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В даній статті розглядаються можливості реалізації потенціалу енергозбереження 

на основі впровадження демонстраційного енергоефективного проекту. Ключові аспекти 

модернізованої системи зосереджені на використанні джерел розосередженої генерації: 

традиційні, нетрадиційні, відновлювальні.  Досліджено економічну доцільність основних 

заходів направлених на підвищення рівня енергоефективності об’єктів бюджетної сфери; 

енергетичного комплексу; житлового і комунального господарства. 

 

Вступ 

Політика енергозбереження та підвищення енергоефективності в усіх елементах 

суспільного життя держави є важливим чинником впливу на сучасну енергетичну безпеку 

України, стабільне забезпечення виробництва та населення енергоносіями. Серед 

найважливіших умов сталого  та пропорційного розвитку держави є вирішення проблем 

енергоємності виробництва та суттєвого підвищення енергоефективності економіки, які 

протягом останніх років були і залишаються одними з основних чинників економічної і 
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національної безпеки. 

Київ – промислово розвинутий регіон, від стабільності функціонування якого залежить 

стабільність економіки країни в цілому. Розв’язання проблем ефективного та раціонального 

споживання енергоресурсів, впровадження енергоефективних, екологічно чистих технологій 

має для економіки столиці України велике значення. 

Реалізація потенціалу енергозбереження полягає в структурно-технологічній 

перебудові економіки міста та подальшому удосконаленні адміністративних і економічних 

механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності та енергозбереженню. Цей процес 

передбачає виведення з роботи морально застарілого, зношеного устаткування, припинення 

випуску неефективної (з точки зору енерговикористання) продукції та впровадження нових 

технологій, обладнання і побутових приладів, а також створення системи моніторингу 

виробництва та використання енергоносіїв. 

Частина технологічних заходів пов'язана зі скороченням використання енергоресурсів 

за рахунок підвищення рівня експлуатації існуючого енергетичного обладнання, модернізації 

технологічних процесів, перш за все, за рахунок маловитратних заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності використання ПЕР, усунення марнотратного використання 

енергоносіїв, зменшення втрат, оптимізацію режимів роботи. 

Заходи з підвищення енергоефективності повинні впроваджуватися на підставі 

цілеспрямованої державної політики щодо виконання обов'язкової державної експертизи і 

контролю за станом використаня енерговитратних технологій та створення за рахунок 

санкцій і законодавчо визначених обмежень таких умов, за яких використання такого 

обладнання та технологій буде припинено. 

Формування сприятливого клімату для виробництва та впровадження енергоефективних 

технологій, машин і устаткування можливе за умови проведення ефективної цінової 

політики, цільового кредитування відповідних програм та проектів за рахунок коштів 

державного і міського бюджетів[9]. 

Комплексний демонстраційний проект 

Впровадження демонстраційного  проекту на основі систем розосередженої генерації та 

використання відновлюваних джерел енергії є одним із важливих заходів на сьогоднішній 

день.  

Важливою частиною цього  проекту є проведення наукових досліджень, визначення 

ефективності впровадження енергозберігаючих заходів, експлуатаційних характеристик 

обладнання відновлюваної енергетики тощо. Аналіз отриманих даних дає можливість 

розробити відповідні заходи для підвищення рівня енергоефективності при подальшому 

впровадженні відповідних заходів та устаткування. 

До розгляду пропонується наступний проект:  

«Комплексна реконструкції  системи теплопостачання  житлового масиву «Теремки»».  
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Рис.1 План житлового масиву 

 

В проекті пропонується комплексна модернізація системи теплопостачання.  

У  житловому масиві буде здійснено [6]: 

− реконструкція котельні та впровадження когенераційних установок; 

− термосанація будівель соціально-культурного призначення та житлових будинків; 

− реконструкція теплових мереж з використанням попередньо-ізольованих труб; 

− впровадження індивідуальних теплових пунктів. 

