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ВСТУП
Житлово�комунальне господар�

ство України є складним об'єктом
управління, що включає комплекс
послуг, направлених на забезпечен�
ня першочергових життєвих потреб
населення, і забезпечує комунальни�
ми послугами всю інфраструктуру
міста, селища й сільського населено�
го пункту.

У житлово�комунальне госпо�
дарство як галузь національного гос�
подарства входять такі види діяль�
ності: експлуатація житлового фон�
ду, централізоване водопостачання і
каналізація, міський електротранс�
порт, теплопостачання, газопоста�
чання, дорожньо�мостове господар�
ство і впорядкування, озеленення
населених пунктів, санітарне очи�
щення і прибирання доріг і тери�
торій, освітлення вулиць, ритуальне
обслуговування, надання тимчасово�
го житла в готелях тощо.

Житлово�комунальне господар�
ство покликане вирішувати соціаль�
но�економічні завдання суспільства.
У зв'язку з цим життєво важлива і
необхідна корінна перебудова цієї
галузі, враховуючи, що в Україні
триває  трансформація економічних
процесів. На сьогодні рівень розвит�
ку житлово�комунального госпо�
дарства не задовольняє потреб насе�
лення, а матеріально�технічна база
об'єктів комунального призначення,
підприємств і організацій цієї галузі
вимагає оновлення, розширення і
вдосконалення.
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Галузь потребує створення авто�
матизованих систем управління жит�
лово�комунальним господарством з
використанням нових електронних
обчислювальних машин на всіх рів�
нях, що забезпечить підвищення
ефективності цієї галузі національ�
ного господарства, приведе до по�
ліпшення комунальних послуг.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначити та проаналізувати ос�

новні напрями науково�технічного
розвитку житлово�комунального
господарства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Розвиток науки і техніки є виз�

начальним чинником прогресу сус�
пільства, підвищення добробуту
його членів, їх духовного та інтелек�
туального зростання. Цим зумовле�
на необхідність пріоритетної дер�
жавної підтримки розвитку науки як
основи економічного зростання і не�
від'ємної складової національної
культури та освіти, створення умов
для реалізації інтелектуального по�
тенціалу громадян у сфері наукової
і науково�технічної діяльності,
цілеспрямованої політики і забезпе�
чення використання здобутків украї�
нської та світової науки [2; 3].

Специфічні особливості житло�
во�комунального господарства (те�
риторіальна роз'єднаність житлово�
комунальних об'єктів, що підлягають
обслуговуванню, необхідність опе�
ративного виконання робіт, їх значні

обсяги і трудомісткість, вимоги до
параметрів та режимів засобів меха�
нізації) визначають широке розпов�
сюдження в галузі нових технологій,
диспетчеризації управління техно�
логічними процесами, широке вико�
ристання спеціальних машин і ме�
ханізмів, приладів контролю та об�
ліку, механізації ручних процесів.

Основними напрямами науково�
технічного розвитку в житлово�ко�
мунальному господарстві є:

— автоматизація і диспетчериза�
ція управління технологічними про�
цесами підгалузей, що спрямована на
поліпшення якості обслуговування
населення за рахунок надійної робо�
ти об'єктів комунального призначен�
ня з меншими витратами;

— автоматизація в управлінні;
— розробка нових технологічних

процесів;
— розробка, виготовлення і

впровадження нових спеціальних
машин і механізмів, приладів контро�
лю та обліку для галузей житлово�
комунального господарства;

— захист підземних комунікацій
від корозії [2].

Автоматизація виробничих про�
цесів в житлово�комунальному гос�
подарстві пов'язана з вирішенням
комплексу складних науково�техні�
чних, економічних, організаційних і
соціальних проблем.

Диспетчеризація в багатогалузе�
вому житлово�комунальному госпо�
дарстві дозволяє значно зменшити
необхідну кількість обслуговуючого
персоналу, поліпшити якість обслу�
говування населення, підвищити
надійність роботи інженерних сис�
тем і міського електричного транс�
порту. В першу чергу за рахунок ав�
томатизації і диспетчеризації забез�
печуються економія теплової і елек�
тричної енергії, скорочення витрат
газу, рідкого палива, води. Так, дис�
петчерські об'єднані системи конт�
ролю і управління роботою інженер�
ного устаткування житлових бу�
динків підвищують комфорт житла,
скорочують чисельність обслугову�
ючого персоналу, збільшують термін
експлуатації будівель і систем їх
інженерного устаткування.

