№11 · Липень 2017 р.

Нове Тепло
Що робить облавтодор?

(стор. 2)

Чим замінити газ для
промисловості?
(стор. 3)

Сонячна батарея на
даху? Ні!
(стор. 4)

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ:
ЯК ПІДНЯТИ ПЛАНКУ?

Фахівець з
інвестиційного банкінгу
Марк Івашко

Для вирішення економічних і соціальних
проблем Україні необхідно щорічно отримувати іноземних інвестицій
на суму майже 40 млрд.
доларів.
Сільське господарство, будівництво,
металургія, машинобудування та новітні технології — галузі української
економіки, що найбільш
привабливі для іноземних інвесторів. Втім дедалі частіше інвестори

показують своє невдоволення нестійкою економічною
ситуацією в країні. Цікаво, хто буде виводити країну
зі страшної прірви, якщо іноземці не витримають
тяжкої долі?
Чому ж до України не поспішає іноземний інвестор? З якими труднощами він стикається у цій
сфері, бажаючи працювати на нашому ринку? — ми
поцікавилися у фахівця з розміщення приватного
акціонерного капіталу, незалежного члена в спостережних радах українських та зарубіжних компаній,
члена інвестиційного комітету «Zubr Capital Fund I»
Білорусь Марка Івашка (початок інтерв’ю читайте
у попередньому номері).
Чи можете Ви навести приклад інвестицій,
які було створено найближчим часом, котрі
сьогодні важко зробити?
ТОВ «Керамейя» — проект
з нуля. Ми зробили акцент на команду. Але в першу чергу в нас
була величезна довіра до керівника підприємства Івана Федоровича
Телющенка. Інвестиція виглядала
привабливо з фінансової точки зору,
а ризики, які ми бачили, були зведені
до мінімуму. Це була та сфера, яку
пан Телющенко дуже добре знав,
більше того, ми мали результати попереднього проекту компанії «СБК»,
зробленого ним. Але найголовніше,
що він та його команда також вклали
свої особисті кошти в цей проект.
Це і стало вирішальним фактором
щодо інвестування. Іван Федорович
хотів збудувати найкращий завод
із виготовлення керамічних виробів в Україні. І дотримав слова. Він
це зробив. І що не менш важливо,
величезну увагу приділив енергозберігаючим технологіям. Це дозволило підприємству бути набагато
конкурентноспроможнішим і бути не
на один крок попереду інших. Продукція, що виробляє “Керамейя”,
надзвичайно якісна, користується
величезним попитом як в Україні, так
і далеко за її межами. А економія на
енергоносіях дозволяє стримувати
ріст цін на продукцію, обумовлений
зовнішніми факторами.
Чи не помилилися Ви, вкладаючи інвестиції у цей проект?
Ні, не помилилися. І хоча цей
проект не відповідає нашим очікуванням — він є досить таки вдалим.
Адже компанія у своєму секторі працює краще за всіх. Завод справді
найкращий в Україні, а Іван Федорович виконав усі свої зобов’язання,
обіцянки та завдання.
Проте є одне «але». Україна не
виконала свою частину зобов’язань.
Ми мали великий спад ВВП, ціни
дуже змінилися, гривня впала.
А оскільки ми вклали гроші в дола-

рах, то відповідно й прибуток, який ми мали отримувати саме у цій валюті, також дуже впав. Проект
«Керамейя» був і залишається успішним, але, на
жаль, не на стільки успішним, як ми розраховували.
Тож на сьогодні інвестори побоюються саме неконтрольованих ризиків. Політична, економічна нестабільність, війна, зміна в тарифах — це саме ті фактори,
яких бояться інвестори в Україні.
Підприємства яких галузей становлять найбільший інтерес для інвесторів?
Перш за все галузі, які повинні були рости більш
швидшими темпами, ніж економіка України. У перше
10-ліття незалежності України була харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів,
фінансові організації, АПК.
______________

Останнім часом інвестори зацікавилися
проектами щодо IT, аграрного сектора та
енергозбереження, а також альтернативної
енергетики
______________