-зменшення забруднення навколишнього середовища (парникових викидів у рамках 

Кіотського протоколу).  

Середньозважені теплові втрати будівель в опалювальний період у м. Києві, за рахунок 

термосанації можливо зменшити на 30–50% від базового періоду. Інтервал значень 

обумовлюється тим, що реальний рівень ефективності термосанації, в масштабах 

надзвичайно розвинутої системи теплопостачання м. Києва буде можливо відчути тільки для 

певного, району споживання тепла, ізольованого від загальної системи теплопостачання, та 

виконання повного обсягу заходів по модернізації системи теплопостачання – ефективної 

роботи модернізованих джерел теплопостачання, модернізації теплових мереж, забезпечення 

кожного об’єкту ІТП, реновації всіх будівель району споживання, забезпечення приладами 

обліку тепла, надійною та ефективною автоматикою,  як джерел теплогенерації так і кожного 

споживача. 

Невиконання модернізації хоча б одного елементу системи теплопостачання, а саме: 

джерело – тепломережа – забезпечення кожного об’єкту ІТП − термосанація будівель – облік 

та автоматичне регулювання – приводить до нівелювання досягнутого економічного ефекту. 

Реконструкція котельні та впровадження когенераційних установок [1] 

Районна котельня розташована на проспекті Глушкова, серед промислової забудови 
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(адміністративний район – Голосіївський). Передана в обслуговування ПАТ «Київенерго». 

Встановлена теплова потужність РК становить 118 Гкал/год. У котельній встановлено 4 

водогрійні котли ТВГ-8М (№№ 1, 2, 3, 4), 2 парові котли ДКВР-4/13, реконструйовані у 

водогрійні 2 водогрійні котли типу ПТВМ-30М (№№ 7,8). Водогрійні котли ТВГ-8М 

встановлені у 1972–1975 роках (№№ 1, 2, 3, 4), ПТВМ-30М  встановлені у 1987, 1988 роках 

(№№ 7, 8). Парові котли ДКВР-4/13, встановлені у 1975 році, на даний момент не працюють, 

знаходяться на консервації. 

Наявна потужність РК становить 118 Гкал/год, корисна потужність на виводах – 118 

Гкал/год. 

Основним паливом - є природний газ. Котли працюють на спільну димову трубу, 

висота якої 60 м, діаметр устя – 1,2 м. 

Система теплопостачання – закрита, проектний температурний графік становить 150–70 
о
С. 

Видача теплової потужності здійснюється по двох магістралях діаметром 300 мм (№ 1, 2). 

В межах проекту пропонується виконати комплексну реконструкцію РК «Теремки». 

Основними складовими реконструкції котельні є [7]: 

− заміна поверхонь нагріву та конвективних пучків котлів, з облаштуванням газощільних 

екранів котлів з легкою тепловою ізоляцією; 

− заміна 6 пальників на кожному котлі на 2 пальники виробництва SAACKE, загалом 12 

існуючих пальників замінюється на 4, з комплектними дуттьовими вентиляторами; 

− заміна автоматика котлів; 

− заміна насоси котельні; 

− за виконаним проектом реконструкції виконуються й інші роботи. 

Термосанація будівель соціально-культурного призначення та житлових будинків [2,6] 

За оцінками фахівців до 30% втрат тепла в квартирі (15–30%) втрачається через стіни, а 

в цілому для будинку ці втрати складають до 50% втрат (30–50%). 

Виявлення можливостей енергозбереження є лише орієнтиром на шляху до реальної 

економії палива. Ш швидкість просування на цьому шляху буде залежати від обсягу 

інвестицій, ефективності їх використання та розумності їх розподілу. Розрахунок вартості 

термосанації стандартної будівлі в м. Києві наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Розрахунок вартості термосанації стандартної будівлі в м. Києві 

Показники Значення 

Вартість 

утеплення 1 

м/кв, грн. 

Вартість 

утеплення 

типового 

будинку, 

грн. 