Напрацьований досвід експлуа�
тації об'єднаних диспетчерських си�
стем житлового фонду дав змогу
визначити їх основні функції [2]:

— контроль за роботою інже�
нерного устаткування житлових бу�
динків, теплових пунктів;

— контроль за затопленням і за�
газованістю підвалів, відкриттям
дверей службових приміщень, ви�
ходів на горища і крівлю;

— дистанційне двохпозиційне
керування об'єктами (відключення�
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включення освітлення сходових
кліток і під'їздів, ліфтів, насосів во�
допідкачки тощо);

— телевимірювання технологіч�
них параметрів систем теплопоста�
чання, електропостачання тощо;

— організація двостороннього
гучномовного зв'язку диспетчера з
абонентами в житлових будинках та
інших об'єктах інженерно�технічно�
го призначення.

Обсяг диспетчеризації визна�
чається з урахуванням наступних
основних позицій:

— на диспетчерський пункт з
контрольованих об'єктів повинні
надсилатися сигнали лише при ава�
ріях і несправностях інженерного
устаткування, а також при порушен�
нях заданих значень технологічних
параметрів;

— обсяг інформації повинен
бути мінімальним, але достатнім для
характеристики стану контрольова�
ного об'єкта.

Постійний розвиток міст, що
спричиняє за собою зростання їх
населення і транспортних засобів,
ускладнює організацію і планування
перевезень пасажирів. Радикальним
рішенням проблеми диспетчеризації
міського пасажирського транспорту
є організація досконалої інформа�
ційної системи диспетчеризації на
базі використання сучасних прин�
ципів, методів і технічних засобів
збору, передачі і обробки інфор�
мації.

Для забезпечення надійної і без�
перебійної роботи систем водопос�
тачання з оптимальними санітарни�
ми і техніко�економічними показни�
ками необхідна чітка координація і
взаємна ув'язка окремих складових
елементів цих систем. Для цього за�
стосовується єдина централізована
система управління, що забезпе�
чується диспетчерською службою.

Залежно від ступеня автомати�
зації диспетчерського управління усі
об'єкти системи водопостачання мо�
жуть бути поділені на такі групи:

— повністю автоматизовані з дуб�
люванням управління основними аг�
регатами з диспетчерського пункту;

— з частковою автоматизацією і
диспетчерським управлінням агрега�
тами.

Вибір схеми диспетчеризації за�
лежить від місцевих умов і визна�
чається схемою та масштабами сис�
теми водопостачання.

Для зниження трудових, палив�
но�енергетичних витрат на управлі�
ння теплопостачальними установка�
ми (котельними) застосовується ав�
томатизація управління технологіч�
ним процесом по виробленню тепло�
вої енергії, що заснована на автома�

тичному контролі параметрів, які
забезпечують нормальну роботу
теплової установки (котла) (подачу
газу, води, повітря, нормального
тиску теплоносія тощо) відповідно
до заданих параметрах.

Автоматизація підвищує надій�
ність роботи інженерного устатку�
вання теплової установки, систем
теплопостачання, забезпечує еконо�
мію теплової і електричної енергії,
скорочує витрати газу, рідкого пали�
ва і води, вивільняє обслуговуючий
персонал теплової установки.

Розвиток готельного господар�
ства характеризується подальшим
збільшенням місткістю готелів, що є
особливо актуальним в умовах підго�
товки до проведення в Україні чемп�
іонату Європи з футболу у 2012 р.
Укрупнення готелів ускладнює про�
цеси управління, обліку і розподілу
готельних місць. Проте на сьогодні,
як показує практика, навіть не див�
лячись на наявність попиту на го�
тельне обслуговування, часто спос�
терігається простій місць, який сягає
2—3% [4].

Використання сучасних елект�
ронно�обчислювальних машин і ком�
п'ютерної техніки дозволяє створи�
ти автоматизовану систему управлі�
ння готельним господарством.

Упровадження автоматизованої
системи управління готелем покра�
щує економічні показники остан�
ньої, значно зменшує витрати часу
клієнтів на отримання готельного
місця, підвищує якість господарсь�
кого управління та обліку, а також
може включати автоматизовану про�
типожежну систему і автоматизова�
ну систему збереження номерного
фонду.

Майбутнім в автоматизованих
системах управління готельним гос�
подарством є Інтернет і комп'ютерні
інформаційні мережі. Так, вже у 1998 р.
один відсоток замовлення готельних
місць в міжнародному туристичному
бізнесі був здійснений через Інтер�
нет і комп'ютерні інформаційні ме�
режі, а у 2008 р. склав понад 10%.
Статистичні дані показують, що об�
сяг операцій у готельному господар�
ству і сфері туризму через Інтернет
стрімко зростає, тому Інтернет тре�
ба розглядати як невід'ємний еле�
мент автоматизації в готельному
господарстві [1; 4].

