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Нове Тепло
Субсидія по-європейськи

(стор. 2)

Вчитися з комфортом
(стор. 3)

Як уникнути втрат тепла

(стор. 4)

ЄВРОПЕЙСЬКА ПІДТРИМКА В ДІЇ
Нинішня ситуація
у сфері теплопостачання є досить непростою
для споживачів, оскільки
вони отримують платіжки
з високими рахунками за
тепло, в той же час ефективність виробництва і постачання тепла до наших
домівок залишає бажати
кращого. Проте цей сектор є дуже перспективним
для інвестування. Саме
тому Європейський банк реконструкції та розвитку став
активним інвестором змін на краще у теплоенергетиці.
Про це розповів асоційований директор департаменту енергоефективності та змін клімату ЄБРР
Сергій Масліченко.
Яким чином відбираються проекти?
Ми працюємо з тими, хто проявляє зацікавленість
до збільшення енергоефективності міста, хто найбільш
підготовлений, хто швидко відповідає на наші запитання
і з ким у нас виходить досягнути результату. Якщо міста
будуть проявляти ініціативу та координувати свої дії
і підтримувати конструктивні починання в сфері теплопостачання, наприклад, з метою проведення технічної
модернізації місцевого підприємства, що постачає тепло, то ми будемо вітати таку позицію і будемо, в свою
чергу, відкритими для діалогу та подальшої співпраці.
Говорячи про готовність міст отримати інвестиції
від ЄБРР або інших кредиторів, слід згадати той факт,
в більшості населених пунктів інфраструктура теплопостачання зношена майже на 70–90%. І місцева влада
добре поінформовані про такий стан речей.
Також ми залучені в процес тарифоутворення для
програм у сфері модернізації теплопостачання на рівні міста за існуючими методиками. Ми робимо аналіз
витрат, включених в тариф і допомагаємо його вдосконалити та знижуємо операційні витрати за рахунок
наших інвестицій, таким чином, тариф може взагалі не
підвищитися або збільшитися несуттєво в тих містах, де
ЄБРР запроваджує енергоефективні проекти! А згодом,
коли наш кредит буде погашений, тариф може буде
знижений за рахунок економії на фінансових витратах.
Природно, що тариф може рости через ціни на природний газ, але без інвестицій він би зростав ще швидше, тобто за рахунок реалізації проектів з ЄБРР плата за
тепло буде рости повільніше в такому випадку за рахунок
економії на більш енергоефективному обладнанні та
завдяки зниженню споживання за рахунок індивідуальних теплових пунктів. Співпраця з ЄБРР дозволяє
зробити тариф, по-перше, прозорим і зрозумілим для
населення, адже місцева влада розміщує інформацію
про тарифи у себе на сайті, а по-друге, — такий підхід
дозволяє стримати підвищення тарифу.
Які зміни в тарифній політиці необхідні для
тепломодернізації?
На це націлена програма технічної допомоги, яку ми
спільно зі Світовим Банком надаємо для НКРЕКП. Разом
з нашими колегами ми прагнемо створити нову, сучасну
систему тарифоутворення, яка буде привабливою для
залучення приватних інвестицій.
Крім того, є питання регулювання локальних монополій з теплопостачання, доступу приватних компанії до
тепломережі міста, що потребують окремого вирішення з метою покращення інвестиційної привабливості
сектору.