Кількість поверхів 9   

висота 30   

ширина 20   

довжина 30   

Площа віконних та засклених пройомів, % 16   

Коефіцієнт, який враховує вугли та нерівності 1,2   

Загальна площа будинку, кв. м 5 400   

Площа зовнішніх стін для утеплення, кв. м 3 024 240 725 760 
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Площа вікон для заміни, кв.м 480 800 384 000 

Площа даху для утеплення, кв.м 600 200 120 000 

Площа підпілля для утеплення, кв.м 600 200 120 000 

Всього вартість термосанації одного типового будинку, грн.  1 349 760 

Всього вартість термосанації 1 кв.м загальної площі типового 

будинку, грн. 
 250 

 

Реконструкція теплових мереж з використанням попередньо-ізольованих труб 

Приєднання місцевих систем гарячого водопостачання – незалежне, через водо-водяні 

підігрівачі, що ввімкнені, переважно за двоступеневою змішаною схемою. 

Прокладка існуючих теплопроводів майже всюди підземна, в основному, в непрохідних 

залізобетонних каналах з ізоляцією з мінвати або бітумоперліту. 

Нові теплові мережі прокладаються виключно з застосуванням попередньо-ізольованих 

трубних секцій заводського виготовлення. При проведенні реконструкції існуючих теплових 

мереж також застосовуються попередньо-ізольовані трубні секції заводського виготовлення.  

У технологічному ланцюгу виробництва, транспортування і розподілу та споживання 

теплової енергії найбільш вразливою ланкою є теплові мережі. 

Понад 51,5% обладнання і трубопроводів виробили свій нормативний ресурс та потребують 

заміни. 

Незадовільний технічний стан складових систем теплопостачання (магістральні та 

розподільчі теплові мережі, абонентські мережі, обладнання систем теплопостачання 

будинків та ін.) підтверджується щорічним зростанням кількості аварійних пошкоджень, що 

відповідно призводить до зростання витрат мережної води на підживлення майже в 2–3 рази 

під час пуску тепла. 

Першочергового перекладення протягом найближчих років потребують теплові мережі, 

збудовані за бітум-перлітовою технологією. 

Впровадження індивідуальних теплових пунктів [6] 

Сучасні ІТП включають модульні блоки з датчиками температури зовнішнього повітря 

і реалізують погодне та пофасадне регулювання, підтримуючи задану температурним 

графіком температуру в подаючому трубопроводі системи опалення. Використання ІТП має 

ряд переваг, а саме: сучасна автоматика модуля дозволяє економити  теплову енергію, 

зменшується довжина теплотраси, підвищується надійність теплопостачання; у випадках 

аварії відключається один ІТП, а не весь ЦТП. 

Останніми роками відбулися значні зміни в технічному переозброєнні теплових 

пунктів. Замість громіздких кожухотрубних водопідігрівачів почали використовувати 

компактні теплообмінники – пластинчаcті з високою щільністю теплового потоку. 

Енергоємне та шумне електрообладнання заміняється на малогабаритні та високоефективні 

електронасосні агрегати.  

Сума інвестицій на виконання програми по встановленню ІТП включає визначення для 

кожного будинку найкращої схеми, можливості перебудови приміщення будинків для 

розміщення і монтажу ІТП, вартість монтажу ІТП і перебудови чотирьохтрубної теплової 

мережі у двотрубну, демонтаж ЦТП та ін. Вартість будівництва одного ІТП в будинках 

споживачах тепла та ГВС, приймаємо на рівні 250 тис. грн. 

Рекомендується виконання робіт по ліквідації ЦТП та встановленню ІТП в кожному 

будинку.  
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Економічні показники проекту 

Амортизаційні відрахування – 4,15% від основних фондів кожного кварталу. Відсоток 

відрахування до фонду заробітної плати – 37% від величини заробітної плати. Розрахунки 

проводились без податкового обтяження. В якості основної розрахункової валюти вибрано – 

гривню. Проведено розрахунок економічних показників ефективності проекту для двох 

варіантів [10]: 

– ціна на природний газ складає 2600 грн./1000 м
3
 (ціна станом на 10 червня 2011 р.); 

– ціна на природний газ складає4000 грн./1000 м
3
 (прогнозована ціна). 