Значний економічний і соціаль�
ний ефект дають і заходи щодо цен�
тралізованого диспетчерського уп�
равління вуличним освітленням міст.

Проектно�конструкторські роз�
робки телемеханічних пристроїв для
диспетчерського контролю та управ�
ління в житлово�комунальному гос�
подарстві проводяться на досить

широкій за номенклатурою і різній
за класом елементній базі — від ре�
лейних елементів до інтегральних
мікросхем. Постійне зростання ви�
робництва мікроелектронної техні�
ки широкого застосування дозволяє
вже сьогодні переходити до розроб�
ки і упровадження управляючих об�
числювальних телемеханічних комп�
лексів на сучасній елементній базі з
використанням мікропроцесорних
наборів.

У цілому можна відзначити, що
всі сучасні розробки засобів і при�
строїв диспетчеризації для житлово�
комунального господарства, неза�
лежно від їх конкретного призначен�
ня, спрямовані на скорочення ліній
зв'язку, збільшення інформаційного
обсягу і розширення функціональ�
них можливостей, підвищення на�
дійності апаратури і достовірності
інформації.

Другий основний напрям науко�
во�технічного прогресу в житлово�
комунальному господарстві перед�
бачає автоматизацію управління
підприємством, організацією. Цей
напрям реалізується за рахунок ком�
п'ютерної техніки, яка дозволяє уп�
роваджувати безпаперову техноло�
гію управління.

Одним з головних напрямів нау�
ково�технічного прогресу в галузі є
розробка нових технологічних про�
цесів, яким необхідно надавати по�
стійну увагу. Гостро постають пи�
тання розробки нових технологічних
процесів. Так, у водопровідно�кана�
лізаційному господарстві серед та�
ких необхідно відзначити наступні:

— підвищення якості питної води
за рахунок створення нових і інтен�
сифікації існуючих технологічних
процесів устаткування і конструкцій
споруд для очищення природних
вод;

— запровадження стабілізації
води, що забезпечить створення за�
хисної кальцієвої плівки всередині
труби, зменшення кількості поривів;

— розширення застосування ме�
тодів глибокого очищення і доочис�
тки міських стічних вод шляхом ви�
користання коагуляцій, флокулянтів
і гідролізно�адсорбційних методів з
метою майбутнього промислового
використання очищених стічних вод;

— встановлення частотних пере�
творювачів на насосах водоканалу,
що забезпечить зменшення елект�
роспоживання та поривів;

— удосконалення механічного
обезводнення і термічної обробки
осаду на каналізаційних очисних
спорудах [3].

У житловому господарстві —
індустріалізація капітального ре�
монту житлових будинків шляхом
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підвищення ступеня збірності конст�
рукцій заводського виготовлення і
механізації ручних процесів при ре�
монті й експлуатації житлового фон�
ду, використання нових машин і ме�
ханізмів по прибиранню прибудин�
кових територій, ремонту і утриман�
ня житлового фонду.

У міському електротранспорті —
механізація і автоматизація при об�
слуговуванні та ремонті рухомого
складу, трамвайних колій і контакт�
ної мережі.

У дорожньо�мостовому госпо�
дарстві — застосування досконалих
методів регенерації при ремонті
доріг з твердим покриттям, змен�
шення собівартості будівництва, ре�
монту, зимового та літнього утри�
мання дорожньо�мостового госпо�
дарства за рахунок застосування
нових машин і механізмів, особливо
по капремонту, прибиранню доріг
від сміття, снігу і боротьбі з ожелед�
дю.

У зеленому господарстві — уп�
ровадження комплексної механі�
зації висадки дерев і чагарників на
вулицях, скверах і площах міст.

Підвищення якості ремонту еле�
ментів впорядкування міст за раху�
нок  застосування більш вдосконале�
ної технології робіт, розширення
виробничої і матеріально�сировин�
ної бази. Зниження собівартості і
витрат праці на ремонті та утриман�
ня міських доріг, упровадження но�
вих методів літнього і зимового їх
утримання із застосуванням нових,
ефективніших хімічних реагентів й
технологій.

Розробка й упровадження нових
схем санітарного очищення міст, по�
в'язаних із збором, транспортуван�
ням і утилізацією побутового сміт�
тя.

Підвищення якості та ефектив�
ності надання житлово�комуналь�
них послуг населенню та їх розши�
рення можна здійснити лише за ра�
хунок створення і упровадження но�
вих спеціальних машин, механізмів і
приладів в підгалузях житлово�ко�
мунального господарства.

