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Розглянуто можливості зменшення витрат коштів під час використання електроенергії в місцях загального 
користування багатоквартирних будинків. Здійснено аналіз досліджень, присвячених цій темі. Запропоновано 
та обґрунтовано пропозиції щодо економного використання електроенергії та енергомодернізації. Акцентова-
но увагу на тому, що саме цей шлях може бути одним із можливих механізмів вирішення проблеми зростання 
комунальних тарифів в Україні. 
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МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И ЭНЕРГОМОДЕРНИЗАЦИИ: ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ

Рассмотрены возможности уменьшения расходов денежных средств при использовании электроэнергии 
в местах общего пользования многоквартирных домов. Выполнен анализ исследований, посвященных этой 
теме. Обоснованы предложения по экономному использованию электроэнергии и энергомодернизации. Ак-
центировано внимание на том, что именно этот путь может быть одним из возможных механизмов решения 
проблемы повышения коммунальных тарифов в Украине. 
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Lytvyn O.Y., Dorohan’-Pysarenko L.O., Chip L.O. AUTOMATED MANAGEMENT OF THE LIGHTING OF MULTI-
APARTMENT BUILDING AND ENERGOMODERNIZATION: DIFFICULTIES OF IMPLEMENTATION

The possibilities of reducing the cost of using electricity in places of common use of multi-apartment buildings 
are considered. The analysis of researches devoted to the given theme was carried out. Offers of economical use 
of electric power and energy modernization are offered and substantiated. The emphasis is placed on the fact that 
this way may be one of the possible mechanisms for solving the problem of the growth of utility tariffs in Ukraine.

Keywords: lighting, automated control, energy efficiency, tariff, consumption.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасному суспільстві життєдіяль-
ність людини неможлива без використання 
електроенергії. Вона дала можливість зробити 
наше життя більш зручним та комфортним. 
Достатньо лише ввімкнути світильник, щоб 
приміщення, в якому була темрява, стало світ-
лим та більш комфортним. Але винайшовши 
даний вид енергії, людство зіткнулося з пробле-
мою зростання витрат коштів. Як же зменшити 
витрати, пов’язані з використанням електрое-
нергії, особливо коли це стосується не власних 
квартир, а місць загального користування?

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження, присвячені названій темі, 
є, проте більшість із них – це рекламні матері-

али виробників електрообладнання чи фірм, 
що займаються його монтажем [1–3]. Відсут-
ній глибокий комплексний аналіз вітчизня-
ними науковцями можливостей щодо економ-
ного використання електроенергії в місцях 
загального користування багатоквартирних 
житлових будинків

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – аналіз можливостей 
зменшення витрат коштів та обґрунтування 
пропозицій щодо економного використання 
електроенергії в місцях загального користу-
вання об’єднань співвласників багатоквартир-
ного будинку чи житлових кооперативів. Осо-
бливістю даного дослідження є не тільки його 
теоретичний характер, а й конкретно-при-
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кладний, заснований на особистому досвіді 
одного з авторів цієї наукової роботи.

Для досягнення поставленої мети вико-
ристано принципи системного аналізу еко-
номічних процесів. Для побудови логіки та 
структури роботи застосовувалися методи 
структурно-логічного та причинно-наслідко-
вого аналізу. Методи комплексного та систем-
ного підходів застосовувалися для формулю-
вання висновків.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Зазвичай освітлення в під’їздах і на 
сходових клітинах використовується навіть тоді, 
коли там ніхто не перебуває й воно не потрібно. 
Людина вийшла з квартири, ввімкнула світло і 
пішла на роботу, а світло продовжує горіти. За 
такого підходу витрачається даремно не тільки 
істотна кількість електроенергії, а й зменшу-
ється ресурс роботи лампочок. І, врешті-решт, 
світла може не бути саме тоді, коли воно буде 
необхідне. Проте найголовнішою є проблема 
постійного збільшення вартості електроенергії. 