Річний дохід буде складатися з двох частин: 

− дохід від економії використання природного газу; 

− дохід від продажу одиниць зниження емісії СО2. 

Техніко-економічні показники для ціни газу 2600 грн. за 1000 куб. м приведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Техніко-економічні показники для ціни газу 2600 грн. за 1000 куб. м 

Показник Розмірність Значення 

Зменшення споживання палива за 

рахунок реконструкції системи 

теплопостачання 

тис. м
3
/рік 61950,870 

Інвестиційні затрати тис. грн 1455136,500 

Дохід від економії природного газу тис. грн 161072,262 

Загальний річний дохід тис. грн 179704,103 

Простий термін окупності років 8 − 9 

 

Бар`єри на шляху реалізації потенціалу енергозбереження та основні напрямки їх 

подолання 

Бар'єри на шляху підвищення енергоефективності мають дуже різну природу: цінові й 

фінансові; бар'єри, зв'язані зі структурою й організацією економіки й ринку; 

інституціональні, соціальні, культурні, поведінкові бар'єри тощо. Узагальнюючи, можна 

сказати, що всі фактори, які прямо або побічно впливають на процес прийняття рішень про 

використання енергії, можуть потенційно стати бар'єрами на шляху підвищення 

енергоефективності. Вони взаємозалежні між собою та як правило підсилюють гальмуючу 

дію один одного нга шляху реалізації потенціалу енергозбереження [3]. 

Всі бар'єри можна умовно розділити на п'ять великих груп: 

1)    недостача мотивації; 

2)    недостача інформації; 

3)    недостача організації та нормативно-правового забезпечення; 

4)    недоліки технології та недосконала організація ринку; 

5)    недостача фінансових ресурсів. 

Підвищення енергоефективності в житлових будівлях: 

Займаючи важливе місце за величиною кінцевого споживання енергії в Україні, 

житловий сектор має найбільший потенціал енергозбереження. Реалізація заходів з 

підвищення енергоефективності в житловому секторі допоможе також заощадити додаткові 

обсяги енергії внаслідок ефекту мультиплікації (супутнього зниження споживання первинної 

енергії. 
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Основні бар'єри енергоефективності в житловому секторі і рішення для усунення цих 

бар'єрів показані в табл. 3. 

                                                                           

                                                                                                                              Таблиця 3 

Бар’єри Шляхи вирішення 

Власники квартир і 

керівникипідприємствне 

знайоміізенергозберігаючими 

заходами 

Заходи з 

швидкою 

віддачею 

Розповсюдження інформації про 

підвищення енергоефективності 

Виконання вимого стандартівз 

теплозахисту будівель 

станедовільним  

Обов'язкові мінімально допустимі 

вимоги в стандартах 

енергоефективності будівель, введення 

енергетичних паспортів для 

моніторингу енергоефективності 

протягом періоду експлуатації будівель 

У забудовників таїх підрядників 

відсутні стимули щодо підвищення 

енергоефективності 

Базові 

заходи 

Вимоги підвищення енергоефективності 

при наданні фінансової підтримки від 

держави на проведення ремонтів 

У власників квартир 

відсутністимули інвестувати в 

енергозбереження 

Стимулювання встановлення пристроїв 

обліку 

Обмежений доступ власниківта 

керівникипідприємств до джерел 

зовнішнього фінансування 

Розроблення типових перфоманс-

контрактів на управління  будівлями 

Створення фонду, надаючого гарантії по 

кредитам на проведення ремонтів, 

підвищуючих енергоефективність 

будівлі 

Впровадження стандартів 

енергоефективності і маркування для 

освітлюваних і електропобутових 

приладів 

 

 На рівень енергоефективності будівель впливає безліч різних організацій, що беруть 

участь у будівництві, управлінні та експлуатації будівель. 
 