Які фактори змусили звернути увагу на енергозбереження та альтернативну
енергетику?
Зміни щодо цін на енергоносії сталися нещодавно. В той час, коли відбулося зниження цін на енергію,
в цих проектах не було потреби. Втім сьогодні ми
бачимо, що потрібно інвестувати у заводи та підприємства, аби вони більш ефективно працювали
і зменшували собівартість, а люди відповідно платили
менше за енергію. Нині стрімко зростає ринок твердопаливних котлів, пелет, люди встановлюють на будівлях сонячні батареї і вибирають енергозберігаючі
та енергоефективні матеріали для будівництва. Це
така перша хвиля. Друга хвиля, якщо говорити про
енергопроекти, то розглядаються і майданчики для
сонячних батарей, і виробництво електрики через
біомасу. Але ж знову неконтрольовані фактори ризику
стримують інвесторів. Якщо дивитися на заводи, які
виробляють тепло і електрику від біомаси, економічно вони виглядають дуже ефективно, якщо просто
робити розрахунки на папері. Чому вони привабливі?
______________

В Україні багато біомаси, вона дешева,
а тарифи досить високі, зокрема, зелений
тариф
______________

Є багато прикладів таких заводів, які успішно
працюють і в країнах Балтії, і у шведів. І тут також
співробітництво мало б бути дуже вигідним. На папері — так точно.
Але якщо ці інвестиції є настільки привабливими, що стримує інвесторів від агресивного
вкладання у цю сферу грошей?
Є декілька факторів. Перший — забезпечення
доступу до біомаси. Цей ринок ще не дуже сформований. І навіть якщо її дуже багато, знайти надійних
постачальників, з якими можна укласти та виконати
довгострокові контракти, дуже ризиковано. Чим
далі транспортування, тим гірше. А також має бути
стабільність у ціні та доставці.
Продовження на стор. 2
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ЗАОЩАДЛИВА ЕКОНОМІЯ

ПОВНА ВІДМОВА ВІД ГАЗОВОГО МОНОПОЛІСТА
Поліпшувати економічну ситуацію в Україні — першочергове завдання для кожного державного підприємства. На даному етапі, коли «непідйомні» тарифи на
імпортований газ є причиною астрономічного зростання цін на теплову енергію, кожне підприємство,
установа чи організація шукає шляхи, щоб знизити
споживання газу, а отже, вишукує альтернативні джерела енергії. Не стали винятком і дорожні підприємства Сумщини.
Службою автомобільних доріг у Сумській області
та підрядним підприємством ДП «Сумський облавтодор» протягом 2014–2016 років проведено колосальну
роботу по переведенню всіх котелень районних філій
на тверде паливо. «Газове енергозабезпечення на
сьогодні, безумовно, залишається найзручнішим для
опалення приміщень та забезпечення гарячою
водою, але на даний час ці тарифи не є економічно обґрунтованими»,— говорить начальник
Служби автомобільних доріг, депутат Сумської
обласної ради Іван Романюк. «Звичайно, використання енергії сонця і вітру дало б більш

Продовження. Початок на стор. 1
З іншого боку, — зелений тариф високий, але
ви залежні від уряду. Ви не можете гарантувати, чи
в майбутньому він змінить його чи не змінить. Підключитись легко, але коли зіткнетеся з тим, що вам
потрібен дозвіл від уряду, то прогнозувати, на скільки
легко це буде зробити, навіть якщо теоретично ви
маєте право це зробити і вони в змозі дозволити
це, то усім відомо, наскільки ці речі можуть виявитися складними і навіть корумпованими. Проблема
в таких проектах полягає також у тому, що потрібні
значні витратити: спершу на майданчик, потім на
плани, документацію і навіть на те, щоб подати всі ці
документи до відповідних органів щодо отримання
дозволу на підключення до електромережі. А отже,
ви розумієте, що більшість інвесторів не готові так
просто вкласти свої кошти в новій країні на проектування і на сподівання, чи будуть там проблеми чи ні.
По-третє, такі проекти щодо виробництва електроенегрії і тепла, де уряд гарантує, що купить її за
договірною ціною, будуть ефективними тоді, коли ви
також матимете можливість продати це тепло, а не
просто випускати в повітря.
Ще один фактор, що робить ці проекти привабливими,— це доступ до довгострокового, дешевого
фінансування від таких структур як ЄБРР, IFC тощо, які
зацікавлені в тому, щоб Україна просунулася вперед
щодо альтернативної енергії.
______________

