 5.25 ‒ Запуск модуля «Моніторинг параметрів» 



 

 

Модуль складається з таких частин: 
1. Панель інструментів ‒ призначається для управління моніторами і 

вкладками; 
2. Лічильники ‒ дерево лічильників і прилеглих схем згідно зі 

структурою підприємства та прив'язкою схем до точок обліку; 
3. Монітори ‒ відображає монітори точок обліку у вигляді графіка і 

таблиці. 
 

 
Рис. 5.26 ‒ Моніторинг параметрів 

 
Панель інструментів володіє наступним функціоналом: 

 Додати монітор  ‒ додає вкладку в розділ «Монітори», за обраним 
моніторингом в розділі «Лічильники». 

 Дата. При «зняти галочку» ‒ 
відображаються поточні показники. При виборі необхідної дати 

– інформація на графіку і таблиці відображається як 
архівна за вибраний день. 

 Відображати дерево схем ‒ дозволяє приховувати і відображати 
розділ «Лічильники». 

 Зберегти вкладки ‒ дозволяє зберегти вкладки моніторингу з 
вікна «Монітори». Позбавляє від необхідності знаходити потрібні схеми 
кожного разу після виключення, включення програмного комплексу NovaSyS 
(комп'ютера). 

 Завантажити вкладки ‒ дозволяє завантажити раніше збережені 
вкладки моніторів у розділ «Монітори». 

Лічильники (рис. 5.27) ‒ розділ, який дозволяє додавати вибрані 
монітори точок обліку за подвійним клацанням або кнопкою «Додати 
монітор». Монітор (схема моніторингу) повинен бути створений заздалегідь в 
модулі «Схеми моніторингу». 

 



 

 

 
Рис. 5.27 ‒ Дерево схем моніторингу параметрів точок обліку 

 
Монітори (рис. 5.28) ‒ дозволяють стежити за параметрами точки обліку 

як в поточному часі, так і при перегляді історії. Складається з наступних 
частин: 

1. Вкладки ‒ для більш зручного моніторингу, можна додавати вкладки з 
моніторами. 

2. Панель інструментів ‒ призначена для роботи з графіком. Складається 
з наступних компонентів: 

 Оновити дані ‒ оновлює дані з моніторингу на поточний час. 
 Періодичне оновлення ‒ дозволяє вибрати період автоматичного 

поновлення або відключити. 

 

 Експорт в Excel ‒ експортує дані у вигляді таблиці в Excel зі 
збереженням всіх стовпців і колірних позначень. 

 Друк графіка ‒ дозволяє роздрукувати графік (3) з попереднім 
переглядом. 

 Показувати журнал  ‒ дозволяє відображати/приховувати дані з 
моніторингу в вигляді таблиці (4). 

 Відображати легенду  ‒ дозволяє відображати/приховувати легенду 
за графіком (3). 

 Відображати значення ‒ дозволяє відображати/приховувати 
значення на графіку (3) по кожному параметру щодо часових проміжків. 

 Відображати допуск  ‒ дозволяє відображати/приховувати на графіку 
(3) параметр max ,min (межа відхилення від графіка виробництва). 

 Закрити вікно ‒ закриває поточний монітор (вкладку). 



 

 

3. Графік параметрів і показань ‒ відображає дані у вигляді графіка, є 
збільшення 

і зменшення графіка шляхом скролінгу, виділення необхідної області за 
допомогою мишки. Масштабування скасувати можна за допомогою 
контекстного меню, пункти: 

 Скасувати останнє масштабування; 
 Скасувати всі масштабування/панарамірування; 
 Установити масштаб по замовчуванню; 
Так само, за допомогою контекстного меню, в області графіка, можливо 

скопіювати Рисунок або зберегти його в файл. Зберігається файл в тому 
вигляді (розмір, співвідношення сторін), в якому він в поточний момент 
наданий на моніторі екрану. 

Праворуч від графіка розташовується ‒ опціонально відключається 
легенда, в якій описуються параметри графіка. 

 

 
Рис. 5.28 ‒ Монітори точок обліку 

 
4. Таблиця параметрів і показань ‒ таблиця, яка відображає інформацію 

згідно 
заданих значень у схемі моніторингу. Основне завдання таблиці полягає в 

тому, щоб повідомляти користувача про вихід за припустимі межі мінімуму і 
максимуму, на скільки була порушена допустима межа за заданий час. 
Повідомлення відбувається шляхом перетворення запису в червоний колір і 
включенням відповідного прапора в стовпці «Стан». 

 
 



 

 

6. ЖУРНАЛИ 
 

 6.1. Журнал заміни лічильників 
Модуль дозволяє проводити заміну приладу обліку, а також переглядати 

журнал замін з можливістю повного редагування даних. Викликати модуль 
можна через головне меню, розділ «Журнали» ‒ «Заміна лічильників» (рис. 
6.1). 

 

 
Рис. 6.1 ‒ Виклик модуля «Заміна лічильників» 

 

 
 

Рис. 6.2 ‒ Журнал заміни лічильників 
 

Вікно модуля «Заміна лічильників» складається з наступних частин: 
 Панель інструментів ‒ містить інструменти управління заміною 

приладів обліку; 



 

 

 Структура підприємства ‒ служить для зручного відбору та перегляду 
замін приладів обліку; 

 Журнал заміни ‒ відображає дані у вигляді таблиці. 
 
Панель інструментів 
 

 
 

 Оновити ‒ оновлює інформацію за всіма розділами модуля. 

 Додати ‒ дозволяє додати заміну приладу обліку. Викликає 
діалогове вікно «Пошук лічильників» (рис. 6.3), в якому необхідно знайти 
лічильник,який підлягає заміні. Розділ «Структура» служить фільтром пошуку 
приладу обліку (так само є функція пошуку за лічильниками), а розділ 
«Список лічильників» відображає вміст обраного пункту в «Структура». 
Виберіть необхідний лічильник і натисніть «Вибрати». 

 

 
 

Рис. 6.3 ‒ Список лічильників для вибору приладу обліку на заміну 
Після чого відкриється діалогове вікно «Заміна лічильника» (рис. 6.4). 



 

 

 
 

Рис. 6.4 ‒ Форма заміни лічильника 
 

Форма «Заміна лічильника» містить у собі і вимагає вказати такі дані: 
вкладка Опис: 
 Група Інформація про існуючий лічильник ‒ відображає 

інформацію про лічильник, який буде замінений (назва, тип пристрою, модель 
лічильника, заводський номер, фізичний номер); 

 Група Інформація про новий лічильник ‒ вимагає заповнити 
наступні поля; 

 Тип пристрою ‒ виберіть тип з випадного списку; 
 Модель лічильника ‒ виберіть модель згідно типу лічильника; 
 Заводський № ‒ вкажіть заводський номер приладу обліку; 
 Фізичний № ‒ вкажіть фізичний номер приладу обліку; 
 Час зняття ‒ дата та час зняття старого приладу обліку; 
 Час установки ‒ дата і час установки нового приладу обліку. 
Вкладка Показники (рис. 6.5) ‒ вимагає вказати дані лічильників,що 

знімається та встановлюється, за кожним каналом та вказати недооблік 
електроенергії з урахуванням коефіцієнта трансформації або без неї. 

 



 

 

 
Рис. 6.5 ‒ Заміна лічильника. Вкладка «Показники» 

 
Вкладка Примітки ‒ дозволяє записати будь‒які примітки при заміні 

приладу 
обліку: 
 Редагувати ‒ дозволяє вносити зміни в заміну приладу обліку 

аналогічно операції додавання. 
 Інформація щодо перерахунку (рис. 6.6)  ‒ відображає вікно з 

інформацією по перерахунку (лічильник і дані по кожному каналу обліку) при 
заміні приладу обліку. 

 



 

 

 
Рис. 6.6 ‒ Інформація щодо перерахунку 

 

 Зведення даних (рис. 6.7) ‒ відображає дані по кожному каналу 
обліку в день заміни лічильника. Інформацію можна переглянути за кожні пів 
години, за кожну годину або за добу в цілому і по активній (‒), або реактивній 
(‒) енергії. Так само є можливість урахування коефіцієнта за поточним 
приладом обліку і вивантаження даних в Excel. Внизу вікна вказана дата/час, 
зняття і установка лічильника. 

 
Рис. 6.7 ‒ Зведення даних 



 

 

6.2. Форма «Журнал трансформаторів» 
Форма «Журнал заміни трансформаторів» дозволяє переглядати журнал, 

виконувати заміну трансформатора, редагувати коефіцієнт і запускати 
перерахунок даних з урахуванням нового коефіцієнта. Запустити модуль 
можна через головне меню таким чином (рис. 6.8): «Журнали» ‒ «Заміна 
трансформаторів». 

 

 
 

Рис. 6.8 ‒ Запуск Журналу заміни трансформаторів 
 

Вікно модуля можна умовно розділити на три частини (рис. 6.9): 
1. Панель інструментів ‒ дозволяє проводити заміну трансформаторів і 

управляти вибором інформації про заміну трансформаторів; 
2. Схема пристроїв ‒ відображає пристрої у вигляді дерева згідно 

влаштування підприємства; 
3. Журнал заміни трансформатора ‒ відображає обрану інформацію. 



 

 

 
Рис. 6.9 ‒ Журнал заміни трансформатора 

 
Панель інструментів 
 

 
 

 «Оновити»  ‒ запускає вибір інформації з бази даних про заміну 
трансформаторів. 

 «Замінити трансформатор»  ‒ дозволяє додати нові параметри 
трансформатора за вказану дату по точці обліку. 

 «Редагувати»  ‒ відкриває вікно редагування. Редагувати можна 
тільки останній запис по лічильнику. 

 «Сховати схему»  ‒ дозволяє приховати розділ «Схема 
пристроїв». 

 «Трансформатори» ‒ відображає інформацію в наступному вигляді:  
 № обраного запису/Всього записів 
 
Заміна трансформатора 
 
Для того, щоб виконати заміну трансформатора для одного або декількох 

лічильників, необхідно пройти за наступним ланцюжком дій: 
1. Відзначити лічильники «галочками» в схемі пристроїв; 

2. Натиснути кнопку  «Замінити трансформатор»; 
3. Заповнити форму «Параметри заміни» (рис. 6.10). 
 



 

 

 
 

Рис. 6.10 ‒ Форма параметрів заміни трансформатора 
 

 Дата установки ‒ визначає дату заміни для попереднього 
трансформатора і дату установки для нового (дату заміни для попереднього 
запису в журналі і установки для нової); 

 Трансформатор напруги ‒ описує первинну і вторинну обмотки 
трансформатора напруги; 

 Трансформатор струму ‒ описує первинну і вторинну обмотки 
трансформатора струму; 

 Розрахунковий коефіцієнт ‒ розрахунковий коефіцієнт, який буде 
враховуватися в системі. 

4. Натисніть кнопку «Зберегти». 
 
 
Схема пристроїв 
Розділ виконує функцію фільтру при перегляді даних про заміну і 

дозволяє визначити точки обліку, за якими проводиться заміна 
трансформатора. 

 



 

 

 
 

Рис. 6.11 ‒ Журнал заміни трансформаторів. схема пристроїв 
 

У схемі доступно контекстне меню, яке дозволяє полегшити вибір за 
типом джерела даних (рис. 6.12): 

 Автоматичне введення; 
 Ручне введення; 
 Міжмережевий обмін; 
 Реплікація. 
 

 
 

Рис. 6.12 ‒ Схема пристроїв, контекстне меню 
 
Вибір можна зробити як за обраним вузлом, так і по всій схемі пристроїв 

(пункт «Виділення дерева»). 
 
6.3. Журнал вичитки лічильників 
 
Журнал вичитки лічильників (рис. 6.14) призначений для детального 

поетапного моніторингу процесів отримання даних з лічильників, при 
виконанні завдань планувальника і ручної вичитки інформації з приладу 
обліку. 



 

 

Основним елементом журналу є сесія вичитки. Сесія створюється для 
конкретного лічильника на початку процесу ініціалізації зв'язку і закривається 
після завершення читання або в разі виникнення помилки. 

Сесія ділиться на етапи, в число яких входить: 
 організація з'єднання; 
 вичитка конкретного параметра для заданих доби або поточного 

параметра; 
 різні специфічні інформаційні етапи, які можуть змінюватися і 

додаватися разом з новими версіями продукту для поліпшення читаності. 
Запустити журнал вичитки лічильників можна через головне меню таким 

чином (рис. 6.13): «Журнали» ‒ «Журнал вичитки лічильників». 
 

 
 

Рис. 6.13 ‒ Запуск журналу вичитки лічильників 
 
Вікно журналу складається з наступних розділів (рис. 6.14): 
1. Панель інструментів ‒ набір кнопок дозволяє  управляти 

відображеними даними в журналі (вибирати, сортувати, експортувати ...); 
2. Підприємство ‒ відображає точки обліку у вигляді дерева, згідно 

структури підприємства; 
3. Журнал ‒ розділ відображає вибрані дані у вигляді таблиці. 
 



 

 

 
 

Рис. 6.14 ‒ Журнал вичитки лічильників 
 

Панель інструментів складається з наступних компонентів: 

 Завантажити дані  ‒ завантажує дані з вичитування лічильників 
згідно з зазначеними параметрами відбору. 

 Напрям сортування   ‒ змінює і відображає поточний 
напрямок сортування даних у таблиці розділу «Журнал». Сортуються системні 
події за часом, як за спадом так і за зростанням. 

 Фільтр за станом  ‒ дозволяє фільтрувати, відбирати інформацію 
за наступними типами: 

 Не завершено; 
 Завершено успішно; 
 Завершено з помилками; 
 Критичні помилки. 
Параметр слід задавати до вибору інформації з бази даних. 
 Наступна/попередня сторінка  ‒ забезпечує перехід по 

сторінках. Таблиця розбивається на сторінки за умови, що записів більше 50. 
Відображає інформацію в такому вигляді: 

 Панель дерева лічильників ‒ дозволяє приховувати/відображати 
розділ «Підприємство», в якому відображені точки обліку згідно дерева 
підприємства. 

 Колір статусу  ‒ дозволяє присвоїти зручний колір для кожного 
статусу події (Стан параметра). Щоб вибрати колір, необхідно мишкою 
клацнути на необхідному параметрі, після чого вибрати колір. Події бувають 
наступних типів (рис. 6.15): 

 Не завершено; 
 Завершено успішно; 
 Завершено з помилками; 
 Критична помилка. 



 

 

 

 
 

Рис. 6.15 ‒ Вибір кольору події 
 

 Експорт в Excel ‒ експортує таблицю в розгорнутому вигляді в 
документ Excel. 

 Інтервал ‒ параметр, який визначає період, за який будуть відібрані 
дані. Параметр необхідно задавати до вибору відомостей з бази даних. 

Підприємство ‒ розділ служить фільтром вибору даних. Перед вибором 
інформації з бази даних  необхідно відзначити потрібні точки обліку або 
вузли, якщо в цьому є необхідність. Контекстне меню можна використовувати 
як допоміжний для управління вибором. 

Журнал ‒ Панель містить дворівневу таблицю, основними елементами 
якої є сесії вичитки. Кожна сесія характеризується наступними полями: 

 приналежність до лічильника (із зазначенням підстанції); 
 дата і час початку; 
 дата і час закінчення (прочерк, у разі поточної активності, або 

критичного завершення роботи системи); 
 інформація про тип ініціалізації (автоматична або ручна); 
 поточний стан (в процесі/завершена успішно/завершена з помилками); 
 результат роботи (заповнюється в разі виникнення помилки). 
Кожна сесія в таблиці містить вкладені етапи роботи, які наповнюють її 

по мірі просування процесу. Етапи розкриваються натисканням мишки на знак 
«плюс» в першому стовпці. Аналогічно і закриваються. 

Етапи характеризуються полями: 
 дата і час початку; 
 дата і час закінчення (прочерк, у разі поточної активності, або 

критичного завершення роботи системи); 
 інформація про події, дії; 



 

 

 поточний стан (в процесі/завершена успішно/завершена з помилками); 
 результат роботи. 
У процесі вибірки внизу форми, в рядку стану, відображається статус 

вибірки і є можливість відмінити (зупинити) вибір інформації, натиснувши на 
червоний хрестик.  

 
6.4. Журнал виконання завдань 
Форма журналу виконання завдань призначена для відображення історії 

виконання завдань планувальника. Запустити модуль можна через головне 
меню таким чином (рис. 6.16): «Журнали» ‒ «Журнал виконання завдань». 

 

 
 

Рис. 6.16 ‒ Запуск журналу виконання завдань 
 

Модуль можна умовно розділити на три частини: 
1. Панель інструментів і фільтрів ‒ дозволяє вибирати і сортувати дані, 

згідно заданим параметрам; 
2. Дерево ‒ відображає схему підприємства і виконує функцію 

додаткового фільтра; 
3. Журнал ‒ відображає інформацію з бази даних у вигляді таблиці. 



 

 

 
Рис. 6.17 ‒ Журнал виконання завдань 

 
Панель інструментів 

 

 «Оновити» ‒ запускає вибір інформації з бази даних, за  певним 
параметром відбору. 

 «Напрям сортування»  ‒ визначає напрям сортування 
інформації, відображеної в розділі «Журнал». Сортування виконується за 
часом і датою початку виконання завдання. 

 «Колірна схема відображення інформації»  ‒ дозволяє 
визначити свій колір для кожного типу важливості події. 

 

 

 «Експорт в Excel» ‒ генерує Excel файл з даними відповідно до 
отриманої таблиці. У разі відсутності на комп'ютері зазначеного додатка 
система відобразить повідомлення про помилку. Прогрес експорту 
відображається в рядку стану. 



 

 

 «Подій»  ‒ відображає інформацію в наступному виді 
№ вибраної події/всього подій. 

 «Тип завдання» ‒ дозволяє визначити тип обраної 
інформації. Працює як фільтр по наступним типам: 

 Читання лічильників; 
 Пошук відсутніх даних; 
 Автоматизація ручного введення; 
 Відсилання звітів; 
 Прийом макетів; 
 Відправка даних схеми УППД; 
 Синхронізація часу; 
 Всі типи ‒ визначає до вибору всі раніше перераховані типи завдань. 
 

 
 

 «Виконання завдання» ‒ фільтр вибору інформації. 
Визначає вибір за наступними статусами завдань: 

 Не виконана; 
 Частково виконана; 
 Виконана; 
 Всі завдання‒визначає до вибору всі раніше перераховані типи. 
 

 
 

 «Інтервал»  ‒ фільтр, 
який визначає період, за який буде обрана інформація з бази даних . 

 



 

 

Дерево 

 
Рис. 6.17 ‒ Дерево 

 
Розділ «Дерево» служить додатковим фільтром при перегляді журналу. 

Розділ дозволяє визначити вузол, по якому буде вибиратися інформація, для 
цього достатньо просто виділити необхідний вузол. 

 
Журнал 
 

 
Рис. 6.17 ‒ Розділ «Журнал» 

 
Розділ «Журнал» (рис. 6.17) надає можливість перегляду інформації, з 

журналу виконання завдань, у вигляді таблиці і в більш детальному вигляді, 
при подвійному натисканні по запису (рис. 6.18, 6.19). 

Таблиця відображає наступну інформацію по кожному запису: 
 Ім'я; 
 Тип завдання; 
 Час початку; 
 Час закінчення; 
 Стан; 
 Тип виконання; 
 Тривалість. 



 

 

 

 
Рис. 6.18 ‒ Докладна інформація про подію. Вкладка «Опис події» 

 

 
Рис. 6.19 ‒ Докладна інформація про запис. Вкладка «Результати за 

лічильниками» 
 

6.5 . Журнал синхронізації 
 
Журнал синхронізації лічильників надає інформацію про внутрішній час 

приладу обліку. Запустити журнал можна через головне меню таким чином 
(рис. 6.20): «Журнали» ‒ «Журнал синхронізації лічильників». 

 



 

 

 
 

Рис. 6.20 ‒ Запуск Журналу синхронізації лічильників 
 

Журнал синхронізації складається з таких частин: 
1. Панель інструментів ‒ дозволяє управляти даними про синхронізацію; 
2. Фільтр ‒ дозволяє встановлювати параметри, за якими буде 

проводитися відбір інформації з бази даних; 
3. Список лічильників ‒ відображає точки обліку у вигляді дерева, згідно 

структури підприємства; 
4. Список подій ‒ відображає дані у вигляді таблиці з детальним описом 

подій. 
 

 
Рис. 6.21 ‒ Журнал синхронізації лічильників 



 

 

 
Панель інструментів складається з наступних компонентів:  

 «Оновити»  ‒ виробляє вибір даних з бази за вказаними 
параметрами в розділі «Фільтр». 

 «Колірна схема відображення інформації» ‒ дозволяє визначити 
колір для кожного типу події, яка стосується часу точки обліку. 

 

 

 «Експорт в Excel»  ‒ експортує відібрану інформацію з розділу 
«Список подій»в документ Excel. 

 «Друк» ‒ виводить на друк дані, відображувані в розділі «список 
лічильників». Для того, щоб переглянути дані перед друком, натисніть 
стрілочку біля кнопки «Друк» і виберіть «Попередній перегляд». 

 «Дерево лічильників» ‒ служить для 
відображення/приховування панелі «Список лічильників». 

 
Фільтр дозволяє відбирати інформацію за наступними параметрами: 
 Період ‒ дозволяє встановити проміжок часу, за який буде 

відбиратися інформація; 
 

 
 

 Події ‒ випадаюче меню, яке дозволяє встановити тип події, за яким 
буде вибрана інформація.  Вибрати можна один з наступних типів: 

 Всі ‒ враховуються всі можливі типи подій; 
 Читання часу; 
 Встановлення часу; 
 Корекція часу. 



 

 

 
 

Список лічильників (рис. 6.22) ‒ додатковий фільтр при виборі 
інформації. Інформація вибирається за зазначеними точками обліку. 
Відзначати можна  

як окремі лічильники, так і цілі гілки. 
 

 
Рис. 6.22 ‒ Список лічильників 

 
Розділ має контекстне меню, за допомогою якого можна додатково 

фільтрувати необхідні значення. 
 

 
Рис. 6.23 ‒ Список меню, контекстне меню 

 



 

 

Список подій (рис. 6.24) ‒ таблиця, яка відображає обрану інформацію 
подій синхронізації. За кожною подією відображається наступна інформація: 

 Філія ‒ приналежність лічильника; 
 енергоуправління ‒ приналежність лічильника; 
 Підстанція ‒ приналежність лічильника; 
 Лічильник ‒ назва лічильника; 
 Серійний номер ‒ серійний номер лічильника; 
 Користувач ‒; 
 Локальний час ‒ час сервера (точний час); 
 Час пристрою ‒ час, що відображається на лічильнику; 
 Різниця ‒ різниця між часом лічильника і часом сервера; 
 Подія ‒ назва події; 
 Повідомлення ‒ повідомлення про подію; 
 Дата запису ‒ дата створення події. 
По кожному із стовпців можна провести сортування за зменшенням або 

зростанням, натиснувши на назву стовпця. 
 

 
Рис. 6.24 ‒ Список подій 

 
6.6. Журнал міжсерверного обміну 

 
«Журнал міжсерверного обміну» дозволяє переглядати інформацію 

взаємодії 
між різними системами за допомогою різних функцій. Операції 

міжсерверного обміну бувають таких типів: 
 Прийом макетів; 
 Передача макетів; 
 Прийом УППД; 
 Передача УППД. 
Запустити «Журнал міжсерверного обміну» можна таким чином (рис. 

6.25): «Журнал» ‒ «Журнал межсерверного обміну». 
 



 

 

 
 

Рис. 6.25 ‒ Запуск журналу міжсерверного обміну 
 

Вікно журналу міжсерверного обміну складається з таких частин: 
1. Панель інструментів ‒ дозволяє управляти вибором інформації 

(фільтри, вибір, експорт тощо); 
2. Журнал ‒ відображає інформацію, обрану з бази даних, згідно 

встановлених фільтрів. 
3.  

 
Рис. 6.26 ‒ Журнал міжсерверного обміну 

 
 
 
 



 

 

Панель інструментів складається з наступних компонентів: 

 «Оновити»  ‒ виробляє вибір даних з бази за вказаними 
параметрами в розділі «Журнал». 

 «Експорт в Excel»  ‒ експортує відібрану інформацію з розділу 
«Список подій»в документ Excel. 

 «Друк»  ‒ виводить на друк дані, відображувані в розділі «список 
лічильників». Для того, щоб переглянути дані перед друком, натисніть 
стрілочку біля кнопки «Друк» і виберіть «Попередній перегляд». 

 «Колірна схема відображення інформації»  ‒ дозволяє 
визначити світло для кожного типу події, яка стосується часу точки обліку 

 «Перегляд даних» ‒ відображає докладну інформацію за записом в 
новому вікні деталізації. 

 «Закрити»  ‒ закриває вікно деталізації; 

 «Зберегти структуру макета»  ‒ дозволяє зберегти структуру 
макета. Структура зберігається в такому вигляді, в якому вона відображена на 
вкладці «Структура»; 

 «Друк»  ‒ виводить на друк дані, відображувані в розділі 
«список лічильників». Для того, щоб переглянути дані перед друком, 
натисніть стрілочку біля кнопки «Друк» і виберіть «Попередній перегляд». 

 

 
 

Рис. 6.27‒ Вікно деталізації прийому/передачі даних за допомогою макета 
 



 

 

 
Рис. 6.28 ‒ Структура макету при прийомі/передачі даних 

 

 
Рис. 6.28 ‒ Вікно деталізації прийому/передачі даних по УППД 

 
 «Тип» ‒ головний фільтр, який визначає, який саме тип даних буде 

відбиратися. Типи бувають наступні: 
 Журнал прийому макетів; 
 Журнал передачі макетів; 
 Журнал прийому УППД; 
 Журнал передачі УППД. 
  

 
 

 «Інтервал» ‒ визначає проміжок часу, за який будуть обрані дані. 
 

 
 
6.7. Журнал статистики зв'язку 
«Журнал статистики зв'язку» дозволяє переглядати інформацію з кожного 

приладу обліку статистику зв'язку (трафік, кількість сесій, час сесії тощо). 



 

 

Запустити журнал можна через головне меню таким чином (рис. 6.29): 
«Журнал» ‒ «Журнал статистики зв'язку». 

 

 
Рис. 6.29 ‒ Запуск журналу статистики зв'язку 

 
Журнал статистики зв'язку (рис. 6.30) складається з таких частин: 
1. Панель інструментів ‒ дозволяє управляти вибором даних; 
2. Фільтр вибірки ‒ дозволяє встановлювати параметри, які будуть 

враховуватися при виборі інформації з бази даних; 
3. Таблиця ‒ відображає обрану інформацію у вигляді таблиці. 
 

 
Рис. 6.30 ‒ Журнал статистики зв'язку. Звичайний, докладний режим 

відображення даних 
 
 



 

 

Панель інструментів складається з таких компонентів: 

 «Оновити»  ‒ виробляє вибір даних з бази за вказаними 
параметрами в розділі «Журнал». 

 «Попередня/наступна сторінка» ‒ забезпечує перехід 
по сторінках. На сторінці відображається 50 записів. Між кнопками надана 
інформація у вигляді сторінка/кількість сторінок. 

 «Режим підсумовування» ‒ включає режим підсумовування 
значень. У підсумковій таблиці буде відображена сумарна інформація по 
кожному каналу за вказаний період. 

 «Колірна схема відображення інформації» ‒ дозволяє визначити 
світло для кожного типу події, яке стосується часу точки обліку. 

 «Експорт в Excel» ‒ експортує відібрану інформацію з розділу 
«Список подій» в документ Excel. 

 «Друк» ‒ виводить на друк дані, відображувані в розділі «список 
лічильників». Для того, щоб переглянути дані перед друком, натисніть 
стрілочку біля кнопки «Друк» і виберіть «Попередній перегляд». 

 
Фільтр вибірки дозволяє задати наступні параметри фільтрації даних: 
  «Період» ‒ визначає період, за який буде обрана інформація з бази 

даних. 
 

 
 «Канал» ‒ дозволяє вибрати канал, по якому необхідно вибрати 

інформацію або провести вибір по всіх каналах (зняти галочку праворуч від 
вибору каналів, після чого випадаючий список повинен стати неактивний). 

 
 

 
Таблиці відображають інформацію в двох видах (тип відображення 

визначається кнопкою режим підсумовування): 
 Сумарний (рис. 6.31) ‒ підсумована інформація показань по кожному 

каналу.  
Відображає наступні дані: 
 Тип ‒ тип каналу з'єднання; 
 Маркер ‒ адресу каналу зв'язку; 
 Прийнято (кбайт) ‒ загальний обсяг отриманого трафіку; 
 Відправлено (кбайт) ‒ загальний обсяг відправленого трафіку; 
 Кількість сесій ‒ загальна кількість сесій за період; 
 Тривалість ‒ загальна тривалість сесій. 
 



 

 

 
 

Рис. 6.31 ‒ Таблиця відображення даних в сумарному вигляді 
 
 Докладний (рис. 6.32) ‒ описує кожен випадок використання каналу 

зв'язку з такими даними: 
 Час початку ‒ час початку операції зв'язку; 
 Час закінчення ‒ час закінчення операції зв'язку; 
 Тривалість ‒ тривалість операції; 
 Тип ‒ тип з'єднання; 
 Маркер ‒ адресу каналу зв'язку; 
 Ідентифікатор; 
 Прийнято (кбайт) ‒ витрачений трафік на прийом; 
 Відправлено (кбайт) ‒ витрачений трафік на передачу; 
 Інформація ‒ інформація про закінчення операції. 
 

 
 

Рис. 6.32 ‒ Таблиця відображення даних в докладному вигляді 
 
 



 

 

6.8. Журнал системи загальний 
«Загальний журнал системи» призначений для зберігання і перегляду 

різних типів подій в системі. Події можуть бути як спеціалізованими 
(реєструються в окремих журналах), так і стандартними системними. 
Запустити журнал можна через головне меню таким чином: «Журнали» ‒ 
«Загальний журнал подій». 

 

 
 

Рис. 6.33 ‒ Запуск загального журналу системи 
 

Загальний журнал системи можна умовно розділити на такі частини (рис. 
6.34): 

1. Панель інструментів і фільтрів ‒ дозволяє управляти вибором 
інформації; 

2. Область відображення інформації ‒ відображає результат вибору 
інформації в вигляді таблиці; 

3. Рядок стану ‒ відображає стан вибору інформації і дозволяє зупинити 
процес вибору. 

 



 

 

 
Рис. 6.34 ‒ Загальний журнал системи 

 
Панель інструментів і фільтрів містить наступні елементи: 

 

 «Оновити»  ‒ виробляє вибір інформації з бази даних за 
заданими параметрами фільтрації. 