Спробуємо розібратися в ситуації на кон-
кретному прикладі. У місті Полтава з початку 
2018 р. планують підвищити квартплату в 
середньому в 2,3 рази – до 5,6 грн. за квадрат-
ний метр. У колективному підприємстві «ЖЕО 
№ 2» Полтавської міської ради повідомили про 
нові пропоновані мінімальні та максимальні 
розміри: «До цього середній тариф, з березня 
2008 р., становив 0,74 грн. У середньому 
тариф підвищиться в 2,3 рази. Мінімальний 
розмір – 0,88 грн., максимальний – 5,6 грн. 
Коливання в тарифі залежать від багатьох 
факторів: кількості послуг, мешканців, розміру 
прибудинкової території, інженерного облад-
нання, підкачки води, наявності підвалу і т. ін. 
[5]. Після всіх пропозицій та доповнень управ-
ління ЖКГ направить проект до Антимоно-
польного комітету на погодження. Вже після 
цієї процедури проект винесуть на розгляд 
виконавчого комітету Полтавської міськради». 
Особливо наголошується, що за даний період 
вартість електроенергії для мешканців квар-
тир зросла в 6,94 рази (в розрахунках діючого 
тарифу вартість кВт/год – 0,203 грн., ста-
ном на 1 січня 2018 р. встановлена вартість  
кВт/год 1,408 грн.) [4]. Пропонується таке 
збільшення складників тарифу:

– послуги КП «ЖЕО № 2» Полтавської 
міської ради (обслуговування будинків, спо-
руд, прибудинкових територій) – у 2,3 рази;

– послуги КАТП-1628 (вивіз твердих побу-
тових відходів) – у 5 разів;

– послуги КП «Ремліфт» (ремонт і обслуго-
вування ліфтів) – у 10 разів;

– послуги з освітлення місць загального 
користування – у 4,5 рази [6].

Звертаємо особливу увагу: послуги з освіт-
лення місць загального користування пропо-
нується збільшити в 4,5 рази! І якщо оптимі-
зувати (а отже, зменшити) перші три послуги 
для жителів багатоквартирних будинків доволі 
складно через те, що тут задіяні сторонні 
організації, то зменшити енерговитрати (а від-
повідно, грошові) під час освітлення місць 
загального користування абсолютно можливо 
й необхідно. Управління освітленням – одне з 
найважливіших завдань у будинку.

Для цього потрібно використовувати освіт-
лювальні установки, що автоматично регулю-
ються, тобто керують освітленням без участі 
людини.

При цьому необхідно враховувати, що 
автоматизована система повинна:

1. скорочувати витрати електроенергії під 
час освітлення загальних приміщень, таких 
як кабіни ліфтів, холи під’їздів, сходи, сходові 
майданчики, коридори, підвали, горища та ін.;

2. забезпечувати надійну й оптимальну 
роботу освітлювальних приладів та установок 
у будь-який момент часу.

Переваги такого інтелектуального про-
грамування: по-перше, можна заощадити 
електроенергію (а відповідно, й витрати); 
по-друге, збільшується термін експлуатації 
ламп; по-третє, зручність (відпадає необ-
хідність шукати вимикачі світла в темряві і 
так само вимикати світло). Інтелектуальна 
система вимкне світло, тільки після того, як 
людина залишить приміщення, і включить 
м’яке підсвічування. Система вирішить, яке 
освітлення потрібно в будинку залежно від 
погоди на вулиці, часу доби.

Пропонуються такі варіанти вирішення 
даного питання. Це застосування освітлю-
вальних установок із датчиками різних специ-
фікацій: 

– руху (реагують на появу особи, що пере-
міщується); 

– присутності (більш чутливі, помічають 
навіть незначні зміни положення тіла, напри-
клад ворушіння пальцями руки); 

– освітлення (вмикаються з появою тем-
ряви).

Та шлях від теоретичного осмислення 
необхідності впровадження енергозберіга-
ючих технологій до практичного їх застосу-
вання достатньо довгий і тернистий. Це під-
тверджує особистий досвід одного з авторів 
даного дослідження, що разом з однодумцями 
намагався впровадити систему автоматичного 
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управління освітленням та заходи з енергомо-
дернізації в одному з об’єднань співвласників 
багатоквартирного будинку, що розташоване у 
м. Полтава, влітку 2017 р. (з етичних міркувань 
не називаємо точну назву ОСББ). 

Зазначене ОСББ об’єднує чотири одно-
під’їздних дев’ятиповерхівки. Влітку 2017 р. 
активні мешканці будинку намагалися змен-
шити витрати, що йшли на комунальні потреби 
й обслуговування будинків.

Це намагалися здійснити у два етапи. Пер-
ший – зменшити втрати тепла у трубопроводах 
у підвалі, зробити утеплення цоколю будинку 
(й водночас покращити його зовнішній вигляд). 
Другий етап – запровадити систему автома-
тичного управління освітленням будинку.

