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Опалювальний сезон
2014—2015 років буде

надто непростим. Нагадає-
мо, 16 червня Російська
Федерація перевела Ук-
раїну на режим передоп-
лати за газ і призупинила
його постачання для укра-
їнських споживачів, що
стало приводом до подання
українською стороною по-
зову на російський «Газ-
пром» до Стокгольмського
арбітражного суду.

Нині Україна має кілька
«газових потоків»: це газ
власного виробництва, ре-
версні поставки. А ще до 7
мільярдів кубометрів має
надійти від «Газпрому».
Інакше виникне дефіцит.
Утім, виходом із ситуації
має стати ощадливе вико-
ристання енергоресурсів і
перехід на ті, які можна
знайти в Україні.

«Домашні»
енергоресурси

З тих пір як Україна в
1991 році стала незалеж-
ною, Росія не раз намага-
лася перекрити нам газ пе-
ред початком опалюваль-
ного сезону. Фахівці згаду-
ють, що проблеми з на-
дходженням блакитного
палива від східного сусіда
були і в 1997 році, у 1998-
му, 2002-му, 2005-му, 2009-
му, але тоді ситуація так,
як нині, не загострювалась.
Зазвичай домовлятися та-
ки вдавалося, і постачання
газу відновлювались. На
той час усе обговорювалося
й вирішувалося в чинов-
ницьких кабінетах, без за-
лучення до цієї справи гро-
мадян. Тепер же за подо-
лання проблеми, що ви-
никла, маємо братися
всією країною, всім миром,
щоб і перезимувати нор-
мально, і змінити свої під-
ходи до використання
енергоресурсів.

Звичайно, доведеться
докласти зусиль. Тим паче
в ситуації, коли наша еко-
номіка поки що від росій-
ського газу залежна. Та чи
насправді так усе песиміс-
тично? Можна звернутися
до досвіду зарубіжних кра-
їн, які змогли в рази змен-
шити свою залежність від
газу. Наприклад, Швеція
під час першої енергетич-
ної кризи 1973—1978 років
на 93% залежала від імпор-
тних нафтопродуктів: ма-
зуту, газойлю, газового
конденсату… Шведи роз-
робили 15-річну програму,
згідно з якою на зміну ко-
тельним на мазуті прий-
шли котельні на біомасі,
паливних пелетах, тепло-

насосах, вугіллі, торфі то-
що. І нині у структурі па-
ливного балансу Швеції ім-
портовані вуглеводні ста-
новлять менше 7%. Решта
— «домашні» ресурси.
Країна вже давно енерго-
незалежна. Це непогана
модель і для України.

Експерт з питань кому-
нальної теплоенергетики
Василь Степаненко у своє-
му інтерв’ю «Урядовому
кур’єру» ще у 2011 році
(«Жодному місту Украї-
ни не потрібен природ-
ний газ»,  18 червня 2011
р.) прогнозував збільшен-
ня тарифів на тепло, за-
уваживши, що до 2025 ро-
ку місцевими видами па-
лива можна замістити 80%
природного газу для теп-
локомуненерго. Ще тоді
фахівці розробили нові
схеми теплопостачання
для 15 міст України, за
якими — хоч це й звучить
нереально — від блакит-
ного палива можна відмо-
витися взагалі.

Українські вчені, фахівці
з питань комунальної теп-
лоенергетики, вже протя-
гом багатьох років прора-
ховують варіанти замі-
щення газу іншими енерго-
ресурсами, роблять прак-
тичні кроки в цьому напря-
мі, і не безрезультатно. У
багатьох населених пунк-
тах успішно опалюють
приміщення пелетами, від-
ходами деревини, вугіл-
лям, торфом, навіть солома
пішла в хід… Звичайно, тут
багато залежить від місце-
вих органів влади: там, де
хочуть щось зробити, —
шукають для цього можли-
вості. Інша річ, що раніше
на державному рівні такі
ініціативи вважалися по-

хвальними, але для масо-
вого переходу не набира-
лося критичної маси. Те-
пер процес відходу від ро-
сійського блакитного пали-
ва має прискоритися.

Заохочувальні
тарифи

Держава почала посиле-
ну роботу в цьому напрямі.
В уряді створено кризовий
енергетичний штаб, зав-
данням якого є забезпечи-
ти баланс енергоресурсів,
баланс споживання, баланс
витрат та енергоефектив-
ність. Очолив цей штаб ві-
це-прем’єр-міністр Украї-
ни — міністр регіонального

розвитку, будівництва та
ЖКГ Володимир Гройс-
ман.

Він доручив Міненерго-
вугілля та іншим міністер-
ствам розробити план дій
щодо забезпечення ста-
більного проходження Ук-
раїною опалювального се-
зону без російського газу.
Це має бути впровадження
комплексу заходів, зокре-
ма з енергозбереження, за-
міщення природного газу,
його альтернативного по-
стачання тощо. 

Нині йдеться про змен-
шення споживання бла-
китного палива на 10%. Та-
кож особлива увага — до
оснащення житлофонду
будинковими лічильника-
ми тепла. До грудня вони
мають бути встановлені в
45% будинків. Усі регіони,
всі населені пункти мають
розробити свій газовий ба-
ланс, визначитися із мож-
ливою зміною температур-
ного режиму в приміщен-
нях узимку, а також із
джерелами економії газу і
заміщення його «домашні-
ми» ресурсами. Нежитлові
приміщення, які не вико-
ристовуються, рекомендо-

вано тимчасово відключи-
ти від газу.

За словами Олени Мале-
жик, начальника управлін-
ня комунальної теплоенер-
гетики Мінрегіону, нині за-
галом у країні експлуату-
ється 24,5 тисячі котелень
— з урахуванням Криму і
Севастополя. Якщо без
Криму, то майже 24 тисячі.
З них 16 тисяч працюють
саме на природному газі.
На альтернативному пали-
ві — не більше 2,5 тисячі.
«Маємо до початку опалю-

вального сезону виконати
плани з підготовки тепло-
постачальних об’єктів і мо-
дернізувати їх, перевести
ще деякі котельні саме на
альтернативне паливо», —
зазначила вона.

