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Проведено аналіз витрат на енергоносії в умовах опалення житлового будинку. Найбільш економічно вигід-

ним енергоносієм станом на 2011 р. для опалення будинку визначено природний газ. Найбільш невигідним ене-
ргоносієм визначено брикети та електроенергію.  Враховано прогноз зростання тарифів на електроенергію та 
природній газ на період до 2016 р. та визначено, що витрати на опалення при використанні природного газу 
зростуть у 3,4 рази, а електроенергії – в 5,0 разів. Прогнозовані витрати на 2016 рік на опалення природнім га-
зом перевищують витрати на опалення паливними брикетами станом на 2011 р. у 1,9 разів. Доведено економіч-
ну та екологічну доцільність поступового переведення побутових систем опалення на альтернативні джерела 
енергії. 
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Проведен анализ расходов на энергоносители в условиях отопления жилого дома. Наиболее экономически 

выгодным энергоносителем состоянием на 2011 г. для отопления дома определенно природный газ. Наиболее 
невыгодным энергоносителем определенно брикеты и электроэнергию. Учтен прогноз роста тарифов на элек-
троэнергию и природный газ на период до 2016 г. и определенно, что расходы на отопление при использовании 
природного газа вырастут в 3,4 раза, а электроэнергии – в 5,0 раз. Прогнозируемые расходы на 2016 год на 
отопление природным газом превышают расходы на отопление топливными брикетами состоянием на 2011 г. в 
1,9 раз. Доказана экономическая и экологическая целесообразность постепенного перевода бытовых систем 
отопления на альтернативные источники энергии. 

Ключевые слова: отопление, альтернативные источники энергии, экология. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В умовах сучасного 
стану паливно-енергетичного комплексу України 
одним з найважливіших завдань є раціональне ви-
користання паливно-енергетичних  ресурсів, тобто 
досягнення їх максимальної ефективності викорис-
тання при існуючому рівні розвитку техніки і тех-
нології та одночасному зниженні техногенного 
впливу на навколишнє природне середовище. Задо-
волення зростаючих потреб населення в енергоре-
сурсах досягають кількома способами [1]: реструк-
туризацією енергоємних галузей господарства з 
використанням менш енергоємних; економією ене-
ргоресурсів; використанням нетрадиційних джерел 
енергії; використанням вторинних енергетичних 
ресурсів, тобто утилізацією відходів теплоти й ене-
ргії. 

Процеси енергозбереження та охорони довкілля 
в сучасному світі тісно пов’язані, оскільки саме 
зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів 
призводить до зниження викидів у навколишнє се-
редовище. І більш того, обмежені запаси традицій-
них енергоносіїв,  таких як газ,  нафта,  вугілля зму-
шують сучасних науковців вишукувати альтерна-
тивні види палива. В цьому випадку широкого роз-
повсюдження набувають енергоносії, що вироблені 
з тих чи інших відходів, таких, як паливні брикети, 
пелети, щепа тощо, і в цьому  випадку, поряд з ене-

ргозбереженням, вирішується питання утилізації 
відходів.  

Виробництво альтернативних видів палива 
знайшло широке розповсюдження і в Україні,  що 
підтверджено нормативними документами. Згідно з 
[2] однією з основних засад державної політики у 
сфері альтернативних джерел енергії є нарощуван-
ня обсягів виробництва та споживання енергії, ви-
робленої з альтернативних джерел, з метою еконо-
много витрачання традиційних паливно-
енергетичних ресурсів, а також зменшення  залеж-
ності України від їх імпорту шляхом реструктури-
зації виробництва і раціонального споживання ене-
ргії за рахунок збільшення частки енергії, виробле-
ної з альтернативних джерел. 

Метою роботи є аналіз доцільності використан-
ня альтернативного палива в побутових умовах на 
прикладі систем опалення та визначити економіч-
ність їх використання.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Питома теплова потужність системи опалення для 
одноквартирного одноповерхового будинку пло-
щею  An =100 м2 становить Qп = 94 Вт/м2 [3].  

