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Зміст

1. Законодавство, нормативи та інше

2. Енергетика України.

3. Споживачі електроенергії
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Закон України «Про енергозбереження»

https://uk.wikipedia.org/wiki/Закон_України_«Про_енергозбереження»
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Закон України «Про енергозбереження»

Закон України «Про енергозбереження» — Закон України, прийнятий 1 липня 1994 року. 

Закон визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх 

підприємств, об'єднань та організацій, розташованих на території України, а також для 

громадян.

Розділ I. Загальні положення

Розділ II. Економічний механізм енергозбереження

Розділ III. Стандартизація та нормування у сфері енергозбереження

Розділ IV. Державна експертиза з енергозбереження та енергетичний аудит

Розділ VI. Міжнародні відносини України у сфері енергозбереження.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

України

https://uk.wikipedia.org/wiki/Державне_агентство_з_енергоефективності_та_енергозбереження_Ук

раїни

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 

(Держенергоефективності) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України -

Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і який 

реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

http://saee.gov.ua
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Державні структури з енергозбереження

ДП «Львівський регіональний центр з енергозбереження»

ДП «Вінницький експертний центр з енергоефективності»

http://saee.gov.ua/sites/default/files/Lviv.xls
http://saee.gov.ua/sites/default/files/Vin%209.rar
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Електроенергетика України
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Електроенергетика України
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Енергоєм́ність валово́го вну́трішнього проду́кту — узагальнюючий макроекономічний

показник, що характеризує рівень витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю

виробленого валового внутрішнього продукту. Одна з фундаментальних характеристик для

економіки кожної країни.

Визначається як відношення загальних обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів

виробничою і невиробничою сферами до ВВП країни за певний період.

В географічній структурі світу найбільшу енергоємність економік, як правило, мають

сировинні країни, що володіють значними запасами енергетичних ресурсів. І навпаки —

найменшу: розвинуті країни, здебільшого імпортери ПЕР.

Найбільш енергоємними галузями в Україні залишається металургія та хімічна

промисловість.
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Терміни

Енергозбереження — це енергоконсервація, зменшення споживання

енергії за рахунок використання меншої кількості енергетичних послуг

Енергоефективність — ефективне (раціональне) використання

енергетичних ресурсів. Використання меншої кількості енергії для

забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення будівель або

технологічних процесів на виробництві.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Терміни

Менше користуватись авто — заощадження енергії

(енергозбереження), а пересісти на авто з меншою витратою палива,

або на електромобіль — енергоефективність.
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Терміни

Енергоаудит — це інспекція та аналіз використання енергії та

можливостей для енергозбереження у виробництві, будинку, процесі чи

системі для зменшення використання енергії системою без негативного

впливу на результат її роботи.
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Енергозбереження в актуальних сферах
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Водопідготовка та водовідведення



25

Водопідготовка та водовідведення
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Причини підвищеного енергоспоживання

• втрати води в магістральних та розподільних
водопровідних мережах;

• втрати води у внутрішньодомових розподільних
мережах;

• транспортування надлишкових обсягів води внаслідок
зазначених втрат;

• неналежне використання фізично та морально застаріллого
обладнання;

• вкрай недостатня кількість пристроїв для обліку обсягів 
води, споживаної населенням;

• низька культура населення з точки зору збереження води.
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Шляхи зниження енергоспоживання

Автоматизована система контролю та обліку енергоресурсів -
забезпечує комерційний та технічний облік, оперативний контроль
поточного навантаження, комерційний облік та оперативний
контроль споживання чи надання енергоносіїв, підтримку у принятті
рішень, у плануванні енергоспоживання та напрацюванні
енергозберігаючої політики.
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Шляхи зниження енергоспоживання

Частотно -регульований привод насосних агрегатів - одна з
головних переваг використання керованого електроприводу насосних
агрегатів, є можливість адаптації його характеристик до
характеристик гідравлічної мережі, за допомогою вибору раціональної
номінальної швидкості обертання робочого колеса, відповідно до
основного режиму роботи установки. При цьому, номінальна
швидкість може бути як вище, так і нижче стандартного значення.
Більшість насосів та насосних станцій працює, чи об'єктивно мають
працювати, зі зміною продуктивності.
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Шляхи зниження енергоспоживання

Частотно-регульований привод насосних агрегатів  має 
переваги:

• зниження навантаження на електричну мережу завдяки

відсутності пускових струмів двигуна;

• плавність регулювання тиску у порівнянні з покроковою його 

зміною при вмиканні/вимиканні додаткових насосів;

• видалення гідравлічних ударів, які сприяють спрацюванню

трубопроводів, клапанів та насосів.
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Бізнес-центр
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Бізнес-центр
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Бізнес-центр
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Холодильне устаткування
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Промислове устаткування
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Промислове устаткування
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Промислове устаткування
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Промислове устаткування
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Промислове устаткування
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Розподіл споживачів



40

Розподіл споживачів
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Розподіл споживачів
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Розподіл споживачів на вугільній шахті

поверхня 6%

ШПУ; 12%

Головний вентилятор; 
23%

компресори 6%
водовідлив; 22%

підземний транспорт; 
12%

інші; 19%



Додаткові матеріали:


