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Бубенко О. п. Особливості базових моделей управління енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві  
та завдання їх вибору

Проаналізовано та деталізовано відмінності системи енергоспоживання та енергозбереження підприємств житлово-комунального господар-
ства та суб’єктів господарювання інших галузей економіки. Розглянуто особливості побудови сучасної системи управління процесами енергоз-
береження у ЖКГ, в основу якої покладено механізми самофінансування та державно-приватного партнерства, що добре зарекомендували себе 
у країнах Європейського Союзу. Представлені результати дослідження базових моделей управління енергозбереженням в галузі, де зменшення 
енергоспоживання є стратегічним завданням національного рівня. Розглянуто шість різновидів концептуального моделювання процесу енергоз-
береження та питання методичного забезпечення практичних заходів щодо реформування системи ЖКГ. До них включено моделі архітектурно-
проектного вибору (АПВ), програмно-цільового планування (ПЦП), європейської класифікації різновидів будівель (ЄКР), взаємозв’язку підгалузевих 
комплексів (ВПК), оптимізованого варіанта енергозбереження (ОВЄ) та проектно-програмного управління (ППУ). Розглянуто економічні складові 
процесу проектування енергоефективної будівлі на основі запровадження спектра інноваційних технологій.

Ключові слова: концептуальна модель, управління розвитком, житловий комплекс, енергозбереження, енергоефективна будівля, інформаційне 
забезпечення, оптимізація.
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Бубенко А. П. Особенности базовых моделей управления 

энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве  
и задачи их выбора

Проанализированы и детализированы отличия системы энергопотре-
бления и энергосбережения предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства и субъектов хозяйствования других отраслей экономики. 
Рассмотрены особенности построения современной системы управ-
ления процессами энергосбережения в ЖКХ, в основу которой поло-
жены механизмы самофинансирования и государственно-частного 
партнерства, хорошо зарекомендовавших себя в странах Европейско-
го Союза. Представлены результаты исследования базовых моделей 
управления энергосбережением в отрасли, где уменьшение энергопо-
требления является стратегической задачей национального уровня. 
Рассмотрены шесть разновидностей концептуального моделирова-
ния процесса энергосбережения и вопросы методического обеспечения 
практических мер по реформированию системы ЖКХ. В них включе-
ны модели архитектурно-проектного выбора (АПВ), программно-
целевого планирования (ПЦП), европейской классификации разновид-
ностей зданий (ЕКР), взаимосвязи подотраслевых комплексов (ВПК), 
оптимизированного варианта энергосбережения (ОВЭ) и проектно-
программного управления (ППУ). Рассмотрены экономические состав-
ляющие процесса проектирования энергоэффективного здания на 
основе внедрения спектра инновационных технологий. 
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in Housing and Communal Services, Tasks of the Choice
Differences as to system of energy consumption and energy efficiency be-
tween housing enterprises, communal services enterprises and the entities in 
the other sectors of economy are analyzed and detalized. Features of building 
a modern system of processes control for energy saving in terms of housing 
enterprises, based on the mechanisms of self-financing and public-private 
partnerships, which are well-proven in the European Union, have been con-
sidered. The results of research of the basic models for management of ener-
gy saving in the industry branch, where the reduction in energy consumption 
is a national-level strategic objective, are presented. Six varieties of concep-
tual modeling of energy saving process as well as issues of methodical sup-
port of the practical measures in order to reform the housing and communal 
services have been considered. They include models of choice in architecture 
and projecting (ChAP), program-target planning (PTP), European classifica-
tion of types of buildings (ECT), interrelations of the sub-industry complexes 
(ISC), an optimized version of energy efficiency (OVEE), as well as project and 
program management (PPM). Also the economic components of the process 
of projecting energy efficient buildings on the basis of implemented innova-
tive technologies have been considered.
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В Україні зараз гостра ситуація з доступом до енер-
гетичних ресурсів, наднормативні їх перевитрати 
спостерігаються практично в усіх галузях вироб-

ництва і в сфері послуг. У житлово-комунальному гос-
подарстві (ЖКГ) витрати енергоресурсів в 2÷3 рази пе-
ревищують європейський рівень, що негативно впливає 
на національну економіку в цілому, оскільки ЖКГ є най-

більшим споживачем енергоресурсів серед інших галузей  
(30 ÷ 40 % від загального енергоспоживання в країні).

