Науковий реферат статті Трач О. Ю.
"Модель запровадження заходів з енергозбереження
в житлово-комунальному господарстві"
Питання енергозабезпечення є актуальною темою в Україні. Окрім
нестачі власних енергетичних ресурсів для задоволення енергетичних
потреб країни та необхідності імпорту енергоносіїв, проблему енергозабезпечення України підсилюють ще й високі ціни на енергоресурси та
погані технічні характеристики будівель і мереж.
Тому для того щоб визначити конкретні напрями втілення політики
енергозбереження, доцільним буде зробити акцент саме на житловокомунальному господарстві (ЖКГ) та сформувати модель запровадження
заходів щодо енергозбереження на прикладі міста.
У процесі проведення аналізу було визначено, що до управління
політикою енергозбереження залучені міський голова та його заступники,
служба енергетичного менеджменту, енергосервісні компанії, фінансові
установи, постачальники енергоресурсів, структурні підрозділи муніципалітету – комунальні підприємства та управління ЖКГ.
Політика енергозбереження в ЖКГ міста може бути спрямована на:
зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР);
зменшення використання ПЕР;
зниження викидів.
Причому ця політика може передбачати як досягнення однієї мети,
так і поєднання двох або трьох цілей.
Заходи щодо енергозбереження, які запроваджуються в рамках
політики енергозбереження, можна поділити на початкові та підсилювальні. Серед початкових заходів можна виділити дві підгрупи залежно від
напрямів їх дії: заходи щодо економії енергії (фінансове та психологічне
стимулювання, нормативне забезпечення, встановлення регуляційних
пристроїв і под.) та заходи, які передбачають економію енергії завдяки
ліквідації втрат у системі теплопостачання (теплоізоляцію, дотримання
технологічних процесів, ремонт/заміну застарілого обладнання, встановлення приладів обліку тощо). До підсилювальних заходів слід віднести
заходи, що передбачають використання альтернативних шляхів
теплозабезпечення (використання твердих побутових відходів, використання енергії стічних вод, використання теплоти ґрунту та ґрунтових
вод, використання сонячної енергії та ін.)

Модель запровадження заходів щодо енергозбереження в ЖКГ, яка
буде відрізнятись для кожного міста залежно від особливостей міської
інфраструктури, енергоносіїв, що використовуються в місті, типу забудови
тощо, складається з наступних етапів:
аналізу вихідної ситуації;
визначення цілей запровадження заходів щодо енергозбереження;
формування енергетичного плану міста;
запровадження моніторингу споживання енергії;
визначення цільових аудиторій;
вибір заходів щодо енергозбереження;
вибір посередників для запровадження заходів щодо енергозбереження;
вибір посередників для проведення промокампанії;
сегментування споживачів енергії;
вибір інструментів активізування енергозбереження;
запровадження заходів щодо енергозбереження;
моніторинг результатів.
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