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Питання енергоефективності та енергозбереження на сьогоднішній день є 

одними із найважливіших пріоритетів соціально-економічного розвитку 

України. По даним Держстата, в 2014 році було імпортовано 19,466 млрд 

м
3
природного газу із РФ та Європи на суму $5,695 млрд. а загальне споживання 

склало 42,465 млрд м
3
. Основним споживачем голубого палива являється 

населення та підприємства «Теплокомуненерго» (ТКЕ), на їхню частку 

приходиться, відповідно,15,1 млрд м
3
 та 7,5 млрд м

3
. З цього видно, що ця 

галузь потребує реформування. Одним із таких заходів являється перехід до 

альтернативних видів палива. 

Згідно Національному плану дій по відновлювальній енергетиці на період 

до 2020 року, основним напрямком повинна стати биоенергетика. В нашій 

країні спрощення процедури введення в експлуатацію об'єктів теплоенергетики, 

що використовують поновлювані джерела енергії, і стимулюючий тариф для 

виробництва тепла з біомаси, дозволили ввести за 2014-й і першу половину 

2015 року такі котельні сумарною потужністю 740 МВт. Це дозволило знизити 

споживання природного газу приблизно на 2,4 млрд м
3
, що становить 5,6% від 

загальної кількості. 

В даній науково-дослідницькій роботі об’єктом дослідження є системи 

опалення та гарячого водопостачання муніципальних споживачів. 

Метою роботи є підвищення ефективності постачання та споживання 

теплової енергії муніципальними об'єктами. В процесі дослідження розглянуто 

декілька можливих енергозберігаючих схем теплопостачання з використанням 

відновлювальних джерел енергії. Розглянуто привабливість відмови від 

централізованої системи. Проаналізовано можливість використання сонячних 

колекторів для гарячого водопостачання. Визначена економія енергоресурсів 

від встановлення твердопаливних котлів, працюючих на біомасі, Оцінено 

доцільність переходу до електронагріву в системах теплопостачання. 

Проведено порівняльний аналіззапропонованих рішень за критеріями 

економічної ефективності. 
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