У таких умовах вкрай важливою є роль наукової 
підтримки заходів з енергозбереження, підсилюють своє 
практичне значення економічні розрахунки, а сам ха-
рактер наукових досліджень ускладнюється. Економіч-
ний аспект енергозбереження домінує в управлінській 
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роботі, оскільки фінансові інвестиції в енергогосподар-
ство досить обмежені, а тому збільшується ціна кожної 
гривні інвестицій, що дає позитивний ефект тільки в 
умовах ефективного управління.

Але досвід планування і виконання заходів з енер-
гозбереження свідчить про незадовільні результати 
практики проведення робіт, що і потребує нових дослі-
джень, направлених на створення в галузі ефективного 
механізму управління енергозбереженням. З цих пози-
цій вибрана тема є актуальною і своєчасною.

З питань управління енергозбереженням в на-
уковому плані є значний обсяг наукових розробок, що 
зараз формують національну політику в Україні щодо 
економії енергоресурсів і розвитку ринкових регулято-
рів енергозбереження. Науково-методологічною базою 
в управлінні енергозбереженням є праці відомих зару-
біжних та вітчизняних вчених, серед яких слід відмі-
тити Г. Дітхельма, П. Стівенсона, Б. Гвісса, Дж. Тобіна,  
В. Авер’янова, М. Герадача, В. Жовтянського, В. Казако-
ва, Ю. Матросова, Р. Тімченка, Ю. Табунщикова.

Більш детально проблеми тепло- та енергозбере-
ження висвітлені в трудах Б. Лагоші, В. Монастирьова, 
Ю. Манцевича, І. Щокіна. Управлінський аспект роз-
глядали В. Єфімов, О. Димченко, Г. Стаднік, Т. Качала,  
М. Ковалко.

Але в нестабільних умовах сьогодення виникають 
нові проблеми, що також потребують нових підходів до 
їх вирішення.

Мета статті – сформувати обґрунтований підхід 
до вибору концептуальних моделей управління енер-
гозбереженням з урахуванням структури і особливо-
стей житлово-комунального господарства як складного 
системного об’єкта. 

Управління енергозбереженням у ЖКГ розгляда-
ється з позицій інтеграції реально апробованих 
практик вирішення завдань, енергозбереження 

на об’єктах, які в житловій сфері ЖКГ також пов’язані 
з будівельними і ремонтними роботами, інженерною 
інфраструктурою і експлуатаційними процесами в жит-
ловому фонді. Стратегія енергозбереження має врахо-
вувати всі складові цього інтеграційного процесу та вра-
ховувати особливості галузі як соціально-економічного 
об’єкту регіонального закріплення [1].

У галузі ЖКГ дещо відмінні, ніж в інших галузях 
економіки, напрямки, ресурсні складові та заходи енер-
гозбереження, і ця відмінність визначається різнопро-
фільною внутрішньою структурою ЖКГ. Тому в жит-
лобудівництві (де галузь є замовником) і в експлуатації 
будівель головне завдання економії – термоізоляція для 
зменшення втрат при споживанні теплової енергії. У 
теплопостачанні – підвищення ККД енергогенерації та 
термомодернізація магістралей і тепломереж.