Є доступ до цих грошей, але
представники інвестиційних структур
розглядатимуть можливість надання
кредиту в залежності від того, чи існують
фактори ризику, чи ні
______________
Зокрема, чи є де продавати тепло, чи маєте погоджену документацію щодо підключення до централізованого тарифу, чи є довгострокові контракти
з стабільною структурою, яка б мала доступ до цієї
біомаси.
З сонячними батареями дещо простіше. Ці проекти набагато легше експлуатувати. Вони є проектами
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економічно ефективніші результати, і це, безумовно,
буде впроваджуватися з часом і в нашому регіоні. Але
на сьогодні ми доклали всіх зусиль, щоб не залежати
від газового монополіста і якнайшвидше всі котельні
районних філій ДП «Сумський облавтодор» перелаштували на тверде паливо. Це принесло «подвійну»
користь. Дорожники в своїй діяльності першочергово
щоденно забезпечують безпеку руху на автомобільних
дорогах області. Це цілий комплекс, до якого безпосередньо входять роботи з належного утримання
узбіч і придорожніх територій, а саме: вирубка старої
деревини та порослі забезпечує безпеку руху, а також використовуються як дрова для твердопаливних
котлів»,— наголошує Іван Петрович.
Директор ДП «Сумський облавтодор» С. М. Гайдаш оперативно поставив завдання
для всіх районних філій удосконалити систему обігріву всіх виробничих
приміщень і перевести всіх системи
теплопостачання на альтернативні
джерела. «Слід підкреслити, що одними з перших районних філій ДП
«Сумський облавтодор» були філії
«Конотопський райавтодор», «Роменський райавтодор» і «Буринський
райавтодор», — згадує Сергій Михайлович. «Але нині ми удосконалюємо системи обігріву, економлячи при цьому кожну
бюджетну гривню»,— додав керівник підприємства.
«Вимоги часу поставили перед нами питання, яке
потрібно було вирішувати в досить стислі терміни,
і ми це зробили. Економія перш за все, — часу для
роздумів, як завжди, не було. Переобладнали котельпід ключ. Є, звичайно, ризик щодо підключення до
мережі. Все, що потрібно, — це підключитися. Втім
тут нічого не потрібно додатково створювати — не
потрібно мати доступ до постачальника біомаси.
Проте є необхідна компанія, яка купуватиме у вас
це тепло. Але з іншого боку, економічний ефект від
цих проектів набагато нижчий.
На які терміни підприємство може залучити
фінансування?
Для нас оптимально, щоб інвестиції працювали
3–7 років. Але є випадки, коли підприємство хочуть купити раніше і за гарною ціною, тоді ми готові
розглянути такі пропозиції. Іноді навпаки — після
7-річного інвестування бачимо, що у компанії є ще
величезний потенціал для зростання і розвитку.
В цьому випадку ми зацікавлені і далі зберігати права
власності на частку в компанії.

Чи змінилися останнім часом ризики інвестування в Україні?
Я думаю, що деякі ризики зменшилися, а деякі
збільшилися. Досить значною залишається проблема
захисту інвестором своїх прав як акціонера, особливо в ситуації, коли виникає будь-який конфлікт.
В українських законах прописані права, при яких
інвестор цілком згоден здійснити інвестицію. Але
при виникненні конфлікту реалізувати ці права часто
буває дуже складно, оскільки не завжди діє принцип
верховенства права. Цей ризик, на мій погляд, сьогодні можна зменшити тільки шляхом тісної співпраці
з партнерами. I сподіваюся, що в майбутньому він
почне значно знижуватися в міру того, як в Україні
все більша роль відводитиметься принципам верховенства права.

ні в досить стислі строки, заразом відремонтували
роздягальні й кімнати відпочинку. І як же приємно
дивитися на наших працівників, — зморених після
тяжкої вахти на автомобільних дорогах, коли вони
переступають поріг філії і відчувають домашній затишок, тепло, комфорт, відчуття потрібності й захищеності»,— розповідає начальник філії «Буринський
райавтодор» В. М. Коваленко. Слід відзначити, що
Володимир Михайлович щоденно турбується насамперед про колектив: швидко організовує роботу, дбає
про безпечні умови праці на підприємстві, збереження
кваліфікованих кадрів, вчасну виплату зарплат. Навіть
за складних для дорожньої галузі економічних умов
він робить усе можливе для безпечного функціонування, поліпшення
експлуатаційних і економічних показників,
забезпечення
комфортного та
безперервного
руху транспорту дорогами
області. Саме
принциповість,
професіоналізм і своєчасність у вирішенні виробничих питань дають змогу відчути економію кожної
бюджетної гривні.
Аналогічно можна розповісти про майже кожне
підрядне підприємство ДП «Сумський облавтодор».
Дорожники завжди оптимістично ставилися і ставляться до покладених на них завдань,— і економічно
це завжди відчувається.