У тепловому господарстві —
створення високоекономічних водо�
нагрівальних агрегатів, машин, ме�
ханізмів для ремонту мереж тепло�
постачання, а також приладів конт�
ролю і обліку, розробка і упровад�
ження нових установок для приду�
шення відкладення солей жорсткості
на внутрішніх поверхнях опалюваль�
них казанів і систем теплопостачан�
ня, встановлення ІТП (перехід на
двохтрубну з чотирьохтрубної сис�
теми теплопостачання, ліквідація
ЦТП). Створення нового устатку�
вання для використання нетрадицій�

них видів палива, зокрема енергії
сонця, вітру, біогазу, відходів вироб�
ництва.

Комплексне вирішення питань
забудови, оснащення сучасним інже�
нерним устаткуванням і впорядку�
вання міських територій за рахунок
нових машин, механізмів.

Розробка і упровадження нових
машин і механізмів для прочищення
каналізаційних мереж, ремонту ме�
реж теплопостачання, газопостачан�
ня, водопостачання і водовідведен�
ня, усунення поривів на мережах,
особливо в зимовий час.

Розробка і упровадження нових
машин, механізмів і приладів в жит�
лово�комунальному комплексі по�
винні бути спрямовані на підвищен�
ня технічного рівня галузей, не�
ухильного підвищення якості обслу�
говування населення з якнайменши�
ми витратами.

Корозія підземних металевих
споруд приносить значний збиток
міському господарству. У результаті
руйнівної дії процесів корозії безпо�
воротно втрачаються не тільки де�
фіцитні металеві конструкції, але й
порушується нормальна робота тру�
бопроводів [2].

Корозією металевих підземних
споруд називають процес руйнуван�
ня металу внаслідок хімічної або
електрохімічної взаємодії з навко�
лишнім середовищем. При хімічній
корозії процес руйнування металу не
супроводжується протіканням елек�
тричного струму, при електрохі�
мічній — відбувається із протіканням
електронів від одних ділянок до
інших, тобто виникає електричний
струм. На підземні комунікації най�
більший вплив здійснюють електро�
хімічна корозія, зокрема, грунтова,
і корозія блукаючими струмами.

За характером розподілу пош�
коджень розрізняють корозію рівно�
мірну і нерівномірну. Швидкість
рівномірної корозії оцінюється ваго�
вим показником — втратою ваги ме�
талу з одиниці його поверхні за оди�
ницю часу. Нерівномірна корозія
визначається глибинним показником
корозії — зменшенням товщини ме�
талу в корозійних пошкодженнях за
одиницю часу.

Захист підземних металевих тру�
бопроводів від грунтової корозії і
корозії, що викликається блукаючи�
ми струмами, може бути здійснена
шляхом ізоляції трубопроводів від
контакту з навколишнім грунтом і
обмеження проникнення блукаючих
струмів в трубопровід з навколишньо�
го середовища, катодної поляризації
металу трубопроводу [2].

У даний час в основному кожна
металева споруда, що підпадає під

вплив блукаючих струмів, захищена
від корозії окремо. Проте це не мож�
на вважати раціональним за наяв�
ності в землі декількох близько роз�
ташованих підземних споруд, оскіль�
ки можливий вплив захищених і не�
захищених споруд. І, крім того, для
роздільного захисту використо�
вується зайве устаткування, матері�
али і експлуатаційні витрати.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи стан науково�техні�

чного розвитку у провідних галузях
житлово�комунального господар�
ства, необхідно відзначити, що з пе�
реходом підприємств і організацій
галузі від планової системи управлі�
ння економікою до ринкової, робо�
та з науково�технічного розвитку
практично призупинена, з одного
боку, у зв'язку з відсутністю грошо�
вих коштів, а з іншого — у зв'язку з
відсутністю ринкового механізму
управління на підприємствах про�
відних галузей таких, як водопоста�
чання і водовідведення, теплопоста�
чання і газопостачання. Практично
не проводиться робота з автомати�
зації технологічних процесів в про�
відних галузях, з механізації ручних
процесів, який складає 10%, недо�
статньо використовуються новітні
матеріали. Не здійснюється належ�
ним чином ремонт основних фондів,
особливо заміна мереж. У результаті
суттєво зросли втрати води, які в да�
ний час складають 40—50%. Вимагає
заміни пересувний склад міського
електротранспорту, знос якого
сягає 70%, практично не проводить�
ся автоматизація управління руху на
маршрутах рухомого складу міськ�
електротранспорту.
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