У системі водоканалізаційного забезпечення – 
енергоекономія на зменшенні втрат води, ефективно-
му управлінні електроспоживанням, економії тепла у 
виробничих і службових приміщеннях, впровадженні 
нового насосного устаткування. Дорожньо-мостове 
господарство має значні резерви економії енергоресур-
сів у технології виконання робіт. У системі теплового 

господарства значні резерви у використанні відходів 
для виробництва енергії з альтернативних джерел. Біль-
шість цих складових потребують техніко-технологічного 
оновлення ЖКГ. Але є своя специфіка і в організаційно-
економічному секторі, і в управлінні. Це заходи прила-
дового обліку, моніторингу, інформаційного розвитку, 
стимулюючої дії щодо виробничого персоналу, культури 
виробництва і споживання.

У системі управління процесом енергозбережен-
ням в ЖКГ внутрішні організаційно-економічні заходи 
є найбільш доступними та високоефективними, і особ-
ливе їх значення полягає в тому, що саме ці заходи за-
пускають механізм самофінансування і розвитку. Аргу-
менти і доводи на користь такого розуміння специфіки 
енергозбереження в ЖКГ апробовані і накопичені в мо-
делях розвитку ЖКГ зарубіжних країн [2, 3], у впрова-
дженні інноваційних пілотних проектів на вітчизняних 
об’єктах [4, 5], у динаміці зміни структури джерел енер-
госпоживання на користь зростання відновлюваних 
джерел енергогенерації [4, 6].

Особливості енергозбереження в ЖКГ проявля-
ються і в базових моделях управління цим про-
цесом. Досліджуючи найбільш поширені практи-

ки організації енергозбереження, визначимо такі базові 
моделі: архітектурно-проектного вибору (АПВ) об’єкта 
енергозбереження (І); програмно-цільового планування 
і управління (ПЦМ) (ІІ); європейської класифікації різ-
нотипів будівель (ЄКР) (ІІІ); взаємозв’язку підгалузевих 
комплексів (ВПК) (IV); оптимізованого варіанта енер-
гозбереження (ОВЕ) (V); проектно-програмного управ-
ління (ППУ) (VI).

Виділені автором типи моделей пов’язані між со-
бою і відбивають еволюційні тенденції в управлінні роз-
витком ЖКГ як масштабної підсистеми національної 
економіки (рис. 1).

Дослідження процесів споживання енергоресур-
сів об’єктами житлового комплексу і розробка заходів 
щодо впровадження енергозберігаючих технологій є од-
ним із завдань дослідження об’єкта в цілому, що вклю-
чає також управлінську, економічну та фінансову скла-
дові в рамках об’єднання енергетичного менеджменту 
проектно-будівельних робіт і реформаційних програм.

У першій моделі (АПВ) орієнтація робиться на 
врахуванні природних умов при виборі типу і конструк-
ції будівлі. На стадії виконання проектних розробок 
енергоефективність житлового будинку розглядається 
в контексті аналізу природно-кліматичних умов, нор-
мативів енергоспоживання, якісних характеристик 
будівельних і теплозахисних матеріалів, енерговитрат 
в інженерних системах тощо. Численними досліджен-
нями фахівців підтверджується, що правильний вибір 
об’ємно-планувальних рішень потребує першорядного 
врахування [7, 8]. Проте, необхідно відмітити, що у біль-
шості міст України триває будівництво будівель-веж, 
хоча абсолютно очевидно, що з точки зору енергоефек-
тивності вони належать до будівель з підвищеним спо-
живанням енергоресурсів. Загальновідомо, що якщо три 
будинки-вежі з’єднати разом, то тепловтрати через сті-
ни середньої будівлі будуть більш, ніж в 2 рази нижчі. 
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Проблема визначення розмірів будівлі з точки зору 
енергоефективності має наступний зміст: серед усіх бу-
дівель, вибрати таку, яка за інших рівних умов вимагає 
мінімальних витрат теплової енергії на його опалювання 
в холодний період року і охолодження в теплий період 
року. Оскільки витрати тепла або холоду, як енергетичні 
показники, мають одну і ту ж розмірність, але істотно 
різну вартість, то данні витрати енергії можуть бути 
розглянуті як варіант експлуатаційних витрат.