Чи слід очікувати "припливу" інвесторів в сектор теплокомуненерго не тільки з України, а й з інших країн після зміни системи тарифоутворення?
Безумовно! Нашим першочерговим завданням є
чітка і зрозуміла система тарифоутворення. І ми сподіваємося, що в тому числі за рахунок нашої допомоги
протягом 1–2 років така система з'явиться.
Друга важлива проблема — це відсутність нормальних організаційно-правових відносин зі споживачем,
а саме між населенням або ОСББ та теплокомуненерго.
Інвестора лякає, що взаємовідносини на ринку між клієнтом і постачальником невирішені, і він не приходить
в цей сектор.
Ну і третє питання — це субсидії. Це «живі» гроші.
Якщо ОСББ та населення не отримуватимуть їх вчасно
і саме у грошовій формі, а не у вигляді взаємозаліків,
то ті ж самі теплопостачальні компанії не будуть отримувати «живих» грошей від своїх клієнтів. А ситуація за
якої компанія не має «живих» грошей являється неприйнятною для інвестора. Має відбутися повна монетизація
субсидій, саме тоді прийде приватний інвестор!
Все знаходиться у взаємозв'язку з тарифами: тариф
може бути встановлений, але не оплачений населенням,
оскільки субсидія затримується, або тому що вона не
грошова, а у вигляді взаємозаліку. Взаємозалік зараз
відбувається через ланцюжок між «Нафтогаз України»
і комунальними підприємствами, але приватний інвестор
в цьому ланцюжку брати участь не може. Як тільки впровадять ефективну систему тарифоутворення і субсидії
будуть видаватися живими грошима, саме тоді інвестиції
в сектор теплопостачання почнуть набирати обертів.
Які проекти ЄБРР стосуються населення?
У нас є програма IQ Energy, по якій видаються кредити населенню через банки-партнери на енергозберігаючі
заходи в житловому секторі. Клієнти програми отримують компенсацію з фонду наших донорів. Компенсація
може бути до €3 тис. на людину.
Також хочу зазначити, що
для нас завжди важливий моніторинг та перевірка використання донорських коштів, тому ми
відстежуємо, дійсний ефект від
енергозбереження за всіма проектами в усіх країнах.По кожному
окремому проекту (не тільки по
IQ Energy, але й по всім іншим)
ми ставимо критерії досягнення
цільового результату і стежимо
за їх дотриманням. Ми підтримуємо інвестиції тільки в найбільш енергоефективні технології
і матеріали, які є кращими, ніж
середньостатистичні на ринку.
Для цього ми сформували
«Каталог технологій». В цьому
списку є всі технології і матеріали, які відповідають нашим
критеріям. Застосування такого каталогу — це наша практика
в усіх країнах де реалізуються подібні проекти. Даний каталог —
це як інструкція для споживачів
в сфері енергоефективності,
яка також спрощує взаємодію
з банками-партнерами. В результаті, такий підхід сприяє використанню на ринку ефективних

технологій, оскільки ми б не хотіли сприяти поширенню
неякісних технологій і матеріалів. І саме в цьому, ми є
однодумцями із нашими клієнтами.
Який результат інвестиції ЄБРР несуть для
кінцевого споживача, звичайного громадянина?
Щоб відповісти на це питання слід розглядати наступну ситуацію: з однієї сторони — є теплопостачальне
підприємство у вашому місті, яке виробляє теплову
енергію і транспортує її до вашої домівки, а з іншої є
ви, як споживач цього тепла. В чому ви зацікавлені?
В тому, щоб ви могли отримати якісну послугу за максимально низької ціни, умовно кажучи, щоб в квартирі
або будинку було біля 20–21 °C і як можна дешевше. Що
треба зробити, щоб цього досягнути? По-перше необхідно модернізувати теплокомуненерго, тобто досягти
зниження вартості генерації тепла в котельні, наприклад, перейшовши від дорого газу до більш дешевого
біопалива або модернізувати діючі газові котли та ін.
Коли компанія виробила теплову енергію, її необхідно
транспортувати до вашого будинку, і найголовніше —
з мінімальними втратами, адже ми платимо не за нагрів
теплотраси, повітря або ґрунту, а за гарячі батареї у нашій квартирі. Для цього необхідно провести утеплення
та заміну теплових мереж. Таким чином ЄБРР напряму
кредитує теплокомуненерго, що дає можливість зробити
високоефективними проекти виробництва і доставки
теплової енергії. Далі ваш будинок, в якому також може
бути багато втрат тепла. Саме для вирішення цієї проблеми у нас є програма IQ Energy, яка дозволяє безпосередньо споживачу, тобто вам отримати кредитні
кошти для теплової модернізації вашої оселі. Тож, ми
бачимо, що фінансування ЄБРР охоплює всі ланки: від
виробництва до споживання тепла, а кінцевим одержувачем вигоди є споживач.
Джерело: www.news.liga.net
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ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ

ЦІНА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТРОСТЯНЕЧЧИНИ
З метою скорочення споживання паливно-енергетичних
ресурсів у бюджетних
установах та закладах
Тростянеччини проведено роботу щодо
впровадження заходів
з енергозбереження та
енергоефективності.
Загалом у 2015 році
за кошти Державного
фонду регіонального
розвитку проведені роГолова Тростянецької РДА
боти з встановлення
Назаренко Д.Ю.
двох твердопаливних
котлів у центральній районній лікарні, загальна вартість
яких склала 2 млн. гривень. Обсяг передбаченого заміщення споживання природного газу після виконання
робіт склав приблизно 270 тис. м3/рік. Також, за словами Дмитра Назаренка, голови Тростянецької районної
державної адміністрації, втановлено піролізний котел
в адмін-приміщенні Боромлянської сільської ради за
кошти місцевого бюджету в сумі 7 тис. гривень, проведено реконструкцію системи опалення адмінбудівлі
Кам’янської сільської ради (приблизно 80 тисяч гривень), а у СШ № 1 встановлено твердопаливний котел
за кошти місцевого бюджету (загальна вартість робіт
склала понад 350 тисяч гривень). Орієнтовний обсяг
передбаченого заміщення споживання природного
газу складатиме 58 тис. м3/рік.
Поряд з цим протягом 12 місяців 2015 року в Гребениківському та Семереньківському сільських будинках культури виконано роботи з заміни дверей,
вікон, ремонту фасаду, покрівлі та водовідведення
на загальну суму 350 тис. гривень. Не залишилися
поза увагою й заклади культури. У сільських клубних закладах проведено низку робіт з покращення
матеріально-технічної бази на загальну суму понад
370 тис. гривень, зокрема: у Білківському СБК проведено роботи з внутрішнього ремонту приміщення,
у Дернівському СБК частково замінено підлогу в глядацькій залі, у Семереньківському СБК замінено двері,
вікна, проведено ремонт фасаду, у Гребениківському
СБК замінені покрівля та водовідведення.
Водночас із метою енергозбереження протягом
2015 року, каже Дмитро Юрійович, у закладах освіти,
охорони здоров’я, культури та медицини здійснено
заміну 78 ламп розжарювання на енергозберігаючі
освітлювальні прилади, 89 вікон замінено на метало-

пластикові та встановлено 7 дверей на загальну суму
понад 340 тисяч гривень (кошти державного, місцевих
бюджетів та позабюджетні кошти).
У 2016 році Тростянецька районна адміністрація
у плані енергозбереження більше зосередилася на
підвищенні енергоефективності котелень. За кошти
Державного фонду регіонального розвитку у с.Білка Тростянецького району було реалізовано проект
«Капремонт котельні Білківської ЗОШ І-Ш ступенів із
заміною котлів «Універсал‑5» та «НІІСТУ‑5» на сучасні
твердопаливні котли. Обсяг фінансування проекту
склав приблизно 2 млн. гривень.
За словами очільника району, проведено роботи
з реконструкції топкової Новгородської ЗОШ за кошти
місцевого бюджету на загальну суму 15 тис. гривень,
відремонтовано водогрійний котел у Станівській ЗОШ
І–ІІ ступенів за кошти місцевого бюджету на суму
8,5 тис. гривень, за кошти місцевого бюджету проведено реконструкцію топкової в Семереньківській
сільській раді на загальну суму понад 35 тис. гривень,
утеплено фасад та здійснено капітальний ремонт
приміщення.
Для енергозбереження в закладах освіти, медицини, культури загалом по району протягом 2016
року було встановлено 310 енергозберігаючих вікон
і 17 дверей та замінено 145 ламп розжарювання на
енергозберігаючі.
Не призупинилася ця робота і в поточному році.
Так, зокрема, з початку року було проведено ремонт
топкової в приміщенні Семереньківського ФП, проведено заміну опалення в Мартинівській сільській раді.
Проводяться ремонтні роботи в КЗ «Тростянецький
районний будинок культури», а саме: капітальний
ремонт, утеплення фасаду та ремонт приміщення
фойє. Також ведуться роботи в КЗ «Тростянецька
районна дитяча музична школа» з утеплення фасаду
будівлі, на які заплановано понад 360 тис гривень. За