Заходи, що були проведені в ході реалі-
зації першого етапу. На зборах мешканців 
було затверджено рішення ОСББ про про-
ведення робіт з утеплення цоколю будинку. 
Запросили ремонтників, зробили калькуля-
цію витрат, розділили на кількість квартир в 
ОСББ. Вийшло по 400 грн. з кожної квартири. 
Вирішено було платити частинами: перший 
місяць – 250 грн., наступний – 150. Далі розпо-
чалися проблеми. Частина власників квартир 
добросовісно сплатила за два місяці потрібну 
суму, менша, проте доволі значна, частина 
(відсотків 30–35) почала затягувати процес 
перерахунку коштів на енергомодернізацію. 
У результаті ремонтні роботи розпочалися із 
запізненням, затяглися, матеріали і робота 
подорожчали. Визначену суму в 400 грн. з 
кожної квартири прийшлося збільшити ще на 
150 грн. Роботи з утеплення цоколю будинку 
все ж таки були завершені, але й через дев’ять 
місяців після початку цього процесу частина 
квартировласників (15–20%) повністю не роз-
рахувалася з ОСББ за проведені роботи.

Другий етап – спроба впровадити зазна-
чену систему автоматизованого управління 
освітленням. Передбачалося, що її реалізація 
буде досягнута введенням у систему освіт-

лення датчиків, що реагують на природну 
освітленість у приміщені, тобто спрацьову-
ють із настанням сутінок, та датчиків руху, які 
будуть знаходитися на кожному поверсі. Згідно 
з тогочасними цінами, вартість сутінкового 
реле – 90–110 грн., датчику руку – 70–350 грн. 
(залежно від технічних можливостей і харак-
теристик реле та датчиків). У світлий час доби 
недоцільне використання будь-яких світиль-
ників, дані прилади мають взаємодіяти для 
більш ефективного використання електро-
енергії. Передбачалося, що система починає 
працювати тільки із вмиканням датчиків, що 
реагують на природну освітленість. Датчики 
руху залишаються пасивними до включення 
перших, а ті, своєю чергою, є лише керуючим 
елементом, який дає можливість для спра-
цювання інших. За сигналом із датчиків руху 
буде збільшуватися яскравість освітлення. 
А сигнал із сутінкового датчика буде здійсню-
вати діагностику справності освітлювальних 
приладів.

У ліфті передбачалося встановити тензо-
метричний датчик (приблизна вартість – до 
100 грн.), який буде надавати інформацію 
про завантаженість ліфта. Сигнал від кнопки 
виклику ліфта повинен вмикати світло в ліфті 
під час відкриття дверей. Була прорахована 
орієнтовна вартість проекту.

Таким чином, необхідна сума платежів із 
кожної квартири становила від 202 до 297 грн. 

Була проведена відповідна роз’яснювальна 
робота, розміщені рекламні матеріали на 
інформаційних стендах при вході до під’їздів. 
Більшість мешканців погоджувалася з необ-
хідністю впровадження систем автоматизова-
ного управління світлом, проте вважала, що 
це можна перенести на певний термін, зро-
бити пізніше. Даний проект на цей час так і 
залишається без практичної реалізації.

Висновки з цього дослідження. Питання 
енергоаудиту та енергомодернізації, запрова-
дження автоматизованих систем управління 

Таблиця
Вартість проекту автоматизованого управління освітлення будинків ОСББ  (орієнтовано)

№ 
п/п Назва Кількість Мін. вартість Макс. вартість

1 Сутінкове реле 36 3240 3960
2 Датчик руху 33 2310 11550
3 Тензометричний датчик 3 300 300
4 Допоміжні матеріали - 2400 2400
5 Вартість робіт - 12960 12960
6 Всього ---- 21210 31170
7 Капіталовкладення з квартири ---- 202 297
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освітленням є надзвичайно актуальними. 
Потрібно запроваджувати нові технології, 
методи і підходи, зменшувати непродуктивні 
витрати. Є вітчизняні й закордонні напра-
цювання у цій сфері. Проте пострадянська 
інертність, нерозуміння ситуації, байдужість, 
нераціональність мислення, іноді банальна 
жадність (серед тих, хто відмовлявся при-
ймати оптимізацію та модернізацію, були такі 

заможні люди, для кого запропоновані вкла-
дення в енергомодернізацію були просто 
копійчаними витратами), на жаль, дуже часто 
зводять нанівець усі передові нововведення.

Отже, передовий досвід окремих ОСББ 
щодо процесів енергомодернізації необхідно 
поширювати через телебачення, радіо, інтер-
нет-ресурси, лекції, семінари і впроваджувати 
в життя.
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