Тому наразі необхідно міняти принципові позиції 
щодо будівництва житла, а саме: подолати протиріччя, 
яке пов’язане з балансом між витратами енергії, що йде 
на будівництво оболонки будівлі та ії витратами при екс-
плуатації, сутність цього балансу полягає в тому, що зі 
збільшенням рівня теплозахисту огороджувальних кон-
струкцій збільшується кошторис будівництва, натомість 
зменшуються витрати енергії в процесі експлуатації бу-
дівлі. У зв’язку з цим має бути узгоджені між замовни-
ком і забудовником (проектувальником) вимоги щодо 
допустимих витрат при будівництві за умови визначених 
характеристик енергоспоживання. Фахівцями проблема 
підвищення енергоефективності в існуючих і створюва-
них будівлях підрозділяється на три напрями, зокрема: 
 перший напрям відноситься до пасивного енер-

гозбереження, яке передбачає рішення завдань 
оптимізації об’ємно-планувальної структури 
будівель і застосування ефективних теплоізо-
ляційних матеріалів; 

 другий напрям відноситься до активного енер-
гозбереження. У даному випадку раціональне 
використання енергоресурсів досягається за 
рахунок ефективного управління інженерним 
устаткуванням; 

 третій напрям відноситься до організаційного 
енергозбереження, в якому передбачається за-
міна одного виду енергоресурсу іншим, енер-
гоефективнішим, установка приладів обліку та 
нових видів енергогенерації і енергоекономії. 

В основі концепції пасивного енергоспоживання 
закладені наступні рішення (рис. 2).

Уточнюючи завдання вибору типу будівлі, групи 
комфортності та параметрів енергоспоживання, 
необхідно підкреслити, що при цьому прово-

дяться заходи зовнішнього планування (форма будівлі, 
орієнтація на південь та відсутність затінку), внутріш-
нього планування теплозахисних характеристик, систем 
контролю і моніторингу, режимів споживання ресурсів 
та витрат тепла.

Друга модель (ПЦМ). Система програмно-цільо-
вого планування енергозберігаючої діяльністю у буді-
вельній галузі вимагає застосування процедури систем-
ного аналізу у виявленні центрів витрат і втрат енерго-
ресурсів житловим комплексом, що реалізовується в 
замкнутому циклі моніторингу використання енергоре-
сурсів, як головних параметрів системи, використання 
системних регуляторів, як механізмів одночасної дії де-
кількох різних параметрів, що відбивають суттєві зміни 
в показниках розвитку системи. Метод, який пропону-
ється, початковою точкою функціонування системи ви-
значає прогнозовані і нормативні показники енергоєм-
ності забудов, які виявляються на основі дослідження 
параметрів, в статистиці, на об’єктах або в аналогах.

Основними складовими такої роботи є: 
 проектування будівлі з раціональними місто-

будівними, зовнішніми огороджувальними та 

Рис. 1. Логіка зв’язку моделей управління розвитком ЖКГ
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фізичними характеристиками (інженерними ко-
мунікаціями), завдяки яким опалювальні, охо-
лоджувальні та освітлювальні потреби в енер-
горесурсах зводяться до деякого мінімуму;

 проектування внутрішніх механічних і елек-
тричних систем, що забезпечують надійність 
і ефективність задоволення енергетичних по-
треб усередині будівлі;

 проведення економічних розрахунків і оцінка 
ризиків – основна вимога раціонального про-
ектування об’єктів житлового комплексу – по-
лягають у розробці проекту за заданим крите-
рієм оптимальності, який би задовольняв усім 
вимогам чинних будівельних норм при заданих 
обмеженнях.

Третя модель (ЄКР). Для виявлення енерговитрат-
них відмінностей між різнотипними будинками скорис-
таємося європейською класифікацією будівель, складе-
ною на основі їх енергоспоживання в процесі експлуа-
тації (табл. 1). 