Усі вони мають можливість впливати на споживання енергії всередині будівель, але 

небагато з них мають стимул міняти що-небудь. Основні бар'єри, які властиві саме Україні: 

низькі тарифи на енергоресурси для населення; відсутність ефективного контролю 

дотримання існуючих стандартів для будівель, що будуються; недостатня обізнаність про 

енергоефективність серед домовласників, що в підсумку визначає їх поведінку. Необхідно 

відзначити, що бар'єри і рішення різні для різних типів будівель. Можна виділити три групи: 

будівлі, що будуються; будівлі, в яких здійснюється реконструкція або капітальний ремонт; 

будівлі, що експлуатуються. 

Усунення бар'єрів у житловому секторі вимагає, перш за все, забезпечення дотримання 

стандартів енергоефективності будівель. Додаткові вигоди можуть бути отримані шляхом 

вдосконалення збору даних по енергоспоживанню в житлових будівлях і поширення 

інформації серед домовласників. Також можливе застосування перформанс-контрактів за 

участю ОСББ або керуючих компаній. 
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Бар'єри і рішення з підвищення енергоефективності в житлових будівлях істотно 

розрізняються залежно від терміну експлуатації будівлі [5].  

Для підвищення енергоефективності у житловому секторі необхідно: 

1. Закріпити мінімально допустимі вимоги при будівництві і реконструкції як 

обов'язкові для виконання. Будівельні норми і правила є широко вживаним інструментом 

підвищення енергоефективності в інших країнах і часто є обов'язковими. Подібні стандарти 

вже існують і в Україні. Необхідно зробити вимоги відповідних СНіП по класу енергетичної 

ефективності будівлі більш жорсткими та обов'язковими до застосування. Більше того, 

мінімально допустимий клас енергоефективності будівель повинен з часом підвищуватися. 

Введення обов'язкових вимог до енергозбереження в будинках, що будуються чи 

реконструюються, є найбільш економічно ефективним способом економії енергії в 

житловому секторі.  

2. Ввести моніторинг енергоефективності в процесі експлуатації будівель. Виконання 

цієї рекомендації потребує розробки стандартизованих форм статистичної звітності і 

проведення регулярних енергетичних обстежень будівель. Енергетичні паспорти потрібні 

для перетворення показника енергоефективності на знак якості у житловому секторі, 

створення стимулів для інновацій та інвестицій і підвищення інформованості як продавців, 

так і покупців на ринку житла. 

3. Ввести вимогу реалізації енергозберігаючих заходів, як обов’язкової умови надання 

фінансової підтримки для проведення ремонтів з національного або місцевого бюджету. 

Введення і чітке визначення концепції підвищення енергоефективності в умовах надання 

державного і муніципального фінансування призведе до того, що домогосподарства 

здійснюватимуть енергозберігаючі заходи при проведенні ремонтів будівель. 

4. Створити гарантійний фонд за кредитами на проведення капітального і поточного 

ремонтів. У багатьох країнах створені інститути, які надають гарантії по кредитах, видаваних 

об'єднанням домовласників на проведення капітальних і поточних ремонтів. До завдання 

подібної організації входять: 

– надання гарантії по кредиту для зниження ризиків для банку і стимулювання 

місцевих банків на початок роботи з асоціаціями домовласників по фінансуванню 

капітальних і поточних ремонтів з прицілом на підвищення енергоефективності; 

– сприяння зміні відносин домовласників: від залежності від муніципалітетів у 

проведенні капітальних ремонтів до перебирання на себе відповідальності за свою власність. 