______________

Ймовірно, найбільшим негативом
для фінансових інвесторів нині є
невпевненість, що вони зможуть забрати
свої інвестиції в майбутньому
______________
У світі існує два способи «виходу» з проекту: продаж акцій на фондовому ринку і покупка підприємства
стратегічним або іншим фінансовим інвестором.
Якщо говорити про фондовий ринок, то в Україні його
просто не існує. Залишається продаж підприємства
стратегічному або фінансовому інвестору. На жаль,
невелика кількість іноземних стратегічних інвесторів
дивляться на Україну як на перспективний об'єкт для
здійснення інвестицій шляхом покупки місцевих підприємств. Для цього необхідні подальші економічні
реформи, що збільшать прозорість бізнесу, а це,
в свою чергу, може оживити і фондовий ринок. Найкраща форма виходу — коли покупці приходять до
вас, а не ви їх шукаєте.
Куди на сьогодні Ви, як інвестор, могли б
укласти свої кошти?
Я інвестував би в проекти ТЕЦ, пов’язані з біомасою, якщо б були готова документація, відповідні
майданчики та до мінімуму зведено фактори ризику.
Я, безумовно, вклав би гроші саме в цю сферу, бо
вона має величезний економічний ефект.
Що потрібно зробити для того, щоб інвестор зацікавився як Україною, так і Сумщиною
в цілому?
У першу чергу це має бути діюче підприємство
з високими прибутками, де не потрібно буде щось
будувати з нуля. Щоб не інвестувати туди, де немає
ще прибутку, з надією, що він колись таки буде. Інвестори готові вкладати гроші в ті проекти, які мають
знижені фактори ризику. По-друге, потрібно навести
порядок у бізнесі. Має бути реально забезпечений
потік. Щоб не продавати тільки потенціал.
______________

Інвестор готовий купувати реальну
цінність, яка є, а не лише перспективу
______________

ДОСЯГНЕННЯ СУМЩИНИ

ПЛАНУЄМО МАЙБУТНЄ, ЗАОЩАДЖУЄМО СЬОГОДНІ
Загальнодержавного курсу на відновлювану
енергетику дотримуються сьогодні не тільки пересічні українці і бюджетні установи, але й підприємства різних галузей промисловості. Воно й не
дивно, адже дотримання екологічної стратегії дозволяє не тільки раціонально використовувати
природні ресурси, а й значно економити.
Одним із прибічників альтернативної
енергетики та збереження довкілля є сумський завод «Керамейя», що випускає клінкерну цеглу, керамічні блоки та бруківку.
Стрімкий ріст компанії всупереч кризовим
явищам довів: ця команда вміє робити свою
справу та впевнено дивиться у майбутнє.
«Керамейя» використовує сучасне обладнання для заміщення газу біопаливом
не тільки з метою опалення, але й для забезпечення виробничих процесів. Про те,
як підприємство застосовує на практиці
екологічні технології, про які багато хто лише
мріє, ми запитали куратора енергоефективних проектів заводу Анатолія Леонідовича
Савченка. І ось що він розповів.
"Однією з найвагоміших складових собівартості процесу виробництва кераміки є
сушіння та випал виробів. Для цього витрачається багато теплової енергії. Зазвичай
це енергія від спалювання природного газу. Вже
давно, років 50 тому, було розроблено досить надійне та безпечне обладнання, роботу якого дуже
легко автоматизувати. Інші види палива вважались
застарілими та стали непопулярними за рахунок
того, що газ був дешевий, а технології спалювання
твердого палива, особливо біопалива, не розвивалися з огляду на автоматизацію процесів.
Зростання ціни на газ уже давно і неодноразово
ставило питання впровадження альтернативних
джерел теплової енергії на нашому підприємстві.
Поява такого надійного партнера, як ТОВ «ТехноБіо-Енерго-Сервіс», дала можливість впровадити
для випалу цегли у тунельній печі установки, що
спалюють дерев’яні пелети замість газу, при цьому
процес повністю автоматизовано і випалом так само
можна керувати через комп’ютер, як і у випадку
газових пальників.
За останні роки використання біопаливних установок зазнало певного прогресу. З’явилися системи для підігріву води, сушіння зерна тощо. Для
підтримання температури згідно з кривою випалу
в тунельній печі існують спеціально розроблені для
цього установки. Вони створені для спалювання
у каналі печі твердого палива з метою підтримання
певної заданої температури.
Принцип дії полягає в тому, що дерев’яні пелети
(або інші, наприклад, соняшникові) подрібнюються
спочатку у молотковій дробарці, що працює ще й
як вентилятор, направляються трубопроводом до
розподілювача. Зовні він схожий на восьминога або
корабель марсіан із роману Жюль Верна. Справді,
диск із вентилятором знизу та тринадцять чорних
гумових шлангів, що спадають вниз до пальників,
нагадують або морську істоту, або взагалі щось футуристичне. Подрібнені пелети змішуються у «восьминогу» з додатковим повітрям і під розрахованим
тиском вдуваються у канал печі.
До складу обладнання входить система подачі пелетів — це розвантажувальний пост, ящиковий живильник та система шнекових і скребкових
транспортерів для транспортування палива до
дробарок. Привід дробарки та система наповнення
бункера пелетами мають
електронне керування
і поєднані з програмою
роботи печі, тому процес
набору та підтримання заданої температури цілком
автоматизовано.
Для обслуговування