Одним із найефективні-
ших енергоресурсів для
наших котелень є біопали-
во. Завдяки йому можна
щороку економити 5 мі-
льярдів гривень. Як це від-
буватиметься?

Як відомо, Україна от-
римувала російський газ
за високою ціною, і одна гі-
гакалорія тепла, виробле-
на з нього, фактично кош-
тувала 912 гривень. Щоб
здешевити тепло для спо-
живачів, держава компен-
сувала 598 гривень за
кожну гігакалорію. Зага-
лом на це йшло майже 35
мільйонів державних гри-
вень. Та нещодавно було
прийнято рішення, що «га-
зових» компенсацій уже
не буде, натомість підпри-
ємства ТКЕ, які перейдуть
з газу на біопаливо, отри-
мають компенсацію за різ-
ницю в тарифах — 508
гривень за гігакалорію
тепла. 

«Держава таким чином
зможе за 5 років заощади-
ти близько 5 мільярдів ку-
бометрів газу, тобто майже
половину того обсягу, який
на сьогодні витрачається
для забезпечення населен-
ня та бюджетної сфери
теплом. Найголовніше, ці
508 гривень будуть зали-
шатися в Україні й працю-
вати на її економіку», —
пояснив Володимир Гройс-
ман. І зауважив, що завдя-
ки цьому можна буде за-
вантажити потужності віт-
чизняних підприємств, що

виробляють біопаливні
котли, та створити десятки
тисяч нових робочих місць.

Теплоенергетики — лю-
ди зазвичай прагматичні, і,
мабуть, прорахувавши
свою вигоду, візьмуть курс
на відхід від газу. А тих,
хто «розкачуватиметься»
надто повільно, вочевидь
зможуть переконати спо-
живачі. Адже якщо ко-
тельня, що працювала на
газі, перейде на інший вид
палива, мешканці квартир
матимуть 10-відсоткову
знижку в тарифі на оплату
тепла.

Є сенс братися за каль-
кулятор і господарям бу-
динків чи квартир з інди-
відуальним газовим опа-
ленням. І підрахувати: чи
не час газові котли поміня-
ти на електричні? Адже їм
також запропоновано спе-
ціальні заохочувальні та-
рифи. Як сказав Арсеній
Яценюк: «Якщо ви при-
дбали електроакумулюю-
чий електричний котел, то
нічний тариф на електрое-
нергію буде 30 копійок,
а тариф протягом дня —
80 копійок».

Тож стимули до енергоз-
береження закладені в
урядових рішеннях. Але
потрібно, щоб кожен, як це
вже є в багатьох країнах
Європи, усвідомив, що про-
блема ощадливого вико-
ристання енергоресурсів
— не тільки проблема дер-
жави. А й кожного, хто хо-
че жити у державі неза-
лежній, у тому числі неза-
лежній енергетично. Та,
власне, чим більше заоща-
димо на енергоносіях, тим
більше зможемо витратити
на інші необхідні чи приєм-
ні речі.

ПРЯМА МОВА

Володимир ГРОЙСМАН, 
віце-прем’єр-міністр —

міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ: 

— Сьогодні маємо бути готовими до будь-якого сценарію
розв’язання газового питання, оскільки воно лежить не в еко-
номічній, а в політичній площині. Кризовий енергетичний штаб
має вирішити питання створення запасів газу у сховищах,
зменшення його споживання, збільшення власного газового
потенціалу, заміни газу альтернативними видами палива, на-
лагодження реверсного постачання газу з Європи та інші пи-
тання. Впровадження всіх необхідних заходів — це тривалий
процес, але країна має пройти цей шлях.

Андрій КОБОЛЄВ, 
голова правління

НАК «Нафтогаз України»:
— Щоб повністю виключити залежність від російського газу

і водночас забезпечити комфортне для населення проходжен-
ня зимового сезону, Україна має скоротити споживання газу
на 6 мільярдів кубометрів за сезон, або на 20%. Відсутність по-
ставок газу з Росії змушує нас за кілька місяців втілювати ре-
форми, які треба було починати ще десятки років тому. Це за-
провадження цивілізованих правил гри на ринку та перехід до
комплексного енергозбереження.

Арсеній ЯЦЕНЮК, Прем’єр-міністр України:
— Якщо ми будемо наполегливо, крок за кроком рухатися в питанні енергоефективності, зменшення споживання газу,
збільшення електроенергетичного споживання, інших видів пального та енергетики, якщо зреалізуємо той план, який
внесений до парламенту і проголосований у першому читанні, — спільної модернізації та експлуатації української
газотранспортної системи разом з ЄС і США, якщо ми зреалізуємо план зі збільшення обсягів електричної
генерації, — через 10 років Україна буде повністю енергонезалежною державою. У нас є для цього всі можливості.

Стимули до енергозбереження закладені
в урядових рішеннях. Але потрібно,
щоб кожен усвідомив, що проблема
ощадливого використання
енергоресурсів — не тільки проблема
держави. А й кожного, хто хоче жити
у державі незалежній, у тому числі
незалежній енергетично. 

Використання блакитного палива має бути ощадним
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД. Прагматичні жителі Нідерландів
вважають підвищення енергоефективності
своїх будинків вигідною інвестицією

Найперше, що варто зробити, щоб побачити
економію на оплаті за житлово-комунальні

послуги, — встановити прилади обліку. Про лі-
чильники електроенергії тут не говоримо — за
їх показниками платимо давно, і це вже справа
звична. А ось лічильники на воду та газ нині як
ніколи  на  часі.  Вони  дають  змогу  економити
гроші істотно: за воду платитимете приблизно
вдвічі менше, ніж за нормами, а за газ — майже
втричі! 

І це вам скажуть не лише фахівці у галузі
ЖКГ. Своєрідними експертами можуть стати

й сусіди, які вже користуються лічильниками,
тож можете спитати й у них. Звичайно, вста-
новлення цих приладів обліку у ваших помеш-
каннях коштує грошей, але за нинішніх тари-
фів вони окупляться швидко.