кошти місцевого бюджету проведено роботи з заміни
вікон та дверей на енергозберігаючі в приміщенні
КЗ Тростянецької «ДЮСШ-БАРСА» на загальну суму
150 тис. гривень.
Для створення належних умов для занять фізичною
культурою і спортом згідно з Програмою економічного
й соціального розвитку Тростянецького району на 2017
рік проведено поточний ремонт стадіону імені В. Куца
в місті Тростянець. Зокрема, проведено ремонт внутрішнього приміщення, відремонтовано дах, придбано
твердопаливний котел і встановлено індивідуальну
систему опалення, нові душові кабінки, рукомийники,
унітази. Стіни та підлога санітарних кімнат устелені
керамічною плиткою, у роздягальні придбано сучасні
меблі. Також відремонтовано господарську будівлю для зберігання дров та інвентарю. Приміщення
адмінбудівлі стадіону має сучасні енергозберігаючі
вікна, нові вхідні та внутрішні двері, ведуться роботи
з утеплення стін. Також заплановано ремонт огорожі
та упорядкування прилеглої території. На виконання
робіт з ремонту стадіону з районного бюджету було
витрачено 987 тис. гривень.
Що ж стосується галузі закладів освіти, медицини, культури загалом по району, з початку поточного
року було замінено 113 енергозберігаючих вікон та
20 дверей, а також проведено заміну вікон, дверей
та утеплення фасаду Кам’янського НВК загальною
площею 265 м2, вартість робіт склала 300 тис. гривень.
Дмитро Юрійович говорить, що Тростянецька
районна адміністрація на досягнутому зупинятися
не збирається. І, що головне, планує перевести весь
район на альтернативні види палива.

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

СУБСИДІЯ ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ
Останнім часом уряди різних країн працюють
над заохочувальними програмами для автомобілів з
низьким рівнем викидів. Такі програми були прийняті
по всьому світу, не стала винятком і Румунія. Нещодавно країна подвоїла субсидії на покупку електромобілів, які тепер становлять €12 тис.
Для порівняння: уряд США в таких випадках дає
федеральну знижку на прибутковий податок у розмірі $7500, додатково до якої можуть приєднуватися
пільги або гранти на купівлю електрокарів від місцевої
влади в розмірі до $6000. У Німеччині така державна
субсидія складає – €5400, а у Франції – €6500.
У Румунії ця програма вперше була запущена в
2011 році, тоді громадянам було запропоновано до
€4000 у вигляді субсидій. Протягом наступних кількох
років в країні значно зросла кількість шкідливих викидів, а Бухарест став одним із найбільш забруднених
міст Європи. Тому минулого року субсидії на «зелені»
автівки вирішили підвищити до €5500.
Незважаючи на введення стимулів, у 2016 році в
Румунії було зареєстровано всього 160 електромобілів і гібридів. Цього року румунський уряд ініціював
стимулюючу програму «Rabla Plus», яка буде продовжена до 2019 року. Згідно з програмою, субсидії
на купівлю електромобілів сягнули €12 тис. У той же
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час, покупці звичайних гібридних машин отримають
більш скромну дотацію у розмірі €1450.
Місцеві експерти прогнозують, що новою програмою скористаються до 100 тисяч румунів. До
цього ентузіазм покупців був слабким через нерозвинену інфраструктуру (за останніх 5 років в країні
було побудовано тільки 11 зарядних станцій). Але до
2020 року влада Румунії має намір збільшити мережу
зарядок до 20 тисяч.
Тим часом дослідники з британського Уорікського університету продемонстрували нову систему
«розумної» електромережі, завдяки якій енергія від
непрацюючих електричних транспортних засобів
могла б перекачуватися назад в мережу для живлення
великих будівель, при цьому залишаючи достатню
потужність для щоденних поїздок. Дослідження також
показало, що цей підхід може збільшити довговічність
літій-іонного акумулятора автомобіля.
Нове дослідження відкриває шлях для технології
«автомобіль-мережа» (vehicle-to-grid, V2G), в якій
«розумна» мережа розраховує, скільки енергії потрібно індивідуальному транспортному засобу для
щоденних поїздок і скільки енергії можна безпечно
витягти, повернувши назад в мережу.
Прототип системи підрахував, що будівля Уорік-