цих установок ніякого особливого догляду не потрібно. Воно стандартне, як при роботі газових
пальників, згідно із графіком ППР. Це обладнання
не складніше за газове і після вводу в дію працює
за принципом — «не заважай машині працювати».

Що стосується зовнішніх візуальних особливостей виробленої продукції — то це може бути ледь
помітний мікронний покрив від попелу, але він не
впікається у черепок і легко здувається, а у найважчих випадках змивається першим дощем.
Спочатку ми використовували такий випал тільки
на блоках, потім почали застосовувати дерев’яні
пелети тільки для випалу клінкеру серій «магма»
та «рустика». Відтепер і для випалу монохромних
серій, але ще не спробували на білому та жовтому
клінкерах. Поки що.
Для таких виробів ми дуже ретельно відбираємо
виробників пелетів, щоб ті змогли забезпечити мінімальний вміст золи та піску. Зазвичай це менше 1%.
Обладнання розроблене, виготовлене і запущене в дію компанією «Техно-Біо-Енерго-Сервіс».
Власне, вони спроектували, виготовили, змонтували

витрачати удвічі більше, ніж газу). Але в них у чотири рази нижча ціна.
На лінії №2 виробляємо блок і добилися того,
що газу не використовуємо взагалі ні на випал, ні
на сушіння. Якщо перевести витрати пелетів у газовий еквівалент, то це близько 2–3 м3 на
тонну випалених виробів. До речі, в Європі
вважається виробництво таких блоків ефективним, якщо витрати не перевищують 35 м3
на тонну. Судіть самі."
Про перспективи застосування новітнього
обладнання та стратегію щодо впровадження альтернативної енергетики у виробничі
процеси вітчизняного лідера ринку грубої
будівельної кераміки ми поцікавилися у директора з виробництва ТОВ «Керемейя»
Вячеслава Івановича Касьянова.
На Вашу думку, в яких ще галузях промисловості можливе застосування таких
установок?
Система подрібнення та спалювання пелетів ї вугілля може знайти широке застосування
як в будівельній галузі, так і у промисловості, сільському господарстві. Це, по-перше,
заміна газу на теплових агрегатах сушіння
і випалу. По-друге, поліпшення ефективності
теплогенеруючих комплексів, що працюють
на пелетах, біомасі або вугіллі.
Які види твердого палива можна застосовувати,
що є найбільш доцільним економічно і з точки зору
збереження довкілля?
З економічної точки зору одним із найефективніших видів палива для таких установок є пелети
з лушпиння соняшника, які мають відносно високу
калорійність (4000–4300 ккал при спалюванні 1 кг)
і низьку вартість (900–1350 грн/т). У порівнянні
з газом пряма економія складає 75%. Єдиний недолік таких пелетів — високий вміст золи — 10–14%.
На другому місці по співвідношенню «ефективність/економія» є пелети з деревини. Ринкова ціна
такого палива 2000–2500 грн/т при калорійності
3800–4000 ккал/кг. Перевагою дерев’яних пелетів
перед тими, що вироблені з лушпиння соняшника,
є менша зольність — 1–3%.