Щодо лічильників тепла, то їх встановити у
квартирах більшості багатоповерхівок не вий-
де,  бо  мережі  запроектовані  так,  що  можна
встановити тільки загальнобудинковий. Однак
тут теж є на чому зекономити: в теплу пору
року,  коли  опалення  відімкнене,  мешканці
квартир, природно, за нього не платять або ж

сплачують зовсім невеличку суму за обслуго-
вування мереж. Платять тільки під час опалю-
вального сезону, і то не за нормами викорис-
тання тепла за квадратний метр, а за гігакало-
рії тепла, що подається у квартиру.

Розрахунки спожитої теплової енергії за по-
казами лічильників у середньому на 30—40 %
нижчі за встановлені норми.

Але лічильники — не єдина можливість пла-
тити  менше  за  комунальний  комфорт.  Для
цього  варто  лише  дотримуватися  простих  і
правил і бути самодисциплінованим.

Крапля за краплею — 
і океан: закрийте кран!
КОРИСНІ ПОРАДИ. Як заощадити кошти у власному гаманці та енергоресурси?

УДЕНЬ І ВНОЧІ. Той, хто хо-
че ще більше заощадити на оплаті
електроенергії, може встановити
дво- або тризонний лічильник. Тобто
такий, за яким електрика коштує по-
різному в різний час доби. Київенер-
го роз’яснює, що встановлення тако-
го лічильника доцільне, якщо спожи-
вач користується електроенергією в
години мінімального навантаження в
мережі, тобто в нічний час, коли ді-
ють інші, зменшені тарифи на елек-
троенергію.

Для двозонного лічильника вста-
новлено такі тарифи: з 7 години до 23
години за ним оплата за електроенер-
гію нараховується за звичайним тари-
фом, а з 23 до 7 години — з коефіці-
єнтом 0,7, тобто на 30% менше.

Для тризонного арифметика склад-
ніша. Так, з 23 до 7 години плата на-
раховується за дуже приємним тари-
фом — з коефіцієнтом 0,4 (тобто всьо-
го 40% звичайного), але в «пікові» го-
дини — з 8 до 11 та з 20 до 23 — з кое-
фіцієнтом 1,5 (тобто 150% звичайного
тарифу). Решта часу нараховується за
звичайним тарифом.

Однак перш ніж встановлювати такі
прилади обліку, потрібно дуже добре
підрахувати, коли і скільки електро -
енергії ви витрачаєте. Адже на відміну
від звичайного лічильника, багатозон-
ний лічильник встановлюється ви-
ключно за ініціативою споживача та за
його кошт. І оскільки його ціна набага-
то вища за ціну звичайного, його вар-

тість окупиться впродовж кількох ро-
ків (хоч усе залежить від того, як і коли
ви використовуєте електроенергію).
Вартість лише приладу коливається
від 500 гривень до понад тисячі. А ще
потрібно запрограмувати його у центрі
обліку електроенергії підприємства,
яке надає вам послуги з постачання
електроенергії, встановити, опломбу-

вати і переоформити договір з поста-
чальником електроенергії. У договорі
має бути зазначено про зміну типу об-
ліку спожитої електроенергії. А це теж
від однієї до кількох сотень гривень.

До того ж, навряд чи хтось серед
ночі вмикає пральну машину або
праску. Однак для тих, хто вночі ко-
ристується електричними приладами

з високим рівнем споживання елек-
троенергії — кондиціонером, бойле-
ром, іншою побутовою технікою, а с
особливо електроопаленням і теплою
підлогою, це дасть змогу істотно за-
ощадити. Своєрідною «знахідкою»
можуть бути багатозонні лічильники й
для тих, хто працює вдома і влашто-
вує собі робочі години саме вночі.

Чим голландцям
допомогла 
криза

Сергій КУЛЬЧИЦЬКИЙ,
другий секретар Посольства

України в Нідерландах,
для «Урядового кур’єра»

На  частку  житлового  сектору
припадає понад 37% світового

споживання  енергії.  Цю  цифру
можна зменшити, якщо вже на ета-
пі спорудження будинку закладати
принципи енергоефективності. Са-
ме так роблять у Нідерландах, де
енергоефективне будівництво ста-
ло важливим елементом державної
політики ще через вартість енерго-
носіїв — там вона одна з найвищих
у ЄС. А ще порівняно з іншими сек-
торами економіки саме в цьому сек-
торі  є  найпотужніший  потенціал

щодо  енергозбереження.  Навіть
найпростіші проекти дають змогу
заощаджувати до 20% енергії. Про-
те  подекуди  реалізація  заходів  з
енергозбереження  вимагає  знач-
них  фінансових  ресурсів,  а  отже
продуманої державної політики.

Нові стандарти
Курс на енергоощадне будівниц-

тво  країна  взяла  після  нафтової
кризи 1973—1974 років. Почали зі
стимулювання модернізації об’єк-
тів, які вже існують, наприклад теп-
лоізоляції 2,5 мільйона осель. З ух-
валенням у 1992 році Будівельного
кодексу Нідерландів почалася нова
фаза енергоефективного будівниц-
тва. А в 1996 році уряд запровадив
програми,  у  межах  яких  втілили
кілька  пілотних  проектів:  Morra-
park, Ecodus, Ecolonia, Nieuwland.
Вони були базою для аналізу тех-
нічних можливостей матеріалів та
пошуку нових технологій. З’ясува-
ли,  що  енерговитрати  домогоспо-
дарств можна скоротити на 40%.

Трохи  пізніше  в  нормативно-
правову  базу Нідерландів  ввели
поняття коефіцієнта енергоефек-
тивності будівлі — це максималь-
на теоретична витрата енергії бу-
дівлею за окремий період з ураху-
ванням  розмірів  поверхонь  та
географічної  орієнтації.  Відтоді
цим стандартам мали відповідати
всі новобудови. Також через низ-
ку  стандартів  та  рекомендацій
держава створила умови, в яких
використання  енергетично  не-
ефективних, застарілих техноло-
гій та обладнання стає невигідним.

Наступний етап енергоощадно-
го будівництва почався у 2006 ро-
ці. Тоді Нідерланди у сфері енер-

гетики  стали  орієнтуватися  на:
зниження енерговитрат на 13% до
2020 року, доведення частки від-
новлюваних  джерел  енергії  до
20% тощо. Потрібно було модерні-
зувати 500 000 будівель та збіль-
шити коефіцієнт енергоефектив-
ності для новобудов.