ського університету може живитися від електромобілів, припаркованих на території кампуса. При
щоденному використанні транспортний засіб споживає від 21 до 38 відсотків енергії акумулятора. Симуляція роботи нової системи показала, що віддача
від 40 до 48 відсотків заряду батареї назад в мережу
може скоротити неминучу усадку потужності і вимивання енергії батареї приблизно на 6 і 3 відсотки
відповідно. Таким чином, вилучення цієї потужності
не тільки не зашкодить батареї, але і фактично поліпшить її загальну довговічність.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА

БІОМАСА: ІНВЕСТИЦІЇ ВЖЕ ПРАЦЮЮТЬ
Завдяки введенню в експлуатацію значних
потужностей для виробництва тепла з альтернативних джерел, термомодернізації домів і зменшенню норм споживання газу в Україні, починаючи
з 2014 року, населення й бюджет, зекономили вже
7,2 млрд. м3 блакитного палива.
За словами голови Держенергоефективності
Сергія Савчука, нам варто йти шляхом створення
котелень, що працюють на біологічному паливі, використовуючи вітчизняне обладнання, і спалювати вітчизняну деревину. З 2014 року таких котелень
(на біомасі) з’явилося приблизно на 1650 МВт, але, як
правило, ці котельні невеличкі, потужністю 0,5–2МВт,
оскільки вони встановлюються при лікарнях, школах,
дитсадках. Проте в поточному році був прийнятий
закон, який дозволив продавати тепло з альтернативних видів палива за тарифом, що прив’язаний до
ціни газу. Дисконт у розмірі 10% (на тепло з біопалива
в порівнянні з теплом із газу) дає можливість місцевим
бюджетам і населенню економити.
«Відходи деревини є усюди, по всій Україні. Інвестор дивитиметься на приклади, що вже працюють
і повертають капіталовкладення. Якщо пара-трійка
таких котельних приживуться, за рік-два ми матимемо
бум подібних проектів»,— переконаний Сергій Савчук.
Одним із таких прикладів, імовірно, стане котельня
на біомасі потужністю 4 МВт, що запрацювала в ІваноФранківську. Переможцем тендеру стала литовська

компанія, що встановила своє обладнання в котельні
по вулиці Тролейбусній. Проект був реалізований на
кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. За словами міського голови Руслана Марцінківа,
цей проект став першим такого масштабу на шляху
до енергетичної незалежності.

Оновлена котельня, що
зараз є найбільшою з комунальних у західному регіоні,
використовує альтернативне
паливо — деревну тріску. Вона
грітиме один із найбільших
спальних районів Івано-Франківська. Як приємне доповнення, жителі понад 50 житлових будинків, дві школи,
два дитячих садочки, а також інші користувачі безперебійно отримуватимуть гарячу воду. Робота котельні
передбачає гаряче водопостачання увесь рік для
мешканців "Пасічної". «У літній період НАК «Нафтогаз»

нам палива не надає, тому неможливо забезпечити
гарячою водою мешканців. Ми реалізуємо проекти на
альтернативному паливі, тут і в котельні на вул. Медичній, щоби бути більш енергетично незалежними.
А мешканці нашого міста не відчуватимуть дискомфорту через відсутність гарячої води»,— зауважив
директор ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» Василь Рущак.
Цікаво, що завдяки виконанню
проекту з модернізації й реконструкції котельної в «Пасічній» тепловики
отримали новий барабанний подрібнювач деревинних відходів. Як уточнили комунальники, максимальний
діаметр колоди, що переробляється
на тріску, становить 600 мм, продуктивність установки — до 120 м3/год.
Передбачається, що найближчим
часом ще дві котельні Івано-Франківська будуть переобладнані під
використання біомаси.
Нові можливості стимулюють
інвесторів масштабувати проекти, що вже існують, і заходити
в інші міста. Законодавче поле
поки що сприяє залученню інвестицій: це і «зелений тариф»,
прив’язаний до євро, й можливість укладати довгострокові договори на продаж електричної
енергії.
На думку очільника Держенергоефективності, єдине, що
нам необхідно,— монетизувати субсидії. Тоді ми побачимо, як запрацює новий механізм субсидіювання,
який діятиме через виробника тепла. «Якщо він спрацює добре, то я не бачу в цьому ринку проблем»,—
сказав Сергій Савчук.