та налаштували для «Керамейї» цілий комплекс
устаткування: дробарки, розподілювач та систему
управління, що інтегрована у систему контролю
за роботою печі. Перед цим у нас уже був досвід
альтернативного опалення офіса із застосуванням
котлів BioFire того ж виробника, тому ризикованість
інвестиції була оцінена як мінімальна.
Необхідність встановлення такого обладнання
продиктована економічними причинами — ціна
на газ постійно зростає, і підприємству потрібно керувати своїми витратами, щоб залишатися
контурентноспроможним.
Азарту додав і той момент, що таким чином ми
зменшимо залежність від
російського газу.
Про затрати говорити
не дуже доречно в абсолютному еквіваленті. Аби
зрозуміти наші витрати,
скажу, що всі установки
окупили себе майже за
три місяці (це зважаючи
на те, що пелетів треба

Щодо збереження навколишнього середовища
обладнання від «ТБЕС» має беззаперечні переваги, адже дозволяє замінити газ відновлюваними
джерелами енергії. Нульова емісія вуглекислого
газу при спалюванні біомаси обумовлена тим, що
в процесі росту, до того як стати паливом, рослини
виробляють кисень.
Які заходи щодо енергозбереження та застосування альтернативної енергетики вживає
«Керамейя»?
Одним із принципів компанії є екологічність. Це
стосується не тільки продукції «Керамейя», але й самого виробництва. Так, на заводі вже впроваджено:
 опалення виробничих приміщень тріскою
і відходами сільського господарства;
 використання у технології відходів, що забруднюють довкілля, — золи від ТЕЦ, побічних продуктів переробки паперу;
 у с і л а м п и о с в і тл е н н я з а м і н е н о н а
енергозберігаючі.
У найближчих планах заводу заміщення газу в камерних сушарках альтернативним відновлюваним
біопаливом, що дозволить підприємству економити
близько 500 тис. м3 газу на рік.

3

ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО

ТЕСЛА ПОЧАЛА ПРИЙМАТИ ЗАМОВЛЕННЯ
НА “СОНЯЧНУ” ЧЕРЕПИЦЮ

Все, як то кажуть, сталося! Ілон Маск за допомогою повідомлення в Твіттері оголосив про офіційний
початок приймання попередніх замовлень на його
«сонячну» черепицю. А перші її установки почнуть
проводитися вже через місяць, починаючи з штату
Каліфорнія, США. Виконання замовлень за межами
Америки стартує наступного року.
Інноваційний покрівельний матеріал, здатний
перетворювати сонячну енергію в електрику, був
представлений Теsla минулої осені, як раз перед
злиттям компанії з виробником сонячних батарей
SolarCity Corp. Новаторська черепиця, забезпечена
фотоелектричними елементами, обіцяла бути зовні
схожою на традиційну, проте технічно була заміною
сонячних панелей.
За словами генерального директора Tesla
Ілона Маска, він завжди
вважав традиційні сонячні панелі, встановлені на
даху, річчю вельми неестетичною, яка спотворює
зовнішній вигляд будинку.
Тому і вирішив створити
їм заміну – «сонячну» черепицю, яка б зовні ніяк
не міняла дизайн будови.
На веб-сайті компанії-виробника з’явився
віртуальний калькулятор,
де потенційні покупці можуть розрахувати вартість
встановлення такої черепиці, використовуючи для
цього адресу будинку, реальні розміри даху і поверховість. Попереднє замовлення передбачає внесення
на рахунок компанії зворотних $1000, за допомогою