Нині  в  Голландії  завершився
етап  експериментального  будів-
ництва та дослідної експлуатації
енергоефективних будівель. Уже
апробовано й  запущено у  вироб-
ництво матеріали, компоненти ін-
женерних систем, розроблено ме-
тодики їх проектування. Минули і
часи дорогих будматеріалів. Гол-
ландські  виробники  налагодили
випуск полегшених стінових мате-

ріалів, теплоізоляційних виробів,
автоматики та світлопрозорих ви-
робів з високими теплотехнічними
і гігієнічними характеристиками.

Фахівці підрахували: додаткові
витрати на зведення енергоефек-
тивних будівель невеликі, до 15%
вартості  об’єкта.  Проте  дають
змогу надалі істотно заощаджува-
ти. Прагматичні голландці розгля-
дають  підвищення  енергоефек-
тивності будинків як довгостроко-
ву та вигідну інвестицію.

Пасивний дім
Нині  енергоефективною  в  Ні-

дерландах  вважають  будівлю,  в
якій на 70% оптимізовано енерге-
тичні процеси. Це так званий па-
сивний сонячно орієнтований бу-
динок, якому для опалення та га-
рячого водопостачання не потріб-
но зовнішніх джерел.

Повністю  забезпечити  енерго -
ефективність будівлі можна шля-
хом збільшення площі скління та
використання термосолярних ус-
тановок  разом  із  збалансованою
конструкцією та правильним геог-
рафічним розташуванням.

Один з визначальних чинників
під час будівництва — те, як буди-
нок орієнтований до сонця. Взим-
ку  його  південний  бік  найефек-

тивніше  поглинатиме  сонячну
енергію, а отже, дасть додатковий
обігрів,  а  завдяки значній площі
скління промені сонця проникати-
муть всередину.

Однак тут потрібно чимало до-
рогого скла та недешевих автома-
тизованих систем розподілу тепла
та вентиляції. І ще. Основна вада
сонячно орієнтованих будівель —
їх перегрівання влітку (інколи до
40  градусів).  Енергоресурси  для
охолодження «знаходять» за ра-
хунок  систем  пасивного  охолод-
ження та рекуперації тепла. Ре-
куператором тепла в Нідерландах
оснащують кожну другу нову бу-
дівлю. У холодну пору року повіт-
ря, що  виходить  із  приміщення,
передає тепло повітрю, що надхо-
дить.  У  теплу  пору  —  навпаки.
Тож  не  треба  підключатися  до
зовнішніх систем опалення.

Останнім  часом  люди  дедалі
частіше  облаштовують  у  таких
будинках підземні системи підігрі-
ву, які «працюють» на теплі ґрун-
ту. Підігріте повітря надходить у
приміщення, де перебувають лю-
ди, за цим пильно стежить авто-
матика,  що  отримує  сигнали  від
датчиків  концентрації  вуглекис-
лого газу. Один з різновидів такого
обладнання —  гідротеплонасоси.
І тільки в тих місцевостях, де мало
сонячного  світла,  такі  системи
комбінуються  з  опалювальними
котлами, які працюють на біомасі.

Для теплоізоляції будинків ви-
користовують комбінації новітніх
та природних матеріалів — зде-
більшого ніздрюваті бетонні кон-
струкції,  в  яких  70—80%  об’єму
становить повітря. Їх комбінують
із  природними матеріалами  (де-
рево, камінь, очерет і навіть соло-
ма).  Такі  конструкції  найкраще
зберігають тепло  і на 14% ефек-
тивніші, ніж поширені в Україні
пінополістирольні блоки.

Не  останню  роль  відіграє  й
ощадливе  використання  води.
Голландці підрахували, що в ду-
шових  і  туалетах  витрачається
маже 60% чистої води, яка в країні
дорога. І встановлюють спеціальні
водоощадні  та  водоочисні  при-
строї,  які  усувають  даремні  ви-
трати води. А підігріває воду со-
нячний колектор.

Тож власники «пасивного» бу-
динку  істотно  заощаджують
значну частину свого бюджету.

В умовах підвищення тарифів на житлово-
комунальні послуги для споживачів на одне
з перших місць за актуальністю виходить
енергозбереження. Адже державними пільгами
і субсидіями, за законами соціальної справедливості,
охоплені лише незахищені верстви населення. Однак
і для решти українців способів скоригувати суми
у своїх платіжках у бік зменшення чимало.
Важливо, щоб були охочі ними скористатися.

Як економити електроенергію 
Лампочки. Ідучи з кімнати, кухні,

ванної тощо, вимикайте світло. А ще
стежте, щоб на лампочках не було пи-
люки — чиста світить на 10—15% яс-
кравіше, ніж запилена. Замініть зви-
чайні лампи розжарювання на енер-
гоефективні. Вони дорожчі, однак
окупляться за півроку завдяки тому,
що споживають до 80% менше елек-
троенергії, ніж традиційні, а тривалість
їх роботи вища в 10 разів.

Розетки. Не залишайте у них ви-
лки електроприладів, коли ними не ко-
ристуєтесь, наприклад телевізор у ре-
жимі очікування. Бо навіть вимкнуті
прилади «тягнуть» з мережі електро -
енергію, хоч і мізерну її кількість.

Електроплити. Під час готування
накривайте посуд на плиті кришкою.
Правильно підбирайте посуд для при-
готування їжі — він повинен мати дно
з діаметром не меншим, ніж діаметр
конфорки. Посуд з нерівним дном мо-
же призвести до перевитрати елек-
троенергії до 40—60%. Плита з труб-
частими нагрівальними елементами
на корисну роботу витрачає 70% енер-
гії, а плита зі штампованою сталевою
конфоркою — усього 55%, інша енер-
гія йде на нагрівання.

Холодильник. Не ставте його біля
батареї або плити. Холодильник ви-
трачатиме менше енергії, якщо стоя-
тиме біля зовнішньої стіни, але не

впритул до неї. Не ставте в холодиль-
ник гарячу їжу і не залишайте дверця-
та відчиненими. Розморожуйте холо-
дильник два-три рази на рік, не допус-
каючи утворення крижаної «шуби».

