
Тема уроку 5 Способи контролю за витратою енергоресурсів 
Мета: оволодіти знання щодо способів контролю за витратою 

енергоресурсів. 

Хід роботи 

Облік і контроль - основні форми вивчення стану роботи господарств. На 

їх основі виявляються результати управлінських дій на господарство, 

встановлюються відхилення у виконанні поставлених завдань, причини і 

винуватці цих відхилень. Про порядок обліку і контролю витрати палива, 

електричній і тепловій енергії є загальні положення. Вони містять методичні і 

організаційні основи побудови обліку і контролю витрати енергоресурсів і 

енергоносіїв (палива, електричної і теплової енергії). 

Дані енергетичного обліку, отримувані в результаті реєстрації, обробки і 

систематизації показників експлуатації енергогосподарств, є основою 

енергетичного нормування. Вони необхідні також для складання енергетичних 

балансів, аналізу енерговикористання і для здійснення госпрозрахунку ферм, 

бригад і господарств в цілому. Об'єкти енергетичного обліку: 

- енергія, що виробляється генеруючими установками (парогенераторами, 

водонагрівачами т. д.); 

- паливо і енергія, споживані виробничими агрегатами, установками, 

фермами і господарськими об'єктами; 

- вторинні енергоресурси. 

Облік розділяється на комерційний (розрахунковий) і 

внутрішньовиробничий технічний (контрольний). 

Завдання комерційного обліку - фінансові розрахунки між підприємствами, 

загальний контроль виконання планів і норм енергоспоживання. Облік 

проводиться відповідно до Правил користування електричною і тепловою 

енергією, Правил пристрою електроустановок, що встановлюють перелік 

енергоспоживачів, які оснащуються приладами комерційного обліку. Прилади 

комерційного обліку повинні бути перевірені і допущені до застосування 

органами Держстандарту (Енергонагляд України). На перевірене устаткування 

ставлять клеймо або видають свідоцтво. 

Внутрішньовиробничий технічний облік служить для здійснення 

госпрозрахунку бригад і ферм, внутрішньогосподарського (оперативного і 

поточного контролю за витрачанням енергоресурсів, вживання заходів по 

заохоченню за економією і покаранню за перевитрату палива і енергії. 

Витрата енергоресурсів і енергоносіїв враховується приладами 

розрахунковим і досвідчено-розрахунковим способами. Вживані для цього 

прилади і методи істотно розрізняються при обліку автотракторного і казаново-

пічного палива, тепловій і електричній енергії. 

Автотракторне паливо враховують по лімітно-облікових книжках. По ним 

отримують нафтопродукти з нафтоскладу господарства і по нормах, що діють, 

заправляють машини (автомобілі або трактори). Лімітно-облікова книжка 

складається з 16 комплектів заправних відомостей і нарядів на проведення 

технічного обслуговування. У книжці проставляють порядкові номери заправних, 

контрольних відомостей і корінців, а також нарядів на проведення технічного 



обслуговування, витрату палива між обслуговуваннями. При видачі палива 

заправну відомість вилучають з книжки і залишають у заправника. У відомості 

відзначають кількість відпущеного палива і підводять підсумок витрати. Ці ж 

відомості відзначають в обліковому або путньому листі трактора або автомобіля. 

На підставі цих документів ведуть книгу рахунків кожного трактора, 

комбайна, автомобіля, визначаючи витрату палива як по нормі, так і фактичний. 

Фактичну витрату визначають, вимірюючи залишок палива в баках до 

початку зміни, додають кількість, вказану в лімітно-обліковій книжці, а потім 

віднімають залишок на кінець зміни. 

 

Тема уроку 6 Оптимізація об'ємно-планувальних рішень 
Мета: оволодіти знання щодо оптимізації об'ємно-планувальних рішень 

Хід роботи 

Оптимізація - це вибір, тобто те, чим постійно доводиться займатися в 

повсякденному житті. Терміном "оптимізація" в літературі позначають процес або 

послідовність операцій, що дозволяє отримати уточнене рішення. Рішення 

виявляються найбільш точними, якщо вони будуть підкріплені кількісними, 

математичними і графоаналітичними розрахунками. 

Методи оптимізації архітектурно-містобудівних рішень враховують 

економічні, композиційні, екологічні та функціональні якості архітектурного 

середовища, включаючи конструктивні особливості, а також системні, 

регіональні, національні та інші прояви з точки зору середовищного підходу. 

Послідовна оптимізація на всіх стадіях проектування, обумовлює 

необхідність переходу, поряд з відбором найкращих з наявних варіантів, до 

цілеспрямованого виявлення оптимальних рішень, що приймаються. 

Вихідними позиціями оптимізації архітектурно-містобудівних рішень 

розвитку міста є: 

 тенденції та прогноз соціально-економічного розвитку міста – розвиток 

містоутворюючої бази і, відповідно, чисельності населення в залежності від 

розподілу капіталовкладень у різні сфери міста; 

 ресурсний потенціал території - придатність території для того чи іншого 

виду містобудівного освоєння. Визначається в результаті комплексної 

оцінки міських територій та зонування за ступенем можливого освоєння; 

 принципи раціонального розміщення елементів залежно від характеру 

формованих процесів. Розміщення населення та об'єктів тяжіння є 

підставою для визначення інтенсивності зв'язків між елементами міста. 

Особливості ці визначаються дією основних чинників: 

 економічних – обумовлюються роллю міста в економічній структурі 

регіону, країни; внутрішніми економічними ресурсами; інтенсивністю 

темпів розвитку містоутворюючого бази міста; 

 соціально-демографічних – визначаються величиною, темпами зростання, 

концентрацією, статевовіковою структурою і складом всіх груп населення; 

 природно-ресурсного потенціалу території – складається з природних 

ресурсів, сформованих господарським та містобудівним використанням 

території, характером і станом планування і забудови, загальною 



освоєнністю території, минулими капіталовкладеннями в забудову, 

інженерними мережами, благоустроєм; 

 архітектурно-планувальних – сформованих структурою плану і 

містобудівною композицією; розміщення основних елементів, які 

визначають структуру функціональних і композиційних зв'язків 

 

Д/З: Перспективи застосування новітніх технологій в 

енергозбереженні. 
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