5. Розробити типові контракти на управління, орієнтоване на результат, для ОСББ і 

керуючих компаній. ОСББ або керуючі компанії можуть посприяти в агрегуванні капіталів 

індивідуальних домовласників для реалізації енергозберігаючих заходів у місцях загального 

користування. Нині в м. Києві мало діючих ОСББ і вони часто  недостатньо погоджено 

діють, щоб отримати необхідне фінансування для реалізації енергозберігаючих заходів у 

місцях загального користування, а також не мають ніякої власності, щоб запропонувати її 

банку як заставу. Поки небагато керуючих компаній досягли належного рівня розвитку, але 

ситуація динамічно змінюється. Проте оплата послуг цих компаній, як правило, має 

фіксований розмір, що не сприяє підвищенню енергоефективності. 

6. Надати стимули до масового поширення систем обліку. Облік споживання газу і 

теплової енергії може призвести до значної економії в житлових будівлях. Споживачів 

можна стимулювати до придбання власних приладів обліку шляхом підвищення величини 

оплати за нормативами споживання; тоді їх рахунки значно знизяться після установки 

приладів обліку і переходу на плату за реальне, а не нормативне споживання. У багатьох 

випадках споживачі можуть почати економити гроші вже при переході на оплату за 
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показниками приладів обліку, без підвищення величини оплати за нормативами.  

У доповнення до приладів обліку, які дають змогу споживачам відстежувати і 

регулювати своє споживання, будівлі можуть проектуватися так, щоб ефективніше сприяти 

регулюванню теплопостачання на індивідуальному рівні. 

7. Впровадити стандарти енергоефективності і маркування освітлювальних та 

електропобутових приладів. Стандарти і маркування енергоефективності стимулюватимуть 

промислові підприємства до виробництва ефективної продукції і сприятимуть інформуванню 

споживачів про найбільш ефективні товари. Подібні стандарти широко та успішно 

використовуються у всьому світі.  

8. Знайти оптимальні способи зміни поведінки споживачів. Спосіб подачі інформації є 

основним чинником, що визначає, чи змінять споживачі свою поведінку. Підвищення рівня 

обізнаності в питаннях енергоефективності через ув'язку з екологічними програмами 

виявилося дуже успішним в Європі. Проте нещодавно проведені дослідження показали, що 

на людей більший вплив чинять соціальні норми, ніж інформація.  

При розробці інформаційних кампаній в м. Києві необхідно застосовувати тактику, 

яка найефективніше породжує бажану реакцію у відповідь і дії з боку індивідуальних 

домогосподарств. Тільки коли енергозбереження стане соціальною нормою в Україні 

загалом та в м. Києві зокрема, відбудеться зміна повсякденних стереотипів споживання і 

зрушення цінностей у бік підвищення енергоефективності; 

9. Почати інформаційну кампанію з підвищення енергоефективності.Інформаційна 

кампанія може стати ефективним інструментом надання домогосподарствам інформації про 

численні вигоди і простоту реалізації енергозберігаючих заходів. Поширення інформації 

потрібне для підвищення обізнаності та розуміння значення енергозбереження.   

 

Займаючи важливе місце за величиною кінцевого споживання енергії в Україні, 

житловий сектор має найбільший потенціал енергозбереження. Реалізація заходів з 

підвищення енергоефективності в житловому секторі допоможе також заощадити додаткові 

обсяги енергії внаслідок ефекту мультиплікації (супутнього зниження споживання первинної 

енергії. 

У м. Києві, як і в Україні загалом, є величезний потенціал підвищення 

енергоефективності при виробництві та розподілі теплової енергії. В табл. 4 показано деякі 

основні бар'єри в секторі теплопостачання і пріоритетні рішення для їх усунення. Найбільш 

суттєві бар'єри для підвищення енергоефективності теплопостачання включають 

застосування методології тарифоутворення, юридичну структуру муніципальних 

підприємств і відсутність міжсекторної координації та інформації.  