Електрочайник. Якщо у вас газова
плита, дешевше буде користуватися
звичайним чайником. Однак в елек-
тричному вода закипає швидше. Адже
це дуже енергозатратні прилади, бага-
то електричних чайників споживають
стільки електроенергії, як дві-три прас-
ки одночасно. Наливайте в електро-

чайник скільки води, скільки вам по-
трібно для використання. І регулярно
відчищайте від накипу, бо товстий шар
накипу на нагрівальному елементі про-
водить тепло майже в 30 разів гірше,
ніж метал, тож енергозатрати ще біль-
ше зростуть. Це стосується будь-якого
посуду, в якому готуєте їжу.

Пральна машина. Під час заванта-
ження бака лише наполовину 50% її по-
тужності витрачається марно. Прання
за температури 30°С замість звичних
40°С дає змогу заощадити 40% енергії.

Як економити воду 

Як економити газ 

Ванна. Для наповнення ванни необхідно понад 200
літрів води. Тож економніше користуватися душем, ад-
же протягом 5 хвилин ви витрачаєте максимум 100 літ-
рів води. Якщо встановите економічні розпилювачі для
душу — з меншими отворами на змішувачах і душових
установках, — витрачатимете удвічі менше води. І різ-
ниці в напорі води немає. А ручка душу з переривачем
потоку води знижує її витрати на чверть.

Унітаз. Якщо встановите бачок із двома режимами
зливу (повним і економічним), зможете зекономити при-
близно 15 літрів води на день для сім’ї з 3 осіб. За рік
це майже 5500 літрів.

Крани. Переконайтеся, що вони не течуть. Цівка во-
ди завтовшки із сірник виливається в 280 літрів на добу,
а це більш ніж чверть кубометра. Найкраще встановити
сенсорні крани, з яких вода тече, щойно ви підносите
руки, і перестає текти, коли ви руки прибрали. Економія
води із сенсорними кранами — до 50% порівняно зі зви-
чайними. Якщо у вас звичайні крани, під час чищення
зубів краще набирати воду в склянку. Або закривайте
кран з водою, коли чистите зуби, голитеся чи миєте го-
лову. Це дасть змогу заощадити до 40 літрів на день.

Пральна машина. Завантажуйте повний барабан
речей, які потрібно випрати. Це надасть вам змогу еко-
номити до 30% води.

Миття посуду. Миючи посуд вручну, не тримайте
кран постійно відкритим. А ще економніше буде помити
посуд в окремій ємності, а потім лише прополоскати під
проточною водою. Допоможуть заощадити і насадки-
розпилювачі на кран. Якщо між ополіскуваннями тарі-
лок закривати кран, витрати води знизяться в десятки
разів. Однак ще ощадливішою буде посудомийна ма-
шина, яка зазвичай витрачає від третини до половини
об’єму води, який використовується під час миття вруч-
ну. Однак вмикайте посудомийну машину, тільки коли
у вас набереться достатньо посуду, який треба вимити.

Газова плита. Готуйте на такій по-
тужності пальника, яка потрібна для
обраної вами страви, після закипання
вогонь треба зменшити удвічі. Пра-
вильно підберіть ширину посуду, щоб
вогонь не «облизував» каструлі: це
шкодить і посуду, і вашому бюджету.
Коли готуєте, варто підставляти під
каструлі спеціальний металевий роз-
сіювач полум’я, який, до того ж, ще

певний час залишатиметься гарячим і
підігріватиме дно каструлі, а отже,
можна вимикати газ раніше.

Газова колонка. Не тримайте за-
пальник колонки постійно увімкненим
— лише це «з’їдає» на добу близько
кубометра газу, а в старих радянських
колонках — близько двох.

Газовий котел. Найвигідніший ва-
ріант економії газу в приватному бу-

динку — утеплення стін, після чого
споживання газу зменшується до
30%. Також буде доцільною автомати-
зація системи опалення. Витрати на її
встановлення можуть окупитися про-
тягом першого опалювального сезо-
ну. На кімнатному термостаті задайте
котлу режим роботи «з датчиком тем-
ператури», щоб він самостійно регу-
лював температуру води в системі.

Так котел вмикатиметься рідше, вико-
ристовуватиме менше газу, а темпе-
ратуру носія підтримуватиме вищою.
Терморегулятор з програматором та-
кож умикатиме-вимикатиме котел за
заданою програмою, тобто коли нікого
немає вдома. Можна задати трохи
нижчу температуру, а до оптимальної
котел нагріє її за кілька годин до ва-
шого приходу.

Як зберегти тепло у домі
Ззовні. Утепліть стіни та встановіть

теплоізоляцію, щоб не обігрівати по-
вітря на вулиці. Адже (33% тепла бу-
динки втрачають саме через непра-
вильно теплоізольовані стіни). У при-
ватному будинку утепліть дах спеці-
альними ізоляційними матеріалами —
25% тепла будинок втрачає через по-
гано утеплений дах або горище.

У під’їзді. Стежте за тим, щоб две-
рі були герметично зачиненими, а вік-
на — заскленими. Це дасть змогу збе-
регти до 20% загальних втрат тепла
будинку.

У квартирі. Стіни і стелі. Пофар-
буйте стіни в білий колір. Біла стіна
відбиває 80% променів. Для порівнян-
ня: темно-зелена поверхня відбиває
тільки 15% світла, чорна — 9%. Не не-
хтуйте природним освітленням!

Радіатор. Не закривайте батарею
одягом або меблями — це знижує
ефективність її роботи на 20%. Вста-
новіть термостатичний вентиль на ра-
діатор, щоб регулювати кількість не-
обхідного тепла. Батарея, пофарбова-
на в темний колір, віддає на 5—10%
тепла більше, ніж пофарбована світ-
лою фарбою. Шар фарби не повинен
бути занадто товстим, що негативно
позначиться на її тепловіддачі. Деко-
ративні панелі на батареях забирають
до 20% тепла кімнати. 