 «Порядок сортування»  ‒ визначає порядок сортування за 
датою і часом сесії. 

 «Попередня/наступна сторінка»  ‒ кнопки 
забезпечують перехід по сторінках. На одній сторінці відображається до 50 
записів. Між кнопками відображена інформація у вигляді: поточна 
сторінка/всього сторінок. 

 «Помітити як оброблене»  ‒ присвоює виділеному запису 
значення «Оброблено». Ця функція призначена для зручності відстеження 
стану системи. 

 «Помітити всі як оброблені»  ‒ привласнює всім вибраним 
записам значення «оброблено». 

 «Помітити весь журнал»  ‒ присвоює всьому журналу (навіть не 
обраним значенням) параметр «оброблено». 

 «Колір пріоритетів»  ‒ викликає вікно, за допомогою якого 
можна привласнити колір кожному рівню пріоритетів за типом подій. 

 «Експорт в Excel»  ‒ експортує відібрану інформацію з розділу 
«Список подій»в документ Excel. 

 «Інтервал» ‒ фільтр, який дозволяє визначити період, за який 
необхідно вибрати інформацію з бази даних. 

 



 

 

 «Типи журналів»  ‒ фільтр, який дозволяє визначити 
тип журналу, в якому йде пошук інформації. Типи журналів є наступні: 

 Журнал системи; 
 Журнал виконання завдань; 
 Журнал вичитки лічильників; 
 Журнал користувачів; 
 Журнал статистики з'єднань; 
 Журнал синхронізації часу; 
 Журнал обміну по УППД; 
 Журнал обміну макетами (імпорт); 
 Журнал обміну макетами (експорт); 
 Журнал заміни лічильників. 
 «Стан»  ‒ фільтр за станом запису: «оброблено», «не 

оброблено». Дозволяє вибрати записи, які не були оброблені операторами 
(Користувачами). 

 «Пріоритет»  ‒ фільтр, за допомогою якого можна 
визначити пріоритет обираних записів: 

 Низький; 
 Нормальний; 
 Високий; 
 Критичний; 
Область відображення інформації (рис. 6.35) ‒ відображає всі події, які 

були обрані згідно фільтрів відбору інформації, у вигляді таблиці. Дані 
відображаються у хронологічному порядку за спаданням або зростанням. 
Кожна подія може містити додаткову інформацію (Рис. 5.35). Для її 
відображення, необхідно клацнути двічі по необхідного запису у вікні 
відображення інформації. Події можуть не містити додаткову інформацію, в 
цьому випадку, після подвійного кліка, нічого не відбудеться. 

 

 
Рис. 6.35 ‒ Область відображення інформації 

 



 

 

 
Рис. 6.36 ‒ Вікно деталізації записів 

 

 
Рис. 6.37 ‒ Вікно деталізації записів 

 
6.9. Журнал введення даних 
 «Журнал введення даних» зберігає інформацію введення даних різного 

типу з деталізацією. Запустити журнал можна через головне меню,таким 
чином (рис. 6.38): «Журнал» ‒ «Журнал введення даних». 

 



 

 

 
Рис. 6.38 ‒ Запуск журналу введення даних 

 
Журнал введення даних складається з наступних розділів: 
1. Панель інструментів ‒ набір інструментів дозволяє маніпулювати 

даними; 
2. Фільтр ‒ панель, яка містить інструменти фільтрації обраної 

інформації з бази даних; 
3. Список лічильників ‒ відображає лічильники та їх розташування 

згідно дерева підприємства; 
4. Журнал змін показань ‒ розділ, в якому відображається обрана 

інформація по вводу даних у вигляді таблиці. 
 

 
Рис. 6.39 ‒ Журнал введення даних 

 



 

 

Панель інструментів складається з наступних компонентів: 

 «Оновити» ‒ виробляє вибір даних з бази за вказаними 
параметрами фільтрації і відображає інформацію в розділі «Журнал змін 
показань». 

 «Експорт в Excel» ‒ експортує відібрану інформацію з розділу 
«Журнал змін показань»в документ Excel. 

 «Друк»  ‒ виводить на друк дані, відображувані в розділі 
«список лічильників». Для того, щоб переглянути дані перед друком, 
натисніть стрілочку біля кнопки «Друк» і виберіть «Попередній перегляд». 

 «Список лічильників»  ‒ дозволяє приховати панель «Список 
лічильників». 

 «Попередня/наступна сторінка» ‒ забезпечує перехід 
по сторінках. На сторінці відображається 50 записів. Між кнопками надана 
інформація у вигляді сторінка/кількість сторінок. 

 «Подій» ‒ розділ вказує інформацію в наступному вигляді: № 
виділеного, події/всього подій. 

 
 
Фільтр складається з наступних компонентів: 
 «Період» ‒ дозволяє вказати часовий проміжок, за який будуть 

відібрані дані. 
 

 «Користувач» ‒ дозволяє вказати користувача, за яким буде вибрана 
інформація щодо введення даних. 

 
 «Тип даних» ‒ надавати можливість здійснити вибір за типом даних. 

Типи бувають наступні: 
 Період інтеграції 30 хвилин ‒ графік потужності з періодичністю 30 

хвилин; 
 Період інтеграції 60 хвилин ‒ графік потужності з періодичністю 30 

хвилин; 
 Добова енергія; 
 Місячна енергія; 
 Сумарна енергія за добу; 
 Недооблік/переоблік первинні; 
 Недооблік/переоблік 30 хвилин; 
 Недооблік/переоблік 60 хвилин; 
 Недооблік/переоблік добовий; 
 Недооблік/переоблік місячний; 
 Недооблік при заміні лічильників по 30 хвилин; 
 Недооблік при заміні лічильників по 60 хвилин; 



 

 

 Недооблік при заміні лічильників денної; 
 Недооблік при заміні лічильників місячний. 
Список лічильників (рис. 6.40) надає додатковий фільтр по лічильниках і 

вузлах підприємства у вигляді дерева підприємства. 
 

 
 

Рис. 6.40 ‒ Список лічильників як додатковий фільтр вибору інформації 
 

Журнал змін показників відображає обрану інформацію у вигляді 
таблиці, за 

кожною подією відображаються наступні дані: 
 Філія ‒ філія, до якої належить точка обліку згідно зі схемою 

підприємства; 
 Енергоуправління ‒ енергоуправління, до якого належить точка 

обліку згідно схеми підприємства; 
 Підстанція ‒ підстанція, до якої належить точка обліку згідно зі 

схемою 
Підприємства; 
 Лічильник ‒ назва лічильника4 
 Дата і час ‒ дата і час події; 
 Тип даних ‒ тип даних, який був зазначений у фільтрі вибірки даних; 
 Канал ‒ канал обліку енергії (A + A‒R + R‒); 
 Операція ‒ операція, яка була проведена (введення даних або 

розрахунок); 
 Період ‒ період, за який проводилася операція; 
 Користувач ‒ ім'я користувача облікового запису, від імені якого було 

вироблено зміна. 
 



 

 

 
                                   Рис. 6.41 ‒ Журнал зміни показників 
 
Сортування в розділі «Журнал змін показань» реалізовано по кожному 

стовпцю. 
Необхідно просто натиснути по його назві. 
За кожного запису можна подивитися розгорнутий лист з описом кожного 

кроку за наступними параметрами (рис. 6.42, рис. 6.43): 
 Дата і час; 
 Значення; 
 Значення з коефіцієнтом. 
 

 
Рис. 6.42 ‒ Деталізація по запису типу «Період інтеграції 60 хвилин» 



 

 

 

 
Рис. 6.43 ‒ Деталізація по запису типу «Місячна енергія» 

 
6.10. Журнал дії користувача 
«Журнал дій користувача» призначений для перегляду дій користувача за 
кожним обліковим записом. Запустити журнал можна через головне меню 

таким чином (рис. 6.44): «Журнал» ‒ «Журнал дій користувача». 
 

 
Рис. 6.44 ‒ Запуск журналу дій користувача 

 
Журнал дій користувача складається з таких частин: 
1. Панель інструментів ‒ дозволяє управляти вибраними даними; 
2. Фільтр по користувачах ‒ дозволяє перед вибором визначити 

користувачів, за якими буде обрана інформація з бази даних; 
3. Дії користувача ‒ відображає обрану інформацію у вигляді таблиці. 



 

 

 
Рис. 6.45 ‒ Журнал дій користувача 

 
Панель інструментів містить такі елементи: 

 

 «Оновити»  ‒ виробляє вибір інформації з бази даних за 
заданими параметрами фільтрації. 

 «Попередня/наступна сторінка»  ‒ кнопки дозволяють 
переходити по сторінках. На одній сторінці відображається до 50 записів. Між 
кнопками відображена інформація у вигляді: поточна сторінка/всього 
сторінок. 

 «Модулі»  ‒ фільтр, який дозволяє визначити, за якими 
модулям необхідно переглянути інформацію. Вибирається інформація про дії 
користувача тільки за позначеними модулям. 

 

 
 

 «Типи подій» ‒ даний фільтр дозволяє фільтрувати 
повідомлення від різних модулів. До вибору доступні наступні типи: 



 

 

 Додати; 
 Редагувати; 
 Видалити; 
 Запуск завдань; 
 Перерахування; 
 Експорт в Excel; 
 Друк; 
 Імпорт; 
 Розрахувати; 
 Налаштування подій; 
 Канали зв'язку; 
 Генератор макетів; 
 Прийом макетів; 
 Надсилання даних; 
 Читання лічильників; 
 Редактор схем; 
 Всі події ‒ визначає до вибору по всіх раніше перерахованих типах. 

 «Експорт в Excel»  ‒ експортує вибрані дані з розділу «Дії 
користувача»в таблицю Excel. 

 «Інтервал» ‒ даний фільтр визначає період, за який буде вибиратися 
інформація.   

 
 
Фільтр по користувачах (рис. 6.46) ‒ в даному вікні відображається 

інформація по групах і список користувачів, які до цієї групи належать. При 
виборі дати і натисканні кнопки «Оновити» до користувача будуть додані сесії 
авторизації, за якими можна буде проглянути детальну інформацію у вікні 
«Дії користувача». 

 



 

 

 
Рис. 6.46 ‒ Фільтр по користувачах 

 
Дії користувача (рис. 6.47) ‒ розділ відображає вибрані дані у вигляді 

таблиці з інформацією про дії користувача:  
 Час ‒ вказується дата і час події; 
 Користувач ‒ користувач, від імені якого було вироблено подію; 
 Модуль ‒ назва модуля, в якому відбулася подія; 
 Подія ‒ описує тип події; 
 Опис події ‒ описує, яка саме дія була вироблена в поточному модулі. 
 

 
Рис. 6.47 ‒ Розділ «Дії користувача». Відображення інформації по сесіях 

користувачів 
 



 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ 
 

7.1. Управління макетами 
Модуль «Схеми макетів» призначений для роботи з макетами схем 

приймання і відправлення даних. Дозволяє обмінюватися даними між різними 
серверами. Макет не відправляється тільки якщо його повнота в процентному 
співвідношенні  дорівнює нулю і якщо макет не змінився з моменту останньої 
відправки. Запустити модуль можна таким чином (рис. 7.1): «Інструменти» ‒ 
«Схеми макетів». 

 

 
Рис. 7.1 ‒ Запуск модуля «Управління макетами» 

 
Модуль «Управління макетами» можна розділити на наступні частини: 
1. Панель інструментів ‒ на панелі інструментів знаходяться функції по 

управлінню різними елементами; 
2. Список схем ‒ відображає схеми макетів у вигляді таблиці. 
 

 
Рис. 7.2 ‒ Вікно модуля «Схеми макетів» 



 

 

 
Список схем відображає схеми макетів у вигляді таблиці. По подвійному 

клацанню на схемі, відображається вікно редагування. Таблиця містить таку 
інформацію: 

 № ‒ номер запису в таблиці; 
 Активна ‒ дозволяє деактивувати макет, знявши галочку за обраною 

схемою; 
 Назва ‒ назва схеми макета; 
 Тип схеми ‒ відображає тип схеми (прийом або відправка); 
 Тип макета ‒ тип макета, використовуваного для передачі або 

прийому; 
 Код підприємства ‒ код підприємства, яке виступає в ролі 

одержувача або відправника макета; 
 Канал зв'язку ‒ канал, що використовується для прийому/передачі 

інформації за певною схемою; 
 Час створення ‒ дата і час створення схеми; 
 Час редагування ‒ дата і час редагування схеми. 
Панель інструментів  складається з наступних елементів: 

 «Оновити»  ‒ оновлює список схем з бази даних і відображає їх у 
розділі «Список схем». 

 «Редагувати»  ‒ відкриває вікно редагування параметрів 
виділеної схеми макета. 

 «Видалити»  ‒ видаляє обрану схему з підтвердженням на 
видалення. 

 «Створити копію»  ‒ створює копію схеми з додаванням «1» в 
кінці назви схеми. 

 «Колірна схема відображення інформації»  ‒ дозволяє задати 
колірну схему для кожного типу схеми макета (відправки та прийому). 



 

 

 
 

 «Канали зв'язку»  ‒ викликає модуль «Канали зв'язку». 

 «Генератор макетів»  ‒ викликає модуль «Генератор макетів» 
 «Тип схеми» ‒ фільтр відображення схем.  Дозволяє вибрати тип 

відображуваних схем. Типи бувають наступні: 
 Схема прийому; 
 Схема відправки; 
 Всі типи схем. 

 «Додати схему відправки» ‒ після натиснення на кнопку 
відображається наступне вікно, на якому необхідно вибрати «Додати схему 
відправки». З'явиться діалогове вікно (рис. 7.3). 

 
 



 

 

 
Рис. 7.3 ‒ Вікно додавання макету відправки. Вкладка «Налаштування 

схеми» 
 

В даному вікні при виборі різних типів макета необхідно заповнити 
наступну інформацію: 

Вкладка «Налаштування схеми» 
 Основні налаштування: 
 Назва схеми ‒ необхідно вказати назву схеми відправки макета; 
 Код підприємства ‒ вказується код підприємства, для якого 

формується макет; 
 Ім'я файлу макета ‒ вказується ім'я макета згідно з визначеними 

вимогами підприємства; 
 Архівувати файл макету ‒ визначається архівування макета. «Так» ‒ 

архів макета виконується у формат ZIP. «Ні» ‒ архівування не виконується; 
 Канал зв'язку ‒ необхідно вибрати канал зв'язку. Доступні всі 

канали,створені в модулі; 
 Тип макета ‒ вибирається необхідний тип макетаж. 
 Макет 30817, 30917, DOE02, 30900, OD‒30917, DES_Balance, 10019 
 Одиниці перерахунку ‒ використовуються кВт/МВт; 
 Кількість цифр після коми ‒ визначає кількість цифр після коми при 

формуванні даних в макеті; 
 Використовувати коефіцієнт ‒ враховується коефіцієнт трансформації 

приладу обліку; 
 Тип електроенергії ‒ визначаємо, чи враховувати дані в кВт∙год або в 

кВт. Налаштування використовується тільки для наступних макетів 30917, 
DOE02, 30900, OD‒30917, DES_Balance, 10019; 



 

 

 Автоматичне введення даних ‒ визначаємо, чи враховуються дані по 
автоматичному введенню. «Так» ‒ дані враховуються. «Ні» ‒ дані не 
враховуються; 

 Ручне введення даних ‒ визначаємо, чи враховуються дані по ручному 
введенню. «Так» ‒ дані враховуються. «Ні» ‒ дані не враховуються; 

 Недооблік/переоблік електроенергії ‒ визначаємо, чи враховуються 
дані по недоучету/переобліку електроенергії. «Так» ‒ дані враховуються. «Ні» 
‒ дані не враховуються; 

 Заміна лічильника ‒ визначаємо, чи враховувати дані при заміні 
приладу обліку. «Так» ‒ дані враховуються. «Ні» ‒ дані не враховуються; 

 Обхідний вимикач ‒ визначаємо, чи враховувати дані обхідного 
вимикача по приладу обліку. «Так» ‒ дані враховуються. «Ні» ‒ дані не 
враховуються; 

 Розрахунок втрат ‒ визначаємо, чи враховувати дані щодо втрат. 
«Так» ‒ дані враховуються. «Ні» ‒ дані не враховуються; 

 Облік напрямки каналів ‒ визначаємо, чи враховувати напрямки 
каналу для точки обліку. «Так» ‒ враховувати. «Ні» ‒ не враховувати; 

 Алгоритм округлення ‒ визначається, чи буде використовуватися 
алгоритм округлення даних по кВт∙год або МВт∙год згідно з вимогами ОРЕ; 

 Формат дати ‒ вказує формат дати. Зазвичай значення за 
замовчуванням наступне: MMdd. ММ ‒ місяць (01‒12), dd ‒ день місяця 
(01‒31), yy ‒ рік. 

 Макет 4024 
 Кількість цифр після коми ‒ визначає кількість цифр після коми при 

формуванні даних в макеті; 
 Використовувати коефіцієнт ‒ враховується коефіцієнт трансформації 

приладу обліку; 
 Тип електроенергії ‒ визначаємо, чи враховувати дані в кВт∙год або в 

кВт; 
 Автоматичне введення даних ‒ визначаємо, чи враховуються дані по 

автоматичному введенню. «Так» ‒ дані враховуються. «Ні» ‒ дані не 
враховуються; 

 Ручне введення даних ‒ визначаємо, чи враховуються дані по ручному 
введенню. «Так» ‒ дані враховуються. «Ні» ‒ дані не враховуються. 

 Макет 30818, DOE01, UENS Energy Біллінг, Мегасофт "Мегабіллінг", 
Мегасофт "Мегапром", SAP ERP Біллінг 

 У звіті формується ‒ список тарифів: 
 Тільки сума; 
 Одна зона з сумою; 
 Дві зони із сумою; 
 Три зони з сумою; 
 З урахуванням квадрантів ‒ визначаємо, чи виводити дані по 

квадрантам, якщо вони є по приладу обліку; 
 Формат дати ‒ вказує формат дати. Зазвичай значення за 

замовчуванням наступне: MMdd. ММ ‒ місяць (01‒12), dd ‒ день місяця 
(01‒31), yy ‒ рік. 



 

 

 

 
Рис. 7.4 ‒ Вікно додавання макету відправки. Вкладка «Налаштування 

схеми» 
 
Вкладка «Список об'єктів» (рис. 7.4) служить для прив'язки макета до 

точок обліку і містить такі інструменти: 
 «Тип об'єкта» ‒ визначаємо, будуть додаватися групи обліку або 

точки обліку, за яким буде формуватися дані в макеті. 

 

 «Додати»  ‒ служить для додавання лічильника (або групи 
каналів). Викликає діалогове вікно пошуку та додавання точок обліку в список 
об'єктів (рис. 7.5). 

 «Видалити» ‒ видаляє виділену точку обліку (або групу каналу) 
зі списку об'єктів. 

 «Очистити список» ‒ очищає весь список об'єктів. 
 «Автоматично привласнити код виділених об'єктів з лічильників» 

 ‒ присвоює код, який був вказаний при додаванні лічильника у вкладці 
«Настройки», в полі «системний код». Так само код може вводитися вручну. 
Системний код лічильника служить для ідентифікації точки обліку при обміні 
даними і є унікальним для кожної точки обліку. 



 

 

 «Очистити код виділених об'єктів» ‒ очищає коди об'єктів за 
виділеними записами. 

 «Лічильники» ‒ відображає інформацію у вигляді:поточний 
запис/всього записів. 

 
 «Пошук» ‒ веде пошук записів по полях Ім'я та Серійний номер. 
 

 

 
 

Рис. 7.5 ‒ Вікно пошуку лічильників 
 

 «Додати схему прийому»  ‒ після натиснення на кнопку 
відображається наступне вікно, на якому необхідно вибрати «Додати схему 
прийому». З'явиться вікно для додавання макету відправки (рис. 7.6). 

 

 
 



 

 

 
Рис. 7.6 ‒ Вікно додавання схеми прийому 

 
У вікні необхідно заповнити наступні дані: 
Вкладка «Налаштування схеми» 
 Основні налаштування: 
 Назва схеми ‒ вказується назва схеми; 
 Дані в макеті з урахуванням коефіцієнта ‒ визначається, чи будуть 

враховуватися коефіцієнти трансформації; 
 Код підприємства ‒ вказується код підприємства, від якого буде 

прийматися макет; 
 Одиниці виміру ‒ вказується одиниця виміру енергії (Вт, кВт, МВт, 

Вт∙год, кВт∙год, МВт∙год); 
 Формат дати ‒ вказує формат дати. Зазвичай значення за 

замовчуванням наступне: MMdd. ММ ‒ місяць (01‒12), dd ‒ день місяця 
(01‒31), yy – рік; 

 Тип макета ‒ визначається один з типів макетів. Всього доступно п'ять 
макетів (10014, 10015, 30817, 30819, 30917); 

 Активувати схему ‒ визначається параметр активності схеми. 
Призупинити активність схеми можна пізніше, через редагування. 

Канали зв'язку 

«Канали зв'язку» (Рис. 7.7)  ‒ даний модуль дозволяє користувачеві 
створювати  інші канали зв'язку для відправки/прийому макетів: 

 SMTP; 
 поп; 
 FTP‒В; 
 FTP‒з. 



 

 

 
Рис. 7.7 ‒ Вікно додавання схеми прийому 

1. Панель інструментів ‒ призначається для управління каналами; 

2. Вікно «Список каналів» ‒ дозволяє користувачам переглядати 
інформацію: які канали існують і фільтрувати їх за типами. 

Панель інструментів ‒ складається з таких елементів: 

 «Оновити»  ‒ оновлює список каналів зв'язку з бази даних і 
відображає їх у головному вікні. 

 «Додати»  ‒ дана функція дозволяє створити новий тип каналу 
зв'язку з допомогою форми «Настроювання каналу зв'язку» (Рис. 7.8). 

 «Редагувати»  ‒ дана функція дозволяє редагувати створений 
канал зв'язку з допомогою форми «Настроювання каналу зв'язку» (Рис. 7.8). 

 «Видалити» ‒ дана функція дозволяє видалити створену схему по 
каналу зв'язку. 

 «Фільтр за типами» ‒ за допомогою даної функції користувач може 
фільтрувати канали зв'язку в головному вікні за типами. 

 
 

Головне вікно «Список каналів» ‒ складається з наступних стовпців: 
 № ‒ визначає номер каналу. 
 Активний ‒ дозволяє користувачеві бачити прапорець «Вкл./Вимк.». 

Канал зв'язку. 
 Назва ‒ виводить назву схеми, задану користувачем. 



 

 

 Тип каналу ‒ виводить інформацію про тип каналу зв'язку. 
 Адреса сервера ‒ виводить інформацію IP‒адресу сервера для 

відправки/прийому даних. 
 Користувач ‒ виводить інформацію користувача для авторизації по 

каналу зв'язку. 
 Адреса відправника/FTP директорія ‒ виводить інформацію: з якої 

поштової адреси відправляється макет або з якої директорії 
забирати/викладати макет. 

 Адреса одержувача ‒ виводить інформацію, за якою поштовою 
адресою відправляти макет. 

 Тема листа ‒ виводить інформацію про назву теми листа для 
відправки. 

 Кодування ‒ виводить інформацію, як потрібно закодувати лист для  
правильного розпізнавання, і має наступні кодування: 

 Кодування системи: 
 UTF‒8; 
 WIN‒1251; 
 KOI8; 
 Unicode. 
«Додавання/Редагування каналу зв'язку» 
 

 
 

Рис. 7.8 ‒ Вікно додавання/редагування каналу зв'язку 
 
 
 
 
 



 

 

Генератор макетів 

«Генератор макетів» (рис. 7.9) ‒ даний модуль дозволяє 
користувачеві сформувати макети вручну, за обраний період, переглянути 
структуру макета і лог відправки. 

 

 
 

Рис. 7.9 ‒ Вікно додавання схеми прийому 
 

3. Панель інструментів ‒ призначається для управління макетами; 
4. Список макетів ‒ відображає список схем макетів; 
5. Вікно «Дані» ‒ дозволяє користувачам переглядати інформацію по 

створених макетах у таких вкладках: «Структура» і «Значення». 
Панель інструментів ‒ складається з таких елементів: 

 «Оновити» ‒ оновлює список схем з бази даних і відображає їх у 
розділі «Список макетів». 

 «Сформувати макети»  ‒ дозволяє згенерувати макети за 
обраними схемами за вказаний період часу. 

 «Відправити сформовані дані» ‒ дана функція дозволяє відправити 
користувачеві вибрані згенеровані макети  певними каналами зв'язку, до яких 
вони прив'язані. 

Список макетів ‒ це вікно виводить список створених схем 
користувачем, а саме схеми для відправки. Для того, щоб згенерувати макет, 
Вам необхідно вибрати відповідні макети і  період, за який потрібно 
сформувати дані. Після цього необхідно на «Панелі інструментів» натиснути 
кнопку «Сформувати макети», після чого в даному вікні почнуть з'являтися 
згенеровані макети за обрану дату. Якщо натиснути кнопку «Оновити», то в 
дереві повністю оновлюється список схем і всі налаштування зникають. 

Вікно «Дані» ‒ в даному вікні користувачу надана можливість 
переглянути дані та структуру згенерованого макета. 



 

 

Прийом макетів з файлів 

«Прийом макетів з файлів» (Рис.7.10)  ‒ відкриває вікно 
завантаження макету з файлу. Після натискання на кнопку «сформувати 
макети», відображається діалогове вікно операційної системи, для вибору 
файлу макета. Результат виконання той же, що і при прийомі по каналу, тільки 
в списку один макет. 

 

 
Рис. 7.10 ‒ Вікно завантаження макетів прийому 

 
7.2. Ручне введення даних 
Інтерфейс ручного введення дозволяє заносити в систему дані ручного 

введення за: 30‒ти хвилинним профілем навантаження, 60‒ти хвилинним 
профілем навантаження, добовою енергією, місячною енергією та переобліком  
з недообліком. Запустити модуль «Ручне введення» можна через головне 
меню таким чином (рис. 7.11): «Інструменти» ‒ «Ручне введення даних» ‒ 
«Ручне введення». 

 

 
 

Рис. 7.11 ‒ Запуск модуля «Ручне введення» 
 

За допомогою даної форми можна також переглянути записи, які були 
внесені раніше, з можливістю їх редагування та видалення. Виняток ‒ 



 

 

переоблік/недооблік, для нього редагування та детальний перегляд не 
доступні, тому що дані розташовуються в довільному проміжку часу. 

Модуль «Ручне введення» можна умовно розбити на наступні частини: 
 

 
Рис. 7.12 ‒ Модуль «Ручне введення даних» 

1. Панель інструментів і фільтрів ‒ набір інструментів введення і 
редагування даних, а також фільтрації інформації за параметрами і часом; 

2. Схема підприємства ‒ відображає точки обліку згідно їх 
приналежності і служить фільтром при відборі інформації; 

3. Дані ‒ розділ, який відображає інформацію у вигляді таблиці. 
 
Панель інструментів 
 

 «Завантажити»  ‒ запускає процес вибору інформації відповідно 
до заданих критеріїв. 

 «Додати»  ‒ викликає форму введення даних (рис. 7.13). У назві 
діалогового вікна  зазначений тип даних, що вводяться, та ідентифікатор 
лічильника.  

 В панелі інструментів, за допомогою кнопки «Імпорт»  є 
можливість заповнити таблицю даних з CSV файлу (нижче описана схема 
файлу). Залежно від типу даних, що вводяться, на формі будуть відображатися 
додаткові опції такі, як «облік коефіцієнта», «Якість інформації» та інші. 

  Після введення даних і натискання на кнопку «Зберегти»  вся 
інформація записується в базу. Для вибраного параметра значення 
зберігаються в первинному вигляді, для решти параметрів проводиться 
перерахунок. Тобто, якщо користувач вводить дані за профілем навантаження 
30 хвилин, то після збереження їх в базі буде автоматично проведено 
перерахунок профілю 60 хвилин, добових і місячних даних. Параметр 
«Якість» визначає можливість заміни даних ручного введення автоматичним. 

 



 

 

 
Рис. 7.13 ‒ Вікно ручного введення даних 

 «Редагувати» ‒ відкриває вікно редагування даних ручного 
введення. Вікно містить ті ж функції, що і вікно введення даних (рис. 7.13) 

 «Видалити» ‒ видаляє обраний запис ручного введення із 
запитом підтвердження на видалення. 

 
Лічильники 
 
Вікно лічильники (рис. 7.14) дозволяє вибирати лічильники в двох 

режимах: одиничний і множинний. Одиничний режим вибору лічильника 
використовується, щоб ввести дані з допомогою форми додавання даних 
(кнопка «Додати»). Щоб виділити лічильник, достатньо одного клацання 
мишки по його назві, курсор переміститься на нього. Одночасно може бути 
виділений тільки один лічильник. Множинний режим вибору 
використовується для завантаження інформації про внесення даних за 
вказаний проміжок часу (кнопка «Завантажити»). 

Виділення необхідних лічильників відбувається за допомогою галочок 
(ліворуч  від назви). 



 

 

 
Рис. 7.14 ‒ Розділ «Лічильники», як додатковий фільтр 

 
Дані 
Дане вікно (рис. 7.15) «Дані» призначено для відображення інформації 

про введені раніше блоки даних ручного введення, отримані за допомогою 

вибірки (кнопка «Завантажити» ). 
Користувач має можливість переглянути, відредагувати та видалити 

виділений блок (Виняток, недооблік/переоблік). 
 

 
 

Рис. 7.15 – Вікно “Дані” 
 
Форма мульти‒імпорту даних 
Дозволяє швидко імпортувати дані з CSV файлу в систему. 



 

 

 
 
Для початку роботи з формою, необхідно вказати, який тип даних буде 

імпортуватися в систему. Це виконується за допомогою елемента керування 
«Формат». Далі, за допомогою кнопки «Вважати дані з файлу», потрібно 
вибрати файл формату CSV, що містить дані саме зазначеного типу. 

 

 
 
Після завантаження файлу, за умови, що формат даних є вірним і номери 

лічильників збігаються з системою, в діалоговому вікні з'являться дані, які 
підготовлені до імпорту. Після установки необхідних опцій і натисненні на 
кнопку «Зберегти дані», всі значення записуються в базу. 

Формат CSV повинен відповідати нижчеподаній структурі. 
 
 
 



 

 

Формат CSV 
Для імпорту даних в систему, необхідно створити файл CSV. У даний 

файл Вам необхідно занести інформацію по горизонталі, нижче наведено 
список параметрів: 

1. Серійний номер лічильника; 
2. Код каналу: 
 1 ‒ (+); 
 2 ‒ (A‒); 
 3 ‒ (R +); 
 4 ‒ (R‒). 
3. Дата (без часу); 
4. Набір даних, у наступних рядках, у кількості, що залежить від типу 

(24 або 48 інтервалів). 
На картинці представлений файл CSV, відкритий в Excel, який містить 

дані за профілем навантаження 60 хвилин (24 інтервал) для каналів A + і A‒за 
дату 13.05.2011. Лічильник за серійним номером 0033860  існує в системі. 

