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У статті проведений аналіз врахування екологічного фактору у стратегіях енергозабезпечення 

населених пунктів.  

 

Проблеми раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів є актуальними 

для багатьох країн світу, які відчувають нестачу у власних енергоносіях. Як правило, поряд з 

промисловістю і сільським господарством сектор домогосподарств є одним з найбільш 

значущих споживачів енергії.  

Теплова енергія для обігріву житлових об'єктів може бути отримана з використанням 

різних технологій, що передбачають використання природного газу, вугілля, торфу, 

електроенергії (у т.ч. з поновлюваних джерел енергії) і таких альтернативних джерел тепла, 

як теплові насоси, геотермальна енергія і т. д. У зв'язку з цим, уряди північних країн 

розробляють і реалізують власні національні стратегії, що дозволяють максимально 

ефективно задіяти місцеві енергетичні ресурси і підвищити енергоефективність процесу 

опалення, оптимізувати витрати домогосподарств на них [1]. 

Реалізація таких стратегій підкріплюється системою державного стимулювання та 

регулювання використання домогосподарствами різних енергоносіїв, націлюючи цих 

суб'єктів господарювання на застосування найбільш перспективних з точки зору 

національної енергобезпеки енергоресурсів. Особливу увагу при розробці енергостратегії 

необхідно приділити питанням охорони навколишнього середовища [2]. 

Існують різні варіанти стратегій опалення будинку:  

1) тільки газове опалення; 

2) опалення з використанням тільки електричної енергії; 

3) комбіноване опалення газом і електроенергією; 

4) комбіноване опалення газом і тепловим насосом;  

5) опалення твердим паливом (деревні пелети). 

Суттєвий інтерес має використання стретегії опалення будинку газом і тепловим 

насосом при цьому використовується тепло Землі,  води річок і озер, атмосферного повітря 

[3; 4]. 



На рівні домогосподарств, крім вибору економічно обґрунтованої стратегії для 

опалення пропонується комбінування різних видів енергоресурсів, що забезпечує 

мінімізацію витрат. Додатково необхідно впроваджувати енергозберігаючі заходи, а саме: 

- утеплення  конструкцій будівель, мінімізуючи тепловтрати; 

- економне використання наявних енергоресурсів на основі розробки оптимальних 

температурних режимів опалення; 

- максимальне залучення поновлюваних джерел енергії, таких як енергія сонця, вітру, 

тепла землі, атмосфери та ін. 

Практична реалізація наведених рекомендацій на мікро- і макро рівнях дозволить 

забезпечити подальші енергетичні трансформації в житловому секторі України на принципах 

енергоефективності та еколого-економічної доцільності, підвищуючи рівень енергетичної 

безпеки країни, диверсифікуючи енергоресурси, стимулюючи розвиток поновлюваних 

джерел енергії. 

Слід зазначити, що при відповідному жорсткому національному природоохоронному 

законодавстві, може істотно змінитися рішення домогосподарств щодо вибору конкретного 

енергоресурсу або їх комбінації, оскільки вплив на навколишнє середовище процесів 

опалення будівель значний для північних країн. З урахуванням існуючих міжнародних 

зобов'язань щодо охорони навколишнього середовища та розвитку відновлюваної енергетики 

в Україні, дослідження екологічних аспектів формування енергетичних стратегій 

домогосподарств має стати невід'ємною частиною обґрунтування ефективності інструментів 

державної політики в цій сфері. 
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