Крім того, тепловіддача батарей,
розміщених у нішах, на 10% менша,
ніж у тих, які виступають у кімнату.
Тож якщо у квартирі холодно, краще
обійтися без декору, а якщо ви лише
будуєтеся чи робите ремонт, слід по-
думати про те, щоб не «ховати» бата-
рею в нішу. Також розмістіть фольгу
на стіні за батареєю. Такий тепловий
екран здатен підвищити тепловіддачу
радіатора на 20%. При цьому якщо
опалення індивідуальне, витрати на
нього зменшуються на 5—10%. Не за-
кривайте шторами батарею, бо якщо
у вас довгі штори, то майже 20% теп-
ла йде на обігрів вікна, а не кімнати.

Вікна. Майже 30% всього тепла ви-
ходить з вашої оселі через шпарини у
дверях та вікнах. Встановіть сучасні
енергоощадні вікна або хоч заклейте
і утепліть вікна і двері. Лише це дасть
змогу підвищити температуру в квар-

тирі на 3–4°. Стежте, щоб вікна були
герметично зачиненими. Це допомо-
же зберегти до 20% загальних втрат
тепла в оселі. Бажано, щоб вікна були
з подвійним або потрійним засклен-
ням, а балкони та лоджії засклені
склопакетами — це зменшить втрати

тепла до 50%. Встановіть на вікна
тепловідбивну плівку — вона пропус-
кає 80% видимого світла, а всередині
квартири відбиває близько 90% теп-
лового випромінювання, що зберігає
тепло в приміщенні взимку і прохоло-
ду влітку.

ДО РЕЧІ. Купуючи нові побутові електроприлади, намагайтеся придбати класу
А чи Б — вони споживають менше електроенергії, ніж прилади нижчих класів.

За даними Київенерго, встановивши багатозонний
лічильник, ви платитимете на 30% менше
за електроенергію, спожиту вночі при двозонному
обліку, та на 60% менше при тризонному.

Курс на енергоощадне будівництво країна взяла
після нафтової кризи 1973—1974 років. Почали
зі стимулювання модернізації об’єктів, які вже
існують, наприклад теплоізоляції 2,5 мільйона осель.

ВАРТО ЗНАТИ

Багатозонний лічильник — знахідка для «сов»
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Від редакції. Спорудження «пасивних» будинків у світі стає все популярні-
шим. Європа, яка взяла курс на зменшення споживання енергоносіїв, особливо
підтримує цей процес. У грудні 2009 року країнами ЄС була прийнята дирек-
тива Energy Performance of Buildings Directive, яка вимагає, щоб до 2020 року
якомога більше будинків були наближені до енергетичної нейтральності.

В Україні люди теж цікавляться спорудженням «пасивних» будинків. Перший
такий дім в Україні зведено у 2008 році, потім з’явилося ще кілька. Але це поки
що одиниці. Втім, можливо, дороговизна енергоносіїв змусить забудовників
звертати увагу на технології, вигідні й для довкілля, і для гаманця.

Пасивний будинок 
дає можливість його господарю

значно економити кошти

Мийте посуд не під водою, що
тече, а в раковині з отвором,

закритим корком.

Не полощіть білизну під проточною
водою. Для цього краще

використовувати наповнений таз.

Поради з водозбереження

Поради з теплозбереження

За матеріалами інтернет-сайтів, присвячених водозбереженню

За матеріалами інтернет-сайтів, присвячених водозбереженню
Приймати не ванну, а душ — такий

девіз усіх, хто економить воду. 
Для повної ванни потрібно

до 200 літрів води, для 
5-хвилинного душу максимум 100.

За хвилину з повністю відкритого
крана витікає 12—20 літрів води.

Його слід закривати, коли ви
чистите зуби, а для полоскання

користуватися склянкою.

10 крапель води за хвилину — 
це втрати 2000 літрів 

питної води у рік.

Оснастіть туалет економічним
зливним бачком. Традиційний

пропускає 9 літрів води за один
злив, економний — 6 л,

з економічною клавішею — 3 л.

«УРЯДОВИЙКУР’ЄР». СПЕЦІАЛЬНИЙДОДАТОК «УРЯДОВИЙКУР’ЄР». СПЕЦІАЛЬНИЙДОДАТОК8 9

Віддайте перевагу ричаговим
змішувачам. Вони швидше, ніж
змишувачі з двома кранами,

змішують воду, отже її менше
використовується. 

Усуньте місця витоку холодної
та гарячої води через нещільно

закриті крани, труби,
що протікають, зливний бачок.

Не випускайте тепло.
На ніч опускайте жалюзі,

зачиняйте гардини,
щоб зменшити втрати

тепла через вікна.

Не перегороджуйте шлях
для тепла. Довгі гардини,
радіаторні екрани, стійки

для сушіння білизни
перед батареями можуть
поглинути до 20% тепла.

Прикривайте вентиляційну
решітку.

Чистьте радіатори
та нагрівачі від пилу,
намагайтеся рідше

їх фарбувати,
шоб не зменшувати їхню

тепловіддачу.

Розташовуйте меблі так,
щоб нагрівальні прилади
залишалися відкритими
та ефективно обігрівали

приміщення.

Утеплюйте старі вікна
і двері або замініть їх

на нові з теплозахисними
властивостями,

що одночасно зменшить
і шум, що проникає

у приміщення.

Між радіаторною
батареєю і стіною

встановіть захисний екран
з алюмінієвої фольги.
Вона відбиває тепло

і спрямовує його назад у
кімнату (економія до 4%).

Вхідні двері — ще одне
серйозне джерело втрати

тепла. Утепліть їх,
переконайтеся

у відсутності щілин,
скористайтеся

спеціальною обивкою.

Вікно, що довго
залишається відчиненим,
навряд чи забезпечить
вам приплив свіжого

повітря, одначе збільшить
рахунок за опалення.

Краше відчинити вікно
широко, але на декілька

хвилин. 

Використовуйте пральну машину
по можливості з повним

завантаженням.