 

 
            Рис. 7.16 ‒ Текстовий формат CSV                 Рис. 7.17 ‒ CSV в Excel 

 
 
 
 
 
 



 

 

Зауваження: 
Примітка: 
Пам'ятайте, що роздільником між даними повинен бути знак ";". При 

збереженні файлу за допомогою програми Excel, необхідно вказувати тип 
документа «CSV (MS‒DOS)» (рис. 7.16). 

При редагуванні файлу за допомогою програми Excel (рис. 7.17), 
звертайте увагу на серійні номери лічильників,які починаються з нулів, Excel 
їх автоматично спрощує. У цьому випадку рекомендується явно вказувати 
текстовий формат комірки, або використовувати перед номером символ 
одинарної лапки «'». 

 
7.3. Аналіз даних 
Модуль «Аналіз даних» дозволяє визначати ступінь заповнення деяких 

таблиць в базі даних. Запустити модуль можна з головного меню таким чином: 
«Інструменти» ‒ «Аналіз даних». 

 

 
 

Рис. 7.18 ‒ Запуск модуля «Аналіз даних» 
 

Модуль можна умовно розділити на наступні частини: 
3. Панель інструментів ‒ на панелі інструментів знаходяться функції по 

управлінню різними елементами; 
4. Фільтр вибірки даних ‒ дозволяє вибрати період та алгоритми 

формування даних; 
5. Схема підприємства ‒ відображає точки обліку згідно їх приналежності 

і служить фільтром при відборі інформації; 
6. Дані ‒ відображає обрану інформацію у вигляді таблиці; 
7. Інформаційна панель ‒ відображає інформацію про події та   

наповненість  таблиць. 



 

 

 
 

Рис. 7.19 ‒ Модуль «Аналіз даних» 
 
Панель інструментів 

 «Отримати дані»  ‒ вибирає інформацію за зазначеними точками 
обліку, згідно заданих параметрів. 

 «Колірна схема відображення інформації» (рис. 7.20)  ‒ 
дозволяє визначити колір для кожного типу даних, який буде відображений у 
розділі «Дані». Для вибору кольору за необхідним типом даних, необхідно 
кликнути по «колір  події» і вибрати колір у додатковому вікні з палітрою 
кольорів. 

 



 

 

 
 

Рис. 7.20 ‒ Вибір колірної схеми 

  «Експорт в Excel» ‒ генерує Excel файл з даними, відповідно до 
отриманої таблиці. У разі відсутності на комп'ютері зазначеного додатка, 
система відобразить повідомлення про помилку. Прогрес експорту 
відображається в рядку стану. 

 «Друк»  ‒ виводить на друк дані, відображувані в розділі 
«список лічильників». Для того, щоб переглянути дані перед друком, 
натисніть стрілочку біля кнопки «Друк» і виберіть «Попередній перегляд». 

 «Приховати вкладку схем»  ‒ дозволяє приховувати область 
відображення схем підприємства та лічильників, для комфортного перегляду 
обраної інформації. 

 «Параметри електроспоживання» 
  (рис. 7.21) ‒ є фільтром вибору 

інформації про наповненість таблиць. Дозволяє визначати наступні параметри: 
 Поточні показники; 
 Показники на початок доби; 
 Показники на початок місяця; 
 Профіль навантаження 30 хвилин; 
 Профіль навантаження 60 хвилин; 
 Добова енергія; 
 Місячна енергія. 



 

 

 
 

 «Період» ‒ дозволяє 
визначити період, за який буде обрана інформація. 

 «Алгоритми»  ‒ дозволяє 
вибрати алгоритм, відповідно до якого були занесені дані в таблиці. По 
кожному параметру енергоспоживання доступний свій набір алгоритмів. 

 Автоматичне введення; 
 Ручне введення; 
 Заміна лічильника; 
 Недооблік/переоблік; 
 Обхідний вимикач; 
 Розрахунок втрат; 
 Композитні дані ‒ визначає вибір за всіма доступними алгоритмами 

відповідно до параметру енергоспоживання. 
 
Схема підприємства 
Розділ (рис. 7.20) відображає точки обліку та їх канали згідно їх 

приналежності в модулі «Лічильники». «Схема підприємства» в модулі 
«Аналіз даних» служить фільтром при виборі інформації про наповненість 
таблиць. Дозволяє визначити  якими вузлами, лічильниками, каналами буде 
обрана інформація. 

 
Рис. 7.21 ‒ Схема підприємств як додатковий фільтр 

 



 

 

Розділ  містить управління виділенням за допомогою контекстного меню, 
в якому доступні наступні функції: 

 Виділення вузла (рис. 7.22) ‒ всі вкладені функції застосовуються до 
виділеного вузла та його вкладень: 

 Виділити всі елементи; 
 Виділити канали А; 
 Виділити канали А‒; 
 Виділити канали R; 
 Виділити канали R‒; 
 Виділити канали Q1; 
 Виділити канали Q2; 
 Виділити канали Q3; 
 Виділити канали Q4; 
 За типом джерела даних ‒ дозволяє виділити за типом джерела 

отриманих даних: 
 Автоматичне введення; 
 Ручне введення; 
 Міжмережевий обмін; 
 Реплікації; 
 Зняти всі виділення ‒ скасовує всі раніше призначені виділення. 
 

 
Рис. 7.22 ‒ Контекстне меню. виділення вузла 

 
 Виділення дерева (рис. 7.22) ‒ виконує операції по всьому дереву 

незалежно від виділеного розділу: 
 Виділити всі елементи; 
 Виділити канали А +; 
 Виділити канали А‒; 
 Виділити канали R +; 
 Виділити канали R‒; 
 Виділити канали Q1; 
 Виділити канали Q2; 
 Виділити канали Q3; 



 

 

 Виділити канали Q4; 
 За типом джерела даних ‒ дозволяє виділити за типом джерела 

отриманих даних: 
 Автоматичне введення; 
 Ручне введення; 
 Міжмережевий обмін; 
 Реплікації; 
 Зняти все виділення ‒ скасовує всі раніше призначені виділення; 
 Зняти всі виділення; 
 Налаштування відображення ‒ дозволяє включити відображення 

квадрантів; 

 
Рис. 7.23 ‒ Контекстне меню. Налаштування відображення 

 
 Фільтр джерела даних (рис. 7.24) ‒ дозволяє відфільтровувати вибір за 

такими типами джерел даних: 
 Автоматичне введення; 
 Ручне введення; 
 Міжмережевий обмін; 
 Реплікації. 

 
Рис. 7.24 ‒ Контекстне меню. Фільтр джерела даних 

 
 Оновити ‒ завантажує інформацію про точки обліку з бази і скидає всі 

виділення. 
 
Дані 
Розділ (рис. 7.25) призначений для відображення обраної інформації. 

після вибору доступні інструменти навігації по таблиці, відображення 
кількості записів у таблиці, що дозволяють визначати кількість записів на 
сторінці і виробляти перехід по сторінках. 



 

 

 

 
 

Рис. 7.25 – Дані 
 

За кожного запису відображена наступна інформація: 
 Філія; 
 Енергоуправління; 
 Підстанція; 
 Лічильник; 
 Стан; 
 Відсоток наповненості таблиці на кожен день. 
 
Інформаційна панель 
 

 
Рис. 7.26 ‒ «Рядок прогресу» 

 
Смуга відображає прогрес запиту, після чого показується час виконання 

операції, і кнопка «Скасування» дає можливість зупинити вибір інформації 
(рис. 7.26). 

 
Після вибору відображається наступна інформація: 
 Об'єктів ‒ вказує кількість точок обліку всього; 
 Зазначених лічильників ‒ відображає кількість лічильників, яка була 

відзначена для вибору інформації; 
 Наповненість даних ‒ відображає інформацію (у відсотковому 

співвідношенні) наповненості по вибраних таблицях у відсотках. 
 
7.4. Верифікація даних 
Модуль призначений для перевірки вихідних і розрахункових даних. 

Запустити модуль «Верифікація даних» можна через головне меню таким 
чином: «Інструменти» ‒ «Верифікація даних». 

 



 

 

 
Рис. 7.27 ‒ Запуск модуля «Верифікація даних» 

 
Умовно модуль можна поділити на такі частини (рис. 7.28): 
1. Панель інструментів ‒ дозволяє маніпулювати верифікацією; 
2. Панель фільтрів ‒ задає параметри при виборі інформації на 

перевірку; 
3. Список лічильників ‒ відображає дерево точок обліку і служить 

фільтром  при виборі інформації; 
4. Дані ‒ відображає результат вибору інформації. 
 

 
 

Рис. 7.28 ‒ Модуль «Верифікація даних» 
Панель інструментів 
Дана частина модуля містить наступні інструменти: 

 «Оновити»  ‒ запускає вибір інформації з бази даних за заданими 
фільтрами. 

 «Колірна схема відображення інформації» ‒ дозволяє визначити 
колір для результуючого вікна. 

 



 

 

 
Далі надається вибрати один з трьох режимів верифікації даних: 

 Режим «Дані»  ‒ дозволяє переглянути результат зіставлення 
даних енергії періоду інтегрування по 30 хвилин з добової енергією і з 
витратою за показниками за добу. 

 Режим «Основний/дублюючий лічильник» ‒ дозволяє 
переглянути результат зіставлення даних енергії періоду інтеграції за 30 
хвилин основного і дублюючого лічильників, а також  їх розбіжність даних за 
добу. 

 Режим «Витрата енергії за 30 хвилин» ‒ дозволяє переглянути 
результат зіставлення даних енергії періоду інтегрування за 30 хвилин з 
витратою між відповідними показниками. 

 «Експорт в Excel» ‒ генерує Excel файл з даними, згідно з 
отриманою таблицею. У разі відсутності на комп'ютері зазначеного додатка, 
система відобразить повідомлення про помилку. Прогрес експорту 
відображається в рядку стану. 

 «Друк» ‒ виводить на друк дані, відображувані в розділі «список 
лічильників». Для того, щоб переглянути дані перед друком, натисніть 
стрілочку біля кнопки «Друк» і виберіть «Попередній перегляд». 

 «Приховати вкладку схем» ‒ дозволяє приховувати область 
відображення схем підприємства та лічильників, для комфортного перегляду 
обраної інформації. 

 Фільтр 
Дана частина модуля дозволяє задати додаткові фільтри відбору 

інформації. 
 Період ‒ дозволяє визначити часовий проміжок, за який буде обрана 
Інформація; 



 

 

 Відображати  порожні значення ‒ умова активується при встановленій 
галочці; 

 Враховувати коефіцієнт трансформації ‒ умова активується при 
встановленій  галочці; 

 Враховувати недооблік електроенергії ‒ умова активується при 
встановленій галочці. 

Список лічильників 
Розділ (рис. 7.29) відображає точки обліку та їх канали згідно їх 

приналежності в модулі «Лічильники». «Схема підприємства» в модулі 
«Аналіз даних» служить фільтром при виборі інформації про наповненість 
таблиць. Дозволяє визначити з яких вузлів, лічильників, каналів буде обрана 
інформація. 

 
 

Рис. 7.29 ‒ Схема підприємств. як додатковий фільтр 
 

Розділ  містить управління виділенням за допомогою контекстного меню, 
в якому доступні наступні функції: 

 Виділення вузла (рис. 7.30) ‒ всі вкладені функції застосовуються до 
виділеного вузла та його вкладень: 

 Виділити всі елементи; 
 Виділити канали А; 
 Виділити канали А‒; 
 Виділити канали R; 
 Виділити канали R‒; 
 Виділити канали Q1; 
 Виділити канали Q2; 
 Виділити канали Q3; 
 Виділити канали Q4. 
 За типом джерела даних ‒ дозволяє виділити за типом джерела 

отриманих даних: 



 

 

 Автоматичне введення; 
 Ручне введення; 
 Міжмережевий обмін; 
 Реплікації; 
 Зняти всі виділення ‒ скасовує всі раніше призначені виділення. 
 

 
Рис. 7.30 ‒ Контекстне меню, виділення вузла 

 
 Виділення дерева (рис. 7.30) ‒ виконує операції по всьому дереву 

незалежно від виділеного розділу: 
 Виділити всі елементи; 
 Виділити канали А; 
 Виділити канали А‒; 
 Виділити канали R; 
 Виділити канали R‒; 
 Виділити канали Q1; 
 Виділити канали Q2; 
 Виділити канали Q3; 
 Виділити канали Q4; 
 За типом джерела даних ‒ дозволяє виділити за типом джерела 

отриманих даних: 
 Автоматичне введення; 
 Ручне введення; 
 Міжмережевий обмін; 
 Реплікації; 
 Зняти все виділення ‒ скасовує всі раніше призначені виділення; 
 Зняти всі виділення; 
 Налаштування відображення ‒ дозволяє включити відображення 

квадрантів; 
 



 

 

 
Рис. 7.31 ‒ Контекстне меню. Налаштування відображення 

 
 Фільтр джерела даних (рис. 7.32) ‒ дозволяє відфільтровувати вибір за 

наступними типами джерел даних: 
 Автоматичне введення; 
 Ручне введення; 
 Міжмережевий обмін; 
 Реплікації; 

 
Рис. 7.32 ‒ Контекстне меню. Фільтр джерела даних 

 
 Оновити ‒ завантажує інформацію про точки обліку з бази і скидає всі 

виділення. 

Вікно «Дані»  
Розділ «Дані» відображає результат вибору інформації згідно заданих 

параметрів.  Вікно «Дані» (рис. 7.33) містить таку інформацію:  
1. Філія ; 
2. Належність; 
3. Підстанція; 
4. Назва;  
5. Дата; 
6. Споживання за графіком, кВт/год; 
7. Добова енергія, кВт/год; 
8. Похибка, % (між пунктами 6 і 7);  
9. Споживання за графіком, кВт/год;  
10.Витрата за показниками, кВт/год; 
11.Похибка % (між пунктами 9 і 10). 
 
 
 
 



 

 

Верифікація «Дані»  
 
Дозволяє переглянути результат зіставлення даних енергії періоду 

інтеграції за 30 хвилин, а також витрату за показниками за добу. Для того, щоб 
увімкнути даний режим, натисніть кнопку «Режим верифікації: «Дані» на 
панелі інструментів форми.  

 

 
Рис. 7.33 ‒ Результат після вибору за режимом верифікації «Дані» 

 
 
Верифікація «Основний/дублюючий лічильник» 
Дозволяє переглянути результат зіставлення даних енергії періоду 

інтеграції за 30 хвилин основного і дублюючого лічильників, а також їх 
витрату за показниками за добу. 

Для того, щоб увімкнути даний режим, натисніть кнопку «Режим 
верифікації: Осн./Дубль. лічильник» на панелі інструментів форми. 

 

 
 

Рис. 7.34 ‒ Верифікація даних. Режим верифікації: Основний/Дублюючий 
лічильник 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Це положення визначає основні завдання, структуру, функції, 

права й відповідальність сектору енергоменеджменту, порядок проведення 
робіт із підбору та розміщення кадрів, кадрового обліку, керування трудовою 
дисципліною в секторі енергоменеджменту, а також взаємовідносини сектору 
енергоменеджменту з іншими підрозділами університету. 

1.2. Сектор енергоменеджменту підпорядковується безпосередньо 
проректору з науково‒педагогічної і виховної роботи та міжнародних зв’язків.  

1.3. Сектор енергоменеджменту утворюється  та ліквідується наказом 
ректора університету. 

1.4. Штатна чисельність і структура сектору енергоменеджменту 
визначаються відповідними наказами ректора університету. 

1.5. Сектор енергоменеджменту у своїй діяльності керується 
законодавством України, статутом університету, правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, правилами і стандартами документаційного 
забезпечення університету та іншими нормативними документами. 

1.6. Співробітники сектору призначаються на посаду звільняються з 
посади наказом ректора університету за поданням проректора з 
науково‒педагогічної і виховної роботи та міжнародних зв’язків з 
погодженням керівника сектору енергоменеджменту. 

1.7. Зміни та доповнення до цього положення узгоджуються з 
проректором з науково‒педагогічної і виховної роботи та міжнародних 
зв’язків, а також із керівниками тих підрозділів (відділів), з якими взаємодіє 
сектор енергоменеджменту і вносяться в положення на підставі наказу ректора 
університету.   

 
2. ЗАВДАННЯ 

 
Основними завданнями сектору енергоменеджменту є: 
2.1. Виявлення потенціалу енергозбереження електричної та теплової 

енергії, гарячої та холодної води, природного газу, на основі аналізу 
результатів комплексних енергетичних обстежень структурних підрозділів, 
будівель, споруд. 

2.2. Розроблення та контроль за впровадженням організаційних 
механізмів реалізації заходів з виконання комплексної науково‒технічної 
програми «Енергоефективність та енергозбереження» Київського 
Національного Університету Технологій та Дизайну на 2012‒2016 роки, 
узгодження та розширення шляхів залучення матеріальних та фінансових 
ресурсів для енергоощадних заходів і проектів. 

2.3. Розроблення пріоритетних напрямків енергозбереження в будівлях, 
спорудах та інженерних мережах, що  знаходятся на балансі університету. 

2.4. Розроблення рекомендацій і нормативів із вдосконалення системи 
енергоспоживання в університеті у відповідності до діючих нормативних 
правових актів з енергозбереження у освітніх установах бюджетного 
фінансування. 

2.5. Запровадження диспечерського управління енергоспоживання. 



 

 

2.6. Внесення пропозицій щодо запровадження системи мотивацій для 
заохочення контролю та управління енергоспоживанням, оптимального 
використання енергоресурсів і підвищення ефективності капіталовкладень у 
системи енергозабезпечення. 

2.7. Участь у реальзації комплексної системи пропаганди та агітації, 
інформаційних компаній, семінарів та конференцій з енергозбереження, 
впровадження навчальних програм і курсів з енергозбереження. 

 
3. СТРУКТУРА 

 
  3.1. Структуру сектору енергоменеджменту затверджує ректор 

університету за поданням проректора науково‒педагогічної і виховної роботи 
та міжнародних зв’язків. 

  3.2. Структура сектору енергоменеджменту узгоджується з відділом 
кадрів та планово‒фінансовим відділом. 

 
                                                   4. ФУНКЦІЇ 
 
 У процесі здійснення діяльності сектор енергоменеджменту виконує 

такі функції: 
4.1. Забезпечення діяльності університету у напрямку ефективного 

використання енергії. 
4.2. Розроблення комплексних заходів, програм, нормативних 

документів, окремих положень. 
4.3. Організація та проведення енергетичних вимірювань та обстежень 

(енергоаудиту) систем енергопостачання та енергоспоживання закладу. 
4.4. Виконання аналітичних, контрольних, облікових операцій з питань 

енергоспоживання та енергозбереження університету. 
4.5. Визначення майбутніх кроків з підвищення ефективності 

енергоспоживання університету. 
4.6. Контроль ведення обліку споживання енергоресурсів та складання 

енергобалансу університету. 
4.7. Надання пропозицій з підвищення енергоефективності та 

енергозбереження на основі проведених досліджень, аналізу і обробки даних 
по споживанню енергоресурсів в університеті. 

4.8. Співпраця з енергопостачальними організаціями. 
 

 
5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

  
Сектор енергоменеджменту взаємодіє: 
5.1. З службою головного інженера (з відділами головного енергетика та 

головного  механіка, з віджділом по обслуговуванню та ремонту будівель, з 
бухгалтерією, з ПФВ, з кафедрами університету). 

5.1.1. Служба головного інженера надає: 
‒ заявки освідчення та ревізію електрообладнання; 
‒ заявки на підключення нового електрообладнання; 



 

 

‒ графіків планово‒профілактичних робіт системи електоживлення; 
‒ планів та схем внутрішніх систем електроспоживання 
‒ паспортів на електрообладнання; 
‒інформацію про зміни та доповнення в порядку використання діючого 

електрообладнання; 
‒ інформації про кошторисні витрати на оплату енергоносіїв. 
‒ договори з енергопостачальними організаціями; 
5.2. З ПФВ під час формування потреб енергоспоживання. 
 

6. ПРАВА 
 

6.1. Проводити в будь‒який час огляди та інспектування приміщень 
університету, щодо нераціонального використання енергетичних ресурсів та 
фіксувати виявлені порушення. 

6.2. Надавати керівництву університету щодо порушень режимів та 
обсягів енергоносіїв та води відповідальними особами та неналежне 
виконання заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності на 
закріплених площах структурних підрозділів університету. 

6.3. Проводити обстеження, випробування, експертизи та консультації з 
питань енергозбереження та енергоефективності. 

6.4. Інші права працівників сектору енергоменеджменту 
встановлюються посадовими інструкціями. 

 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 
7.1. Керівник сектору енергоменеждменту несе персональну 

відповідальність за: 
‒ якість та своєчасність виконання завдань та функцій, покладених на 

сектор енергоменеджменту, а також за повну реалізацію прав, наданих сектору 
енергоменеджменту; 

‒ дотримання сектором енергоменеджменту  вимог нормативних 
правових документів із охорони праці; 

‒ правильність, повноту та якість проведення заходів у галузі 
енергозбереження. 

‒ дотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва 
сектором енергоменеджменту; 

‒ своєчасне виконання наказів керівництва. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Додаток Д 
Проект реконструкції гуртожитку №7 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
Додаток Е 

Основне обладнання теплопунктів 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Додаток Ж 
Документи, що регламентують відносини університету та  

енергопостачальної компанії 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
  



 

 

 
 



 

 
 

Додаток К 
Таблиці даних фактичного споживання енергоносіїв та води в Університеті 

№ Найменування Особ.рахун. Од.вим. Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік:
Адмін.будинки Гкал. 1 258,168                1 117,482           908,361             54,254              38,699            29,835           -                  -               32,642         213,91             559,752         1 094,927        5 308,028           
Н.-Данченко, 2 Грн.з ПДВ 606 768,59              538 887,00         438 025,61        26 134,68         18 641,68       14 371,81      -                  -               15 723,92    103 139,99      269 921,83    528 027,33      2 559 642,44      

Навчальний корп. №3 Гкал. 101,781                   89,274                76,862               -                    -                  -                 -                  -               -              18,426             52,227           88,019             426,589              
Н.-Данченко, 2 Грн.з ПДВ 48 989,23                42 969,36           36 995,22          -                    -                  -                 -                  -               -              8 868,80          25 137,90      42 365,31        205 325,82         

 УЕМ Гкал. 99,180                     87,358                69,123               -                    -                  -                 -                  -               -              18,59               48,505           81,493             404,249              
Н.-Данченко, 2 Грн.з ПДВ 47 737,32                42 047,15           33 270,28          -                    -                  -                 -                  -               -              8 947,74          23 346,43      39 224,21        194 573,13         

Теплофізика,Корп№5 Гкал. 64,215                     63,391                50,680               -                    -                  -                 -                  -               -              13,284             33,649           57,422             282,641              
Кутузова, 4а Грн.з ПДВ 30 907,96                30 511,37           24 393,30          -                    -                  -                 -                  -               -              6 393,86          16 195,94      27 638,36        136 040,79         

Гуртожиток №5 Гкал. 110,394                   119,835              100,165             26,553              15,105            9,606             -                  -               8,461           41,204             68,545           107,119           606,987              
Панаса Мирного,5 Грн.з ПДВ 28 520,81                27 787,14           21 725,53          3 162,10           1 798,79         1 144,19        -                  -               1 318,70      10 682,79        16 875,10      29 026,65        142 041,80         
Гуртожиток №7 Гкал. 246,313                   277,718              247,604             86,924              60,706            35,90             -                  -               -              -                   94,577           437,454           1 487,194           
Лейпцигська, 16 Грн.з ПДВ 28 250,76                31 832,89           28 371,12          9 937,32           6 940,03         4 103,93        -                  -               -              -                   14 353,90      66 440,50        190 230,45         
Гурт. №2+№6 Гкал. 306,469                   317,296              286,633             111,995            81,045            54,707           -                  -               52,245         142,707           187,902         266,844           1 807,843           

Кіквідзе 11б,13б Грн.з ПДВ 38 283,42                39 060                35 003,73          12 866,53         9 310,84         6 285,01        -                  -               7 948,59      22 498,06        29 870,10      42 908,80        244 034,81         
Гурт. №3+№4 Гкал. 370,040                   368,773              361,880             107,830            60,510            40,490           -                  -               47,979         151,050           226,166         332,168           2 066,886           
Кіквідзе 33, 35 Грн.з ПДВ 46 059,80                45 303,00           44 129,49          12 388,04         6 951,68         4 651,69        -                  -               7 299,56      24 015,85        35 915,67      53 301,32        280 016,10         

Корп. №8 Гкал. 22,355                     21,635                18,448               -                    -                  -                 -                  -               -              4,602               12,169           20,32               99,533                
Панаса Мирного,9 Грн.з ПДВ 10 759,91                10 413,36           8 879,39            -                    -                  -                 -                  -               -              2 215,03          5 857,18        9 782,35          47 907,22           

Сума Гкал. 2 578,92                  2 462,762           2 119,76            387,56              256,07            23,84             -                  -               141,327       603,77             1 283,49        2 485,77          12 343,251         
Сума Грн.з ПДВ 886 277,80              808 811,000       670 793,67        64 488,67         43 643,02       4 862,42        -                  -               32 290,77    186 762,12      437 474,05    838 714,83      3 974 118,349    

Гкал. 52,98                       28,11                  28,95                 1,11                  -                  -                 -                  -               -              17,68               19,05             42,08               189,95                
Грн.з ПДВ 5 996,97                  3 182,24             3 276,57            125,31              -                  -                 -                  -               -              2 662,35          2 868,47        6 335,35          24 447,26           

Гкал. 101,80                     113,74               28,92                -                  -                 -                  -               -              46,27               57,83             59,76               408,32                
Грн.з ПДВ 39 561,54                44 201,04          11 238,89         -                  -                 -                  -               -              17 981,45        22 473,90      23 223,94        158 680,76         

Сума Гкал. 2 733,69                   2 490,87             2 262,44            417,58               256,07             23,84              -                  -                141,33         667,72              1 360,37         2 587,61          12 941,52            
Сума Грн.з ПДВ 931 836,31               811 993,24         718 271,28        75 852,87          43 643,02        4 862,42         -                  -                32 290,77    207 405,92       462 816,42     868 274,12      4 157 246,37       

дог.1110034 Гкал. 96,66                       107,23                77,34                 34,41                -                  -                 -                  -               -              25,75               48,82             86,28               476,48                
Грн.з ПДВ 46 525,84                51 610,02           37 226,26          16 562,70         -                  -                 -                  -               -              12 478,10        23 496,12      41 528,29        229 427,33         

дог.8242152 Гкал. 90,59                       72,57                  68,23                 32,51                11,28              10,50             7,32                5,17             13,13           45,18               82,75             86,28               525,51                
Грн.з ПДВ 10 254,42                8 214,41             7 723,37            3 679,78           1 310,81         1 188,56        1 102,13         779,02         1 976,45      6 802,48          12 459,13      41 528,29        97 018,85           

Коледж

Гуртожиток №9

Всього по КНУТД

8 520271

9 520791

Всього

Гуртожиток №8

Черкаси

7 520248

Споживання теплової енергії за 2010 рік

1 520855

2 520853

3 520856

4 520531

5 520784

6 520591

 
 
 
 
 
 



 

 

№ Найменування Особ.рахун. Од.вим. Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік:
Адмін.будинки Гкал. 735,64                     434,457              300,55               124,79              3,69                -                 -                  -               3,09             39,81               690,13           680,12             3 012,266           
Н.-Данченко, 2 Грн.з ПДВ 382 402,47              231 526,860       160 154,70        66 468,11         1 966,57         -                 -                  -               1 647,06      29 649,07        529 186,97    521 516,55      1 924 518,367    

Навчальний корп. №3 Гкал. 85,36                       82,058                82,61                 46,44                -                  -                 -                  -               -              2,58                 73,52             66,21               438,773              
Н.-Данченко, 2 Грн.з ПДВ 44 632,49                43 673,240         43 967,00          24 717,02         -                  -                 -                  -               -              1 975,26          56 305,90      50 708,71        265 979,624       

 УЕМ Гкал. 79,63                       82,386                81,31                 40,07                -                  -                 -                  -               -              3,52                 64,35             62,37               413,635              
Н.-Данченко, 2 Грн.з ПДВ 41 698,63                43 847,810         43 808,40          21 325,68         -                  -                 -                  -               -              2 692,90          49 285,67      47 770,72        250 429,805       

Теплофізика,Корп№5 Гкал. 59,42                       58,497                55,95                 27,97                -                  -                 -                  -               -              2,40                 45,20             46,01               295,438              
Кутузова, 4а Грн.з ПДВ 31 028,36                31 133,510         29 775,80          14 883,64         -                  -                 -                  -               -              1 840,46          34 618,68      35 236,76        178 517,212       

Гуртожиток №5 Гкал. 101,74                     101,790              107,38               65,80                5,83                -                 -                  -               9,20             35,06               89,94             69,53               586,271              
Панаса Мирного,5 Грн.з ПДВ 31 394,65                32 893,980         31 385,88          14 594,53         4 329,44         -                 -                  -               1 918,80      13 703,92        33 172,03      26 406,73        189 799,958       
Гуртожиток №7 Гкал. 373,54                     374,353              299,14               165,32              27,36              23,84             86,52              76,26           85,78           247,14             308,71           337,26             2 405,202           
Лейпцигська, 16 Грн.з ПДВ 76 348,05                76 522,600         61 113,90          33 738,08         5 573,19         4 862,42        17 654,44       15 560,89    17 504,90    50 614,74        63 283,19      69 146,26        491 922,663       
Гурт. №2+№6 Гкал. 252,623                   247,700              273,54               195,50              33,84              -                 -                  -               54,47           104,83             229,94           226,38             1 618,819           

Кіквідзе 11б,13б Грн.з ПДВ 51 120,78                52 629,890         57 575               40 201,32         8 190,45         -                 -                  -               11 148,63    22 208,74        49 560,95      48 929,25        341 565,014       
Гурт. №3+№4 Гкал. 281,38                     306,585              329,21               211,70              28,40              -                 -                  -               49,65           108,03             268,85           278,32             1 862,128           
Кіквідзе 33, 35 Грн.з ПДВ 56 893,85                65 048,710         69 244,07          43 537,67         7 126,26         -                 -                  -               10 161,69    23 141,24        57 879,76      60 071,77        393 105,021       

Корп. №8 Гкал. 19,62                       19,905                20,26                 11,99                -                  -                 -                  -               -              0,799               16,29             13,49               102,345              
Панаса Мирного,9 Грн.з ПДВ 10 266,76                10 593,920         10 781,26          6 382,96           -                  -                 -                  -               -              611,95             12 473,45      10 329,69        61 439,987         