 

                                                                                                                  Таблиця 4 

Бар’єри Шляхи вирішення 

Недосконалість методики 

тарифоутворення 

Заходи з 

швидкою 

віддачею 

Реформування методології з 

тарифоутворення 

Політичне втручання Обмеження граничного росту цін 

Метод «витрати плюс» Повне покриття всіх витрат 

Дуже короткий терміндії тарифів Реорганізація муніципальних 

теплопостачальних підприємств у 

комерційні структури або частково 

державні партнерства 

Юридична структура і управління 

муніципальними 
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теплопостачаючими організаціями Базові 

заходи 

Розробленнятакоординація планів 

розвитку муніципальних систем 

теплопостачання 
Нестача інформації та міжсекторної 

і внутрішньосекторної координації 

 

В табл. 5 показано бар'єри і рішення для підвищення енергоефективності в 

електроенергетиці. 

                                                                                      

                                                                                                                                    Таблиця 5 

Бар’єри Шляхи вирішення 

Недосконалість 

методології 

тарифоутворення 

Заходи з 

швидкою 

віддачею 

Реформа методології тарифоутворення 

Регульовані тарифи, основані на вартості активів, 

необхідних для генерації 

Двоставочний тариф 

Відмова від перехресного субсидування 
Перевага будівництва 

нових потужностей 

Базові заходи 

 

 

 

 

 

Реалізація програми управління попитом 

Завищені прогнози 

росту споживання 

електроенергії 

Відображення кількісного споживання 

Спрощення і уніфікація потреб і процедур 

розміщення і приєднання нових станцій 

Відсутність 

координації між 

енергозберігаючими 

компаніями 

Високо- 

затратні, 

високо- 

ефективні 

заходи 

Завершення реформи електроенергетики 

 

Спростивши і уніфікувавши вимоги до визначення місць розташування нових 

електроенергетичних об'єктів і до приєднання їх до енергосистеми, можна стимулювати 

приватний сектор до будівництва найбільш ефективних джерел і до зведення їх там, де вони 

сприятимуть усуненню чинників, що обмежують передачу електроенергії. Спільне 

вироблення тепла і електроенергії часто є найбільш ефективним способом виробництва 

енергії. Децентралізовані джерела, розташовані біля ізольованих зон навантаження, можуть 

сприяти усуненню «вузьких місць» при передачі електроенергії і підвищенню загальної 

надійності системи. Без лібералізації порядку розміщення і підключення нових джерел 

вітчизняна електроенергетика отримає тільки те, що захочуть побудувати великі 

електрозабезпечуючі компанії, а це не завжди відповідає потребам економіки. 

 

Висновки 

 

В даній статті розглядаються можливості реалізації потенціалу енергозбереження на 
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основі впровадження демонстраційного енергоефективного проекту.Важливою частиною 

цього  проекту є проведення наукових досліджень, визначення ефективності впровадження 

енергозберігаючих заходів, експлуатаційних характеристик обладнання відновлюваної 

енергетики тощо. Аналіз отриманих даних дає можливість розробити відповідні заходи для 

підвищення рівня енергоефективності при подальшому впровадженні відповідних заходів та 

устаткування.В проекті пропонується комплексна модернізація системи теплопостачання.  

У  житловому масиві пропонується провести: 

− реконструкцію котельні та впровадження когенераційних установок; 

− термосанацію будівель соціально-культурного призначення та житлових будинків; 

− реконструкцію теплових мереж з використанням попередньо-ізольованих труб; 

− впровадження індивідуальних теплових пунктів. 

В результаті проведення даних заходів отримуємо: зменшення забруднення навколишнього 

середовища (парникових викидів у рамках Кіотського протоколу), технічну та економічну 

ефективність.  

Впровадження демонстраційного  проекту на основі систем розосередженої генерації та 

використання відновлюваних джерел енергії є одним із важливих заходів на сьогоднішній 

день. Невиконання модернізації хоча б одного елементу системи теплопостачання, а саме: 

джерело – тепломережа – забезпечення кожного об’єкту ІТП − термосанація будівель – облік 

та автоматичне регулювання – приводить до нівелювання досягнутого економічного ефекту. 
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