НОУ-ХАУ

яких просто створюють чергу.
Заявлено, що вартість «сонячної» черепиці становить $ 42 за фут2 (фут2 – це 0,09 м2). Така ціна в
рази перевищує вартість звичайних покрівельних
матеріалів, проте, стверджується, що для ефективної роботи дах звичайного будинку досить покрити
такою черепицею тільки на 30-40%. За умови, що у
господарів є електромобіль, будинок слід покрити
дещо більшою (до 70%) кількістю «сонячної» черепиці. Решту площі даху будуть покривати неактивним
покрівельним матеріалом, таким же по вигляду, як
«сонячний», але за ціною $11.
Якщо спробувати для прикладу підрахувати вартість установки 40% сонячної черепиці Тесла +60%
звичайної на дах загальною площею 2000 квадратних

футів (186 м2) будинку, що знаходиться десь у Детройті
(на жаль, підрахунок по Україні калькулятор зараз
не проводить), то в підсумку вийде сума $45900. До
цієї вартості увійдуть обидва види плитки, покупка і
установка декількох батарей Tesla PowerWall на суму

ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВІТРЯК

У Сумах створено достойну зміну традиційним
джерелам енергії.
Винахідник Андрій Логвін ще недавно був аспірантом одного із сумських вишів, займався фрілансом,
а згодом за першою повісткою відправився на схід
боронити Україну. Там і народилася
ідея створити власну справу. За неї
взявся разом із товаришем Артемом
Желізком.
Достойна заміна традиційним
джерелам енергії народжується у звичайному гаражі. Конструкція вітряка
далеко не нова. Її запатентували ще
20 років тому, але тоді популярною
вона не стала. Через проблеми у генераторах, вони виробляли замало
енергії та вимагали сильних вітрів, які
не характерні для нашого регіону. Це й
же вітряк, за словами Андрія, працює
на малих вітрах 4-5 м/с, які притаманні не лише для нашого регіону, але й
України в цілому. Головна мета – щоб
кожна людина могла дозволити собі
його встановити. Працювати за допомогою навіть
незначного вітру допомагає новенький генератор,
який хлопці конструюють власноруч. Поки ж потужність вітряків коливається від 0,6 до 5 кВт. Пристрої з
більшою потужністю ще не випробовували.

Власноруч конструюють генератори аксіального
типу, які збираються на неодимових магнітах і дозволяють установкам працювати навіть при малому
вітрі - 4-5 метрів на секунду.
Над одним вітряком працює троє людей протягом
20-ти днів. На місці проводять різноманітні експерименти зі збільшення
потужності та вдосконалення механізму пристрою. Особливу увагу
приділяють крильчатим частинам
вітряків. Вітряк збирається повністю
вручну, без зварювання.
Окупити повністю вітряк вдасться протягом 4-х років. Далі він працюватиме на гаманець господарів.
Тим паче є можливість підключення
до зеленого тарифу. Андрій зазначає, що наразі існує чимало шахраїв,
які нібито продають вітряки, але замість цілого надсилають замовнику
лише деякі його частини. Відтак ошуканих однодумців у біді не залишають та беруться допомагати. Щодо
вітряків, які виготовляє Андрій, вони вже працюють на
території України у Києві, Львові та Очакові. Їх встановлення займає не більше одного дня. Працювати вони
можуть навіть на балконах житлових будинків. Місця
займають небагато і не створюють зайвого шуму.

У наступному номері «NOVE ТЕПЛО»
Інтерв'ю з Головою Держенергоефективності
Сергієм Савчуком
Як заробити завдяки сонцю
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в $7000 і податковий кредит – $8600.
У найближчі 30 років
такий дах зможе згенерувати електроенергії на загальну
суму $23400.
На думку Маска,
на самому початку
на компанію навряд
чи обрушиться шквал замовлень. Для розуміння того,
що подібний покрівельний матеріал є якісним і ефективним, людям знадобиться деякий час. «Це буде
важкий процес, який займе багато часу і сил. Але це
єдине розумне бачення нашого майбутнього», – підсумував він.
Компанія заявляє, що
сонячна черепиця буде
пропонуватися у найрізноманітніших дизайнерських рішеннях, проте в
даний час доступні лише
два види плитки Smooth
і Textured. У 2018-му виробник планує розширити
асортимент.
Спочатку серійний випуск «сонячної» черепиці
проводитиметься в ПалоАльто, штат Каліфорнія, на
заводі компанії Tesla. Пізніше все виробництво буде
перенесено на спільну фабрику Tesla і Panasonic Corp в
Буффало, штат Нью-Йорк. Компанія Panasonic робить
фотоелементи, що використовуються в «сонячній»
черепиці.