ДОСЯГНЕННЯ СУМЩИНИ

ТЕПЛО У ШКОЛІ: ГАЗ, ВУГІЛЛЯ ЧИ ДРОВА?

Підготовка до нового навчального року означає
не тільки впровадження сучасних освітніх програм,
але й забезпечення комфортних умов для вчителів
та дітей.
Країна активно готується до зими, і спонукають
до цього неприємні новини про ситуацію в галузі
енергетики. Зросли комунальні тарифи через високу ціну на газ. Стосується це не тільки приватних
помешкань. За опалення освітніх та медичних закладів також платимо ми, але із спільних бюджетних
коштів. Скільки доведеться витратити на їхнє функціонування цієї зими, почали рахувати не сьогодні.
І вимога економити теж не нова. Ми поцікавилися,
які запобіжні заходи вжили школи, зокрема Рогинська Роменського району,
аби не переривати навчання дітей під
час холодного періоду року.
Напевне, у кожній області є достатня
кількість місцевих ресурсів, щоб опалювати ними школи в сільській місцевості.
Це дрова, пелети, тріска, торфобрикети
тощо. І завдяки цільовій державній субвенції в закладах освіти
значно збільшилося
встановлення котлів
на альтернативних
газу енергоносіях.
Цього року можливості місцевої влади
розширили децентралізація й передача
повноважень на місця.
Тож тепер у районах
і селах кооперують ресурси з різних бюджетів, залучають гранти,

щоб узимку в класах було тепло і водночас зменшити
залежність від імпортованого газу. Газові котли не
демонтують, а консервують, поряд встановлюючи
обладнання, що працює на твердому паливі.
Під час підготовки матеріально-технічної бази шкіл
до нового навчального року велику увагу приділяють
не лише дообладнанню котелень на альтернативних
видах палива, а й енергозбереженню загалом. Це
означає впровадження енергоощадного освітлення,
встановлення регуляторів споживання тепла, утеплення будівель і заміну віконних блоків, дообладнання
систем опалення та реконструкцію тепломереж, виведення котелень із підвальних приміщень.

«Не потрібно квапитися й викидати старі грубки,
бо газ має тенденцію до подорожчання. Газ має бути
альтернативним видом енергоносія — до дров, які
ростуть на третині площі Сумщини»,— переконана
директор школи Московець Інна Олексіївна. Отож,
вчителі й учні Рогинської школи за «вибрики» з російським газом не хвилюються, оскільки у 2015 році
встановили котел BioFire PLUS 350 з бункером для
автоматичної подачі палива, який виготовило ТОВ
«Техно-Біо-Енерго-Сервіс», та мають заготовлений
ще з весни потужний стратегічний запас екологічно
чистих енергоносіїв. Завдяки впровадженню заходів
з енергозбереження було зекономлено значні кошти.
Заклади бюджетної сфери,
які споживають газ за ринковою
ціною, дедалі частіше переходять
на вітчизняні енергоносії, насамперед на місцеві види палива. А це — зменшення витрат на
опалення, нові робочі місця. І так
живуть більшість країн у світі. Наприклад, Норвегія, яка експортує
газ, хоче з часом взагалі відмовитися споживати викопні енергоносії
в себе, а натомість отримувати достатню кількість енергії з біомаси,
сонця, землі, води і вітру. У США,
Канаді, Західній Європі активно
застосовують електроопалення,
а у Франції воно вже займає до
40% ринку енергоносіїв. Швеція
прийняла державну програму повного переходу опалення на електроенергію до 2018 року. Розвинуті
країни ставлять перед собою чіткі
завдання з енергоефективності та
енергозбереження.
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ПОРАДИ ФАХІВЦЯ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПОБУТІ

Енергозберігаючі заходи, які може здійснити громадянин для покращення власного побуту, можна розділити
на чотири напрямки:
1. Заощадження ресурсів: води, газу, тепла тощо. Для
цього потрібно просто відкоригувати побутові звички та
здійснити прості заходи, наприклад, налагодити крани
та встановити тепловідбивні екрани за радіаторами.
2. Утеплення приміщення. Наприклад, заміна чи заклеювання вікон, проведення теплоізоляції даху, модернізація системи вентиляції тощо.
3. Встановлення приладів обліку. Це дозволить платити лише за спожиті ресурси.
4. Перехід на більш сучасні, енергозберігаючі та альтернативні джерела енергії та системи комунікацій.
Наприклад, заміна газового котла твердопаливним,
встановлення сонячних колекторів.
Заощаджуємо гарячу воду
 Закривати воду, якщо не користуєтеся нею тут і зараз. Немає
нічого складного в тому, щоб закрити
кран під час гоління, чищення зубів,
зняття шкірки з овочів і фруктів. Якщо
простіше не думати про це — варто
встановити електронний змішувач.
Тоді вода литиметься лише тоді, коли хтось підноситимете руки або посуд.
 Ощадливіше користуватися змішувачем у вигляді
ручки, ніж стандартними двома кранами. Можна встановити комфортну температуру, вмикати та вимикати
кран одним рухом, а не крутити крани щоразу, марно
витрачаючи воду та гаючи час.
 Необхідно стежити за станом сантехніки та вчасно
ремонтувати її. З крану, що протікає, щомісяця виливаються сотні та тисячі літрів води. Це дорівнює кільком
ваннам.
 Якщо в будинку центральне водопостачання, то
варто встановити лічильники на воду, як гарячу, так
і холодну. Інакше людина сплачуватиме з власної кишені за кожен прорив на трасі або за сусіда, який не
відремонтував свій кран.
 Приймати душ економніше, ніж ванну. Через насадки, які розпилюють воду, витратиться у кілька разів
менше води.
 Для заощадження води під час миття посуду варто
встановити подвійну раковину. Тоді можна мити посуд
в одній частині, а полоскати — в іншій.
 Не рекомендується розморожувати продукти —
м’ясо, рибу — під струменем. Це не лише марне витрачання води та тепла, але й знищення корисних речовин
продуктів.
 Слід використовувати побутові прилади, які заощаджують працю, час та ресурси. Наприклад, автоматичні пральні машини, посудомийні машини тощо.
 Необхідно перекривати вентиль для води, якщо
приміщення залишають на кілька днів.
Заощаджуємо електроенергію
 Вимикати світло, якщо ніхто не знаходиться
у кімнаті.
 Використовувати енергоефективні лампочки.
Варто встановити світлодіодні (LED) енергозберігаючі
лампочки, які не містять шкідливих речовин.
 Датчики руху — можливість заощаджувати електроенергію, коли вона не потрібна. У багатоквартирних будинках їх варто встановити
у коридорах, під’їзді, на сходах та
інших місцях спільного користування. У приватному будинку —
біля дверей та на подвір’ї.
 Енергозберігаючі побутові
прилади мають маркування «А»
чи «А+». Холодильник такого класу
споживатиме на 30–50% менше
електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В».

