
Экологический менеджмент как 

инструмент наращивания 

потенциала местного сообщества в 

интересах его устойчивого развития

или Через энергосбережение к развитию 

регионов

Лариса Яковюк, менеджер проектов 

РСЭОО «Живое партнёрство».



Партнёры проекта 
 РСЭОО «Живое партнёрство»,

ОО «Лебен нах Чернобыль», Франкфурт-на-Майне,

 МЭОО «ЭНДО», г.Чаусы,

 ОО «ЗОВиК», г.Вилейка, 

 Районные исполнительные комитеты:

 г.Ветка, Гомельской области, 

 г.Вилейка, Минской области, 

 г.Чаусы, Могилёвской области.



Пилотные территории проекта

 Ветковский район Гомельской обл,

 Вилейский район Минской обл,

 Чаусский район Могилёвской обл.

Местные 

стратегии 

устойчивого 

развития 

(МП-21) 



Сеть организаций «Белый аист»
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Сеть «Белый аист»

Вилейка

Минск

Молодечно

Жодино

Щучин

Гомель

Жлобин

Гродно

Сморгонь

Петриков

Брест

Пинск

Браслав

Лепель

Орша

Поставы

Слоним

Могилёв

Чаусы

Города-подписанты 

Соглашения мэров

Цель к 2030 г. на 30 %: 

- снижение выбросов СО2;

- снижение энергопотребления;

- увеличение доли ВИЭ.

ВСЕГО 45 городов и районов РБ, в т.ч.

Ветка

Вилейка

Могилёв

Орша

Пинск

Сморгонь

Чаусы

Программа поддержки Беларуси 



Ежедневный мониторинг энергопотребления в 

организациях бюджетной сферы с помощью 

программы «Энергобаланс»

Что мы сделали: 

Программа поддержки Беларуси 

1. Создали доп.сайт для «Энергобаланса» в 

Беларуси. 

2. Собрали сведения об организациях трёх 

районов (учреждения образования, 

здравоохранения, культуры).

3. Создали страницу для каждой организации.

4. Провели обучение руководителей и 
исполнителей.

--

Обеспечили возможность использования 

«Энергобаланса»  для трёх районов.





Программа “ Энергобаланс ”

Программа имеет 3 базовых инструмента:

- Ввод данных 

- Анализ данных 

- Администрирование 

Все данные связаны между собой связями различных 

уровней и характеров. Разделение их происходит для выделения 

частей необходимых для различных пользователей программы.



Программа “ Энергобаланс ”

Начальная страница



Программа “ Энергобаланс ”

Инструмент: ВВОД ДАННЫХ



Программа “ Энергобаланс ”

Увійшовши в систему користувачу необхідно лише внести покази лічильників які були ним зняті, а також при його наявності ввести
коефіцієнт розрахунку даного лічильника. Інструмент містить чотири основні пункти: ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, ВОДА, ТЕПЛО, ГАЗ.

Инструмент: ВВОД ДАННИХ
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Програма “ Енергобаланс ”

Після внесення показів лічильників та їх коефіцієнтів необхідно вказати дату та час коли були зняти показники та натиснути кнопку
“ДОДАТИ”. Після чого дані будуть внесенні в єдину базу даних та їх коректування буде можливим лише відповідальним за програму
особам (адміністраторам).

Инструмент: ВВОД ДАННЫХ



Програма “ Енергобаланс ”

Даний інструмент надає змогу переглянути фактичне споживання енергоносіїв як кожним закладом окремо так і в розрізі окремої
групи. Для початку необхідно вибрати власне який заклад Ви хочете переглянути, період та знову ж таки пройти процедуру
авторизації. Прикладу виберемо розділ “ Інші ” та установу “ Рятувальна станція ”.

Інструмент: АНАЛІЗ ДАНИХ



Програма “ Енергобаланс ”

Після проведення усіх необхідних процедур ми отримуємо власне аналіз використання усіх видів енергоносіїв закладом як у
табличній формі так і у графіках. Крім того маємо порівняння із встановленими лімітами на дані види енергоносіїв для даних
закладів, а також дані споживання на одного учня.

Інструмент: АНАЛІЗ ДАНИХ
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Програма “ Енергобаланс ”

При виборі не однієї установи, а певної групи ми отримуємо зведений порівняльний аналіз також із графічними матеріалами. При
наведенні курсором на гістограму на графічному матеріалі висвічується установа та її споживання. Проте якщо нас зацікавила якась
конкретна установа ми відразу натискаємо на її назву і переходимо на перегляд аналізу по ній.

Інструмент: АНАЛИЗ ДАННЫХ (ОБЩИЙ)



Програма “ Енергобаланс ”

При виборі не однієї установи, а певної групи ми отримуємо зведений порівняльний аналіз також із графічними матеріалами. При
наведенні курсором на гістограму на графічному матеріалі висвічується установа та її споживання. Проте якщо нас зацікавила якась
конкретна установа ми відразу натискаємо на її назву і переходимо на перегляд аналізу по ній.

Інструмент: АНАЛИЗ ДАННЫХ (ОБЩИЙ) удель.расход на 1 чел/сут



Програма “ Енергобаланс ”

Модуль: Структура расходов



Преимущества «Энергобаланса»

 Максимально возможное исключение человеческого фактора.

 Простота в использовании, не требует специальной подготовки пользователей.

 Независимость от имеющегося программного обеспечения. 

 Возможность наблюдения данных с любой точки планеты, где есть Интернет. 

 Возможность обеспечения контроля за использованием энергоресурсов и выявления 

возможных мест экономии.

 Полезен для руководителя организации, городского управления , финансового отдела.



Трудности/ недостатки

 Есть данные, но некому анализировать. 

 На уровне местного руководства нет специалиста – энергоменеджера.

 Лимиты утверждаются на отдел (образования), но не по отдельным организациям.

 Централизованная система распределения бюджетных средств  не мотивирует 

руководителей организаций к экономии энергоресурсов.  



Дзякуй за ўвагу!
і

Далучайцеся да «Энергабалансу»!

Ларыса Якавюк, 

РСЭГА «Жывое партнёрства»
тэл. 8 029 3355708,

е-mail: lar.yakoviuk@yandex.ru

Программа поддержки Беларуси 


