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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАСТАРІЛОГО

ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Житлово-комунальне господарство -  це складний комплекс галузей, що 
забезпечують утримання та функціонування житлового фонду населених пунк
тів, надають послуги населенню та іншим споживачам з водо-, газо-, тепло- та 
електропостачання. Послуги галузі мають високу енергоємність, що в умовах 
енергетичної кризи висуває на перше місце проблеми енергозбереження. Ком
плексне вирішення цієї проблеми допоможе успішно подолати економічну та 
енергетичну кризу в умовах обмежених енергетичних ресурсів і підвищення 
вартості енергоносіїв [1-3].

Щороку будівельний та житлово-комунальний сектори економіки Украї
ни споживають майже третину всіх енергетичних ресурсів держави, тому пи
тання енергозбереження при комплексній реконструкції житлового фонду 
України є пріоритетним на сьогоднішній день. Україна посідає перше місце за 
енергоємністю ВВП (обсяг споживання енергоресурсів для задоволення енерге
тичних виробничих і невиробничих потреб країни на одиницю ВВП). Питома 
вага енергоресурсів у витратах на утримання та експлуатацію житла сягає 60 -  
80 %, а на опалення житлового фонду щорічно витрачається вдвічі більше (з 
розрахунку на одного мешканця), ніж у країнах ЄС [4-5]. Що стосується спо
живання теплової енергії у житловому секторі, то найбільша питома вага (87 %) 
припадає на будинки. При цьому втрати теплової енергії впродовж року скла
дають понад 11 % обсягів відпущеної теплової енергії. Найбільші втрати тепло
вої енергії у житловому фонді -  близько 30% та у зовнішніх мережах -  до 25 %.

Саме тому дослідження сучасних напрямків та методів енергозбереження 
в житловому секторі є актуальним.

Для проведення ефективної цілеспрямованої діяльності держави щодо ор
ганізації та координації дій у сфері енергозбереження розробляються та прий
маються державні цільові, регіональні, місцеві та інші програми. Зокрема, важ
ливе місце займає Галузева програма підвищення енергоефективності у будів
ництві, що затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будів
ництва України [6], метою якої є створення умов для:

- оптимізації паливно-енергетичного балансу будівельної галузі;
- зниження питомого енергоспоживання будівель і споруд житлово- 

цивільного призначення до рівня розвинутих держав світу;
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- скорочення рівня експлуатаційних втрат паливно-енергетичних ре
сурсів та води на об’єктах будівництва;

- гармонізації нормативної бази щодо енергоефективності будівель
них об’єктів до вимог європейських норм та стандартів.

Згідно з Галузевою програмою, подальший розвиток і вдосконалення іс
нуючих нормативних та методичних документів, спрямованих на енергоефек- 
тивність, потребує реалізації комплексного підходу до мінімізації енергоспо
живання об’єктів, включаючи крім запровадження сучасних огороджувально- 
утеплювальних систем і конструкцій, комплексний облік і автоматичне регу
лювання споживання всіх видів енергоресурсів, забезпечення сучасного рівня 
комфорту в приміщеннях, оптимізацію використання джерел енергопостачання 
з розширенням їх за рахунок використання альтернативних та відновлювальних 
джерел енергії (сонця, вітру, геотермальної, біоенергії, природної і техногенної 
теплоти), оптимізацію об’ємно-планувальних рішень будинків, їх форми та орі
єнтації у конкретних кліматичних умовах.

До цього часу відсутнє обґрунтування стратегії комплексної реконструк
ції житлової забудови, не вирішена проблема комплексного енергозбереження в 
житловому секторі (розробка ефективних систем теплозахисту, енергозберіга
ючих систем життєзабезпечення будівель, створення прогресивної нормативної 
бази, створення ефективного фінансово-економічного механізму енергозбере
ження тощо).

Таким чином, для забезпечення енергоефективності в житлово- 
комунальному секторі необхідно покращити експлуатаційні характеристики 
будівель, забезпечити проведення їх теплової санації та модернізації інженер
ного обладнання, що передбачає:

- виявлення основних резервів енергозбереження в житловому фонді;
- проведення активної просвітницької роботи серед мешканців бага

токвартирного житлового фонду;
- приведення в належний технічний стан фасадів житлових будинків, 

покрівель та під’їздів будинків;
- використання під час розробки та затвердження проектно- 

кошторисної документації на реконструкцію та технічне переосна
щення об'єктів житлово-комунального господарства енергоефекти- 
вних технологій, обладнання, сучасних матеріалів;

- впровадження принципово нових енергозберігаючих підходів при 
будівництві житла;

- використання сучасних інноваційних підходів до утилізації тепла;
- забезпечення пристроями регулювання систем опалення в будин

ках;
- застосування малопотужних люмінесцентних ламп у внутрішньо- 

під’їздному освітленні житлових будинків, встановлення датчиків 
присутності, які вмикають освітлення;

- налагодження ефективної системи комерційного обліку тепла тощо.
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При цьому дуже важливим є такі чинники, як підтримка уряду, а також
використання зарубіжного досвіду для створення ефективного економічного
механізму інвестування в енергозбереження.
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АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ СХЕМ КОМБІНОВАНОГО 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

При відсутності в будинку централізованого електропостачання можливі 
два варіанти забезпечення електроенергією. Перший спосіб забезпечити наяв
ність двох комплектів акумуляторних батарей, з яких один знаходиться в робо
ті, а інший на зарядці. Другий варіант - установка вітрового турбогенератора, 
що застосовується тільки для заряду батарей. Найчастіше комбінують обидва 
способи як взаємно доповнюються.

У віддаленій місцевості, при відсутності ліній електропередач (ЛЕП) авто
номний вид вітряка може стати єдиним джерелом енергії для його власника, то-
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