Величина розрахункового річного теплоспожи-
вання системою опалення будинку, кВт·год: 

 
Qр = Qп × An · S·24 /(tв - tн) = 
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= 94 × 100 × 3572 × 24 / (22 - (-10)) = 25 182,6,  
 

де tв = 22 – розрахункова температура внутріш-
нього повітря, ºС [3]; tн = -10 – розрахункова темпе-
ратура навколишнього повітря в холодний період 
для м. Києва, ºС [3]; S = 3572 – кількість градусо-
діб в опалювальному періоді для м. Києва, ºС·діб 
[3]; 

У табл. 1 наведено розрахунок витрат традицій-
них та альтернативних енергоносіїв для одержання 
1 кВт тепла станом на 2011 р. Розрахунок експлуа-
таційних витрат на опалення  станом на 2011 р. на-
ведено в табл. 2. Вартість обладнання та витрати на 
монтаж визначено як середньостатистичні на обла-
днання економічного класу українського виробниц-
тва згідно з прайс-листами виробників. 

З табл. 1 видно, що станом на 2011 р. вартість   
1 кВт тепла, отриманого при використанні природ-
ного газу, є найнижчою і становить 0,14 грн. Ви-
трати на рік станом на 2011 р. на опалення природ-
нім газом є найнижчими та становлять 3399,84 грн., 
тоді як найбільш витратним є опалення паливними 
брикетами – 6081,2 грн. Також варто виділити ви-
трати на опалення електроенергією, які станом на 
2011 р. майже в 1,8 рази перевищують витрати за 
природній газ. 

Проте, згідно з основними сценаріями зростання 
тарифів на газ та електроенергію [4], Україні нале-
жить пережити вирівнювання цін на газ до рівня 
європейських за один – два роки, а потім їх поетап-
не зростання до рівня 1200–1300 доларів за 1 тис. 
м3 протягом 6–8 років. Приблизно така ж тенденція 
спостерігатиметься для цін на електроенергію.  

До того ж, згідно з прогнозом розвитку еконо-
міки України до 2030 р.  [5] споживання електрое-
нергії збільшиться в 2,2 рази порівняно з 2005 р. і 
перевищить 395,1 млрд. кВт·год. 

Прогноз витрат на енергоносії на період 2011–
2016 рр.  наведено в табл.  3.  Уже за п'ять років ви-
трати на опалення при використанні природного 
газу виростуть в 3,4 рази, а електроенергії – в 5,0 
разів. Прогнозовані витрати на 2016 рік на опален-
ня природнім газом перевищують витрати на опа-
лення паливними брикетами станом на 2011 р. у 1,9 
рази. Економічно обґрунтовані причини значного 
зростання вартості альтернативного палива на пе-
ріод до 2016 р. відсутні.  

Згідно з табл. 3 найвищі витрати на опалення у 
2016 р. припадають на використання електроенергії 
і становлять 30 219,60 грн.  

 

 
Таблиця 1 – Витрати різних енергоносіїв для одержання 1 кВт тепла станом на 2011 р. 

 
№ Енергоносій Теплота 

згоряння 
Витрати на 

отримання 1 
кВт тепла 

Вартість 1 кг, м3, 
л, кВт енергоно-

сія, грн 

Вартість 1 
кВт тепла, 

грн 
1 Кам’яне вугілля 6,133 кВт/кг 0,163 кг 1,16 кг 0,19 
2 Природній газ 8,0 кВт/м3 0,125 м3 1,08 м3 0,14 
3 Електроенергія (для населення) – 1,0 кВт 0,24 кВт 0,24 
5 Брикети (з відходів деревини) 4,722 кВт/кг 0,210 кг 1,15 кг 0,24 
6 Пелети (з відходів деревини) 4,963 кВт/кг 0,201 кг 1,05 кг 0,21 
7 Дрова (береза) 2,833 кВт/кг 0,352 кг 0,46 м3 0,16 

 
Таблиця 2 – Витрати на котельне обладнання та експлуатаційні витрати станом на 2011 р. 