 Режим очікування для комп’ютера доречний, якщо
залишати його на кілька хвилин, а не на всю ніч. Слід
вимикати пристрої, якими ніхто не користується. А ще
краще — вимикати взагалі штекер з розетки. Це не лише
дозволить заощадити електроенергію, але й вбереже
пристрої від впливу можливих перепадів електроенергії.
Можна також встановити автоматичні вимикачі.
 Не можна залишати прилади, що працюють від акумулятора (наприклад, мобільні
телефони), увімкненими довше, ніж потрібно для повної зарядки акумулятора.
 Холодильник та морозильник варто
тримати в чистоті, без льоду та снігу, регулярно розморожуйте ці прилади. Треба
стежити за тим, щоб дверцята були щільно
закритими.
 Охолоджуйте їжу перед тим, як поставити
її в холодильник. По-перше, гаряча каструля змусить
холодильник працювати інтенсивніше, а по-друге, вона
нагріє інші продукти, і вони можуть зіпсуватися.
 Оптимальна температура в холодильнику — від
нуля до п’яти градусів тепла. Регулюйте її відповідно до
температури на кухні та кількості продуктів.
 Прості побутові речі часто зберігають значну кількість газу та електроенергії. Наприклад, холодильник
повинен розташовуватися подалі від плити, нагрівача,
колонки чи бойлера, батареї та прямих сонячних променів, а сучасні пристрої для приготування їжі, наприклад, мультиварки, дають змогу готувати 2–3 страви
одночасно, що зберігає як газ, так і електроенергію.
 Використовуйте НВЧ-печі, МХ-печі та індукційні
плити — вони працюють швидко та економічно.
Заощаджуємо тепло і газ
 Тепловий лічильник в квартирі, що підключена до
центрального опалення, дає змогу відслідкувати скільки
тепла ви отримали та платити тільки за цю кількість.
 Термостатичний вентиль на радіатор дозволить
контролювати температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті.
 Розмір опалювального приладу повинен відповідати розміру приміщення, що отоплюється і його слід
вимикати, якщо нікого немає в будинку.
 Опалювальні прилади та радіатори будуть більш
ефективними, якщо їх не затуляти меблями, важкими
шторами, одягом чи декоративними панелями.
 Система “тепла підлога” — спосіб підвести тепло
саме туди, де воно найбільше потрібно. Наприклад, під
робочий стіл або на ділянку підлоги, де ходять мешканці.
 Перед початком кожного опалювального сезону слід перевіряти систему. Варто усунути повітряні
пробки, відремонтувати місця можливого протікання,
звертаючи особливу увагу на місця з’єднань частин
системи. Це дозволить уникнути проривів під час експлуатації системи у холодний період.
 Газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15–20
років, варто замінити, бо з часом ці пристрої втрачають
ефективність.
 Більша частина тепла з будинку втрачається трьома шляхами: через двері та вікна, через дах та через
зовнішні стіни. Відповідно, їх слід утеплювати. Найбільш
доступний варіант, який може обрати кожен — утеплити
вікна поролоновими смужками, підтягнути дверні петлі
та додатково оббити самі двері, задути монтажною
піною місця виходу та входу труб з оселі.
 Вікна з подвійним або потрійним заскленням
у кілька разів зменшують втрати тепла.
 Необхідно підвищити теплоізоляцію вхідних дверей, звертаючи увагу на низ, верх та бічні стики між
дверима і стіною.
 Щільні штори допомагають утримувати тепло
в оселі, але заважають надходженню тепла з радіаторів.
 Товстий килим знижує тепловитрати, які йдуть
через підлогу.
 Модернізація системи вентиляції, а саме рекупе-
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рація тепла,— це реальний спосіб економії.
Зменшення втрат тепла шляхом утеплення
Утеплення огороджувальних конструкцій. Огороджувальні конструкції — це стіни, фундаменти, стелі,
горища, підвали тощо. Використовуйте для їхнього
утеплення такі матеріали, як пінополістирол, екструзійний пінополістирол, мінераловатні
плити, базальтові плити, енергозберігаючі фарби. Непоганий варіант —
спеціальні кількашарові системи
утеплення.
Утеплення конструкцій, які
відкриваються. Це вікна, кватирки, двері, балкони. Встановлюйте
двокамерні склопакети у вікна та на
балконах. Коли будете замінювати
вхідні двері, підганяйте їх за розміром
та утеплюйте усі стики. Старі двері можна використати як додаткові (подвійні двері), якщо це конструктивно можливо.
Встановлення індивідуальних (модульних) теплових пунктів з регулюванням кількості теплоносія,
який подається. Після якісних утеплювальних робіт
може виявитися, що вам просто не потрібна та кількість
тепла, яку постачає централізована мережа. І тому ви
знову будете випускати тепло назовні, але тепер не
через протяги, а через відкриті вікна. Цю проблему
допоможе вирішити встановлення термостатичного
вентиля на радіатор, який дозволить контролювати
температуру в будинку, квартирі або окремій кімнаті.
Скільки облич зображено на малюнку?
Відповідь у наступному номері.

