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«Енергозбереження це 

не енергообмеження»

Горлей П.М.

Дослідження

 - При реалізації проекту тільки на Тернопільщині може бути 

заощаджено мінімум 5 мільйонів кВт. годин електроенергії 
щорічно.

 - Після закінчення проекту енергозберігаючі вироби будуть 

впроваджуватися без залучення додаткових фінансів, що  
даватиме додатково економії електроенергії 3мільйони кВт. 

годин щорічно.

 - За термін виконання проекту можливо впровадити 7-10 тисяч

штук світильників. 

 - Після закінчення проекту щорічно буде впроваджуватися 

1.5 тисяч енергозберігаючих світлодіодних пристроїв.

 - Прогноз терміну окупності проекту три роки.
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Дослідження

 - При реалізації проекту тільки на Тернопільщині може бути

заощаджено мінімум 77  мільйонів кВт. годин електроенергії
щорічно.

 - Після закінчення проекту енергозберігаючі вироби будуть

впроваджуватися без залучення додаткових фінансів, що

даватиме додатково економії електроенергії 30 мільйонів
кВт. годин щорічно.

 - За термін виконання проекту можливо впровадити 18-36 
тисяч штук світильників. 

 - Після закінчення проекту щорічно буде впроваджуватися

12 тисяч енергозберігаючих світлодіодних пристроїв.

 - Прогноз терміну окупності проекту три роки.
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ ТА 
ВИГОДИ ВІД ЙОГО ВИКОРИСТУВАННЯ

Спрямованість 

випромінювання 

Безпека

Довговічність

Надійність

Переваги 

світлодіодного освітлення 

перед традиційними 

джерелами світла

Компактність Економічність

 На енергетичному ринку України спостерігається тенденція 

зростання цін на електроенергію, що змусить потенціальних 
споживачів звернути особливу увагу на заощадження електроенергії і 
широкого використання енергозберігаючих освітлювальних виробів.

 На Україні  для  освітлення витрачається більше 30 відсотків 
загального  обсягу  електроенергії,  що   споживається.

Висновок
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1.Фізика 9 клас

2. http://guard-lviv.com.ua/uk/kak-ekonomit-
elektroenergiyu.html

3. http://www.osvitacv.com/index.php/2011-01-09-19-
15-18/2011-01-14-08-27-40/21846-2011-10-10-15-39-
55

4.
http://www.center.uct.ua/zbirniky/2009/2010/Trening%
20Energozberejenia.pdf

Джерела