 

№ Обладнання 
головне 

Вартість, 
грн 

Монтаж, 
грн 

Споживання на рік 
енергоносія 

Вартість кг, м3, л, 
кВт енергоносія, 

грн 

Витрати на рік на 
енергоносій, грн 

1 Піролізні 
котли 10 000,00 1 500,00 

вугілля: 4105 кг 
брикети: 5288 кг 
пелети: 5062 кг 
дрова: 8864 кг 

1,16 
1,15 
1,05 
0,46 

4761,80 
6081,20 
5315,10 
4077,44 

2 Газовий  
котел 3 000,00 1 500,00 пр. газ: 3148 м3 1,08 3399,84 

3 Електричний 
котел 4 000,00 1 500,00 електроен.: 25183 

кВт 0,24 6043,92 

 
Таблиця 3 – Витрати на енергоносії на період 2011-2016 рр. 

 

№ Обладнання 
головне 

Споживання на 
рік енергоносія 

Витрати по роках, грн.. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Газовий котел 3148 м3 3 399,84 6 610,80 7 870,00 8 814,40 10 073,6 11 647,6 

2 Електричний 
котел 25183 кВт 6 043,9 15 109,8 17 628,1 20 146,4 25 183,0 30 219,6 
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Тут варто зазначити, що в сучасних умовах 
України значну увагу приділяють, як державні дія-
чі, так і підприємці, впровадженню когенераційних 
технологій, тобто вироблення електроенергії та 
тепла шляхом спалювання біогазу,  який,  в свою 
чергу, виробляють з органічних відходів у метанте-
нках, або звалищного газу на звалищах твердих 
побутових відходів тощо.Використання наведених 
технологій дозволить виробляти власні енергоносії 
та дасть можливість відмовитися від покупної еле-
ктроенергії як у промислових, так і в побутових 
умовах. 

ВИСНОВКИ. 
1. Станом на 2011 р. найбільш економічно вигі-

дним енергоносієм для опалення будинку площею 
100 м2 є природний газ. Витрати складають близько 
3399,84 грн./рік.  Найбільш невигідним енергоносі-
єм станом на 2011 р. є брикети та електроенергія, 
витрати на які складають відповідно 6081,20 грн. та 
6043,92 грн./ рік. 

2. Вираховано прогноз зростання тарифів на 
електроенергію та природній газ на період до 2016 
р. та визначено, що витрати на опалення при вико-
ристанні природного газу виростуть в 3,4  рази,  а 
електроенергії – в 5,0 разів. Прогнозовані витрати 
на 2016 рік на опалення природнім газом переви-
щують витрати на опалення паливними брикетами 
станом на 2011 р. у 1,9 разів. 

3. Доведено економічну та екологічну доціль-
ність поступового переведення побутових систем 
опалення на альтернативні джерела енергії.  

4. Серед головних недоліків використання як 
енергоносія твердих біопалив (пелетів, брикетів 
тощо) у побутових системах опалення є:  

– достатньо висока вартість котельного облад-
нання (піролізний котел українського виробництва 
коштує від 10000 грн, тоді як вартість газового або 
електричного котла від  4000 грн ); 

– для використання як енергоносія тверде біо-
паливо в системі опалення необхідно виділяти 
окреме приміщення для  його зберігання; 

– котли на твердому паливі мають значно більші 
габаритні розміри порівняно з електричними та 
газовими. 
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The expenses of power for heating dwelling-house is conducted. The most economical power medium for heating  

dwelling-house in 2011 is natural gas. The most unprofitable power mediums are  briquettes and electricity. The prog-
nosis of growth tariffs on electric power and natural gas is taken into account on a period in 2016. Expenses of power 
for heating dwelling-house if use natural gas will grow in 3,4 times, and electric power – in 5,0 times. Financial and 
ecological viability of gradual translation of the domestic systems of heating on the alternative sources of energy is 
well-proven. 
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