Чим голландцям
допомогла 
криза



«Готуй сани влітку» — ця на-
родна мудрість завжди ак-

туальна, особливо з урахуванням
практики щорічного зволікання
щодо підготовки об’єктів житло-
во-комунального господарства до
опалювального  сезону. Як пові-
домила  начальник  управління
ЖКГ Черкаської  облдержадмі-
ністрації Людмила Зарічна, нині
до зими підготовлено трохи біль-
ше 40% об’єктів житлово-кому-
нального  господарства  та  соці-
альної сфери області.
Місцеві держадміністрації ра-

зом із органами місцевого само-
врядування розробляють опера-
тивні  плани  технічних  заходів
стосовно зменшення споживан-
ня природного газу теплопоста-
чальними  підприємствами  на
10% до кінця року та на весь опа-
лювальний  період  для  населе-
них пунктів. На облік беруть не-
житлові приміщення, які не ви-
користовуються та можуть бути
тимчасово  відключені  від  опа-
лення.  На  підприємствах  теп-
лоенергетики створюють запаси
резервних видів палива та пере-
глядають температурні графіки
теплових мереж з метою їх оп-
тимізації.
В  області  розроблено  регіо-

нальну  програму  модернізації
комунальної  теплоенергетики,
якою передбачено  заходи щодо
скорочення споживання природ-
ного газу на 30% та використання
альтернативних видів палива.
Проте на Черкащині є непогані

приклади  ефективної  економії

енергоресурсів, зокрема в галузі
теплопостачання. У чотирьох ко-
тельнях  обласного  центру  пра-
цюють когенераційні установки,
а у Смілі запустили котельні, що
функціонують за допомогою від-
ходів деревини. У семи районах
частину  житлових  будинків  та
об’єктів соцсфери вже перевели
на  електроопалення,  а  в  Кор-
сунь-Шевченківському  районі
п’ять  котелень  навчальних  за-
кладів працюють на тирсі. Опа-
лення трьох навчальних закладів

м.  Звенигородки  перевели  на
котли піролізного типу, які пра-
цюють на відходах деревини.
У селі Водяному Шполянсько-

го району вже два роки примі-
щення  контори  місцевого  сіль-
госптовариства  та  сільради,  а
тепер уже й будинки селян, обіг-
рівають  відходами  соломи.  На
території занедбаної ферми по-
будували цех і налагодили пере-
робку соломи. За словами дирек-
тора  підприємства  Миколи
Ржевського, тут готові забезпе-

чити  пресованою  соломою  по-
треби  всього  села,  в  якому
близько тисячі жителів, адже за
добу виробляють майже 20 тонн
альтернативного палива. Части-
ну  його  навіть  експортують.
Спочатку таким паливом обігрі-
вали власну контору, а нині па-
ливо, вдвічі дешеве за дрова, ви-
користовують і для обігріву ін-
ших сільських приміщень. Селя-
ни задоволені: солом’яні пелети
дають тепла навіть більше, ніж
традиційні дрова.

Так само дешево й ефективно
обігрівають приміщення машин-
ного двору в СТОВ «Агрофірма
«Маяк»  Золотоніського  району.
Чому б подібний досвід не поши-
рити на всю область?
Але, як визнають в управлінні

ЖКГ, подібні приклади поки що
швидше  виняток  ніж  правило.
Нині на Черкащині тільки розви-
вають роботу стосовно зменшен-
ня енергозатрат. Приміром, ди-
ректор Ватутінського професій-
ного училища № 2 Микола Логві-
ненко повідомив, що споживання
природного  газу в навчальному
корпусі буде зменшено за раху-
нок оптимальної організації на-
вчально-виробничого  процесу.
Навчальний  заклад  знизить  і
споживання  блакитного  палива
за допомогою заміщення джере-
лами електричної енергії, тобто
всі складські, невиробничі та ін-
ші  допоміжні  приміщення  опа-
люватимуть  електронагріваль-
ними приладами, і тільки під час
виконання робіт в них. Керівник
же місцевого комунального під-
приємства  тепломереж  Василь
Сільвашко  вважає,  що  перехід
міської котельні на альтернатив-
ні види палива нині технічно не-
можливий. Отож у місті ще нале-
жить  знайти  ефективні  шляхи
економії енергоресурсів.
Фахівці вважають, що Черка-

ська область має всі можливості
значно скоротити обсяги спожи-
вання природного газу та інших
енергоресурсів і наступного опа-
лювального періоду.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР». СПЕЦІАЛЬНИЙ  ДОДАТОК

Черкащина.
Солома коштує вдвічі дешевше

У кожній області України є свої ресурси
для заміщення газу іншими видами
палива, є свої секрети економії. Які саме —
з’ясовували журналісти «Урядового кур’єра».

Київ. Почали з енергоаудиту
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Наталя ОЛІЙНИК, 
директор департаменту
стратегії реформування 

та розвитку ЖКГ
Мінрегіону:

— В Україні вже є приклади успішної тер-
момодернізації будинків. Як правило це іні-
ціатива тих мешканців, які створили ОСББ.
Термомодернізація — один з ефективних
шляхів енергозбереження, адже якщо буди-
нок утеплено належним чином, на його обіг-
рів знадобиться менше енергоресурсів.
Але спочатку потрібно зробити капітало -
вкладення. 

Зазвичай у багатьох регіонах фінансуван-
ня проводять спільними зусиллями — час-
тково беруть кредит, трохи дають муніципа-
літети і самі мешканці. Останні, звісно, ма-
ють цього захотіли. Бо ж як буває: місто од-
не, влада одна, але в одному будинку люди
дбають про свій комунальний комфорт, а в
другому — ніби їм це й не потрібно. Або че-
кають, що хтось прийде і їм усе зробить.

Однак уже пора ставати господарями. А
помічники знайдуться. І знаходяться. У 2012
році розпочалося державне пільгове креди-
тування на ремонти будинків, у яких створе-
но ОСББ, під 3%. Банки видають беззастав-
ні кредити на модернізацію. Суми невеликі
— 56 тисяч гривень, 100 тисяч. Але процес
пішов.

Місто також може брати участь у ремон-
тах таких будинків, але на умовах співфінан-
сування. Так, у Рівному діє програма 80 на
20 (80% фінансує місто, 20% — мешканці), а
в Черкасах — 50 на 50: роблять термомо-
дернізацію, утеплюють будинки, ставлять
теплолічильники.