Дані табл. 1 свідчать про те, що пасивна будівля – 
це будівля за стандартами, які Європа вже може собі до-
зволити. Вважається, що концепція пасивної архітекту-
ри пропонує забудовникові раціональне співвідношення 
ціни і якості в проектуванні та будівництві. При цьому 
мінімальне зростання капіталовкладень на проектуван-
ня і будівництво таких споруджень складає 5 – 10% (за 
оцінками європейських фахівців, в Україні таких підра-

хунків немає), однозначно перекривається економією у 
розмірі 70 – 80% у період їх експлуатації [7, 8].

Найбільш досконала форма енергоефективного 
будинку – активна система. Концепція актив-
ного енергоспоживання передбачає досягнення 

раціонального енергоспоживання за рахунок ефектив-
ного управління інженерним устаткуванням будівель. 
Автоматичне управління системою опалювання та кон-
диціонування повітря в будинку здійснюється на осно-
ві технології управління режимами і пристроями при 
мінімальних енергетичних витратах. Активне енергос-
поживання досягається за рахунок: регенерації енергії, 
тобто використання залишкової енергії після завершен-
ня конкретного технологічного процесу; регенерації за-
лишкової теплоти регенерації механічної енергії – пе-
ретворення на корисну форму енергії невикористаної 
частини механічної енергії [9]. 

Стосовно об’єктів житлового комплексу, активний 
будинок за своєю суттю є наступним етапом розвитку 
пасивного будівництва. У принципі такий будинок може 
сам забезпечувати себе електроенергією та теплою во-
дою. Зазвичай в цих цілях використовуються сонячні 
колектори, які накопичують енергію Сонця, якої виста-
чає для забезпечення будинку гарячою водою і теплом 
упродовж усього зимового періоду. 

Четверта модель (ВПК). Різні наукові джерела на-
зивають оптимальним термін експлуатації будівлі, протя-

Рис. 2. Складові вибору та програмування заходів енергозбереження
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таблиця 1 

Класифікація об’єктів житлового комплексу на основі енергоспоживання у процесі експлуатації

Класифікація забудов характеристика будівель 
питома енергоємність 
будівель (європейська 

класифікація)
Українські будівлі

Старі будівлі Будівлі, що побудовані до 1970-х рр. Потребують для опалення 
близько 300 кВт ∙ год/м2 ∙ рік 200 – 400 кВт ∙ год/м2 ∙ рік 

Нові будівлі Будинки, що споруджувалися  
в Європі до 2000 р. Не більше 150 кВт ∙ год/м2 ∙ рік 200 – 400 кВт ∙ год/м2 ∙ рік 

Будівлі низького спожи-
вання енергії

Від 2002 р. в Європі можна споруд-
жувати нові будівлі з низькою пито-
мою енергоємністю

Не більше 60 кВт ∙ год/м2 ∙ рік 60 − 80 кВт ∙ год/м2 ∙ рік  
(кл. ен. еф. D, E) 

Пасивні будівлі

Розрахунковий норматив енерге-
тичних показників в будівництві, 
що прийнятий країнами Євросоюзу 
в грудні 2009 р. (Energy Performance 
of Buildings Directive)

Не більше 15 кВт ∙ год/м2 ∙ рік Поодинокі розробки  
і впровадження
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гом якого можна відчути економічний енергозбережний 
ефект, а це від 75 до 110 років, а в ідеалі ж будівля повинна 
служити більше 150 років, як у багатьох містах Європи. 
Але сучасні житлові об’єкти в Україні, зокрема, п’яти- і 
дев’ятиповерхові будівлі, не розраховані на такий термін 
експлуатації [10, 11]. Звідси виникає необхідність вирішу-
вати проблему при взаємодії трьох відомств – паливно-
енергетичного комплексу, будівельної галузі і ЖКГ. Схему 
взаємозв’язку цих відомств представлено на рис. 3. 