Сума Гкал. 1 988,96                  1 707,731           1 549,93            889,57              99,12              23,84             86,52              76,26           202,189       544,16             1 786,92        1 779,68          10 734,877         
Сума Грн.з ПДВ 725 786,04              587 870,520       507 806,01        265 849,01       27 185,91       4 862,42        17 654,44       15 560,89    42 381,08    146 438,28      885 766,61    870 116,45      4 097 277,652    

Гкал. 34,20                       38,116                21,58                 -                    -                  -                 -                  -               -              15,03               24,32             60,78               194,027              
Грн.з ПДВ 6 952,31                  7 747,46             4 385,36            -                    -                  -                 -                  -               -              3 055,04          4 942,43        13 611,44        40 694,040         

Гкал. 102,22                     38,36                  42,46                 20,55                -                  -                 -                  -               -              -                   50,05             23,86               277,500              
Грн.з ПДВ 39 724,74                14 907,47           16 500,80          7 986,14           -                  -                 -                  -               -              -                   28 103,80      12 882,97        120 105,920       

Сума Гкал. 2 125,38                   1 784,21             1 613,97            910,12               99,12               23,84              86,52               76,26            202,19         559,19              1 861,28         1 864,32          11 206,40            
Сума Грн.з ПДВ 772 463,09               610 525,45         528 692,17        273 835,15        27 185,91        4 862,42         17 654,44        15 560,89     42 381,08    149 493,32       918 812,84     896 610,86      4 258 077,61       

дог.1110034 Гкал. 73,22                       79,01                  74,58                 17,91                -                  -                 -                  -               -              24,85               60,85             66,78               397,200               
Грн.з ПДВ 38 299,5500            42 051,02           39 693,26          9 532,13           -                  -                 -                  -               -              19 032,61        46 605,01      51 146,81        246 360,390        

дог.8242152 Гкал. 144,38                     131,03                119,80               66,08                38,84              20,42             18,44              17,10           27,10           73,52               106,70           113,87             877,276              
Грн.з ПДВ 29 345,90                26 633,30           24 350,09          13 431,32         7 895,34         4 149,67        3 747,83         3 476,04      5 507,16      14 942,30        21 688,15      23 144,21        178 311,310       

Коледж

Гуртожиток №9

Всього

Всього по КНУТД

Гуртожиток №8

Черкаси

7 520248

8 520271

9 520791

Споживання теплової енергії за 2011 рік

1 520855

2 520853

3 520856

4 520531

5 520784

6 520591

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

№ Найменування Особ.рахун. Од.вим. Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік:
Адмін.будинки 520855 Гкал. 791,5930               1 395,51700              895,273             408,229             8,08100           -          -        -         20,4680           30,7710            653,0260           910,860            5 113,818            
Н.-Данченко, 2 Грн.з ПДВ 607 019,0830        1 070 119,5470         686 580,818      313 104,876      6 192,38677    -          -        -         15 684,4168    23 588,0200     500 746,2200    698 479,588     3 921 514,955     

Навчальний корп.№3 520853 Гкал. 76,6210                 109,05000                 78,691               37,081               -                   -          -        -         -                  0,1000              63,4080             87,365              452,316               
Н.-Данченко, 2 Грн.з ПДВ 58 684,0239          83 521,39500            60 269,437        28 400,338        -                   -          -        -         -                  76,5870            48 564,1872      66 912,854       346 428,822        

УЕМ 520856 Гкал. 68,9090                 91,68900                   68,171               30,599               -                   -          -        -         -                  0,1000              63,7030             76,904              400,075               
Н.-Данченко, 2 Грн.з ПДВ 52 777,4030          70 224,60540            52 212,169        23 435,774        -                   -          -        -         -                  76,5870            48 790,1277      58 900,774       306 417,440        

Теплофізика,Корп№5 520531 Гкал. 52,8230                 72,71400                   49,692               19,891               -                   -          -        -         -                  0,1000              38,1210             53,812              287,153               
Кутузова, 4а Грн.з ПДВ 40 457,1357          55 691,65260            38 059,103        15 234,517        -                   -          -        -         -                  76,5870            29 196,8739      41 214,611       219 930,480        

Гуртожиток №5 520784 Гкал. 79,4910                 126,14400                 95,409               53,440               5,01900           -          -        -         5,7120             16,6340            72,1780             92,899              546,926               
Панаса Мирного,5 Грн.з ПДВ 32 173,9800          50 935,52372            34 557,966        14 226,676        1 065,32444    -          -        -         1 212,4194      6 287,0591       27 434,6098      38 620,180       206 513,739        
Гуртожиток №7 520591 Гкал. 403,3017               374,97935                 279,596             158,063             15,61700         -          -        -         19,7840           55,4370            147,5030           212,630            1 666,911            
Лейпцигська, 16 Грн.з ПДВ 82 693,8188          76 907,58804            57 286,092        32 321,648        3 186,04784    -          -        -         4 051,1885      11 361,1577     30 257,88758    43 636,009       341 701,438        
Гурт. №2+№6 520248 Гкал. 233,8380               295,23700                 233,694             154,824             25,00000         -          -        -         33,5080           56,2840            180,9230           242,322            1 455,630            

Кіквідзе 11б,13б Грн.з ПДВ 50 930,4172          64 287,64348            50 291,590        33 344,694        5 138,21070    -          -        -         6 886,8460      11 864,8351     39 391,9794      52 939,576       315 075,792        
Гурт. №3+№4 520271 Гкал. 284,9840               366,25400                 290,161             178,271             23,06500         -          -        -         29,4200           83,8290            203,9940           278,092            1 738,070            
Кіквідзе 33, 35 Грн.з ПДВ 61 938,3722          79 584,25254            62 378,558        38 467,839        4 740,51319    -          -        -         6 046,6464      17 771,5166     44 379,0004      60 605,470       375 912,168        

Корп. №8 520791 Гкал. 18,9990                 25,18800                   18,200               3,156                 -                   -          -        -         -                  2,7368              11,5230             19,949              99,752                 
Панаса Мирного,9 Грн.з ПДВ 14 551,3341          19 291,48920            13 939,380        2 417,084          -                   -          -        -         -                  2 096,1407       8 825,4657        15 278,939       76 399,833          

Сума Гкал. 2 010,5597            2 856,77235              2 008,89            1 043,554          76,78200         -          -        -         108,8920         245,9918          1 434,3790        1 974,833         11 760,651          
Сума Грн.з ПДВ 1 001 225,5679     1 570 563,69698       1 055 575,11         500 953,446      20 322,48        -          -        -         33 881,517      73 198,4902     777 586,35        1 076 588,00    6 109 894,666     

Гуртожиток №8 Гкал. 86,086                       79,639                       49,184                   46,517               -          -        -         19,02               36,739              87,59                 117,15              521,92                 
Грн.з ПДВ 17 497,91                  16 187,49                  9 997,14                9 454,78            -          -        -         3 865,66          7 467,43           17 803,00          23 811,24         106 084,64          

Черкаси Гкал. 42,460                       63,560                       57,040                   10,660             -          -        -         -                  9,190                27,030               45,82                255,760               
Грн.з ПДВ 22 925,86                  34 318,58                  30 798,17              5 755,76          -          -        -         -                  4 962,05           14 594,57          24 740,05         138 095,04          

Сума Гкал. 2 139,106                   2 999,972                  2 115,111               1 090,071           87,442              -         -       -        127,911           291,921            1 548,998           2 137,80            12 538,332          
Сума Грн.з ПДВ 1 041 649,33              1 621 069,77             1 096 370,42          510 408,23         26 078,24         -           -         -          37 747,18        85 627,97         809 983,92         1 125 139,29     6 354 074,35       

Коледж дог.1110034 Гкал. 82,220                       115,480                     76,930                   20,770               -                   -          -        -         -                  11,380              50,033               86,213              443,026               
Білоруська,22 Грн.з ПДВ 62 972,30                  88 446,13                  58 920,68              15 907,74          -                   -          -        -         -                  8 715,00           38 320,00          55 070,12         328 351,97          

Гуртожиток  №9  дог.8242152 Гкал. 138,140                     143,014                     124,092                 80,140               31,065             -          -        -         40,766             30,530              56,390               88,243              732,380               
Руданського,2 Грн.з ПДВ 28 077,78                  29 068,50                  25 222,39              16 288,85          6 314,18          -          -        -         8 285,84          12 272,00         28 077,77          14 946,59         168 553,90          

6

7

8

9

1

2

3

4

5

Споживання теплової енергії 2012 рік

Всього

Всього по КНУТД

 
 
 
 



 

 

Найменування Вид ел.енергії Особл.відм. Од.виміру Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік
Спожито кВт.год. 116657,00 131465,00 92645,00 114654,00 82239,00 82039,00 89442,00 65831,00 75836,00 103848,00 112053,00 119056,00 1185765,00

Сума з ПДВ Грн 87786,73 101406,84 71462,65 88439,51 65972,12 66993,05 62965,41 53638,98 62428,20 85487,66 92242,02 98006,90 936830,08
Спожито кВар.год. 93280,00 105120,00 74080,00 91680,00 65760,00 65600,00 71520,00 52640,00 60640,00 83040,00 89600,00 95200,00 948160,00

Сума з ПДВ Грн 3241,18 3856,82 2732,83 3327,54 2518,93 1970,85 2823,71 2107,49 2464,18 3324,91 3545,21 3788,82 35702,46
Спожито кВт.год. 67115,00 65907,00 46277,00 57617,00 45674,00 44981,00 61142,00 51638,00 47326,00 46591,00 52499,00 56015,00 642782,00

Сума з ПДВ Грн 50505,37 50838,04 35696,23 44443,452 36639,68 36731,48 42359,17 42066,49 38958,77 38353,70 43217,17 46111,55 505921,11
Спожито кВар.год. 53552,00 52584,00 36920,00 45968,00 36440,00 35888,00 48784,00 41192,00 37760,00 37168,00 41880,00 44688,00 512824,00

Сума з ПДВ Грн 1815,19 1882,04 1328,63 1627,56 1361,63 1358,65 1878,86 1608,76 1496,86 1451,72 1616,51 1734,95 19161,36
Спожито кВт.год. 1602,00 2082,00 1201,00 1522,00 1121,00 1201,00 2242,00 2323,00 1442,00 1361,00 1682,00 1762,00 19541,00

Сума з ПДВ Грн 1205,53 1605,97 926,40 1174,01 899,27 980,74 1553,26 1892,78 1187,05 1120,38 1384,62 1450,48 15380,49
Спожито кВар.год. 1280,00 1664,00 960,00 1216,00 896,00 960,00 1792,00 1856,00 1152,00 1088,00 1344,00 1408,00 15616,00

Сума з ПДВ Грн 35,40 48,59 28,18 35,12 27,32 29,65 56,32 59,15 37,26 34,67 42,32 44,60 478,58
Спожито кВт.год. 17944,00 20634,00 15060,00 73071,00 14649,00 14464,00 15521,00 6518,00 10930,00 17151,00 19418,00 18749,00 244109,00

Сума з ПДВ Грн 4241,96 4877,88 3560,18 17273,98 3463,03 3419,29 3057,64 1540,86 2583,85 4054,50 4590,42 4432,26 57095,86
Спожито кВт.год. 16084,00 17851,00 12932,00 17229,00 13253,00 13654,00 12028,00 5000,00 9518,00 14317,00 16164,00 18574,00 166604,00

Сума з ПДВ Грн 3802,26 4219,98 3057,12 4072,93 3133,01 3227,81 2369,52 1182,00 2250,06 3384,54 3821,17 4414,90 38935,30
Спожито кВт.год. 31093,00 31658,00 24309,00 32062,00 26489,00 26651,00 28912,00 15667,00 21805,00 28831,00 33031,00 31173,00 331681,00

Сума з ПДВ Грн 7350,38 7483,96 5746,64 7579,45 6262,00 6300,30 5695,66 3703,68 5154,71 6815,65 7808,53 7369,30 77270,26
Спожито кВт.год. 20316,00 22879,00 15236,00 28446,00 14867,00 14662,00 9272,00 6905,00 10580,00 16285,00 17437,00 18845,00 195730,00

Сума з ПДВ Грн 4802,71 5408,59 3601,80 6724,62 3514,56 3466,09 1826,59 1632,34 2501,11 3849,77 4121,87 4454,96 45905,01
Спожито кВт.год. 59240,00 65260,00 59876,00 67340,00 52122,00 52780,00 52329,00 22707,00 31308,00 54930,00 70864,00 68862,00 657618,00

Сума з ПДВ Грн 10663,20 11746,80 10777,68 12121,20 9381,96 9500,40 7849,35 4022,46 6011,64 9887,40 12755,70 12394,44 117112,23
Спожито кВт.год. 34146,00 32315,00 30912,00 23104,00 22005,00 22087,00 28512,00 26376,00 22737,00 28024,00 26702,00 30221,00 327141,00

Сума з ПДВ Грн 8167,18 7717,62 7383,76 5544,68 5267,59 5287,27 5683,02 6314,80 5437,72 6693,13 6380,16 7219,82 77096,75
Спожито кВт.год. 364197,00 390051,00 298448,00 415045,00 272419,00 272519,00 299400,00 202965,00 233572,00 311338,00 349850,00 363257,00 3773061,00

Сума з ПДВ Грн 178525,33 195305,68 142212,47 187373,83 134533,22 135906,43 133359,62 115994,39 126513,11 159646,74 176321,66 185833,31 1871525,79
Спожито кВар.год. 148112,00 159368,00 111960,00 138864,00 103096,00 102448,00 122096,00 95688,00 99552,00 121296,00 132824,00 141296,00 1476600,00

Сума з ПДВ Грн 5091,77 5787,46 4089,64 4990,22 3907,88 3934,12 4758,89 3775,39 3998,29 4811,30 5204,04 5568,37 55917,37

Спожито кВт.год.
Сума з ПДВ Грн

Спожито кВар.год.
Сума з ПДВ Грн

Спожито кВт.год.
Сума з ПДВ Грн

Спожито кВт.год. 364197,00 390051,00 298448,00 415045,00 272419,00 272519,00 299400,00 202965,00 233572,00 311338,00 349850,00 363257,00 3773061,00
Сума з ПДВ Грн 178525,332 195305,676 142212,470 187373,830 134533,220 135906,432 133359,620 115994,388 126513,108 159646,740 176321,664 185833,310 1871525,790

Спожито кВар.год. 148112,000 159368,000 111960,000 138864,000 103096,000 102448,000 122096,000 95688,000 99552,000 121296,000 132824,000 141296,000 1476600,000
Сума з ПДВ Грн 5091,768 5787,456 4089,640 4990,220 3907,880 3934,120 4758,888 3775,392 3998,292 4811,304 5204,040 5568,372 55917,372

Всього Сума з ПДВ Грн 183617,10 201093,13 146302,11 192364,05 138441,10 139840,55 138118,51 119769,78 130511,40 164458,04 181525,70 191401,68 1927443,16

Спожито кВт.год. 4000,00 5400,00 3200,00 6400,00 6000,00 4000,00 3500,00 4500,00 5600,00 5900,00 1600,00 4238,00 54338,00
Сума з ПДВ Грн 3010,08 4165,34 2468,35 4936,70 4813,20 3266,40 2909,76 3666,60 4609,92 4856,88 1317,12 3488,72 43509,08

Спожито кВар.год. 3200,00 4320,00 2560,00 5120,00 4800,00 3200,00 2800,00 3600,00 4480,00 4720,00 1280,00 3390,00 43470,00
Сума з ПДВ Грн 113,47 161,74 96,37 189,64 187,61 126,72 112,81 147,07 185,76 192,84 51,67 137,66 1703,36

Спожито кВт.год. 13876,00 14595,00 10189,00 8300,00 6623,00 5855,00 5155,00 1503,00 6200,00 8200,00 8200,00 13400,00 102096,00
Сума з ПДВ Грн 3380,20 3555,35 2481,60 2021,880 1613,36 1426,28 1255,76 366,13 1510,32 1997,52 1997,52 3264,24 24870,17

Спожито кВт.год. 17876,00 19995,00 13389,00 14700,00 12623,00 9855,00 8655,00 6003,00 11800,00 14100,00 9800,00 17638,00 156434,00
Сума з ПДВ Грн 6390,28 7720,69 4949,95 6958,58 6426,56 4692,68 4165,52 4032,73 6120,24 6854,40 3314,64 6752,96 68379,25

Спожито кВар.год. 3200,00 4320,00 2560,00 5120,00 4800,00 3200,00 2800,00 3600,00 4480,00 4720,00 1280,00 3390,00 43470,00
Сума з ПДВ Грн 113,47 161,74 96,37 189,64 187,61 126,72 112,81 147,07 185,76 192,84 51,67 137,66 1703,36

Гуртожиток №9

Корп.1,2,3,8,Грт.5
активна

реактивна

Корпус №4
активна

реактивна

Гуртожиток №3 активна

Гуртожиток №4
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Корпус №5
активна

реактивна

Гуртожиток №2 активна

активна

Гуртожиток №6 активна

Гуртожиток №7 активна

активна

реактивна

Гуртожиток №8 активна

Всього
активна

реактивна

Студтабір
активна

реактивна

активна

Всього
активна

реактивна

Черкаси активна

Всього
активна

реактивна

Коледж



 

 

Найменування Вид ел.енергії Особл.відм. Од.виміру Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік
Спожито кВт.год. 100849,00 120658,00 104251,00 102248,00 68433,00 91644,00 73827,00 74822,00 54016,00 83040,00 120165,00 119056,00 1113009,00

Сума з ПДВ Грн 87169,84 109504,38 96878,38 97262,39 67641,91 91893,28 74027,82 75025,51 54162,92 83265,86 126144,41 125180,23 1088156,93
Спожито кВар.год. 80640,00 96480,00 83360,00 81760,00 54720,00 73280,00 59040,00 59840,00 43200,00 66400,00 96087,00 95200,00 890007,00

Сума з ПДВ Грн 3101,82 3902,28 3447,91 3548,63 2461,33 3217,15 2653,68 2698,16 1968,65 2907,72 4372,64 4339,57 38619,55
Спожито кВт.год. 55816,00 61851,00 54858,00 51568,00 37339,00 51858,00 44608,00 37871,00 46725,00 40341,00 56278,00 56015,00 595128,00

Сума з ПДВ Грн 48245,12 56133,48 50978,45 49053,540 36907,37 51999,06 44729,32 37974,00 46852,09 40450,72 59078,39 58896,41 581297,94
Спожито кВар.год. 44536,00 49352,00 43776,00 41144,00 29792,00 41376,00 35592,00 30216,00 37280,00 32184,00 44894,00 44688,00 474830,00

Сума з ПДВ Грн 1785,07 1559,90 1844,59 1816,93 1364,46 1847,21 1608,04 1359,48 1695,80 1432,94 2076,91 2071,22 20462,57
Спожито кВт.год. 1201,00 1201,00 1041,00 1121,00 801,00 1522,00 2082,00 1281,00 5606,00 3604,00 3162,00 1762,00 24384,00

Сума з ПДВ Грн 1038,10 1089,98 967,38 1066,34 791,74 1526,14 2087,66 1284,48 5621,24 3613,80 3319,34 1852,63 24258,84
Спожито кВар.год. 960,00 960,00 832,00 896,00 640,00 1216,00 1664,00 1024,00 4480,00 2880,00 2527,00 1408,00 19487,00

Сума з ПДВ Грн 31,72 33,37 29,59 33,40 24,74 45,83 63,46 38,89 172,02 108,24 98,69 55,09 735,04
Спожито кВт.год. 15804,00 19202,00 16803,00 17491,00 14624,00 16732,00 10531,00 9324,00 5724,00 14595,00 21061,00 18749,00 180640,00

Сума з ПДВ Грн 3736,07 5910,37 5171,96 6380,71 4097,64 4688,32 2950,78 2612,59 1603,87 4089,52 5901,30 5253,47 52396,60
Спожито кВт.год. 16184,00 18574,00 16707,00 16305,00 13554,00 14056,00 9197,00 9056,00 5522,00 12430,00 18113,00 18574,00 168272,00

Сума з ПДВ Грн 3825,90 5717,08 5142,42 5948,06 3797,83 3938,50 2577,00 2537,50 1547,27 3482,89 5075,27 5204,44 48794,15
Спожито кВт.год. 26812,00 31981,00 27216,00 30931,00 26166,00 30285,00 19705,00 19382,00 9368,00 24955,00 35335,00 31173,00 313309,00

Сума з ПДВ Грн 6338,35 9843,76 8377,08 11283,62 7331,71 8485,86 5521,34 5430,84 2624,92 6992,39 9900,86 8734,68 90865,42
Спожито кВт.год. 18298,00 19561,00 18598,00 18107,00 16605,00 16448,00 10019,00 2819,00 14093,00 14561,00 20217,00 18845,00 188171,00

Сума з ПДВ Грн 4325,64 6020,88 5724,47 6605,44 4652,71 4608,73 2807,32 789,89 3948,85 4080,00 5664,82 5280,37 54509,11
Спожито кВт.год. 50596,00 60578,00 54014,00 52743,00 42620,00 47250,00 32194,00 31554,00 9027,00 29943,00 77815,00 68862,00 557196,00

Сума з ПДВ Грн 9107,28 14175,26 12639,29 14778,59 9180,35 10177,66 6934,58 6796,73 1944,42 6449,74 16761,35 14832,88 123778,12
Спожито кВт.год. 27272,00 29102,00 26743,00 24201,00 20440,00 27170,00 20988,00 20907,00 21781,00 26052,00 28204,00 30221,00 303081,00

Сума з ПДВ Грн 6518,72 9052,98 8317,00 8828,52 6462,22 8514,79 6596,72 6567,17 6796,58 8148,23 8706,64 9355,97 93865,54
Спожито кВт.год. 312832,00 362708,00 320231,00 314715,00 240582,00 296965,00 223151,00 207016,00 171862,00 249521,00 380350,00 363257,00 3443190,00

Сума з ПДВ Грн 170305,02 217448,17 194196,42 201207,22 140863,48 185832,32 148232,54 139018,70 125102,17 160573,14 240552,37 234591,07 2157922,63
Спожито кВар.год. 126136,00 146792,00 127968,00 123800,00 85152,00 115872,00 96296,00 91080,00 84960,00 101464,00 143508,00 141296,00 1384324,00

Сума з ПДВ Грн 4918,61 5495,56 5322,10 5398,96 3850,54 5110,19 4325,17 4096,54 3836,47 4448,90 6548,24 6465,89 59817,16

Спожито кВт.год. 3100,00 3727,00 3386,00 3427,00 3342,00 4028,00 8228,00 17300,00 10652,00 2512,00 2826,00 3413,00 65941,00
Сума з ПДВ Грн 2697,00 3230,32 3077,45 3189,14 3108,53 3984,37 8250,38 17347,06 10680,97 2518,84 2939,44 3583,18 64606,67

Спожито кВар.год. 2800,00 2866,00 2589,00 2864,00 2866,00 2802,00 3064,00 2933,00 2768,00 2863,00 2772,00 31187,00
Сума з ПДВ Грн 87,89 89,95 67,44 60,82 63,60 62,70 68,58 66,13 62,18 65,21 63,94 758,44

Спожито кВт.год. 6880,00 6280,00 6360,00 5320,00 4565,00 4320,00 5480,00 2280,00 4173,00 3500,00 6080,00 5520,00 60758,00
Сума з ПДВ Грн 6028,74 5918,10 6137,24 5258,01 4516,75 6436,00 5494,91 2271,30 4131,20 3465,00 6382,54 5803,94 61843,73

Спожито кВт.год. 322812,00 372715,00 329977,00 323462,00 248489,00 305313,00 236859,00 226596,00 186687,00 255533,00 389256,00 372190,00 3569889,00
Сума з ПДВ Грн 179030,760 226596,592 203411,110 209654,366 148488,756 196252,696 161977,834 158637,060 139914,342 166556,976 249874,348 243978,188 2284373,028

Спожито кВар.год. 128936,000 149658,000 130557,000 126664,000 85152,000 118738,000 99098,000 94144,000 87893,000 104232,000 146371,000 144068,000 1415511,000
Сума з ПДВ Грн 5006,498 5585,506 5389,536 5459,776 3850,536 5173,788 4387,872 4165,116 3902,602 4511,088 6613,452 6529,824 60575,594

Всього Сума з ПДВ Грн 184037,26 232182,10 208800,65 215114,14 152339,29 201426,48 166365,71 162802,18 143816,94 171068,06 256487,80 250508,01 2344948,62

Спожито кВт.год. 3100,00 7000,00 7000,00 4100,00 4050,00 4530,00 3830,00 2870,00 3622,00 9100,00 4500,00 9000,00 62702,00
Сума з ПДВ Грн 2679,35 6352,90 6504,96 3900,08 4003,19 4542,32 3840,42 2877,80 3631,85 9124,75 4723,92 9462,96 61644,51

Спожито кВар.год. 2480,00 5600,00 5600,00 3280,00 3240,00 3624,00 3064,00 2296,00 2898,00 7280,00 3600,00 7200,00 50162,00
Сума з ПДВ Грн 92,06 218,57 223,72 137,33 140,69 153,40 131,22 97,93 124,98 307,00 157,90 316,37 2101,17

Спожито кВт.год. 11000,00 11400,00 11410,00 9656,00 6306,00 15748,00 4654,00 2898,00 4360,00 10906,00 8722,00 10300,00 107360,00
Сума з ПДВ Грн 2679,60 3611,52 3614,69 3522,510 2300,43 5744,87 1697,78 1057,19 1590,53 3978,52 3181,79 3757,44 36736,86
Спожито кВт.год. 14100,00 18400,00 18410,00 13756,00 10356,00 20278,00 8484,00 5768,00 7982,00 20006,00 13222,00 19300,00 170062,00

Сума з ПДВ Грн 5358,95 9964,42 10119,65 7422,59 6303,62 10287,19 5538,20 3934,99 5222,38 13103,27 7905,71 13220,40 98381,37
Спожито кВар.год. 2480,00 5600,00 5600,00 3280,00 3240,00 3624,00 3064,00 2296,00 2898,00 7280,00 3600,00 7200,00 50162,00

Сума з ПДВ Грн 92,06 218,57 223,72 137,33 140,69 153,40 131,22 97,93 124,98 307,00 157,90 316,37 2101,17
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Гуртожиток №9

реактивна

Гуртожиток №2 активна

Корп.1,2,3,8,Грт.5
активна

реактивна

Корпус №4
активна

Коледж       
реактивна

Гуртожиток №3 активна

Всього
активна

Всього

Гуртожиток №4 активна

Гуртожиток №6 активна

Гуртожиток №7

реактивна

Корпус №5

активна

активна

активна

реактивна

активна

реактивна

реактивна

Гуртожиток №8 активна

активна

Всього

активна

Студтабір
активна

Черкаси

активна

реактивна
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Спожито кВт.год. 92385,000 122529,00 89713,00 91246,00 66101,00 63091,00 50706,00 58866,00 59429,00 80246,00 102959,00 89122,00 966393,00

Сума з ПДВ Грн 99354,516 131772,59 100141,25 102334,21 74133,60 71673,90 57604,04 66874,13 67513,73 91162,67 116965,54 101246,15 1080776,32
Спожито кВар.год. 73874,000 97984,00 71741,00 72966,00 24672,00 27064,00 18496,00 17542,00 28148,00 27170,00 31540,00 26060,00 517257,00

Сума з ПДВ Грн 3492,348 4648,62 3444,34 3717,62 962,18 1092,04 745,51 692,21 1162,15 1071,10 1231,34 1019,80 23279,26
Спожито кВт.год. 43698,000 47557,00 32937,00 31205,00 24262,00 23407,00 19673,00 24396,00 23111,00 26662,00 36097,00 29313,00 362318,00

Сума з ПДВ Грн 46994,580 51144,70 36765,52 34997,04 27210,31 26591,29 22349,33 27714,83 26255,02 30289,10 41007,64 33300,73 404620,08
Спожито кВар.год. 34859,000 37922,00 26264,00 24881,00 7291,00 7478,00 4013,00 4548,00 4954,00 8272,00 11842,00 8418,00 180742,00

Сума з ПДВ Грн 1672,692 1815,46 1272,47 1280,59 287,92 305,06 163,69 182,352 206,70 330,13 469,21 334,38 8320,65
Спожито кВт.год. 2161,000 4837,00 3756,00 4165,00 3508,00 3652,00 3988,00 4245,00 3147,00 3724,00 5390,00 4141,00 46714,00

Сума з ПДВ Грн 2324,028 5201,90 4192,60 4671,13 3934,30 4148,82 4530,53 4822,49 3575,11 4230,61 6123,25 4704,34 52459,10
Спожито кВар.год. 1727,000 3866,00 3002,00 3328,00 848,00 936,00 888,00 920,00 648,00 668,00 904,00 696,00 18431,00

Сума з ПДВ Грн 69,960 156,24 122,77 144,59 28,26 32,23 30,58 31,14 22,82 23,17 30,24 23,34 715,34
Спожито кВт.год. 14312,000 20360,00 14754,00 15812,00 15302,00 15812,00 9357,00 551,00 6547,00 13532,00 15579,00 14923,00 156841,00

Сума з ПДВ Грн 4010,232 5704,87 4134,07 4430,52 4287,62 4430,52 2621,83 154,39 1834,46 3791,66 4365,24 4181,42 43946,86
Спожито кВт.год. 13609,000 17813,00 12068,00 12838,00 10254,00 5538,00 404,00 454,00 4441,00 10749,00 12193,00 11668,00 112029,00

Сума з ПДВ Грн 3813,240 4991,21 3381,46 3597,20 2873,17 1551,74 113,20 127,21 1244,36 3011,87 3416,48 3269,38 31390,52
Спожито кВт.год. 23969,000 29938,00 23608,00 28129,00 28266,00 10676,00 10345,00 234,00 10321,00 23420,00 26328,00 23340,00 238574,00

Сума з ПДВ Грн 6716,112 8388,62 6614,40 7881,74 7920,13 2991,42 2898,67 65,57 2891,94 6562,28 7377,12 6539,87 66847,88
Спожито кВт.год. 19427,000 33331,00 24331,00 23912,00 18655,00 12888,00 7684,00 8408,00 10493,00 18101,00 21878,00 23578,00 222686,00

Сума з ПДВ Грн 5443,452 9339,35 6817,82 6700,14 5227,14 3611,22 2153,05 2355,92 2940,14 5071,90 6130,22 6606,55 62396,91
Спожито кВт.год. 43729,000 52821,00 33518,00 42132,00 41776,00 47241,00 32181,00 17749,00 22838,00 43448,00 51595,00 49104,00 478132,00