Лідер у цій справі Луцьк. Там на модерні-
зацію будинків з держбюджету було виділе-

но понад 5 мільйонів гривень кредиту. Ми в
Луцьку провели засідання Нацради з питань
діяльності ОСББ. Представники з усієї Ук-
раїни приїхали, подивились ці будинки. В ос-
новному всіх цікавили механізми фінансу-
вання термомодернізації. А вони такі: 6
ОСББ у Луцьку взяли кредит на 10 років.
Перший рік — відсоткові канікули, а далі —
під 3%. Проте погашення відсотків узяло на
себе місто, а люди — тіло кредиту.

Ідеться не тільки про утеплення та вста-
новлення приладів обліку, а й про регулято-
ри тепла. Адже тоді можна коригувати пода-
чу теплоносія залежно від погоди. Тож коли
утеплили будинки, встановили індивідуальні
теплові пункти, лічильники, то побачили, що
почали споживати удвічі менше тепла, і лю-
ди на своїх гаманцях відчули це. А коли кре-
дит повернуть, тоді мешканці цих будинків
відчують ще більшу економію.

Що нині необхідно зробити для покращен-
ня енергоефективності будівель?

На виконання Україною зобов’язань з пи-
тань енергоефективності та відновлюваної
енергетики в рамках Договору про засну-
вання Енергетичного співтовариства та ім-
плементації у національне законодавство
вимог директиви Європейського парламен-
ту та Ради ЄС 2010/31/ЄС «Про енергетичні
характеристики будівель» розроблено про-
ект Закону «Про енергетичну ефективність
будівель». Буде запроваджено паспортиза-
цію енергетичної ефективності будівель (або
відокремлених їх частин) з метою отримання
інформації про розрахункові показники їх-
ньої енергетичної ефективності, результати
проведення оцінки їхньої відповідності вста-
новленим мінімальним вимогам до енерге-
тичних характеристик будівель.

Крім того, визначені умови проведення
сертифікації енергетичної ефективності бу-
дівель у разі купівлі, продажу та оренди бу-
динків.

Мешканці 30 тисяч квар-
тир Шевченківського

району Києва, а це 600 будин-
ків, під час минулого опалю-
вального сезону могли б за-
платити за тепло в своїх до-
мівках на 25% більше, однак
зекономили чималу суму..
Як пояснив «Урядовому
кур’єру» голова райдержадмі-
ністрації Петро Пантелєєв, це
сталося завдяки тому, що в
цих будинках було встановле-
но лічильники теплової енер-
гії. І якби люди платили по-
старому — за нормами нара-
хування, при яких оплата роз-
тягується на цілий рік, — то їм

довелося б викласти за тепло
на 28 мільйонів більше.

Наприклад, для квартири
площею 70 квадратних метрів
така економія становить 
500—600 гривень за рік. До
того ж люди платять тільки то-
ді, коли отримують тепло.
«Враховуючи значне підви-
щення тарифів, така економія
в нинішніх умовах для меш-
канців досить суттєва», — за-
уважив Петро Пантелєєв. Він
розповів, що нині приладами
обліку тепла в районі облад-
нали понад 40% житлових бу-
динків — це найкращий по-
казник серед районів Києва. 

Такий рівень оснащеності
приладами обліку забезпечи-
ла районна програма з енер-
гозбереження. Цю роботу пла-
нують продовжити, адже взя-
ли цілеспрямований курс на
економію енергоресурсів.
Найперше — провели енерго-
аудит будинків, аби з’ясувати,
в якому вони стані. Потім роз-
горнули роботу з утеплення і
встановлення індивідуальних
теплових пунктів у підвалах
будинків. Завдяки цьому шлях
теплоносія до помешкань бу-
де коротшим, до того ж це
дасть змогу уникнути втрат
тепла в мережах.

Закарпаття.
Тепло не дорожчає у дбайливих
Тячівський район за кількіс-

тю населення найбільший
у Закарпатській області: тут
проживають майже 180 тисяч
осіб, з яких 80% — жителі
сільських населених пунктів.

— У цьому районі пере-
важно гірська місцевість, по-
ловину району досі не гази-
фіковано, — сказав дирек-
тор департаменту соціально-
го захисту населення Закар-
патської облдержадміністра-
ції Віктор Мацола. — Там, де
немає газу, люди звертають-
ся за субсидіями на придбан-
ня твердого палива та скрап-
леного газу.

У департаменті прогнозу-
ють, що підвищення оплати
за енергопостачання, тари-

фів на комунальні послуги
значно збільшить кількість
звернень за субсидіями,
особливо серед жителів гір-
ських сіл. Бюджет сімей об-
ласті не постраждає, оскіль-
ки підвищені витрати горян
покриватиме держава. Та й
самі люди ощадливіше підхо-
дитимуть до використання
енергоресурсів.

— Підвищення тарифів не
зіпсує настрою тим, хто звик
рахувати кожну одиницю теп-
ла, електроенергії, — додає
Віктор Васильович. — Оскіль-
ки в області, окрім Рахова,
більш ніде не залишилося
центрального опалення, й пе-
ремогла автономка, ці енерго-
носії завжди проходять через

лічильник. Це допомагає за-
ощаджувати.

— Люди дедалі частіше по-
єднують обігрівання газом зі
спалюванням у котлах пеле-
тів, дров, тирси тощо, — додає
начальник відділу адресних
соціальних виплат — голов-
ний державний інспектор де-
партаменту соціального за-
хисту населення Іван Колодій.
— У себе вдома я використо-
вую аж два котли: газовий і
твердопаливний. З’єднавши їх
послідовно, газові гігакалорії
доповнюю дров’яними. Маю
достатньо дров після щорічно-
го обрізування саду. На цьому
щомісяця виграю не одну сот-
ню гривень, а також економлю
блакитне паливо.

Матеріали спеціального додатка підготували Василь БЕДЗІР, Владислав КИРЕЙ, Інна КОСЯНЧУК, «Урядовий кур’єр»

Компетентно 

«Пора ставати господарями!»

Тепер солома не гниє на полях, а після переробки дає тепло

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
w

w
w

.s
el

ho
zp

os
ta

vk
a.

co
m

.u
a

ЕКОНОМІЯ ВЖЕ СЬОГОДНІ