З представленої схеми слідує, що в енергетичному 
господарстві формується пропозиція енергоресурсів. 
Його об’єми пов’язані із добуванням, виробництвом, пе-
ретворенням і розподілом енергетичних ресурсів кінце-
вим споживачем. На кожній з цих стадій виникають енер-
говитрати і формується потенціал енергозбереження. 

Наведена схема показує реальну залежність екс-
плуатаційних характеристик житлових об’єктів від бу-
дівельної науки і практики. А оскільки в Україні рівень 
забезпечення житлом досить низький, а одночасно біль-
ше половини житлового фонду потребує реконструкції 
і модернізації, то цю проблему в науковому плані слід 
розглядати як єдину бінарну систему, в якій два блоки 
«будівництво і модернізація житла» та «експлуатація і 
управління енергозбереженням» є взаємопов’язаними 
та взаємозалежними.

П’ята модель (ОВЕ). У практиці економічно роз-
винених країн прийнято визначати енергоємність буді-
вельної продукції по «всеосяжній енергії». Це поняття 
припускає облік повних витрат паливно-енергетичних 
ресурсів на видобуток, виробництво і транспортування 
енергоресурсів, виробництво будівельних матеріалів та 
конструкцій, будівельні роботи і утилізацію матеріалів. 
Такий підхід дає можливість при проектуванні будівель 
вибирати дійсно менш енергоємні матеріали, конструк-
ції та технології, що в сумі затрат на одиницю ефекту 
дають оптимізований варіант [11].

Вибір оптимізованого, тобто найбільш доцільного, 
варіанта може здійснюватися за варіантами розрахун-
ків та шляхом ретельного економічного обґрунтування 

[12]. Такий вибір є складною інженерно-економічною та 
управлінською технологією, для якої потрібне повне і до-
сконале інформаційне забезпечення, здатне підтримати 
своєю базою даних математичне моделювання теплово-
го режиму будівлі як єдиної теплоенергетичної системи. 

Шоста модель (ППУ). У проектному підході, що 
формує модель проектного управління, інформаційно 
пов’язуються методи енергозбереження з основними 
положеннями по проектуванню об’єктів житлового 
призначення, приведеними в ДБН В.2.6-31:2006 «Кон-
струкція будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель». 
Цей документ побудований на методологічних прин-
ципах, існуючих в нормативній базі європейських кра-
їн – Директиви Європейського парламенту 2002/91/ЄС 
«Про енергетичну ефективність будівлі». У ДБН В. 2.6-
31:2006 вводиться класифікація будівель за показником 
енергетичної ефективності, та встановлюються правила 
проектування з урахуванням сучасних вимог до комп-
лексних характеристик житлової будівлі.

Інтегровано першим етапом створення нового бу-
динку чи модернізації старого є «вибір типу і оцінка по-
тенціалу». За оцінкою потенціалу слідує пошук рішення. 
Пошук рішення проблем мінімізації споживання енер-
горесурсів пов’язаний з вибором альтернативи і вимагає 
системного аналізу складної інформації різної фізичної 
природи [13, 14]. Процедурно така проектно-управлінська 
технологія здійснюється як дослідження операцій. 

Таким чином, у процесі проектування будівлі ар-
хітектор вирішує проблему впливу зовнішнього 
клімату на тепловий баланс будівлі, інженер-

будівельник вирішує завдання будівництва житла, еко-
номіст розраховує норми, витрати і грошові потоки, 
енергоменеджер забезпечує оптимізацію енергоспожи-
вання і заходи енергозбереження, а системний керівник 
проекту забезпечує управління ходом процесу.

Схема процесу проектування енергоефективної 
будівлі, розроблена автором, представлена на рис. 4. 