Сума з ПДВ Грн 9419,220 11377,64 7219,79 9075,23 8998,55 10175,71 6931,79 3823,13 4919,30 9358,70 11113,56 10577,00 102989,63
Спожито кВт.год. 22201,000 19364,00 16646,00 17673,00 12468,00 11837,00 8794,00 11129,00 12743,00 21176,00 26010,00 24854,00 204895,00

Сума з ПДВ Грн 6982,800 6149,04 5328,30 5749,92 4118,56 3958,00 3039,95 3801,84 4184,44 6727,24 8155,32 7771,18 65966,57
Спожито кВт.год. 275491,000 348550,00 251331,00 267112,00 220592,00 194142,00 143132,00 126032,00 153070,00 241058,00 298029,00 270043,00 2788582,00

Сума з ПДВ Грн 185058,180 234069,92 174595,20 179437,14 138703,38 129132,62 102242,39 109739,51 115358,51 160206,04 204654,37 178196,62 1911393,87
Спожито кВар.год. 110460,000 139772,00 101007,00 101175,00 32811,00 35478,00 23397,00 23010,00 33750,00 36130,00 44286,00 35174,00 716450,00

Сума з ПДВ Грн 5235,000 6620,32 4839,58 5142,80 1278,36 1429,33 939,78 905,70 1391,68 1424,40 1730,8 1377,52 32315,25

Спожито кВар.год. 3126,000 2826,00 2798,00 3126,00 2812,00 2826,00 11872,00 11256,00 3908,00 2512,00 6360,00 2751,00 56173,00
Сума з ПДВ Грн 3291,720 3039,19 3017,45 3291,72 3153,71 3132,39 13487,06 12787,26 4439,64 2853,73 7225,22 3125,24 62844,33

Спожито кВар.год. 2862,000 2861,00 2677,00 2862,00 2769,00 2861,00 2931,00 2942,00 2867,00 2768,00 2872,00 2767,00 34039,00
Сума з ПДВ Грн 66,970 68,63 65,80 68,65 70,99 72,72 75,34 75,67 74,03 74,03 73,37 70,21 856,41

Спожито кВт.год. 5480,000 5240,00 5240,00 4367,00 3486,00 4320,00 1907,00 3840,00 3560,00 3500,00 6080,00 6320,00 53340,00
Сума з ПДВ Грн 5893,400 5635,31 5633,31 6506,83 5194,14 6436,80 2847,72 5721,60 5304,40 5225,50 6382,54 8615,00 69396,55

Спожито кВт.год. 284097,00 356616,00 259369,00 274605,00 226890,00 201288,00 156911,00 141128,00 160538,00 247070,00 310469,00 279114,00 2898095,00
Сума з ПДВ Грн 194243,300 242744,424 183245,960 189235,690 147051,228 138701,814 118577,168 128248,368 125102,548 168285,266 218262,130 189936,857 2043634,753

Спожито кВар.год. 113322,000 142633,000 103684,000 104037,000 35580,000 38339,000 26328,000 25952,000 36617,000 38898,000 47158,000 37941,000 750489,000
Сума з ПДВ Грн 5301,970 6688,946 4905,376 5211,454 1349,352 1502,052 1015,120 981,370 1465,704 1498,430 1804,160 1447,730 33171,664

Всього Сума з ПДВ Грн 199545,27 249433,37 188151,34 194447,14 148400,58 140203,87 119592,29 129229,74 126568,25 169783,70 220066,29 191384,59 2076806,42

Спожито кВт.год. 3000,000 9000,00 3800,00 6000,00 5000,00 5000,00 3000,00 4000,00 4000,00 5000,00 6500,00 7500,00 61800,00
Сума з ПДВ Грн 3226,320 9678,96 4241,71 6729,12 5607,60 5680,20 3408,12 4544,16 4544,16 5680,20 7384,26 8520,30 69245,11

Спожито кВар.год. 2400,000 7200,00 3040,00 4800,00 4000,00 4000,00 2400,00 3200,00 3200,00 4000,00 5200,00 6000,00 49440,00
Сума з ПДВ Грн 109,180 326,78 139,63 234,24 193,10 197,63 120,30 158,42 161,71 195,86 253,50 293,84 2384,19

Спожито кВт.год. 7000,000 7300,00 13163,00 7300,00 6407,00 4700,00 3100,00 2600,00 2500,00 7100,00 10400,00 10500,00 82070,00
Сума з ПДВ Грн 2553,600 2663,04 4801,86 2663,04 2337,28 1714,56 1130,88 948,48 912,00 2590,08 3793,92 3830,40 29939,14

Спожито кВт.год. 10000,000 16300,00 16963,00 13300,00 11407,00 9700,00 6100,00 6500,00 6500,00 12100,00 16900,00 18000,00 143770,00
Сума з ПДВ Грн 5779,920 12342,00 9043,57 9392,16 7944,88 7394,76 4539,00 5492,64 5456,16 8270,28 11178,18 12350,70 99184,25

Спожито кВар.год. 2400,000 7200,00 3040,00 4800,00 4000,00 4000,00 2400,00 3200,00 3200,00 4000,00 5200,00 6000,00 49440,00
Сума з ПДВ Грн 109,180 326,78 139,63 234,24 193,10 197,63 120,30 158,42 161,71 195,86 253,50 293,84 2384,19

реактивна

Студтабір

Корп.1,2,3,6,Грт.5
активна

реактивна

Корпус №4
активна

активна

Гуртожиток №2 активна

активна

реактивна

Гуртожиток №9 активна

реактивна

реактивна

Коледж       

Гуртожиток №6 активна

Гуртожиток №7

Корпус №5

Всього
активна

реактивна

Гуртожиток №8 активна

Всього
реактивна

Черкаси активна

Всього

Гуртожиток №3

Споживання  електроенергії  КНУТД  2012 р.

реактивна

активна

активна

активна

активнаГуртожиток №4

активна

активна



 

 

Назва приміщення Особ.рахун. Вид води Од.вим. Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік:
м.куб. 408,00 515,00 419,00 549,00 499,00 477,00 480,00 494,00 467,00 468,00 568,00 498,00 5842,00

грн. з ПДВ 1875,17 2366,94 1925,72 2523,20 2293,40 2192,29 2206,08 2270,42 2146,33 2150,93 2610,53 2288,81 26849,82
м.куб. 367,00 521,00 472,00 628,00 635,00 483,00 387,00 461,00 350,00 351,00 480,00 423,00 5558,00

грн. з ПДВ 1686,73 2394,52 2169,31 2886,29 2918,46 2219,87 1778,65 2118,76 1608,60 1613,20 2206,08 1944,11 25544,58
м.куб. 307,00 310,00 297,00 320,00 315,00 353,00 346,00 203,00 133,00 134,00 434,00 305,00 3457,00

грн. з ПДВ 1410,97 1424,76 1365,01 1470,72 1447,74 1622,39 1590,22 932,99 611,27 615,86 1994,66 1401,78 15888,37
м.куб. 86,00 187,00 134,00 135,00 125,00 146,00 122,00 133,00 228,00 231,00 63,00 106,00 1696,00

грн. з ПДВ 395,26 859,45 615,86 620,46 574,50 671,02 560,71 611,27 1047,89 1061,68 289,55 487,18 7794,83
м.куб. 734,00 740,00 647,00 738,00 885,00 957,00 930,00 625,00 623,00 625,00 1078,00 873,00 9455,00

грн. з ПДВ 3373,46 3401,04 2973,61 3391,85 4067,46 4398,37 4274,28 2872,50 2863,31 2872,50 4954,49 4012,31 43455,18
м.куб. 2320,00 4130,00 2350,00 3940,00 3518,00 2985,00 3305,00 3412,00 3305,00 3412,00 3305,00 3412,00 39394,00

грн. з ПДВ 6291,82 11200,56 6373,20 10685,28 9540,82 8095,32 8963,16 9253,34 8963,16 9253,35 8963,16 9253,34 106836,51
м.куб.

грн. з ПДВ
м.куб. 1063,00 1063,00 1027,00 1063,00 1169,00 992,00 1098,00 1133,00 1098,00 1133,00 1098,00 1133,00 13070,00

грн. з ПДВ 2882,86 2882,86 2785,22 2882,86 3170,33 2690,30 2977,78 3072,70 2977,78 3072,70 2977,78 3072,70 35445,87
м.куб. 431,00 727,00 403,00 411,00 190,00 190,00 867,00 425,00 434,00 338,00 580,00 400,00 5396,00

грн. з ПДВ 1168,87 1971,62 1092,94 1114,63 515,28 515,28 2351,30 1152,60 1177,01 916,66 1572,96 1084,80 14633,95
м.куб.

грн. з ПДВ
м.куб. 3092,00 5016,00 4028,00 4713,00 4155,00 3561,00 2602,00 851,00 2439,00 4314,00 5363,00 3930,00 44064,00

грн. з ПДВ 8385,50 13603,39 10923,94 12781,66 11268,36 9657,43 7056,63 2307,91 6614,56 11699,57 14544,46 10658,16 119501,57
м.куб. 944,00 1103,00 881,00 983,00 846,00 1098,00 1146,00 1543,00 1093,00 1090,00 1543,00 1340,00 13610,00

грн. з ПДВ 2560,13 2991,34 2389,27 2665,90 2294,35 2977,78 3107,95 4184,62 2964,22 2956,08 4184,61 3634,08 36910,33
м.куб.

грн. з ПДВ
м.куб. 4312,00 3805,00 3678,00 4877,00 7980,00 3910,00 4217,00 4359,00 2181,00 2501,00 2885,00 5102,00 49807,00

грн. з ПДВ 11694,12 10319,16 9974,74 13226,42 21641,76 10603,92 11436,51 11821,61 5914,87 6782,71 7824,12 13836,62 135076,56
м.куб.

грн. з ПДВ
м.куб. 85,00 96,00 90,00 50,00 61,00 68,00 92,00 61,00 58,00 59,00 124,00 76,00 920,00

грн. з ПДВ 390,66 441,22 413,64 229,80 280,36 312,53 422,83 280,36 266,57 271,16 569,90 349,30 4228,33
м.куб. 14149,00 18213,00 14426,00 18407,00 20378,00 15220,00 15592,00 13700,00 12409,00 14656,00 17521,00 17598,00 192269,00

грн. з ПДВ 42115,55 53856,86 43002,46 54479,07 60012,82 45956,50 46726,10 40879,08 37155,57 43266,40 52692,30 52023,19 572165,90
м.куб.

грн. з ПДВ
м.куб. 14149,00 18213,00 14426,00 18407,00 20378,00 15220,00 15592,00 13700,00 12409,00 14656,00 17521,00 17598,00 192269,00

грн. з ПДВ 42115,55 53856,86 43002,46 54479,07 60012,82 45956,50 46726,10 40879,08 37155,57 43266,40 52692,30 52023,19 572165,90

м.куб 0,00
грн 0,00

м.куб. 0,00
грн. з ПДВ 0,00

м.куб. 14149,00 18213,00 14426,00 18407,00 20378,00 15220,00 15592,00 13700,00 12409,00 14656,00 17521,00 17598,00 192269,00
грн. з ПДВ 42115,55 53856,86 43002,46 54479,07 60012,82 45956,50 46726,10 40879,08 37155,57 43266,40 52692,30 52023,19 572165,90

м.куб. 68,00 232,00 202,00 239,00 111,00 149,00 147,00 165,00 184,00 168,00 194,00 215,00 2074,00
грн. з ПДВ 312,53 1066,27 928,39 1098,44 510,16 684,80 675,61 758,34 845,66 772,13 891,62 988,14 9532,09

м.куб.
грн. з ПДВ

м.куб. 961,00 786,00 734,00 813,00 786,00 813,00 584,00 406,00 828,00 1085,00 958,00 1001,00 9755,00
грн. з ПДВ 2606,23 3131,63 1990,61 2204,86 3131,63 2204,86 1583,81 1101,07 2245,54 2942,52 2598,10 2714,71 28455,57

Гуртожиток №9 
90741 Х.В.

90766 Г.В.

Коледж КНУТД 925100 Х.В.

Всього:

Х.В.

Г.В.

Х.В. + ГВ.

Черкаси Х.В.

Гуртожиток №8 41864 Х.В.

Всього по КНУТД Х.В.+Г.В.

Корп .№5(теплофіз) 52232 Х.В.

Гуртожиток №4 51948 Х.В.

Гуртожиток №5
52224 Х.В.

52226 Г.В.

Гуртожиток №7
51412 Х.В.

51475 Г.В.

Гуртожиток №3 51947 Х.В.

Гуртож. №3+№4 519103 Г.В.

Гуртож..№2+№6 519102 Г.В.

Гуртожиток №6 51935 Х.В.

Корпус№ 4 52238 Х.В.

Гуртожиток №2 51936 Х.В.

Корпус №2 52240 Х.В.

Корпус №3 52241 Х.В.

Споживання води КНУТД за 2010 р.

Корпус №1
52236 Х.В.

52237 Х.В.



 

 

Назва приміщення Особ.рахун. Вид води Од.вим. Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік:
м.куб. 501,00 512,00 449,00 374,00 339,00 435,00 501,00 354,00 393,00 617,00 489,00 449,00 5413,00

грн. з ПДВ 2302,60 2353,15 2063,60 1718,90 1558,04 1999,26 2302,60 1626,98 1806,23 2473,52 2482,16 2279,12 24966,16
м.куб. 467,00 443,00 486,00 525,00 356,00 305,00 283,00 280,00 284,00 533,00 365,00 477,00 4804,00

грн. з ПДВ 2146,33 2036,03 2233,66 2412,90 1636,18 1401,78 1300,67 1286,88 1305,26 2136,85 1852,74 2421,25 22170,53
м.куб. 395,00 277,00 363,00 359,00 296,00 301,00 367,00 214,00 320,00 593,00 411,00 444,00 4340,00

грн. з ПДВ 1815,42 1273,09 1668,35 1649,96 1360,42 1383,40 1686,73 983,54 1470,72 2375,57 2086,24 2253,74 20007,18
м.куб. 129,00 140,00 191,00 196,00 165,00 168,00 131,00 108,00 134,00 238,00 192,00 102,00 1894,00

грн. з ПДВ 592,88 643,44 877,84 900,82 758,34 772,13 602,08 496,37 615,86 953,90 974,59 517,75 8706,00
м.куб. 741,00 605,00 951,00 948,00 771,00 1026,00 948,00 694,00 607,00 1160,00 864,00 802,00 10117,00

грн. з ПДВ 3405,64 2780,58 4370,80 4357,01 3543,52 4715,50 4357,01 3189,62 2789,77 4648,10 4385,66 4070,95 46614,16
м.куб. 711,00 1357,00 613,00 351,00 895,00 1726,00 2724,00 2926,00 1808,00 1388,00 753,00 1224,00 16476,00

грн. з ПДВ 1928,23 3936,79 1839,00 1053,00 2685,00 5178,00 8172,00 8778,00 5424,00 4164,00 2259,00 3672,00 49089,02
м.куб. 2594,00 2055,00 2372,00 2847,00 2303,00 1686,00 368,00 379,00 1497,00 1810,00 2339,00 2081,00 22331,00

грн. з ПДВ 7034,93 5961,67 7116,00 8541,00 6909,00 5058,00 1104,00 1137,00 4491,00 5430,00 7017,00 6243,00 66042,60
м.куб. 1098,00 1133,00 992,00 1063,00 1063,00 1133,00 1027,00 1098,00 1098,00 1063,00 1027,00 1098,00 12893,00

грн. з ПДВ 2977,78 3286,68 2976,00 3189,00 3189,00 3399,00 3081,00 3294,00 3294,00 3189,00 3081,00 3294,00 38250,46
м.куб. 443,00 170,00 185,00 194,00 223,00 445,00 191,00 267,00 354,00 190,00 233,00 200,00 3095,00

грн. з ПДВ 1201,42 493,30 555,00 582,00 669,00 1335,00 573,00 801,00 1062,00 570,00 699,00 600,00 9140,72
м.куб. 2895,00 2655,00 2981,00 3179,00 2435,00 1845,00 339,00 243,00 1954,00 2156,00 3040,00 2751,00 26473,00

грн. з ПДВ 7851,24 7702,06 8943,00 9537,00 7305,00 5535,00 1017,00 729,00 5862,00 6468,00 9120,00 8253,00 78322,30
м.куб. 252,00 244,00 308,00 313,00 317,00 787,00 240,00 8,00 285,00 200,00 312,00 311,00 3577,00

грн. з ПДВ 683,42 707,81 924,00 939,00 951,00 2361,00 720,00 24,00 855,00 600,00 936,00 933,00 10634,23
м.куб. 824,00 767,00 866,00 736,00 810,00 1148,00 770,00 859,00 947,00 1117,00 1048,00 1033,00 10925,00

грн. з ПДВ 2234,69 2102,28 2598,00 2208,00 2430,00 3444,00 2310,00 2577,00 2841,00 3351,00 3144,00 3099,00 32338,97
м.куб. 501,00 382,00 524,00 579,00 436,00 291,00 190,00 94,00 114,00 386,00 479,00 437,00 4413,00

грн. з ПДВ 1358,71 1046,93 1572,00 1737,00 1308,00 873,00 570,00 282,00 342,00 1158,00 1437,00 1311,00 12995,64
м.куб. 4100,00 3173,00 2710,00 2710,00 2990,00 3432,00 3036,00 2939,00 2921,00 2742,00 3232,00 2742,00 36727,00

грн. з ПДВ 11119,20 8879,35 8130,00 8130,00 8970,00 10296,00 9108,00 8817,00 8763,00 8226,00 9696,00 8226,00 108360,55
м.куб. 0,00 1260,00 1218,00 1218,00 1344,00 415,00 708,00 685,00 703,00 640,00 754,00 640,00 9585,00

грн. з ПДВ 0,00 3525,98 3654,00 3654,00 4032,00 1245,00 2124,00 2055,00 2109,00 1920,00 2262,00 1920,00 28500,98
м.куб. 49,00 39,00 49,00 52,00 53,00 61,00 58,00 45,00 45,00 70,00 65,00 68,00 654,00

грн. з ПДВ 225,20 179,24 225,20 238,99 243,59 280,36 266,57 206,82 206,82 280,56 329,94 345,17 3028,46
м.куб. 9710,00 8860,00 8163,00 7821,00 8278,00 10967,00 10276,00 9792,00 9196,00 9911,00 8991,00 8950,00 110915,00

грн. з ПДВ 30632,81 28671,74 28461,45 27379,58 27994,09 36565,43 34479,66 32081,21 30433,66 32968,50 31926,33 31711,98 373306,44
м.куб. 5990,00 6352,00 7095,00 7823,00 6518,00 4237,00 1605,00 1401,00 4268,00 4992,00 6612,00 5909,00 62802,00

грн. з ПДВ 16244,88 18236,64 21285,00 23469,00 19554,00 12711,00 4815,00 4203,00 12804,00 14976,00 19836,00 17727,00 185861,52
м.куб. 15700,00 15212,00 15258,00 15644,00 14796,00 15204,00 11881,00 11193,00 13464,00 14903,00 15603,00 14859,00 173717,00

грн. з ПДВ 46877,69 46908,38 49746,45 50848,58 47548,09 49276,43 39294,66 36284,21 43237,66 47944,50 51762,33 49438,98 559167,96

м.куб 0,00
грн 0,00

м.куб. 0,00
грн. з ПДВ 0,00

м.куб. 15700,00 15212,00 15258,00 15644,00 14796,00 15204,00 11881,00 11193,00 13464,00 14903,00 15603,00 14859,00 173717,00
грн. з ПДВ 46877,69 46908,38 49746,45 50848,58 47548,09 49276,43 39294,66 36284,21 43237,66 47944,50 51762,33 49438,98 559167,96

м.куб. 202,00 114,00 136,00 168,00 170,00 148,00 182,00 183,00 183,00 292,00 232,00 207,00 2217,00
грн. з ПДВ 928,39 523,94 625,06 772,13 781,32 680,21 836,47 841,07 841,07 959,24 1177,63 1050,73 10017,26

м.куб. 445,00 500,00 545,00 459,00 458,00 601,00 278,00 103,00 532,00 619,00 620,00 471,00 5631,00
грн. з ПДВ 1206,84 1464,00 1635,00 1377,00 1374,00 1803,00 834,00 309,00 1596,00 1857,00 1860,00 1413,00 16728,84

м.куб. 398,00 446,00 381,00 354,00 304,00 253,00 145,00 59,00 263,00 372,00 491,00 386,00 3852,00
грн. з ПДВ 1079,38 1305,74 1143,00 1062,00 912,00 759,00 435,00 177,00 789,00 1116,00 1473,00 1158,00 11409,12

Споживання води КНУТД за 2011 р.

Корпус №1
52236 Х.В.

52237 Х.В.

Корпус №2 52240 Х.В.

Гуртожиток №2 51936 Х.В.

Гуртож..№2+№6 519102 Г.В.

Корпус №3 52241 Х.В.

Корпус№ 4 52238 Х.В.

Гуртож. №3+№4 519103 Г.В.

Гуртожиток №4 51948 Х.В.

Гуртожиток №6 51935 Х.В.

Гуртожиток №3 51947 Х.В.

Гуртожиток №7
51412 Х.В.

51475 Г.В.

Гуртожиток №5
52224 Х.В.

52226 Г.В.

Черкаси Х.В.

Гуртожиток №8 41864 Х.В.

Корп .№5(теплофіз) 52232 Х.В.

Всього:

Х.В.

Г.В.

Х.В. + ГВ.

Гуртожиток №9 
90741 Х.В.

90766 Г.В.

Всього по КНУТД Х.В.+Г.В.

Коледж КНУТД 925100 Х.В.



 

 

Назва приміщення Особ.рахун. Вид води Од.вим. Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік:
м.куб. 335              403              397,000 363              511             382               361                257               503               203,00           199,00          210,00          4 124,00          

грн. з ПДВ 1 700,46 2 045,63 2 015,170 1 842,59 2 593,84 1939,03 1832,44 1304,53 2 553,23 1 030,43        1 010,12        1 065,96       20 933,43        
м.куб. 435              476              597,000 399              531             433               224                310               289               425,00           427,00          478,00          5 024,00          

грн. з ПДВ 2 208,06 2 416,18 3 030,370 2 025,32 2695,36 2197,91 1137,02 1573,56 1466,96 2 157,30        2 167,45        2 426,33       25 501,82        
м.куб. 395 374 420,000 231 386 342 270 183 134 342,00           359,00          352,00          3 788,00          

грн. з ПДВ 2 005,02 1 898,42 2 131,920 1 172,56 1959,34 1735,99 1370,52 928,91 680,18 1 735,99        1 822,28        1 786,75       19 227,88        
м.куб. 83 77 73,000 90 128 97 91 77 84 123,00           132,00          114,00          1 169,00          

грн. з ПДВ 421,31 390,85 370,550 456,84 649,73 492,37 461,92 390,85 426,38 624,35           670,03          578,66          5 933,84          
м.куб. 856 1061 983,000 779 1124 924 701 544 501 1 062,00        961,00          885,00          10 381,00        

грн. з ПДВ 4 345,06 5 385,64 4 989,710 3 954,20 5705,42 4690,22 3558,28 2761,34 2543,08 5 390,71        4 878,04        4 492,26       52 693,96        
м.куб. 945,00 1 539,00 915,000 1 122,00 1 597,00 816 0 0 0,00 742,00           330,00          572,00          8 578,00          

грн. з ПДВ 2 835,00 4 617,00 2 858,580 3 567,96 5 078,46 2594,88 0 0 0,00 2 359,56        1 049,40        1 818,96       26 779,80        
м.куб. 2 360           1 873            2 177,000 2 183            1 388           677               131                101 500 1 392,00        1 681,00        2 074,00       16 537,00        

грн. з ПДВ 7 080,00 5 619,00 6 801,180 6 941,94 4 413,84 2 152,86 416,58 321,18 1 590,00 4 426,56        5 345,58        6 595,32       51 704,04        
м.куб. 1098 1133 1 027,000 1098 992 586 186 180 180 883,00           776,00          934,00          9 073,00          

грн. з ПДВ 3 294,00 3 399,00 3 208,440 3 491,64 3 154,56 1 863,48 591,48 572,40 572,40 2 807,94        2 467,68        2 970,12       28 393,14        
м.куб. 245              244              185,00 131              118             86                5                    4                   76                 145,00           139,00          113,00          1 491,00          

грн. з ПДВ 735,00 732,00 578,040 416,58 375,24 273,48 15,9 12,72 241,68 461,10           442,02          359,34          4 643,10          
м.куб. 2 865,00 2 806,00 3 001,000 2 995,00 2 028,00 739 9 5 696,00 1 857,00        2 232,00        2 461,00       21 694,00        

грн. з ПДВ 8 595,00 8 418,00 9 375,600 9 524,10 6 449,04 2350,02 28,62 15,9 2 213,28 5 905,26        7 097,76        7 825,98       67 798,56        
м.куб. 570              359              402,000 403              374             301               1                    0 204               418,00           355,00          205,00          3 592,00          

грн. з ПДВ 1 710,00 1 077,00 1 255,860 1 281,54 1 189,32 957,18 3,18 0 648,72 1 329,24        1 128,90        651,90          11 232,84        
м.куб. 939 977 954,000 644 821 641 622 442 270 547,00           541,00          549,00          7 947,00          

грн. з ПДВ 2817 2931 2 889,720 2047,92 2610,78 2038,38 1977,96 1405,56 858,6 1 739,46        1 720,38        1 745,82       24 782,58        
м.куб. 476,00 436,00 455,000 406,00 480 198 70 44 46 244,00           235,00          269,00          3 359,00          

грн. з ПДВ 1 428,00 1 308,00 1 378,140 1 291,08 1526,4 629,64 222,6 139,92 146,28 775,92           747,30          855,42          10 448,70        
м.куб. 3330 2721 2 886,000 2607 3008 3105 3503 3744 3618 3 006,00        2 716,00        2 678,00       36 922,00        

грн. з ПДВ 9 990,00       8 163,00       8 859,060 8 290,26       9 565,44      9 873,90        11 139,54       11 905,92      11 505,24      9 559,08        8 636,88        8 516,04       116 004,36      
м.куб. 777,00          1 023,00       858,000 775,00          736,00         760,00          0 0 126,00           618,00           908,00          854,00          7 435,00          

грн. з ПДВ 2 331,00       3 069,00       2 633,760 2 464,50       2 340,48      2 416,80        0 0 400,68           1 965,24        2 887,44        2 715,72       23 224,62        
м.куб. 56 65 56,000 48 64 46 36 36 134 67,00             61,00            81,00            750,00             

грн. з ПДВ 284,26 329,94 284,260 243,65 324,86 233,5 182,74 182,74 680,18 340,09           309,64          411,16          3 807,02          
м.куб. 9 287,00    9 429,00     8 895,000 7 915,00     9 654,00    7 759,00     6 000,00      5 777,00     5 993,00     7 963,00      6 996,00     7 171,00     92 839,00     

грн. з ПДВ 32 345,17  33 385,66   32 471,680 28 791,06   35 902,35  28 890,32   22 270,98    21 038,53   22 176,65   29 535,25    26 302,82   26 823,30   339 933,77   
м.куб. 6 478,00    6 138,00     6 491,000 6 359,00     4 632,00    2 374,00     210,00         150,00        1 368,00     4 111,00      5 056,00     5 658,00     49 025,00     

грн. з ПДВ 19 434,00  18 414,00   20 188,680 20 221,62   14 729,76  7 549,32     667,80         477,00        4 350,24     13 072,98    16 078,08   17 992,44   153 175,92   
м.куб. 15 765,00  15 567,00   15 386,000 14 274,00   14 286,00  10 133,00   6 210,00      5 927,00     7 361,00     12 074,00    12 052,00   12 829,00   141 864,00   

грн. з ПДВ 51 779,17  51 799,66   52 660,360 49 012,68   50 632,11  36 439,64   22 938,78    21 515,53   26 526,89   42 608,23    42 380,90   44 815,74   493 109,69   

м.куб 115 217 217,000 124 180 175 161 121 140 180,00           164 165,00          1 959,00          
грн 610,2 1152,6 1 152,600 657,18 531,6 929,25 855,5 984,46 743,4 743,40           871,43 876,74          10 108,36        

м.куб. 344 459 368,000 441 413 357 219 145 336 472,00           552 533,00          4 639,00          
грн. з ПДВ 1032 1377 1 129,560 1402,38 1313,34 1135,26 696,42 461,1 1068,48 1 500,96        1755,36 1 694,94       14 566,80        

м.куб. 16 224,00  16 243,00   15 971,000 14 839,00   14 879,00  10 665,00   6 590,00      6 193,00     7 837,00     12 726,00    12 768,00   13 527,00   148 462,00   
грн. з ПДВ 53 421,37  54 329,26   54 942,520 51 072,24   52 477,05  38 504,15   24 490,70    22 961,09   28 338,77   44 852,59    45 007,69   47 387,42   517 784,85   

м.куб. 109 147 113,000 136 137 117 87 103 80 159,00           128,00          133,00          1 449,00          
грн. з ПДВ 553,28 746,17 573,590 690,34 695,41 593,89 441,61 522,83 406,08 807,08           649,73          675,11          7 355,12          

м.куб. 445 663 506,000 577 658 464 338 226 717 787,00           695,00          734,00          6 810,00          
грн. з ПДВ 1335 1989 1 582,980 1834,86 2092,44 1475,52 1074,84 715,5 2280,06 2 502,66        2 210,10        2 334,12       21 427,08        

м.куб. 324 370 298,000 356 355 176 73 9 191 415,00           471,00          641,00          3 679,00          
грн. з ПДВ 972 1110 932,340 1132,08 1128,9 559,68 232,14 28,62 607,38 1 319,70        1 497,78        2038,38 11 559,00        

52236

52237

Корпус№ 4

Корпус №3

Споживання води КНУТД за  2012 р.

Х.В.
Корпус №1

Х.В.

Корпус №2 Х.В.

52238

52241

52240

Х.В.

Х.В.

Х.В.

Г.В.

Х.В.Корп .№5(теплофіз)

Х.В.

Х.В.

52232

Гуртожиток №7
51412

51475

Гуртожиток №4 51948 Х.В.

Х.В.

Г.В.

52224

52226
Гуртожиток №5

Х.В.

519103Гуртож. №3+№4

Гуртожиток №3

Гуртожиток №6

Гуртож..№2+№6 Г.В.

Х.В.51935

Х.В.

Гуртожиток №2 51936

Г.В.

51947

519102

Х.В.

Г.В.

90741
Гуртожиток №9 

90766

Г.В.Всього:

Черкаси

925100

Х.В. + ГВ.

Гуртожиток №8 41864 Х.В.

Всього по КНУТД

Х.В.

Х.В.+Г.В.

Коледж КНУТД



 

 

№ Приміщення Од.вим. Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік
Гуртож.№2 м.куб. 586 644 615 890 927 687 582 228 365 849 807 777 7957

Кіквідзе №13-б грн. з ПДВ 283,39 311,43 297,41 430,41 448,31 332,23 281,45 165,4 264,77 615,86 585,39 563,65 4579,7
Гуртож.№3 м.куб. 481 596 516 572 637 513 532 154 263 666 617 619 6166

Кіквідзе №33 грн. з ПДВ 232,61     288,23       249,54      276,62      308,05      248,09      257,28      111,71   190,78       483,12      447,57       449,02      3 542,62     
Гуртож.№4 м.куб. 867,00     1 474,00    1 158,00   1 264,00   1 331,00   1 133,00   938,00      145,00   388,00       1 482,00   1 425,00    1 418,00   13 023,00   

Кіквідзе №35 грн. з ПДВ 419,29     712,83       560,01      611,27      643,67      547,91      453,62      105,18   281,45       1 075,04   1 033,70    1 028,61   7 472,58     
Гуртож.№5 м.куб. 226,00     240,00       230,00      215,00      225,00      184,00      229,00      104,00   151,00       250,00      220,00       220,00      2 494,00     

П.Мирного №5 грн. з ПДВ 109,29     116,06       111,23      103,97      108,81      88,99        110,74      75,44     109,54       181,35      159,59       159,59      1 434,60     
Гуртож.№6 м.куб. 804,00     801,00       742,00      691,00      742,00      625,00      603,00      173,00   320,00       787,00      726,00       867,00      7 881,00     

Кіквідзе №11-б грн. з ПДВ 388,81     387,37       358,83      334,17      358,82      302,25      291,61      125,49   232,13       570,89      526,64       628,92      4 505,93     
м.куб. 2 964,00  3 755,00    3 261,00   3 632,00   3 862,00   3 142,00   2 884,00   804,00   1 487,00    4 034,00   3 795,00    3 901,00   37 521,00   

грн. з ПДВ 1 433,39  1 815,92    1 577,02   1 756,44   1 867,66   1 519,47   1 394,70   583,22   1 078,67    2 926,26   2 752,89    2 829,79   21 535,43   

м.куб. 15,00       45,00         60,00        55,00        35,00        20,00        -           -        30,00         25,00        25,00         45,00        355,00        
грн. з ПДВ 39,47       118,39       157,86      144,71      92,33        52,75        -           -        89,33         74,45        74,45         133,99      977,73        

м.куб. 2 979,00   3 800,00     3 321,00    3 687,00    3 897,00    3 162,00   2 884,00   804,00   1 517,00    4 059,00    3 820,00    3 946,00   37 876,00   
грн. з ПДВ 1 472,86   1 934,31     1 734,88    1 901,15    1 959,99    1 572,22   1 394,70   583,22   1 168,00    3 000,71    2 827,34    2 963,78   22 513,16   

м.куб. 113,00     164,00       128,00      110,00      83,00        83,00        58,00        19,00     86,00         158,00      166,00       121,00      1 289,00     
грн. з ПДВ 54,65       79,31         61,90        53,20        40,14        40,14        28,05        13,78     62,39         114,61      120,42       87,77        756,36        

Споживання газу в 2010 р.

 Всього по 
КНУТД 

 Всього по 
гуртожитках 

Гуртож.№9

Навч.корпус №1

1

2

3

4

5



 

 

№ Приміщення Од.вим. Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік
Гуртож.№2 м.куб. 704 665 681 866 530 1223 655 164 624 258 923 738 8031

грн. з ПДВ 510,68 482,4 494,00 628,20 384,46 887,17 475,14 118,96 452,65 187,15 669,54 535,35 5825,7
Гуртож.№3 м.куб. 568 518 545 622 516 825 561 180 224 591 594 565 6309

грн. з ПДВ 412,02 375,75 395,34 451,2 374,31 598,46 406,95 130,57 162,49 428,71 430,88 409,85 4576,53
Гуртож.№4 м.куб. 1218 1106 1151 1483 832 1911 874 158 398 1320 1300 1267 13018

грн. з ПДВ 883,54 802,29 834,93 1075,77 603,53 1386,24 634 114,61 288,7 957,53 943,02 919,08 9443,24
Гуртож.№5 м.куб. 207 192 198 212 145 327 217 130 141 160 163 183 2275

грн. з ПДВ 150,17 139,28 143,63 153,78 105,18 237,21 157,41 94,3 102,28 116,07 118,25 132,75 1650,31
Гуртож.№6 м.куб. 826 621 501 923 813 1056 432 341 299 711 733 743 7999

грн. з ПДВ 599,17 450,47 363,43 669,54 589,75 766,03 313,37 247,37 216,9 515,76 531,72 538,97 5802,48
м.куб. 3523 3102 3076 4106 2836 5342 2739 973 1686 3040 3713 3496 37632

грн. з ПДВ 2555,58 2250,19 2231,33 2978,49 2057,23 3875,11 1986,87 705,81 1223,02 2205,22 2693,41 2536,00 27298,26

м.куб. 12 41 60 55 25 20 0 0 30 45 30 40 358
грн. з ПДВ 56,24 126,84 185,63 190,46 86,57 69,26 0 0 122,06 203,78 135,85 181,14 1357,83

м.куб. 3535 3143 3136 4161 2861 5362 2739 973 1716 3085 3743 3536 37990
грн. з ПДВ 2611,82 2377,03 2416,96 3168,95 2143,80 3944,37 1986,87 705,81 1345,08 2409,00 2829,26 2717,14 28656,09

м.куб. 90 138 102 119 58 70 57 39 92 134 113 105 1117
грн. з ПДВ 65,29 100,11 73,99 86,32 42,07 50,78 41,35 28,29 66,74 97,2 81,97 76,16 810,27

Навч.корп.№1

 Всього по 
гуртожитках 

Гуртож.№9

Всього по 
КНУТД

Споживання газу в 2011 р.

1

2

3

4

5



 

 

№ Приміщення Од.вим. Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За рік
Гуртож.№2 м.куб. 642 633 726 720 557 741 1 1 214 600 594 626 6055

грн. з ПДВ 465,70 459,17 526,64 522,29 404,05 537,52 0,7254 0,7254 155,23 435,25 430,89 454,1 4392,29
Гуртож.№3 м.куб. 505 488 578 604 400 743 0 0 98 220 374 529 4539

грн. з ПДВ 366,33 353,98 419,29 438,14 290,16 538,97 0 0 71,09 159,59 271,30 383,74 3292,59
Гуртож.№4 м.куб. 1164 1202 1382 1468 1025 1199 87 61 410 1020 1032 1151 11201

грн. з ПДВ 844,37 871,92 1002,5 1064,89 743,535 869,76 63,11 44,25 297,42 739,9 748,61 834,94 8125,21
Гуртож.№5 м.куб. 165 169 188 184 126 207 65 50 114 107 113 147 1635

грн. з ПДВ 119,69 122,58 136,38 133,47 91,4 150,16 47,15 36,27 82,7 77,62 81,97 106,63 1186,02
Гуртож.№6 м.куб. 640 623 749 689 548 590 202 78 523 475 608 724 6449

грн. з ПДВ 464,26 451,97 543,31 499,8 397,519 427,98 146,54 56,59 379,39 344,56 441,04 525,19 4678,15
м.куб. 3116 3115 3623 3665 2656 3480 355 190 1359 2422 2721 3177 29879

грн. з ПДВ 2260,35 2259,62 2628,12 2658,59 1926,664 2524,39 257,5254 137,8354 985,83 1756,92 1973,81 2304,6 21674,26

м.куб. 12 100 25 89 20 21 0 0 20 29 22 19 357
грн. з ПДВ 56,24 468,74 117,18 64,57 93,74 98,44 0 0 93,74 135,94 103,13 89,06 1320,78

м.куб. 3128 3215 3648 3754 2676 3501 355 190 1379 2451 2743 3196 30236
грн. з ПДВ 2316,59 2728,36 2745,30 2723,16 2020,40 2622,83 257,53 137,84 1079,57 1892,86 2076,94 2393,66 22995,04

м.куб. 85 109 98 89 68 57 31 27 107 140 117 155 1083
грн. з ПДВ 61,66 79,08 71,1 64,56 49,33 41,3478 22,4874 19,59 77,62 101,56 84,87 112,44 785,65

Гуртож.№9

 Всього по 
гуртожитках 

Всього по 
КНУТД

Споживання газу в 2012 р.

1

2

3

4

5

Учбов.корп.№1

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток Л 
Таблиці даних порівняльного аналізу споживання енергоносіїв та води 2011/2012 рр. 



 

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(січень 2011)

Місяць поточного 
року        (січень 

2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(грудень  2011)

(гр.5-гр4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 252,623 233,838 226,381 -18,785

грн.з ПДВ 51120,78 50930,41721 48929,25 -190,362792
Гкал 281,382 284,984 278,322 3,602

грн.з ПДВ 56893,85 61938,37215 60071,77 5044,52215
Гкал 59,42 52,823 46,007 -6,597

грн.з ПДВ 31028,3617 40457,1357 35236,76 9428,774004
Гкал 373,542 403,30174 337,259 29,75974

грн.з ПДВ 76348,04805 82693,81877 69146,26226 6345,770722
Гкал 101,742 79,491 69,525 -22,251

грн.з ПДВ 31394,65 32173,98005 26406,73 779,330048
Гкал 19,618 18,999 13,487 -0,619

грн.з ПДВ 10266,76 14551,3341 10329,69 4284,5741
Гкал 85,361 76,621 66,208 -8,74

грн.з ПДВ 44632,49 58684,0239 50708,71 14051,5339
Гкал 735,641 791,593 680,115 55,952

грн.з ПДВ 382402,47 607019,083 521516,5533 224616,613
Гкал 79,63 68,909 62,372 -10,721

грн.з ПДВ 41698,63 52777,403 47770,72 11078,773

Гкал 34,20432 86,08633 60,7848 51,88201
грн.з ПДВ 6952,31 17497,907 13611,44 10545,597

Гкал 102,22 42,46 23,86 -59,76
грн.з ПДВ 39724,74 22925,86 12882,97 -16798,88

Гкал 2125,38332 2139,10607 1864,3208 13,72275
грн.з ПДВ 772463,0897 1041649,335 896610,8556 269186,2451

1 Гуртожитки
 №№ 2,6

2 Гуртожиток 
№№3,4

3 Копрус № 5

Форма 2.2.1
Порівняльний аналіз

11 ФРІІТ

12 Всього

7 Корпус № 3

8 Корпуси №№1,4

9
Навчально-
виробнича 
майстерня

№ п/п Приміщення

10

5

даних споживання теплової енергії  за   січень  2011/2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

Періоди для порівняння

Од.вимірю- 
вання

Гуртожиток  №8

4 Гуртожиток №7

Гуртожиток №5

6 Корпус № 8

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(лютий 2011)

Місяць поточного 
року        (лютий 

2012)

Попередній місяць 
поточного року 

(січень  2012)
(гр.5-гр4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 247,7 295,237 233,838 47,537

грн.з ПДВ 52629,89 64287,64348 50930,41721 11657,75348
Гкал 306,585 366,254 284,984 59,669

грн.з ПДВ 65048,71 79584,25254 61938,37215 14535,54254
Гкал 58,497 72,714 52,823 14,217

грн.з ПДВ 31133,51 55691,6526 40457,1357 24558,1426
Гкал 374,353 374,97935 403,30174 0,62635

грн.з ПДВ 76522,6 76907,58804 82693,81877 384,98804
Гкал 101,79 126,144 79,491 24,354

грн.з ПДВ 32893,98 50935,52372 32173,98005 18041,54372
Гкал 19,905 25,188 18,999 5,283

грн.з ПДВ 10593,92 19291,4892 14551,3341 8697,5692
Гкал 82,058 109,05 76,621 26,992

грн.з ПДВ 43673,24 83521,395 58684,0239 39848,155
Гкал 434,457 1395,517 791,593 961,06

грн.з ПДВ 231526,86 1070119,547 607019,083 838592,687
Гкал 82,386 91,689 68,909 9,303

грн.з ПДВ 43847,81 70224,6054 52777,403 26376,7954

Гкал 38,11618 79,63933 86,08633 41,52315
грн.з ПДВ 7747,46 16187,49 17497,907 8440,03

Гкал 38,36 63,56 42,46 25,2
грн.з ПДВ 14907,47 34318,58 22925,86 19411,11

Гкал 1784,20718 2999,97168 2139,10607 1215,7645
грн.з ПДВ 610525,45 1621069,767 1041649,335 1010544,317

4 Гуртожиток №7

5 Гуртожиток №5

Приміщення Од.вимірю- 
вання

Періоди для порівняння

1 Гуртожитки
 №№ 2,6

2 Гуртожиток 
№№3,4

12 Всього

9
Навчально-
виробнича 
майстерня

10 Гуртожиток  №8

11 ФРІІТ

6 Корпус № 8

7 Корпус № 3

8 Корпуси №№1,4

3 Копрус № 5

Форма 2.2.1
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за   лютий  2011/2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(березень 2011)

Місяць поточного 
року        

(березень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(лютий  2012)

(гр.5-гр4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 273,535 233,694 295,237 -39,841

грн.з ПДВ 57575 50291,59013 64287,64348 -7283,40987
Гкал 329,208 290,161 366,254 -39,047

грн.з ПДВ 69244,07 62378,55768 79584,25254 -6865,51232
Гкал 55,946 49,692 72,714 -6,254

грн.з ПДВ 29775,8 38059,1028 55691,6526 8283,3028
Гкал 299,136 279,59561 374,97935 -19,54039

грн.з ПДВ 61113,9 57286,0921 76907,58804 -3827,8079
Гкал 107,384 95,409 126,144 -11,975

грн.з ПДВ 31385,88 34557,96642 50935,52372 3172,08642
Гкал 20,257 18,2 25,188 -2,057

грн.з ПДВ 10781,26 13939,38 19291,4892 3158,12
Гкал 82,61 78,691 109,05 -3,919

грн.з ПДВ 43967 60269,4369 83521,395 16302,4369
Гкал 300,545 895,273 1395,517 594,728

грн.з ПДВ 160154,7 686580,8177 1070119,547 526426,1177
Гкал 81,312 68,171 91,689 -13,141

грн.з ПДВ 43808,4 52212,1689 70224,6054 8403,7689

Гкал 21,57515 49,184 79,63933 27,60885
грн.з ПДВ 4385,36 9997,14 16187,49 5611,78

Гкал 42,46 57,04 63,56 14,58
грн.з ПДВ 16500,8 30798,17 34318,58 14297,37

Гкал 1613,96815 2115,11061 2999,97168 501,14246
грн.з ПДВ 528692,17 1096370,423 1621069,767 567678,2526

12 Всього

9
Навчально-
виробнича 
майстерня

10 Гуртожиток  №8

11 ФРІІТ

6 Корпус № 8

7 Корпус № 3

8 Корпуси №№1,4

3 Копрус № 5

4 Гуртожиток №7

5 Гуртожиток №5

Од.вимірю- 
вання

Періоди для порівняння

1 Гуртожитки
 №№ 2,6

2 Гуртожиток 
№№3,4

Форма 2.2.1
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за   березень  2011/2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(квітень 2011)

Місяць 
поточного року        
(квітень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(березень  2012)

(гр.5-гр4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 195,502 154,824 233,694 -40,678

грн.з ПДВ 40201,32 33344,694 50291,59013 -6856,626
Гкал 211,704 178,271 290,161 -33,433

грн.з ПДВ 43537,67 38467,839 62378,55768 -5069,831
Гкал 27,965 19,891 49,692 -8,074

грн.з ПДВ 14883,64 15234,517 38059,1028 350,877
Гкал 165,316 158,063 279,59561 -7,253

грн.з ПДВ 33738,08 32321,648 57286,0921 -1416,432
Гкал 65,797 53,44 95,409 -12,357

грн.з ПДВ 14594,53 14226,676 34557,96642 -367,854
Гкал 11,993 3,156 18,2 -8,837

грн.з ПДВ 6382,96 2417,084 13939,38 -3965,876
Гкал 46,441 37,081 78,691 -9,36

грн.з ПДВ 24717,02 28400,338 60269,4369 3683,318
Гкал 124,786 408,229 895,273 283,443

грн.з ПДВ 66468,11 313104,876 686580,8177 246636,766
Гкал 40,069 30,599 68,171 -9,47

грн.з ПДВ 21325,68 23435,774 52212,1689 2110,094

Гкал 0 46,51662 49,184 46,51662
грн.з ПДВ 0 9454,78 9997,14 9454,78

Гкал 20,55 0 57,04 -20,55
грн.з ПДВ 7986,14 0 30798,17 -7986,14

Гкал 910,123 1090,07062 2115,11061 179,94762
грн.з ПДВ 273835,15 510408,226 1096370,423 236573,076

10 Гуртожиток  №8

11 ФРІІТ

12 Всього

7 Корпус № 3

8 Корпуси №№1,4

9
Навчально-
виробнича 
майстерня

4 Гуртожиток №7

5 Гуртожиток №5

6 Корпус № 8

1 Гуртожитки
 №№ 2,6

2 Гуртожиток 
№№3,4

3 Копрус № 5

Форма 2.2.1
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за   квітень  2011/2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимірю- 
вання

Періоди для порівняння

 



 

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(травень 2011)

Місяць 
поточного року        
(травень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(квітень  2012)

(гр.5-гр4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 33,841 25 154,824 -8,841

грн.з ПДВ 8190,45 5138,2107 33344,694 -3052,2393
Гкал 28,399 23,065 178,271 -5,334

грн.з ПДВ 7126,26 4740,51319 38467,839 -2385,74681
Гкал 0 0 19,891 0

грн.з ПДВ 0 0 15234,517 0
Гкал 27,356 15,617 158,063 -11,739

грн.з ПДВ 5573,19 3186,04784 32321,648 -2387,14216
Гкал 5,832 5,019 53,44 -0,813

грн.з ПДВ 4329,437652 1065,32444 14226,676 -3264,113212
Гкал 0 0 3,156 0

грн.з ПДВ 0 0 2417,084 0
Гкал 0 0 37,081 0

грн.з ПДВ 0 0 28400,338 0
Гкал 3,693 8,081 408,229 4,388

грн.з ПДВ 1966,57 6192,38677 313104,876 4225,81677
Гкал 0 0 30,599 0

грн.з ПДВ 0 0 23435,774 0

Гкал 0 0 46,51662 0
грн.з ПДВ 0 0 9454,78 0

Гкал 0 10,66 0 10,66
грн.з ПДВ 0 5755,76 0 5755,76

Гкал 99,121 87,442 1090,07062 -11,679
грн.з ПДВ 27185,90765 26078,24294 510408,226 -1107,664712

10 Гуртожиток  №8

11 ФРІІТ

12 Всього

7 Корпус № 3

8 Корпуси №№1,4

9
Навчально-
виробнича 
майстерня

4 Гуртожиток №7

5 Гуртожиток №5

6 Корпус № 8

1 Гуртожитки
 №№ 2,6

2 Гуртожиток 
№№3,4

3 Копрус № 5

Форма 2.2.1
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за  травень  2011/2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимірю- 
вання

Періоди для порівняння

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(вересень 2011)

Місяць 
поточного року        
(вересень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(серпень  2012)

(гр.5-гр4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 54,47 33,508 0 -20,962

грн.з ПДВ 11148,63 6886,846 0 -4261,784
Гкал 49,648 29,42 0 -20,228

грн.з ПДВ 10161,69 6046,646352 0 -4115,043648
Гкал 0 0 0 0

грн.з ПДВ 0 0 0 0
Гкал 85,776 19,784 0 -65,992

грн.з ПДВ 17504,9 4051,188516 0 -13453,71148
Гкал 9,202 5,712 0 -3,49

грн.з ПДВ 1918,8 1212,419424 0 -706,380576
Гкал 0 0 0 0

грн.з ПДВ 0 0 0 0
Гкал 0 0 0 0

грн.з ПДВ 0 0 0 0
Гкал 3,093 20,468 0 17,375

грн.з ПДВ 1647,06 15684,41684 0 14037,35684
Гкал 0 0 0 0

грн.з ПДВ 0 0 0 0

Гкал 0 19,0187 0 19,0187
грн.з ПДВ 0 3865,66 0 3865,66

Гкал 0 0 0 0
грн.з ПДВ 0 0 0 0

Гкал 202,189 127,9107 0 -74,2783
грн.з ПДВ 42381,08 37747,17713 0 -4633,902868

10 Гуртожиток  №8

11 ФРІІТ

12 Всього

7 Корпус № 3

8 Корпуси №№1,4

9
Навчально-
виробнича 
майстерня

4 Гуртожиток №7

5 Гуртожиток №5

6 Корпус № 8

1 Гуртожитки
 №№ 2,6

2 Гуртожиток 
№№3,4

3 Копрус № 5

Форма 2.2.1
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за  вересень 2011/2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимірю- 
вання

Періоди для порівняння

 



 

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(жовтень 2011)

Місяць поточного 
року        (жовтень 

2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(вересень  2012)

(гр.5-гр4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 104,82501 56,284 33,508 -48,54101

грн.з ПДВ 22208,74 11864,8351 6886,846 -10343,9049
Гкал 108,02995 83,829 29,42 -24,20095

грн.з ПДВ 23141,236 17771,51663 6046,646352 -5369,719372
Гкал 2,403 0,1 0 -2,303

грн.з ПДВ 1840,46 76,587 0 -1763,873
Гкал 247,136 55,437 19,784 -191,699

грн.з ПДВ 50614,74 11361,15767 4051,188516 -39253,58233
Гкал 35,063 16,634 5,712 -18,429

грн.з ПДВ 13703,92 6287,05909 1212,419424 -7416,86091
Гкал 0,799 2,7368 0 1,9378

грн.з ПДВ 611,95 2096,14074 0 1484,19074
Гкал 2,579 0,1 0 -2,479

грн.з ПДВ 1975,26 76,587 0 -1898,673
Гкал 39,81 30,771 20,468 -9,039

грн.з ПДВ 29649,07 23588,02 15684,41684 -6061,05
Гкал 3,516 0,1 0 -3,416

грн.з ПДВ 2692,9 76,587 0 -2616,313

Гкал 15,03071 36,739 19,0187 21,70829
грн.з ПДВ 3055,04 7467,43 3865,66 4412,39

Гкал 0 9,19 0 9,19
грн.з ПДВ 0 4962,05 0 4962,05

Гкал 559,19167 291,9208 127,9107 -267,27087
грн.з ПДВ 149493,316 85627,97023 37747,17713 -63865,34577

1 Гуртожитки
 №№ 2,6

2 Гуртожиток 
№№3,4

3 Копрус № 5

Форма 2.2.1
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за  жовтень 2011/2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимірю- 
вання

Періоди для порівняння

7 Корпус № 3

8 Корпуси №№1,4

9
Навчально-
виробнича 
майстерня

4 Гуртожиток №7

5 Гуртожиток №5

6 Корпус № 8

10 Гуртожиток  №8

11 ФРІІТ

12 Всього

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(листопад 2011)

Місяць поточного 
року        

(листопад 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(жовтень 2012)

(гр.5-гр4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 229,942 180,923 56,284 -49,019

грн.з ПДВ 49560,95417 39391,97937 11864,8351 -10168,9748
Гкал 268,85 203,994 83,829 -64,856

грн.з ПДВ 57879,76466 44379,00041 17771,51663 -13500,76425
Гкал 45,2 38,121 0,1 -7,079

грн.з ПДВ 34618,68 29196,8739 76,587 -5421,8061
Гкал 308,711 147,503 55,437 -161,208

грн.з ПДВ 63283,19282 30257,88758 11361,15767 -33025,30524
Гкал 89,936 72,178 16,634 -17,758

грн.з ПДВ 33172,03073 27434,60983 6287,05909 -5737,420898
Гкал 16,286 11,523 2,7368 -4,763

грн.з ПДВ 12473,4474 8825,4657 2096,14074 -3647,9817
Гкал 73,516 63,408 0,1 -10,108

грн.з ПДВ 56305,9044 48564,1872 76,587 -7741,7172
Гкал 690,126 653,026 30,771 -37,1

грн.з ПДВ 529186,9739 500746,22 23588,02 -28440,75392
Гкал 64,35 63,703 0,1 -0,647

грн.з ПДВ 49285,665 48790,1277 76,587 -495,5373

Гкал 24,31581 87,589 36,739 63,27319
грн.з ПДВ 4942,43 17803 7467,43 12860,57

Гкал 50,05 27,03 9,19 -23,02
грн.з ПДВ 28103,8 14594,57 4962,05 -13509,23

Гкал 1861,28281 1548,998 291,9208 -312,28481
грн.з ПДВ 918812,8431 809983,9217 85627,97023 -108828,9214

1 Гуртожитки
 №№ 2,6

2 Гуртожиток 
№№3,4

3 Копрус № 5

Форма 2.2.1
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за  листопад 2011/2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимірю- 
вання

Періоди для порівняння

7 Корпус № 3

8 Корпуси №№1,4

9
Навчально-
виробнича 
майстерня

4 Гуртожиток №7

5 Гуртожиток №5

6 Корпус № 8

10 Гуртожиток  №8

11 ФРІІТ

12 Всього  



 

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць попереднього 
року                   

(грудень 2011)

Місяць поточного 
року        (грудень 

2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(листопад 2012)

(гр.5-гр4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 226,381 242,322 180,923 15,941

грн.з ПДВ 48929,25 52939,576 39391,97937 4010,326
Гкал 278,322 278,092 203,994 -0,23

грн.з ПДВ 60071,77 60605,4702 44379,00041 533,7002
Гкал 46,007 53,812 38,121 7,805

грн.з ПДВ 35236,76 41214,6108 29196,8739 5977,8508
Гкал 337,259 212,63 147,503 -124,629

грн.з ПДВ 69146,26226 43636,00949 30257,88758 -25510,25278
Гкал 69,525 92,899 72,178 23,374

грн.з ПДВ 26406,73 38620,17956 27434,60983 12213,44956
Гкал 13,487 19,949 11,523 6,462

грн.з ПДВ 10329,69 15278,9391 8825,4657 4949,2491
Гкал 66,208 87,365 63,408 21,157

грн.з ПДВ 50708,71 66912,8535 48564,1872 16204,1435
Гкал 680,115 910,86 653,026 230,745

грн.з ПДВ 521516,5533 698479,588 500746,22 176963,0347
Гкал 62,372 76,904 63,703 14,532

грн.з ПДВ 47770,72 58900,7736 48790,1277 11130,0536

Гкал 60,7848 117,149 87,589 56,3642
грн.з ПДВ 13611,44 23811,237 17803 10199,797

Гкал 23,86 45,82 27,03 21,96
грн.з ПДВ 12882,97 24740,05 14594,57 11857,08

Гкал 1864,3208 2137,802 1548,998 273,4812
грн.з ПДВ 896610,8556 1125139,287 809983,9217 228528,4317

1 Гуртожитки
 №№ 2,6

2 Гуртожиток 
№№3,4

3 Копрус № 5

Форма 2.2.1
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за грудень 2011/2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимірю- 
вання

Періоди для порівняння

7 Корпус № 3

8 Корпуси №№1,4

9
Навчально-
виробнича 
майстерня

4 Гуртожиток №7

5 Гуртожиток №5

6 Корпус № 8

10 Гуртожиток  №8

11 ФРІІТ

12 Всього  

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(січень 2011)

Місяць поточного 
року        (січень 

2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(грудень  2011)

(гр.5-гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 74,58 82,22 66,78 7,64

грн.з ПДВ 39693,26 62972,3 51146,81 23279,04
Гкал 119,8 138,13996 113,86726 18,33996

грн.з ПДВ 24350,09 28077,78 23144,21 3727,69
Гкал 194,38 220,35996 180,64726 25,97996

грн.з ПДВ 64043,35 91050,08 74291,02 27006,73

Форма 2.2.2
Порівняльний аналіз

даних споживання   теплової енргії   за   січень  2011/2012 рр.
Коледж КНУТД

Періоди для порівняння

2 Гуртожиток №9

3 Всього

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

1 Навчальний 
корпус

 
 
 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(лютий 2011)

Місяць поточного 
року        (лютий 

2012)

Попередній місяць 
поточного року 

(січень  2012)
(гр.5-гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 79,01 115,48 82,22 36,47

грн.з ПДВ 42051,02 88446,13 62972,3 46395,11
Гкал 131,03 143,01425 138,13996 11,98425

грн.з ПДВ 26633,3 29068,5 28077,78 2435,2
Гкал 210,04 258,49425 220,35996 48,45425

грн.з ПДВ 68684,32 117514,63 91050,08 48830,31
3 Всього

Порівняльний аналіз
даних споживання теплової енергії  за   лютий  2011/2012 рр.

1 Навчальний 
корпус

2 Гуртожиток №9

№ п/п Приміщення

Коледж КНУТД

Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Форма 2.2.2

 
 



 

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(березень 2011)

Місяць поточного 
року        

(березень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(лютий  2012)

(гр.5-гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 74,58 76,93 115,48 2,35

грн.з ПДВ 39693,26 58920,68 88446,13 19227,42
Гкал 119,8 124,09177 143,01425 4,29177

грн.з ПДВ 24350,09 25222,39 29068,5 872,3
Гкал 194,38 201,02177 258,49425 6,64177

грн.з ПДВ 64043,35 84143,07 117514,63 20099,72

2 Гуртожиток №9

3 Всього

Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення Од.вимі-рювання

Періоди для порівняння

1 Навчальний 
корпус

Форма 2.2.2
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за   березень  2011/2012 рр.