 

Паливно-енергетичний комплекс:  
 – добування, переробка, виробництво і розподіл енергоресурсів;
– управління попитом на енергоресурси у споживачів;
– енергозбереження у виробників

  
    
   
 

Попит на будівельну продукцію   

Будівельний комплекс: 

– архітектурно-планувальні рішення забудов;
– проектування теплозахисту будівель;
– формування рівня споживання енергоресурсів
   на створення комфортних умов;
– енергозбереження в процесі проведення
   будівельно-монтажних  робіт

     
  
 

 
  

  

Пропозиція енергоресурсів  
 

 

Житлово-комунальне
господарство:  

– розподіл енергоносіїв;
– регулювання попиту
   на енергоресурси;
– ефективність енергозбереження

 
 

 
  

Попит на енергоресурси
в ЖКГ

 
 

 

Рис. 3. Схема взаємозв’язку будівельної індустрії та підгалузей ЖКГ в забезпеченні стратегії енергозбереження
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У розділі проектно-кошторисної документації 
«Енергоефективність» мають бути відбиті енергозбері-
гаючі заходи які використані в проекті і розрахунки, що 
підтверджують правильність вибраного рішення.

Таким документом є енергетичний паспорт, в яко-
му встановлюється відповідність нормативам, закла-
деним у проекті. Оргтехнологія розрахунку параметрів 
енергоефективності та теплотехнічних параметрів будів-
лі має бути розроблена на оптимізаційних принципах.

Узагальнено цільову функцію для енергоефектив-
ної будівлі з урахуванням розкладання енергозберігаю-
чих заходів на пасивні, активні та організаційні можна 
записати в такому вигляді:

   Qmin = f (n, a, o) ∙ е,  (1)
де     Qmin − мінімальні витрати енергії на створення мі-
кроклімату в приміщеннях будівлі;

n − показники архітектурних і теплоізоляційних 
рішень будівлі, що забезпечують мінімізацію витрат 
енергії (пасивні заходи);

a − впровадження нового або модернізація існую-
чого теплотехнічного устаткування (активні заходи);

o − установка приладів обліку або використання 
нетрадиційних джерел в системах опалювання (органі-
заційні заходи);

е – економічні нормативи, вимоги, обмеження.
З детальних уточнень підходів і моделей на окре-

мих первинних об’єктах енергозбереження в житловому 
секторі ЖКГ визначаються важливі базові положення 

Рис. 4. Схема процесу проектування енергоефективної будівлі
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загальнонаціонального механізму управління енерго-
збереженням в галузі ЖКГ.

ВИСНОВКИ
У житловому секторі України нове будівництво та 

введення житла в експлуатацію відбуваються невисоки-
ми темпами, але якраз вони визначають майбутній про-
гресивний стан підгалузі, тому необхідно використову-
вати весь арсенал інновацій для того, щоб житло відпо-
відало сучасним стандартам енергоефективності.

В управлінні житловим фондом у цілому (ново-
будовами, реконструкцією, термомодернізацією) пози-
тивні елементи слід відбирати з різних базових моделей: 
з АВП – вимоги до планувальних рішень, з ПЦМ – по-
єднання функцій планування і управління, з ЕКР – типі-
зацію будівельних об’єктів, з ВПК – урахування підгалу-
зевих зв’язків, з ОВЄ – оптимізаційний підхід. 

У національній системі енергозбереження важли-
во забезпечити підтримку місцевих ініціатив, активі-
зацію проведення реформи ЖКГ, пошук інвестиційних 
ресурсів, задіяння регуляторних механізмів, укріплення 
ринкових відношень в галузі.

Підсумовуючи теоретико-методичні положення 
щодо управління енергозбереженням в ЖКГ, сформу-
люємо висновок про те, що в практичній площині 
більшу увагу треба сконцентрувати на вдосконаленні 
організаційно-економічного механізму в стратегії енер-
гозбереження і застосуванні проектного інструмента-
рію ведення робіт.                     

http://www.business-inform.net
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