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(квітень 2011)

Місяць 
поточного року        
(квітень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(березень  2012)

(гр.5-гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 17,91 20,77 76,93 2,86

грн.з ПДВ 9532,13 15907,74 58920,68 6375,61
Гкал 66,081 80,14 124,09177 14,059

грн.з ПДВ 13431,32 16288,85 25222,39 2857,53
Гкал 83,991 100,91 201,02177 16,919

грн.з ПДВ 22963,45 32196,59 84143,07 9233,14

2 Гуртожиток №9

3 Всього

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Навчальний 
корпус

Форма 2.2.2
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за   квітень  2011/2012 рр.
Коледж КНУТД

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(травень 2011)

Місяць 
поточного року        
(травень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(квітень  2012)

(гр.5-гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 0 0 20,77 0

грн.з ПДВ 0 0 15907,74 0
Гкал 38,84429 31,06519 80,14 -7,7791

грн.з ПДВ 7895,34 6314,18 16288,85 -1581,16
Гкал 38,84429 31,06519 100,91 -7,7791

грн.з ПДВ 7895,34 6314,18 32196,59 -1581,16

2 Гуртожиток №9

3 Всього

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Навчальний 
корпус

Форма 2.2.2
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за  травень  2011/2012 рр.
Коледж КНУТД

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(вересень 2011)

Місяць 
поточного року        
(вересень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(серпень  2012)

(гр.5-гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 0 0 0 0

грн.з ПДВ 0 0 0 0
Гкал 27,095 40,76557 0 13,67057

грн.з ПДВ 5507,16 8285,84 0 2778,68
Гкал 27,095 40,76557 0 13,67057

грн.з ПДВ 5507,16 8285,84 0 2778,68

2 Гуртожиток №9

3 Всього

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Навчальний 
корпус

Форма 2.2.2
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за  вересень 2011/2012 рр.
Коледж КНУТД

 
 



 

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(жовтень 2011)

Місяць поточного 
року        (жовтень 

2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(вересень  2012)

(гр.5-гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 24,85 11,38 0 -13,47

грн.з ПДВ 19032,61 8715 0 -10317,61
Гкал 73,515 30,53 40,76557 -42,985

грн.з ПДВ 14942,3 12272 8285,84 -2670,3
Гкал 98,365 41,91 40,76557 -56,455

грн.з ПДВ 33974,91 20987 8285,84 -12987,91

2 Гуртожиток №9

3 Всього

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Навчальний 
корпус

Форма 2.2.2
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за  жовтень 2011/2012 рр.
Коледж КНУТД

 
 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(листопад 2011)

Місяць поточного 
року        

(листопад 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(жовтень 2012)

(гр.5-гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 60,85 50,033 11,38 -10,817

грн.з ПДВ 46605,01 38320 8715 -8285,01
Гкал 106,704 56,39 30,53 -50,314

грн.з ПДВ 21688,15 28077,77 12272 6389,62
Гкал 167,554 106,423 41,91 -61,131

грн.з ПДВ 68293,16 66397,77 20987 -1895,39

Форма 2.2.2
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за  листопад 2011/2012 рр.
Коледж КНУТД

2 Гуртожиток №9

3 Всього

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Навчальний 
корпус

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць попереднього 
року                   

(грудень 2011)

Місяць поточного 
року        (грудень 

2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(листопад 2012)

(гр.5-гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Гкал 66,78 86,213 50,033 19,433

грн.з ПДВ 51146,81 55070,12 38320 3923,31
Гкал 113,86726 88,243 56,39 -25,62426

грн.з ПДВ 23144,21 14946,59 28077,77 -8197,62
Гкал 180,64726 174,456 106,423 -6,19126

грн.з ПДВ 74291,02 70016,71 66397,77 -4274,31

2 Гуртожиток №9

3 Всього

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Навчальний 
корпус

Форма 2.2.2
Порівняльний аналіз

даних споживання теплової енергії  за грудень 2011/2012 рр.
Коледж КНУТД

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

січень 2011

Місяць 
поточного року

січень 2012

Попередній місяць 
поточного року

грудень 2011
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 968,00 770,00 926,00 -198
грн. 4448,93 3908,52 4700,37 -540,41

м.куб 395,00 395,00 444,00 0
грн. 1815,42 2005,02 2253,74 189,6

м.куб 129,00 83,00 102,00 -46
грн. 592,88 421,31 517,75 -171,57

м.куб 741,00 856,00 802,00 115
грн. 3405,64 4345,06 4070,95 939,42

м.куб 49,00 56,00 68,00 7
грн. 225,20 284,26 345,17 59,06

м.куб 1019,53 1091,63 1096,96 72,09761764
грн. 2764,97 3274,89 3290,88 509,9213753

м.куб 1845,30 861,26 1076,71 -984,0444896
грн. 5004,48 2583,77 3230,14 -2420,703109

м.куб 1049,70 2003,74 1674,29 954,0444896
грн. 2846,76 6011,23 5022,86 3164,463109

м.куб 1325,00 1415,00 1470,00 90
грн. 3593,40 4245,00 4410,00 651,6

м.куб 1574,47 1268,37 984,04 -306,0976176
грн. 4269,96 3805,11 2952,12 -464,8513753

м.куб 4100,00 4107,00 3382,00 7
грн. 11119,20 12321,00 10146,00 1201,8

м.куб 0,00 344,00 0,00 344
грн. 0,00 1032,00 0,00 1032

м.куб 13196 13251 12026 55
грн. 40086,84 44237,17 40939,98 4150,33

8 Гуртожиток № 4

12 Гуртожиток № 8

13 Всього

2 Корпус № 2

3 Корпус № 3

5 Корпус № 5

4 Корпус № 4

7 Гуртожиток № 3

6 Гуртожиток № 2

Форма 2.3.2
Порівняльний аналіз

даних загального споживання води за січень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Корпус 1

10 Гуртожиток № 6

9 Гуртожиток № 5

11 Гуртожиток № 7

 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

лютий 2011

Місяць 
поточного року

лютий 2012

Попередній місяць 
поточного року

січень 2012
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 955,00 879,00 770,00 -76
грн. 4389,18 4461,81 3908,52 72,63

м.куб 277,00 374,00 395,00 97
грн. 1273,09 1898,42 2005,02 625,33

м.куб 140,00 77,00 83,00 -63
грн. 643,44 390,85 421,31 -252,59

м.куб 605,00 1061,00 856,00 456
грн. 2780,58 5385,64 4345,06 2605,06

м.куб 39,00 65,00 56,00 26
грн. 179,24 329,94 284,26 150,7

м.куб 1119,93 1078,80 1091,63 -41,136205
грн. 3249,11 3236,39 3274,89 -12,71661106

м.куб 1090,22 1135,43 861,26 45,21212777
грн. 3163,26 3406,29 2583,77 243,0260767

м.куб 1564,78 1670,57 2003,74 105,7878722
грн. 4538,80 5011,71 6011,23 472,9139233

м.куб 1149,00 1413,00 1415,00 264
грн. 3149,21 4239,00 4245,00 1089,79

м.куб 935,07 794,20 1268,37 -140,863795
грн. 2712,56 2382,61 3805,11 -329,9533889

м.куб 4433,00 3744,00 4107,00 -689
грн. 12405,33 11232,00 12321,00 -1173

м.куб 0,00 459,00 344,00 459
грн. 0,00 1377,00 1032,00 1377

м.куб 12308 12751 13251 443
грн. 38483,8 43351,66 44237,17 4867,86

Форма 2.3.2
Порівняльний аналіз

даних загального споживання води за лютий 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Корпус 1

2 Корпус № 2

3 Корпус № 3

7 Гуртожиток № 3

8 Гуртожиток № 4

9 Гуртожиток № 5

4 Корпус № 4

5 Корпус № 5

6 Гуртожиток № 2

13 Всього

10 Гуртожиток № 6

11 Гуртожиток № 7

12 Гуртожиток № 8

 



 

 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього 

року
березень 2011

Місяць 
поточного року
березень 2012

Попередній місяць 
поточного року

лютий 2012
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 935,00 994,00 879,00 59
грн. 4297,26 5045,54 4461,81 748,28

м.куб 363,00 420,00 374,00 57
грн. 1668,35 2131,92 1898,42 463,57

м.куб 191,00 73,00 77,00 -118
грн. 877,84 370,55 390,85 -507,29

м.куб 951,00 983,00 1061,00 32
грн. 4370,80 4989,71 5385,64 618,91

м.куб 49,00 56,00 65,00 7
грн. 225,20 284,26 329,94 59,06

м.куб 905,94 1025,72 1078,80 119,7820479
грн. 2717,82 3204,49 3236,39 486,6677126

м.куб 1118,63 945,80 1135,43 -172,8301502
грн. 3355,89 2955,16 3406,29 -400,7303683

м.куб 1862,37 2055,20 1670,57 192,8301502
грн. 5587,11 6420,44 5011,71 833,3303683

м.куб 1390,00 1409,00 1413,00 19
грн. 4170,00 4267,86 4239,00 97,86

м.куб 1466,06 1151,28 794,20 -314,7820479
грн. 4398,18 3596,69 2382,61 -801,4877126

м.куб 3928,00 3744,00 3744,00 -184
грн. 11784,00 11492,82 11232,00 -291

м.куб 0,00 368,00 459,00 368
грн. 0,00 1129,56 1377,00 1129,56

м.куб 13160 13225 12751 65
грн. 43452,45 45889 43351,66 2436,55

4 Корпус № 4

5 Корпус № 5

6 Гуртожиток № 2

Форма 2.3.2
Порівняльний аналіз

даних загального споживання води за березень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Корпус 1

2 Корпус № 2

3 Корпус № 3

10 Гуртожиток № 6

11 Гуртожиток № 7

12 Гуртожиток № 8

7 Гуртожиток № 3

8 Гуртожиток № 4

9 Гуртожиток № 5

13 Всього  

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

квітень 2011

Місяць 
поточного року

квітень 2012

Попередній місяць 
поточного року
березень 2012

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 899,00 762,00 994,00 -137
грн. 4131,80 3867,91 5045,54 -263,89

м.куб 359,00 231,00 420,00 -128
грн. 1649,96 1172,56 2131,92 -477,4

м.куб 196,00 90,00 73,00 -106
грн. 900,82 456,84 370,55 -443,98

м.куб 948,00 779,00 983,00 -169
грн. 4357,01 3954,20 4989,71 -402,81

м.куб 52,00 48,00 56,00 -4
грн. 238,99 243,65 284,26 4,66

м.куб 706,72 1103,30 1025,72 396,5835926
грн. 2120,15 3508,49 3204,49 1388,344778

м.куб 1216,42 734,73 945,80 -481,6936263
грн. 3649,27 2336,44 2955,16 -1312,829755

м.куб 1962,58 2260,27 2055,20 297,6936263
грн. 5887,73 7187,66 6420,44 1299,929755

м.куб 1315,00 1050,00 1409,00 -265
грн. 3945,00 3339,00 4267,86 -606

м.куб 2140,28 1079,70 1151,28 -1060,583593
грн. 6420,85 3433,45 3596,69 -2987,404778

м.куб 3928,00 3382,00 3744,00 -546
грн. 11784,00 10754,76 11492,82 -1029

м.куб 0,00 441,00 368,00 441
грн. 0,00 1402,38 1129,56 1402,38

Форма 2.3.2
Порівняльний аналіз

даних загального споживання води за квітень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Корпус 1

2 Корпус № 2

3 Корпус № 3

7 Гуртожиток № 3

8 Гуртожиток № 4

9 Гуртожиток № 5

4 Корпус № 4

5 Корпус № 5

6 Гуртожиток № 2

10 Гуртожиток № 6

11 Гуртожиток № 7

12 Гуртожиток № 8  



 

 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

травень 2011

Місяць 
поточного року

травень 2012

Попередній місяць 
поточного року

квітень 2012
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 695,00 1042,00 762,00 347
грн. 3194,22 5289,20 3867,91 2094,98

м.куб 296,00 386,00 231,00 90
грн. 1360,42 1959,34 1172,56 598,92

м.куб 165,00 128,00 90,00 -37
грн. 758,34 649,73 456,84 -108,61

м.куб 771,00 1124,00 779,00 353
грн. 3543,52 5705,42 3954,20 2161,9

м.куб 53,00 64,00 48,00 11
грн. 243,59 324,86 243,65 81,27

м.куб 1052,70 856,17 1103,30 -196,5245981
грн. 3158,10 2722,64 3508,49 -435,4623689

м.куб 1005,56 486,39 734,73 -519,1745709
грн. 3016,69 1546,72 2336,44 -1469,973469

м.куб 1429,44 1541,61 2260,27 112,1745709
грн. 4288,31 4902,32 7187,66 614,0134688

м.куб 1246,00 1301,00 1050,00 55
грн. 3738,00 4137,18 3339,00 399,18

м.куб 1250,30 531,83 1079,70 -718,4754019
грн. 3750,90 1691,20 3433,45 -2059,697631

м.куб 4334,00 3744,00 3382,00 -590
грн. 13002,00 11905,92 10754,76 -1096

м.куб 0,00 413,00 441,00 413
грн. 0,00 1313,34 1402,38 1313,34

м.куб 12298 11618 11961 -680
грн. 40054,09 42147,87 41657,34 2093,78

4 Корпус № 4

5 Корпус № 5

6 Гуртожиток № 2

Форма 2.3.2
Порівняльний аналіз

даних загального споживання води за травень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Корпус 1

2 Корпус № 2

3 Корпус № 3

10 Гуртожиток № 6

11 Гуртожиток № 7

12 Гуртожиток № 8

7 Гуртожиток № 3

8 Гуртожиток № 4

9 Гуртожиток № 5

13 Всього  

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

червень 2011

Місяць 
поточного року
червень 2012

Попередній місяць 
поточного року

травень 2012
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 740,00 815,00 1042,00 75
грн. 3401,04 4136,94 5289,20 735,9

м.куб 301,00 342,00 386,00 41
грн. 1383,40 1735,99 1959,34 352,59

м.куб 168,00 97,00 128,00 -71
грн. 772,13 492,37 649,73 -279,76

м.куб 1026,00 924,00 1124,00 -102
грн. 4715,50 4690,22 5705,42 -25,28

м.куб 61,00 46,00 64,00 -15
грн. 280,36 233,50 324,86 -46,86

м.куб 1017,85 394,03 856,17 -623,8196131
грн. 3053,55 1253,02 2722,64 -1800,53319

м.куб 666,42 164,22 486,39 -502,1941739
грн. 1999,25 522,23 1546,72 -1477,022522

м.куб 1178,58 574,78 1541,61 -603,8058261
грн. 3535,75 1827,79 4902,32 -1707,957478

м.куб 1439,00 839,00 1301,00 -600
грн. 4317,00 2668,02 4137,18 -1648,98

м.куб 668,15 282,97 531,83 -385,1803869
грн. 2004,45 899,84 1691,20 -1104,60681

м.куб 3847,00 3865,00 3744,00 18
грн. 11541,00 12290,70 11905,92 750

м.куб 0,00 357,00 413,00 357
грн. 0,00 1135,26 1313,34 1135,26

м.куб 11113 8701 11618 -2412
грн. 37003,43 31885,88 42147,87 -5117,55

Форма 2.3.2
Порівняльний аналіз

даних загального споживання води за червень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Корпус 1

2 Корпус № 2

3 Корпус № 3

7 Гуртожиток № 3

8 Гуртожиток № 4

9 Гуртожиток № 5

4 Корпус № 4

5 Корпус № 5

6 Гуртожиток № 2

13 Всього

10 Гуртожиток № 6

11 Гуртожиток № 7

12 Гуртожиток № 8

 



 

 

- економія         + 
перевитрата

Місяць 
попереднього року

липень 2011

Місяць 
поточного року

липень 2012

Попередній місяць 
поточного року
червень 2012

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 784,00 585,00 815,00 -199
грн. 3603,27 2969,46 4136,94 -633,81

м.куб 367,00 270,00 342,00 -97
грн. 1686,73 1370,52 1735,99 -316,21

м.куб 131,00 91,00 97,00 -40
грн. 602,08 461,92 492,37 -140,16

м.куб 948,00 701,00 924,00 -247
грн. 4357,01 3558,28 4690,22 -798,73

м.куб 58,00 36,00 46,00 -22
грн. 266,57 182,74 233,50 -83,83

м.куб 267,24 0,00 394,03 -267,243935
грн. 801,73 0,00 1253,02 -801,7318049

м.куб 150,23 7,50 164,22 -142,7296984
грн. 450,69 23,85 522,23 -426,8390951

м.куб 188,77 1,50 574,78 -187,2703016
грн. 566,31 4,77 1827,79 -561,5409049

м.куб 960,00 692,00 839,00 -268
грн. 2880,00 2200,56 2668,02 -679,44

м.куб 100,76 131,00 282,97 30,24393495
грн. 302,27 416,58 899,84 114,3118049

м.куб 3744,00 3503,00 3865,00 -241
грн. 11232,00 11139,54 12290,70 -92

м.куб 0,00 219,00 357,00 219
грн. 0,00 696,42 1135,26 696,42

м.куб 7699 6237 8701 -1462
грн. 26748,66 23024,64 31885,88 -3724,02

4 Корпус № 4

5 Корпус № 5

6 Гуртожиток № 2

Форма 2.3.2
Порівняльний аналіз

даних загального споживання води за липень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Корпус 1

2 Корпус № 2

3 Корпус № 3

10 Гуртожиток № 6

11 Гуртожиток № 7

12 Гуртожиток № 8

7 Гуртожиток № 3

8 Гуртожиток № 4

9 Гуртожиток № 5

13 Всього  

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

серпень 2011

Місяць 
поточного року

серпень 2012

Попередній місяць 
поточного року

липень 2012
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 634,00 567,00 585,00 -67
грн. 2913,86 2878,09 2969,46 -35,77
м.куб 214,00 183,00 270,00 -31
грн. 983,54 928,91 1370,52 -54,63
м.куб 108,00 77,00 91,00 -31
грн. 496,37 390,85 461,92 -105,52
м.куб 694,00 544,00 701,00 -150
грн. 3189,62 2761,34 3558,28 -428,28
м.куб 45,00 36,00 36,00 -9
грн. 206,82 182,74 182,74 -24,08
м.куб 275,58 0,00 0,00 -275,5849901
грн. 826,75 0,00 0,00 -826,7549702
м.куб 235,93 5,00 7,50 -230,9309091
грн. 707,79 15,90 23,85 -691,8927273
м.куб 7,07 0,00 1,50 -7,069090909
грн. 21,21 0,00 4,77 -21,20727273
м.куб 953,00 486,00 692,00 -467
грн. 2859,00 1545,48 2200,56 -1313,52
м.куб 103,42 101,00 131,00 -2,41500994
грн. 310,25 321,18 416,58 10,93497018
м.куб 3624,00 3744,00 3503,00 120
грн. 10872,00 11905,92 11139,54 1034
м.куб 0,00 145,00 219,00 145
грн. 0,00 461,10 696,42 461,1
м.куб 6894 5888 6237 -1006
грн. 23387,21 21391,51 23024,64 -1995,7

Форма 2.3.2
Порівняльний аналіз

даних загального споживання води за серпень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Корпус 1

2 Корпус № 2

3 Корпус № 3

7 Гуртожиток № 3

8 Гуртожиток № 4

9 Гуртожиток № 5

4 Корпус № 4

5 Корпус № 5

6 Гуртожиток № 2

13 Всього

10 Гуртожиток № 6

11 Гуртожиток № 7

12 Гуртожиток № 8

 



 

 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

вересень 2011

Місяць 
поточного року
вересень 2012

Попередній місяць 
поточного року

серпень 2012
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 677,00 792,00 567,00 115
грн. 3111,49 4020,19 2878,09 908,7
м.куб 320,00 134,00 183,00 -186
грн. 1470,72 680,18 928,91 -790,54
м.куб 134,00 84,00 77,00 -50
грн. 615,86 426,38 390,85 -189,48
м.куб 607,00 501,00 544,00 -106
грн. 2789,77 2543,08 2761,34 -246,69
м.куб 45,00 134,00 36,00 89
грн. 206,82 680,18 182,74 473,36
м.куб 931,38 0,00 0,00 -931,375086
грн. 2794,13 0,00 0,00 -2794,125258
м.куб 1082,50 188,91 5,00 -893,5833669
грн. 3247,49 600,75 15,90 -2646,745529
м.куб 871,50 507,09 0,00 -364,4166331
грн. 2614,51 1612,53 0,00 -1001,974471
м.куб 1061,00 316,00 486,00 -745
грн. 3183,00 1004,88 1545,48 -2178,12
м.куб 565,62 500,00 101,00 -65,62491397
грн. 1696,87 1590,00 321,18 -106,8747419
м.куб 3624,00 3744,00 3744,00 120
грн. 10872,00 11905,92 11905,92 1034
м.куб 0,00 336,00 145,00 336
грн. 0,00 1068,48 461,10 1068,48
м.куб 9919 7237 5888 -2682
грн. 32602,66 26132,57 21391,51 -6470,09

4 Корпус № 4

5 Корпус № 5

6 Гуртожиток № 2

Форма 2.3.2
Порівняльний аналіз

даних загального споживання води за вересень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Корпус 1

2 Корпус № 2

3 Корпус № 3

10 Гуртожиток № 6

11 Гуртожиток № 7

12 Гуртожиток № 8

7 Гуртожиток № 3

8 Гуртожиток № 4

9 Гуртожиток № 5

13 Всього  

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

жовтень 2011

Місяць 
поточного року
жовтень 2012

Попередній місяць 
поточного року
вересень 2012

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 1150,00 628,00 792,00 -522
грн. 4610,37 3187,73 4020,19 -1422,64

м.куб 593,00 342,00 134,00 -251
грн. 2375,57 1735,99 680,18 -639,58

м.куб 238,00 123,00 84,00 -115
грн. 953,90 624,35 426,38 -329,55

м.куб 1160,00 1062,00 501,00 -98
грн. 4648,10 5390,71 2543,08 742,61

м.куб 70,00 67,00 134,00 -3
грн. 280,56 340,09 680,18 59,53

м.куб 1025,00 635,61 0,00 -389,3934246
грн. 3075,01 2021,24 0,00 -1053,770723

м.куб 1050,36 478,27 188,91 -572,0907683
грн. 3151,08 1520,89 600,75 -1630,184028

м.куб 1105,64 1378,73 507,09 273,0907683
грн. 3316,92 4384,37 1612,53 1067,444028

м.куб 1503,00 791,00 316,00 -712
грн. 4509,00 2515,38 1004,88 -1993,62

м.куб 785,00 756,39 500,00 -28,6065754
грн. 2354,99 2405,32 1590,00 50,33072303

м.куб 3382,00 3624,00 3744,00 242
грн. 10146,00 11524,32 11905,92 1378

м.куб 0,00 472,00 336,00 472
грн. 0,00 1500,96 1068,48 1500,96

м.куб 12062 10358 7237 -1704
грн. 39421,5 37151,35 26132,57 -2270,15

Форма 2.3.2
Порівняльний аналіз

даних загального споживання води за жовтень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Корпус 1

2 Корпус № 2

3 Корпус № 3

7 Гуртожиток № 3

8 Гуртожиток № 4

9 Гуртожиток № 5

4 Корпус № 4

5 Корпус № 5

6 Гуртожиток № 2

13 Всього

10 Гуртожиток № 6

11 Гуртожиток № 7

12 Гуртожиток № 8

 



 

 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

листопад 2011

Місяць 
поточного року
листопад 2012

Попередній місяць 
поточного року
жовтень 2012

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 854,00 626,00 628,00 -228
грн. 4334,90 3177,57 3187,73 -1157,33
м.куб 411,00 359,00 342,00 -52
грн. 2086,24 1822,28 1735,99 -263,96
м.куб 192,00 132,00 123,00 -60
грн. 974,59 670,03 624,35 -304,56
м.куб 864,00 961,00 1062,00 97
грн. 4385,66 4878,04 5390,71 492,38
м.куб 65,00 61,00 67,00 -4
грн. 329,94 309,64 340,09 -20,3
м.куб 989,48 501,56 635,61 -487,9116474
грн. 2968,43 1594,97 2021,24 -1373,453387
м.куб 1299,67 628,03 478,27 -671,6373361
грн. 3899,01 1997,14 1520,89 -1901,866178
м.куб 1740,33 1603,97 1378,73 -136,3626639
грн. 5220,99 5100,62 4384,37 -120,3738216
м.куб 1527,00 776,00 791,00 -751
грн. 4581,00 2467,68 2515,38 -2113,32
м.куб 1349,52 1179,44 756,39 -170,0883526
грн. 4048,57 3750,61 2405,32 -297,966613
м.куб 3986,00 3624,00 3624,00 -362
грн. 11958,00 11524,32 11524,32 -434
м.куб 0,00 552,00 472,00 552
грн. 0,00 1755,36 1500,96 1755,36
м.куб 13278 11004 10358 -2274
грн. 44787,33 39048,26 37151,35 -5739,07

4 Корпус № 4

5 Корпус № 5

6 Гуртожиток № 2

Форма 2.3.2
Порівняльний аналіз

даних загального споживання води за листопад 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Корпус 1

2 Корпус № 2

3 Корпус № 3

10 Гуртожиток № 6

11 Гуртожиток № 7

12 Гуртожиток № 8

7 Гуртожиток № 3

8 Гуртожиток № 4

9 Гуртожиток № 5

13 Всього  

- економія         + 
перевитрата

Місяць 
попереднього 

року
грудень 2011

Місяць 
поточного 

року
грудень 2012

Попередній місяць 
поточного року
листопад 2012

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 926,00 688,00 626,00 -238
грн. 4700,37 3492,29 3177,57 -1208,08

м.куб 444,00 352,00 359,00 -92
грн. 2253,74 1786,75 1822,28 -466,99

м.куб 102,00 114,00 132,00 12
грн. 517,75 578,66 670,03 60,91

м.куб 802,00 885,00 961,00 83
грн. 4070,95 4492,26 4878,04 421,31

м.куб 68,00 81,00 61,00 13
грн. 345,17 411,16 309,64 65,99

м.куб 1096,96 787,73 501,56 -309,2268446
грн. 3290,88 2505,00 1594,97 -785,8883424

м.куб 1076,71 874,51 628,03 -202,2060395
грн. 3230,14 2780,93 1997,14 -449,2069863

м.куб 1674,29 1586,49 1603,97 -87,79396054
грн. 5022,86 5045,05 5100,62 22,1869863

м.куб 1470,00 818,00 776,00 -652
грн. 4410,00 2601,24 2467,68 -1808,76

м.куб 984,04 1286,27 1179,44 302,2268446
грн. 2952,12 4090,32 3750,61 1138,208342

м.куб 3382,00 3532,00 3624,00 150
грн. 10146,00 11231,76 11524,32 1086

м.куб 0,00 533,00 552,00 533
грн. 0,00 1694,94 1755,36 1694,94

м.куб 12026 11538 11004 -488
грн. 40939,98 40710,36 39048,26 -229,62

Форма 2.3.2
Порівняльний аналіз

даних загального споживання води за грудень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Корпус 1

2 Корпус № 2

3 Корпус № 3

7 Гуртожиток № 3

8 Гуртожиток № 4

9 Гуртожиток № 5

4 Корпус № 4

5 Корпус № 5

6 Гуртожиток № 2

13 Всього

10 Гуртожиток № 6

11 Гуртожиток № 7

12 Гуртожиток № 8

 



 

 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

січень 2011

Місяць 
поточного року

січень 2012

Попередній місяць 
поточного року

грудень 2011
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 202,00 109,00 207,00 -93
грн. 928,39 553,28 1050,73 -375,11

м.куб 843,00 769,00 857,00 -74
грн. 2286,22 2307,00 2571,00 20,78

м.куб 1045 878 1064 -167
грн. 3214,61 2860,28 3621,73 -354,33

даних загального споживання води за січень 2011-2012 рр.
Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

3 Всього

1 Навчальний 
корпус

2 Гуртожиток №9

Форма 2.3.5
Порівняльний аналіз

 
 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

лютий 2011

Місяць 
поточного року

лютий 2012

Попередній місяць 
поточного року

січень 2012
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 114,00 147,00 109,00 33
грн. 523,94 746,17 553,28 222,23

м.куб 946,00 1033,00 769,00 87
грн. 2769,74 3099,00 2307,00 329,26

м.куб 1060 1180 878 120
грн. 3293,68 3845,17 2860,28 551,49

Форма 2.3.5

2 Гуртожиток №9

3 Всього

Порівняльний аналіз
даних загального споживання води за лютий 2011-2012 рр.

Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Навчальний 
корпус

 
 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього 

року
березень 2011

Місяць 
поточного року
березень 2012

Попередній місяць 
поточного року

лютий 2012
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 136,00 113,00 147,00 -23
грн. 625,06 573,59 746,17 -51,47

м.куб 926,00 804,00 1033,00 -122
грн. 2778,00 2515,32 3099,00 -262,68

м.куб 1062 917 1180 -145
грн. 3403,06 3088,91 3845,17 -314,15

Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Форма 2.3.5

1 Навчальний 
корпус

2 Гуртожиток №9

3 Всього

Порівняльний аналіз
даних загального споживання води за березень 2011-2012 рр.

 
 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

квітень 2011

Місяць 
поточного року

квітень 2012

Попередній місяць 
поточного року
березень 2012

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 168,00 136,00 113,00 -32
грн. 772,13 690,34 573,59 -81,79

м.куб 813,00 933,00 804,00 120
грн. 2439,00 2966,94 2515,32 527,94

м.куб 981 1069 917 88
грн. 3211,13 3657,28 3088,91 446,15

Форма 2.3.5

2 Гуртожиток №9

3 Всього

Порівняльний аналіз
даних загального споживання води за квітень 2011-2012 рр.

Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Навчальний 
корпус

 
 



 

 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

травень 2011

Місяць 
поточного року

травень 2012

Попередній місяць 
поточного року

квітень 2012
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 170,00 137,00 136,00 -33
грн. 781,32 695,41 690,34 -85,91

м.куб 762,00 1013,00 933,00 251
грн. 2286,00 3221,34 2966,94 935,34

м.куб 932 1150 1069 218
грн. 3067,32 3916,75 3657,28 849,43

Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Форма 2.3.5

1 Навчальний 
корпус

2 Гуртожиток №9

3 Всього

Порівняльний аналіз
даних загального споживання води за травень 2011-2012 рр.

 
 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

червень 2011

Місяць 
поточного року
червень 2012

Попередній місяць 
поточного року

травень 2012
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 148,00 117,00 137,00 -31
грн. 680,21 593,89 695,41 -86,32

м.куб 854,00 640,00 1013,00 -214
грн. 2562,00 2035,20 3221,34 -526,8

м.куб 1002 757 1150 -245
грн. 3242,21 2629,09 3916,75 -613,12

Форма 2.3.5

2 Гуртожиток №9

3 Всього

Порівняльний аналіз
даних загального споживання води за червень 2011-2012 рр.

Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Навчальний корпус

 
 

- економія         + 
перевитрата

Місяць 
попереднього року

липень 2011

Місяць 
поточного року

липень 2012

Попередній місяць 
поточного року
червень 2012

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 182,00 87,00 117,00 -95
грн. 836,47 441,61 593,89 -394,86

м.куб 423,00 411,00 640,00 -12
грн. 1269,00 1306,98 2035,20 37,98

м.куб 605 498 757 -107
грн. 2105,47 1748,59 2629,09 -356,88

Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Форма 2.3.5

1 Навчальний 
корпус

2 Гуртожиток №9

3 Всього

Порівняльний аналіз
даних загального споживання води за липень 2011-2012 рр.

 
 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

серпень 2011

Місяць 
поточного року

серпень 2012

Попередній місяць 
поточного року

липень 2012
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 183,00 103,00 87,00 -80
грн. 841,07 522,83 441,61 -318,24

м.куб 162,00 235,00 411,00 73
грн. 486,00 744,12 1306,98 258,12

м.куб 345 338 498 -7
грн. 1327,07 1266,95 1748,59 -60,12

Форма 2.3.5

2 Гуртожиток №9

3 Всього

Порівняльний аналіз
даних загального споживання води за серпень 2011-2012 рр.

Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Навчальний 
корпус

 
 



 

 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

вересень 2011

Місяць 
поточного року
вересень 2012

Попередній місяць 
поточного року

серпень 2012
(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 183,00 80,00 103,00 -103
грн. 841,07 406,08 522,83 -434,99

м.куб 795,00 908,00 235,00 113
грн. 2385,00 2887,44 744,12 502,44

м.куб 978 988 338 10
грн. 3226,07 3293,52 1266,95 67,45

Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Форма 2.3.5

1 Навчальний 
корпус

2 Гуртожиток №9

3 Всього

Порівняльний аналіз
даних загального споживання води за вересень 2011-2012 рр.

 
 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

жовтень 2011

Місяць 
поточного року
жовтень 2012

Попередній місяць 
поточного року
вересень 2012

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 292,00 159,00 80,00 -133
грн. 959,24 807,08 406,08 -152,16

м.куб 991,00 1202,00 908,00 211
грн. 2973,00 3822,36 2887,44 849,36

м.куб 1283 1361 988 78
грн. 3932,24 4629,44 3293,52 697,2

Форма 2.3.5

2 Гуртожиток №9

3 Всього

Порівняльний аналіз
даних загального споживання води за жовтень 2011-2012 рр.

Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Навчальний 
корпус

 
 

- економія         
+ перевитрата

Місяць 
попереднього року

листопад 2011

Місяць 
поточного року
листопад 2012

Попередній місяць 
поточного року
жовтень 2012

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 232,00 128,00 159,00 -104
грн. 1177,63 649,73 807,08 -527,90

м.куб 1111,00 1166,00 1202,00 55
грн. 3333,00 3707,88 3822,36 374,88

м.куб 1343 1294 1361 -49
грн. 4510,63 4357,61 4629,44 -153,02

Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Форма 2.3.5

1 Навчальний 
корпус

2 Гуртожиток №9

3 Всього

Порівняльний аналіз
даних загального споживання води за листопад 2011-2012 рр.

 
 

- економія         + 
перевитрата

Місяць 
попереднього 

року
грудень 2011

Місяць 
поточного 

року
грудень 2012

Попередній місяць 
поточного року
листопад 2012

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 207,00 133,00 128,00 -74
грн. 1050,73 675,11 649,73 -375,62

м.куб 857,00 1375,00 1166,00 518
грн. 2571,00 4372,50 3707,88 1801,5

м.куб 1064 1508 1294 444
грн. 3621,73 5047,61 4357,61 1425,88

Форма 2.3.5

1 Навчальний 
корпус

2 Гуртожиток №9

3 Всього

Порівняльний аналіз
даних загального споживання води за грудень 2011-2012 рр.

Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

 



 

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(січень 2011)

Місяць 
поточного року        

(січень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(грудень  2011)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 704 642 738 -62
грн. 510,68 465,7 535,35 -44,98

м.куб 568 505 565 -63
грн. 412,02 366,33 409,85 -45,69

м.куб 1218 1164 1267 -54
грн. 883,54 844,37 919,08 -39,17

м.куб 207 165 183 -42
грн. 150,17 119,69 132,75 -30,48

м.куб 826 640 743 -186
грн. 599,17 464,26 538,97 -134,91

м.куб 12 12 40 0
грн. 56,24 56,24 181,14 0

м.куб 3535 3128 3536 -407
грн. 2611,82 2316,59 2717,14 -295,23

6 Корпус № 1

7 Всього

4 Гуртожиток № 5 

5 Гуртожиток № 6

3 Гуртожиток № 4

1 Гуртожиток № 2

2 Гуртожиток № 3

Форма 2.4.1
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за січень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(лютий 2011)

Місяць 
поточного року        

(лютий 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(січень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 665 633 642 -32
грн. 482,4 459,17 465,7 -23,23

м.куб 518 488 505 -30
грн. 375,75 353,98 366,33 -21,77

м.куб 1106 1202 1164 96
грн. 802,29 871,92 844,37 69,63

м.куб 192 169 165 -23
грн. 139,28 122,58 119,69 -16,7

м.куб 621 623 640 2
грн. 450,47 451,97 464,26 1,5

м.куб 41 100 12 59
грн. 126,84 468,74 56,24 341,9

м.куб 3143 3215 3128 72
грн. 2377,03 2728,36 2316,59 351,33

Гуртожиток № 2

Гуртожиток № 3

Гуртожиток № 4

Гуртожиток № 5 

Гуртожиток № 6

Корпус № 1

Форма 2.4.1
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за лютий 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

7 Всього

4

5

6

1

2

3

№ п/п Приміщення

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(березень 2011)

Місяць 
поточного року        
(березень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(лютий  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 681 726 633 45
грн. 494 526,64 459,17 32,64

м.куб 545 578 488 33
грн. 395,34 419,29 353,98 23,95

м.куб 1151 1382 1202 231
грн. 834,93 1002,5 871,92 167,57

м.куб 198 188 169 -10
грн. 143,63 136,38 122,58 -7,25

м.куб 501 749 623 248
грн. 363,43 543,31 451,97 179,88

м.куб 60 25 100 -35
грн. 185,63 117,18 468,74 -68,45

м.куб 3136 3648 3215 512
грн. 2416,96 2745,3 2728,36 328,34

7 Всього

4 Гуртожиток № 5 

5 Гуртожиток № 6

6 Корпус № 1

1 Гуртожиток № 2

2 Гуртожиток № 3

3 Гуртожиток № 4

Форма 2.4.1
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за березень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(квітень 2011)

Місяць 
поточного року        
(квітень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(березень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 866 720 726 -146
грн. 628,2 522,29 526,64 -105,91

м.куб 622 604 578 -18
грн. 451,2 438,14 419,29 -13,06

м.куб 1483 1468 1382 -15
грн. 1075,77 1064,89 1002,5 -10,88

м.куб 212 184 188 -28
грн. 153,78 133,47 136,38 -20,31

м.куб 923 689 749 -234
грн. 669,54 499,8 543,31 -169,74

м.куб 55 89 25 34
грн. 190,46 64,57 117,18 -125,89

м.куб 4161 3754 3648 -407
грн. 3168,95 2723,16 2745,3 -445,79

7 Всього

4 Гуртожиток № 5 

5 Гуртожиток № 6

6 Корпус № 1

1 Гуртожиток № 2

2 Гуртожиток № 3

3 Гуртожиток № 4

Форма 2.4.1
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за квітень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

 



 

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць попереднього 
року                   

(травень 2011)

Місяць 
поточного року        
(травень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(квітень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 530 557 720 27
грн. 384,46 404,05 522,29 19,59

м.куб 516 400 604 -116
грн. 374,31 290,16 438,14 -84,15

м.куб 832 1025 1468 193
грн. 603,53 743,535 1064,89 140,005

м.куб 145 126 184 -19
грн. 105,18 91,4 133,47 -13,78

м.куб 813 548 689 -265
грн. 589,75 397,519 499,8 -192,231

м.куб 25 20 89 -5
грн. 86,57 93,74 64,57 7,17

м.куб 2861 2676 3754 -185
грн. 2143,8 2020,404 2723,16 -123,396

7 Всього

4 Гуртожиток № 5 

5 Гуртожиток № 6

6 Корпус № 1

1 Гуртожиток № 2

2 Гуртожиток № 3

3 Гуртожиток № 4

Форма 2.4.1
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за травень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(червень 2011)

Місяць 
поточного року        
(червень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(травень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 1223 741 557 -482
грн. 887,17 537,52 404,05 -349,65

м.куб 825 743 400 -82
грн. 598,46 538,97 290,16 -59,49

м.куб 1911 1199 1025 -712
грн. 1386,24 869,76 743,535 -516,48

м.куб 327 207 126 -120
грн. 237,21 150,16 91,4 -87,05

м.куб 1056 590 548 -466
грн. 766,03 427,98 397,519 -338,05

м.куб 20 21 20 1
грн. 69,26 98,44 93,74 29,18

м.куб 5362 3501 2676 -1861
грн. 3944,37 2622,83 2020,404 -1321,54

№ п/п Приміщення

Гуртожиток № 4

Гуртожиток № 5 

Гуртожиток № 6

Корпус № 1

Всього

5

6

7

3

4

Форма 2.4.1
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за червень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Гуртожиток № 2

Гуртожиток № 3

1

2

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(липень 2011)

Місяць 
поточного року        
(липень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(червень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 655 1 741 -654
грн. 475,14 0,7254 537,52 -474,4146

м.куб 561 0 743 -561
грн. 406,95 0 538,97 -406,95

м.куб 874 87 1199 -787
грн. 634 63,11 869,76 -570,89

м.куб 217 65 207 -152
грн. 157,41 47,15 150,16 -110,26

м.куб 432 202 590 -230
грн. 313,37 146,54 427,98 -166,83

м.куб 0 0 21 0
грн. 0 0 98,44 0

м.куб 2739 355 3501 -2384
грн. 1986,87 257,5254 2622,83 -1729,3446

7 Всього

4 Гуртожиток № 5 

Гуртожиток № 2

2 Гуртожиток № 3

3 Гуртожиток № 4

Форма 2.4.1
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за липень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

5 Гуртожиток № 6

6 Корпус № 1

1

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(серпень 2011)

Місяць поточного 
року        (серпень 

2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(липень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 164 1 1 -163
грн. 118,96 0,7254 0,7254 -118,2346

м.куб 180 0 0 -180
грн. 130,57 0 0 -130,57

м.куб 158 61 87 -97
грн. 114,61 44,25 63,11 -70,36

м.куб 130 50 65 -80
грн. 94,3 36,27 47,15 -58,03

м.куб 341 78 202 -263
грн. 247,37 56,59 146,54 -190,78

м.куб 0 0 0 0
грн. 0 0 0 0

м.куб 973 190 355 -783
грн. 705,81 137,8354 257,5254 -567,9746

6 Корпус № 1

7 Всього

5 Гуртожиток № 6

Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Гуртожиток № 2

2 Гуртожиток № 3

Форма 2.4.1
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за серпень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення

3 Гуртожиток № 4

4 Гуртожиток № 5 

 



 

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(вересень 2011)

Місяць 
поточного року        
(вересень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(серпень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 624 214 1 -410
грн. 452,65 155,23 0,7254 -297,42

м.куб 224 98 0 -126
грн. 162,49 71,09 0 -91,4

м.куб 398 410 61 12
грн. 288,7 297,42 44,25 8,72

м.куб 141 114 50 -27
грн. 102,28 82,7 36,27 -19,58

м.куб 299 523 78 224
грн. 216,9 379,39 56,59 162,49

м.куб 30 20 0 -10
грн. 122,06 93,74 0 -28,32

м.куб 1716 1379 190 -337
грн. 1345,08 1079,57 137,8354 -265,51

6 Корпус № 1

7 Всього

4 Гуртожиток № 5 

5 Гуртожиток № 6

Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Гуртожиток № 2

2 Гуртожиток № 3

Форма 2.4.1
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за вересень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення

3 Гуртожиток № 4

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(жовтень 2011)

Місяць 
поточного року        
(жовтень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(вересень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 258 600 214 342
грн. 187,15 435,25 155,23 248,1

м.куб 591 220 98 -371
грн. 428,71 159,59 71,09 -269,12

м.куб 1320 1020 410 -300
грн. 957,53 739,9 297,42 -217,63

м.куб 160 107 114 -53
грн. 116,07 77,62 82,7 -38,45

м.куб 711 475 523 -236
грн. 515,76 344,56 379,39 -171,2

м.куб 45 29 20 -16
грн. 203,78 135,94 93,74 -67,84

м.куб 3085 2451 1379 -634
грн. 2409 1892,86 1079,57 -516,14

6 Корпус № 1

7 Всього

3 Гуртожиток № 4

4 Гуртожиток № 5 

5 Гуртожиток № 6

Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Гуртожиток № 2

2 Гуртожиток № 3

Форма 2.4.1
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за жовтень 2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(листопад 2011)

Місяць 
поточного року        
(листопад 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(жовтень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 923 594 600 -329
грн. 669,54 430,8876 435,25 -238,6524

м.куб 594 374 220 -220
грн. 430,88 271,2996 159,59 -159,5804

м.куб 1300 1032 1020 -268
грн. 943,02 748,6128 739,9 -194,4072

м.куб 163 113 107 -50
грн. 118,25 81,9702 77,62 -36,2798

м.куб 733 608 475 -125
грн. 531,72 441,0432 344,56 -90,6768

м.куб 30 22 29 -8
грн. 135,85 103,13 135,94 -32,72

м.куб 3743 2743 2451 -1000
грн. 2829,26 2076,9434 1892,86 -752,3166

Гуртожиток № 2

2 Гуртожиток № 3

6 Корпус № 1

7 Всього

3 Гуртожиток № 4

4 Гуртожиток № 5 

5 Гуртожиток № 6

Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1

Форма 2.4.1
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за листопад2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(грудень 2011)

Місяць поточного 
року        (грудень 

2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(листопад  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 738 626 594 -112
грн. 535,35 454,1 430,8876 -81,25

м.куб 565 529 374 -36
грн. 409,85 383,74 271,2996 -26,11

м.куб 1267 1151 1032 -116
грн. 919,08 834,94 748,6128 -84,14

м.куб 183 147 113 -36
грн. 132,75 106,63 81,9702 -26,12

м.куб 743 724 608 -19
грн. 538,97 525,19 441,0432 -13,78

м.куб 40 19 22 -21
грн. 181,14 89,06 103,13 -92,08

м.куб 3536 3196 2743 -340
грн. 2717,14 2393,66 2076,9434 -323,48

3 Гуртожиток № 4

4 Гуртожиток № 5 

5 Гуртожиток № 6

Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Гуртожиток № 2

2 Гуртожиток № 3

6 Корпус № 1

7 Всього

Форма 2.4.1
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за грудень  2011-2012 рр.
Київський національний університет технологій і дизайну

№ п/п Приміщення

 



 

 

- економія         + 
перевитрата

Місяць 
попереднього року                   

(січень 2011)

Місяць 
поточного року        

(січень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(грудень  2011)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 90 85 105 -5
грн. 65,29 61,66 76,16 -3,63

Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Гуртожиток № 9

Форма 2.4.2
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за січень 2011-2012 рр.
Коледж КНУТД

№ п/п

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(лютий 2011)

Місяць 
поточного року        

(лютий 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(січень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 138 109 85 -29
грн. 100,11 79,08 61,66 -21,03

Порівняльний аналіз
даних споживання газу за лютий 2011-2012 рр.

Коледж КНУТД

Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Гуртожиток № 91

№ п/п Приміщення

Форма 2.4.2

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(березень 2011)

Місяць 
поточного року        
(березень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(лютий  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 102 98 109 -4
грн. 73,99 71,1 79,08 -2,89

1 Гуртожиток № 9

даних споживання газу за березень 2011-2012 рр.
Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Форма 2.4.2
Порівняльний аналіз

 
 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(квітень 2011)

Місяць 
поточного року        
(квітень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(березень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 119 89 98 -30
грн. 86,32 64,56 71,1 -21,76

1 Гуртожиток № 9

даних споживання газу за квітень 2011-2012 рр.
Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Форма 2.4.2
Порівняльний аналіз

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць попереднього 
року                   

(травень 2011)

Місяць 
поточного року        
(травень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(квітень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 58 68 89 10
грн. 42,07 49,33 64,56 7,26

1 Гуртожиток № 9

даних споживання газу за травень 2011-2012 рр.
Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Форма 2.4.2
Порівняльний аналіз

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(червень 2011)

Місяць 
поточного року        
(червень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(травень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 70 57 68 -13
грн. 50,78 41,3478 49,33 -9,4322

Коледж КНУТД

Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Гуртожиток № 9

№ п/п Приміщення

1

Форма 2.4.2
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за червень 2011-2012 рр.

 
 
 



 

 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(липень 2011)

Місяць 
поточного року        
(липень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(червень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 57 31 57 -26
грн. 41,35 22,4874 41,3478 -18,8626

даних споживання газу за липень 2011-2012 рр.
Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Форма 2.4.2
Порівняльний аналіз

1 Гуртожиток № 9  
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(серпень 2011)

Місяць поточного 
року        (серпень 

2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(липень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 39 27 31 -12
грн. 28,29 19,59 22,4874 -8,7

Форма 2.4.2
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за серпень 2011-2012 рр.
Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Гуртожиток № 9  
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(вересень 2011)

Місяць 
поточного року        
(вересень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(серпень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 92 107 27 15
грн. 66,74 77,62 19,59 10,88

1 Гуртожиток № 9

Форма 2.4.2
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за вересень 2011-2012 рр.
Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

 
 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(жовтень 2011)

Місяць 
поточного року        
(жовтень 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(вересень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 134 140 107 6
грн. 97,2 101,56 77,62 4,36

1 Гуртожиток № 9

Форма 2.4.2
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за жовтень 2011-2012 рр.
Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(листопад 2011)

Місяць 
поточного року        
(листопад 2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(жовтень  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 113 117 140 4
грн. 81,97 84,87 101,56 2,9

1 Гуртожиток № 9

Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

Форма 2.4.2
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за листопад 2011-2012 рр.

 
 

- економія ,                
+ перевитрата         

Місяць 
попереднього року                   

(грудень 2011)

Місяць поточного 
року        (грудень 

2012)

Попередній місяць 
поточного року 
(листопад  2012)

(гр.6-гр.5)

1 2 3 5 6 7 8
м.куб 105 155 117 50
грн. 76,16 112,44 84,87 36,28

Форма 2.4.2
Порівняльний аналіз

даних споживання газу за грудень  2011-2012 рр.
Коледж КНУТД

№ п/п Приміщення
Од.вимі-
рювання

Періоди для порівняння

1 Гуртожиток № 9  
 



 

 

 
 

Додаток М 

Реєстр 
  

лічильників комерційного та технічного обліку 
енергоспоживання та води 

КНУТД 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Київ ‒ 2012 
                                                                                                                                                                                  



 

 

 
Таблиця 1 – Лічильники  теплоенергії  ‒ комерційного обліку  (договір № 520243 гр.1063 від 15.10.2000 р.) 

№ 
п.п 
 

Адреса встановлення 
лічильника 

Будівлі, які 
обліковують

ся 
лічильником 

Розрахунковий 
рахунок Тип лічильника Заводський № Дата 

 випуску 
Дата вводу в 
експлуатацію 

Дата  
повірки 

Дата 
наступної  
 повірки 

Наявність 
можливості 

підключення 
до 

комп’ютера, 
принтера, 

адаптер‒інтер
фейс  

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1    1  Вул.П.Мирного,5 Гуртожиток 
 № 5 

 520784 
 

Calmex‒U 
VKP‒441 09275  24.11. 

1998 24.06.11 2013 ‒ 

     2  Вул.Лейпцигська,16 Гуртожиток 
№ 7 

520591 
 
 

СВТУ‒10М  
 (вик‒5) 16469  05.11. 

2010 05.11.2010 2014 RS‒232 

     3  Вул.Кіквідзе 11б‒13б Гуртожитки 
№2‒6 

520248 
 

Calmex‒U 
VKP‒441 11442  27.10. 1998 30.05.2012 2014 ‒ 

     4  Вул.Кіквідзе 33‒35 Гуртожитки 
№3‒4 520271 АКВА МВТ‒М 28570  15.06. 2006 02.07.2010 2014 RS‒232 

     5  Вул.Н. –Данченка,2  
(гол.корп.) Корпус №1 520855 АКВА МВТ‒2М 52638  08.09. 

2008 24.05.2012 2016 RS‒232 c 

     6  Вул.Кутузова 4а Корпус №5 520531 АКВА МВТ‒М 2369  2001 24.06.2011 2013 RS‒232 

    7  Вул. Н. –Данченка,2 
(корп.№3) Корпус №3 520853 СТ‒U 

Mullikal‒III 879720  05.08. 1999 24.06.2011 2013 RS‒232 

    8  Вул. Н. Данченка,2 
(УЕМ) УЕМ 520856 АКВА МВТ‒М 2370  02.08. 2001 24.06.2011 2013 RS‒232 

     9  Вул. П.Мирного 9 Корпус №8 520791 АКВА МВТ‒2М 48326  2008 24.06.2011 2013 RS‒232 с 
 
 
 
 
 
 



 

 

Таблиця 2 – Лічильники газу – комерційного обліку 

№ 
п.п 

 
 

Адреса встановлення 
лічильника 

Будівлі, які 
олбіковують

ся 
лічильником 

Розрахунковий 
номер та № 
договору на 
постачання 

Тип лічильника Заводський № Дата 
випуску 

Дата вводу 
в 

експлуатац
ію 

Дата 
повірки 

Дата 
наступної 
повірки 

Наявність 
можливості 
підключенн

я до 
комп’ютера, 

принтера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Вул.Кіквідзе, 13б Гуртожи‒то

к № 2 
9092579 G‒6     9092579 1995 25.12.1997 08.2008 08.2013 ‒ 

2 257201 G‒6 257201 н.д. н.д. 08.2008 08.2013 ‒ 
3 Вул.Кіквідзе, 33 Гуртожиток 

№3 
181896 G‒6 181896 10.1997 02.07.1998 08.2008 08.2013 ‒ 

4 181614 G‒6 181614 10.1997 26.08.1998 08.2008 08.2013  
5 Вул.Кіквідзе,35 Гуртжиток 

№4 
124004 G‒6 124004 н.д. н.д. 08.2008 08.2013 ‒ 

6 123347 G‒6 123347 н.д. н.д. 08.2008 08.2013  
7 Вул.П.Мирного, 5 Гуртжиток 

№5 
177895 G‒6 177895 09.1997 02.07.1998 08.2008 08.2013 ‒ 

8 185562 G‒6 185652 11.1997 02.07.1998 08.2008 08.2013  
9 

Вул.Кіквідзе, 11б Гуртожи‒то
к № 6 

9084758 G‒6 9084758 13.10.1995 02.07.1998 08.2008 08.2013 ‒ 
10 181594 G‒6 181594 10.1997 02.07.1998 08.2008 08.2013  
11 182012 G‒6 182012 10.1997 02.07.1998 08.2008 08.2013  
12 Вул. Руданського, 22 Гуртожиток 

№9, коледж 
9088647 G‒6 9088647 н.д. н.д 08.2008 08.2013 ‒ 

13 9083032 G‒6 9083032 н.д. н.д. 08.2008 08.2013  

14 

Вул.Немировича –
Данченка, 2 

Коридор 
кафедри 

технології 
шкіри 

144612 G‒6 144612   08.2012 08.2017 ‒ 

15 Ауд.201 19879 G‒6 19879 02.1997 н.д. 08.2012 08.2017 ‒ 
16 Ауд.209 19330 G‒6 19330 20.05.1997 04.09.1997 08.2012 08.2017 ‒ 
17 Ауд.258 3041084 G‒4 3041084 17.09.1997 19.09.1997 08.2012 08.2017 ‒ 
18 Ауд.127 132300 G‒6 132300 12.1996 19.09.1997 08.2012 08.2017 ‒ 

 
 
 
 
 



 

 

Таблиця 3 –  Лічильники води ‒ комерційного обліку 
№ 
п.п 
 
 

Адреса 
встановлення 
лічильника 

Будівлі, 
які 
олбікову
ються 
лічильник
ом 

Розрахунко
вий номер, 

хв.‒хол.вода 
гв.‒гар.вода 

Тип 
лічильника 

Заводський № Діаме
тр 
умовн
ого 
прохо
ду, 
 
мм 

Дата 
випуску 

Дата 
вводу в 
експлуата
цію 

Дата 
повірки 

Дата 
наступної 
повірки 

Н
ая

вн
іс

ть
 м

ож
ли

во
ст

і 
пі

дк
лю

че
нн

я 
до

 
ко

ма
’ю

те
ра

, п
ри

нт
ер

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1  Вул. Н.‒Данченка,2 Корп.№1 522‒37‒хв. МТК UA‒25 200805001209 25 25.02.2009  25.02.2009 25.02.2013 ‒ 
2  Вул. Н.‒Данченка,2 Корп.№1 522‒36‒хв. MTK UA‒40 200805003413 40 20.01.2009  20.01.2009 20.01.2013 ‒ 
3  Вул. Н.‒Данченка,2 Корп.№2 522‒40‒хв. MTK UA‒25 200805001210 25 25.02.2009  25.02.2009 25.02.2013 ‒ 
4  Вул. Н.‒Данченка,2 Корп.№3 522‒41‒хв. MTK UA‒25 200805001207 25 25.02.2009  25.02.2009 25.02.2013 ‒ 
5  Вул. Н.‒Данченка,2 Корп.№4 522‒38‒хв. MTK UA‒25 200805001208 25 25.02.2009  25.02.2009 25.02.2013 ‒ 
6  Вул. П.Мирного,4 Корп.№5 522‒32‒хв.  MTQn ‒25 0802753885 25 2008  19.07.2008 19.07.2012 19.07.2016 ‒ 
7  Вул. Кіквідзе, 13б Гурт.№ 2 519‒36‒хв. WPD‒50 120007698 50 н.д. 16.10.2012 16.10.2012 16.10.2016 ‒ 
8  Вул. Кіквідзе, 13б Гурт.№2 519‒102‒гв.  

MWN‒NK‒50 
05054569      ‒ 

9  Вул. Кіквідзе,33 Гурт.№3 519‒47‒хв. MTQn‒40 2008034 40 н.д.    ‒ 
10  Вул. Кіквідзе,35 Гурт.№4 519‒48‒хв.  MWN‒50 05056435 50 н.д 15.11.2012 15.11.2012 15.11.2016 ‒ 
11  Вул. Кіквідзе,35 Гурт.№4 519‒103‒гв

. 
 MWN‒50 05056558 50 н.д.    ‒ 

12  Вул. П.Мирного, 5 Гурт.№5 522‒24‒хв. MTQn‒40 2012662 40 н.д.    ‒ 
13  Вул. П.Мирного,5 Гурт.№5 522‒26‒гв.        ‒ 
14  Вул. Кіквідзе,13б Гурт.№6 519‒35‒хв. MWN‒50 120011851 50 н.д 16.10.2012 16.10.2012 16.10.2016 ‒ 
15  Вул. Лейпцігська,17 Гурт.№7 514‒12‒хв. MWN‒65 05053412 65 н.д. 15.11.2012 15.11.2012 15.11.2016 ‒ 
16  Вул. Лейпцігська,17 Гурт.№7 514‒75‒гв.         
17  Вул. Тимошенка, 

2‒Л 
Гурт.№8 418‒64‒хв. MTQn‒32 02234368 32 н.д.     

18  Вул. Білоруська,22  Коледж н.к 925‒100 MTK UA‒25 00090407835 25      
19  Вул. Руданського,2 Гурт.№9 907‒41 MTQn‒40 070262398 40      
            



 

 

 
 

Таблиця 4 – Лічильники  електроенергії  комерційного   обліку  
№ 
п.п 
 
 

Адреса 
встановлення 
лічильника 

Будівлі, які 
олбіковуються 
лічильником 

ТП від якої 
живиться 

№ 
договору 

на 
постачан

ня 

Тип лічильника Заводськ
ий № 

Дата 
випуску 

Дата вводу 
в 

експлуата
цію 

Дата 
повірки 

Дата 
наступної 
повірки 

Наявність 
можливості 
підключення 
до 
комп’ютера  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Н‒Данченка,2 Навч..корп.1,2,3, 

гурт.5,гаражі, 
їдальня, майстерні 

ТП‒740 873 EPQS 122/22/17S 745153 2011 2012 2011 2027 + 
2 Н‒Данченка,2 ТП‒740 873   EPQS 122/22/17S 745154 2011 2012 2011 2027 + 

3 Кіквідзе 13 Б Гурт.№ 2 ТП‒3337 873  НИК 2303 АРП 1Т 61322 2011 2012 2011 2027 + 
4 Кіквідзе 33 Гурт.№ 3 ТП‒2056 873  НИК 2303 АРП 1Т 137460 2011 2012 2011 2027 + 
5 Кіквідзе 35 Гурт.№ 4 ТП‒2056 873  НИК 2303 АРП 1Т 61326 2011 2012 2011 2027 + 
6 Кіквідзе 11 Б Гурт.№ 6 ТП‒2885 873  НИК 2303 АРП 1Т 137517 2011 2012 2011 2027 + 
7 Кіквідзе 11 Б Гурт.№ 6 ТП‒2885 873  НИК 2303 АРП 1Т 61324 2011 2012 2011 2027 + 
8 Лейпцігська 16 Гурт.№ 7 ТП‒3511 873  НИК 2303 АРП 1Т 61340 2011 2012 2011 2027 + 
9 Лейпцігська 16 Гурт.№ 7 ТП‒3511 873  НИК 2303 АРП 1Т 137524 2011 2012 2011 2027 + 

10 Тимошенка 2 Л Гурт.№ 8 ТП‒5507 873  НИК 2303 АРП 1Т 137520 2011 2012 2011 2027 + 
11 Тимошенка 2 Л Гурт.№ 8 ТП‒5507 873  НИК 2303 АРП 1Т 1377494 2011 2012 2011 2027 + 
12 Н‒Данченка,2 Н.корпус № 4 ТП‒3938 873  НИК 2303 АРП 1Т 137528 2011 2012 2011 2027 + 
13 Н‒Данченка,2 Н.корпус № 4 ТП‒3938 873  НИК 2303 АРП 1Т 138298 2011 2012 2011 2027 + 
14 Н‒Данченка,2 Н.корпус № 4 ТП‒3938 873  НИК 2303 АРП 1Т 137508 2011 2012 2011 2027 + 
15 Н‒Данченка,2 Н.корпус № 4 ТП‒3938 873  НИК 2303 АРП 1Т 101006 2011 2012 2011 2027 + 
16  Пр.Кутузова 4 А Н.корпус № 5 ТП‒2782 873  НИК 2303 АРП 1Т 101063 2011 2012 2011 2027 + 
17 Білоруська 22 Коледж КНУТД ТП‒2427 71197011  НИК 2303 АРП 2 336218 2009 2009 2009 2025 + 
18 Білоруська 22 Коледж КНУТД ТП‒2427 71197011  НИК 2303 АРП 1 248334 2009 2009 2009 2025 + 
19 Білоруська 22 Коледж КНУТД ТП‒2427 71197011  НИК 2303 АРП 2 335367 2009 2009 2009 2025 + 
20 Білоруська 22 Коледж КНУТД ТП‒2427 71197011  НИК 2303 АРП 2 336603 2009 2009 2009 2025 + 

21 Руданського 9 Гурт.№ 9    ТП‒312 71197011  НИК 2303 АРП 3 71175 2011 2011 2011 2027 + 
22 Руданського 9 Гурт.№ 9    ТП‒312 71197011  НИК 2303 АРП 3 45460 2010 2010 2010 2026 + 
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