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1. Вступ 

Енергоаудит проводиться для визначення ефективності використання паливо-

енергетичних ресурсів, реального стану енергоспоживання будівлі, що включає аналіз 

технічних характеристик огороджувальних конструкцій, характеристик енергоспоживання 

інженерного обладнання, структури енерговитрат в продовж року, визначення потенціалу 

зменшення енергоспоживання, обґрунтування заходів із підвищення  рівня енергетичної 

ефективності будинку. 

2. Нормативні посилання 

ДБН В 2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель 

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Проектування. Настанова з розроблення та складання 

енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції 

ДСТУ Б В.2.6–101:2010  Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних 

конструкцій 

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення 

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне 

освітлення 

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з 

фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги 

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія та 

геофізика) 

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція 

і кондиціонування) 

ДСТУ Б А.2.2-8:2010  Розділ «Енергоефективність» в складі проектної документації 

ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт 

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення. Зміна №1 

ДБН В.2.6.-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги 

до проектування та експлуатації. 

ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі 

3. Прилади, що використовувались  

 GANN-лабораторія (для визначення вологості та температури) 

 Hilti PD 42 (для вимірювання геометричних характеристик) 

 Молоток Шмідта (для визначення міцності матеріалу) 

 Прилад для визначення швидкості повітряних потоків 
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4. Інформація про об’єкт 

4.1 Загальна інформація про об’єкт 

 
 

 

Дата заповнення 05.12.2011 

Адреса будинку м.Київ вул. Л.Гавро 22а 

Шифр проекту будинку Ш1 

Рік будівництва 1982 

 

Розміри в плані, м - 
 

Кількість поверхів 
3 

Периметр, м 443,1 
 

Висота будівлі, м 
10,40 

Площа забудови, 2м  3267 Кількість секцій 1 
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Розрахункові параметри [ ДБН В 2.6-31:2006, СНиП 2.01.01-82 ] 

Розрахунковий параметр Позначення 
Одиниця 

виміру 
Величина 

Розрахункова температура внутрішнього повітря вt  oC  21,00 

Розрахункова температура зовнішнього повітря зt  oC  -22,00 

Розрахункова температура теплого горища вгt  oC  - 

Розрахункова температура техпідпілля Цt  oC  - 

Тривалість опалювального періоду опz  доба  187 

Середня температура зовнішнього повітря за 

опалювальний період оп зt  oC  -22,00 

Розрахункова кількість градусо-діб опалювального 

періоду dD  oC доба  3750 

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку 

Призначення 
Лікувальні та дитячі навчальні 

заклади 

Розміщення в забудові Окремо розташований 

Типовий проект, індивідуальний Типовий 

Конструктивне рішення Керамзитобетонні панелі 

     

4.2 Основна інформація про об’єкт 

Фактичні умови внутрішнього середовища 

 

Фактична 

температура 

повітря, °C 

Нормативна 

температура 

повітря (для опал. 

періоду), °C 

Фактична 

вологість повітря, 

% 

Нормативна 

вологість 

повітря (для 

опал. періоду), 

% 

На вулиці 4,00 -22,00 50,00 - 

В приміщенні 21,00 21,00 55,00 50,00 

В під’їзді 20,00 21,00 55,00 50,00 
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Геометричні показники [ ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 ] 

Показники 

Позначення та 

розмірність 

показника 

Фактичне значення 

показника 

Загальна площа огороджувальних конструкцій 

будинку 
F∑, м

2
 8550,25 

 В тому числі:   

- стін Fнп, м
2
 3306,00 

- вікон і балконних дверей Fсп в, м
2
 1322,47 

- горищних перекриттів (холодного горища) Fпк хг , м
2
 3204,00 

- горищних перекриттів (теплого горища) Fпк тг , м
2

 
- 

- перекриттів над техпідпіллями Fц1 , м
2

 
- 

- перекриттів над неопалюваними підвалами 

та підпіллями 
Fц2 , м

2
 676,20 

Площа опалювальних приміщень Fh , м
2
 6230,00 

Площа житлових приміщень і кухонь Fl ж , м
2
 4574,67 

Опалювальний об’єм Vh , м
3
 18690,00 

Коефіцієнт скління фасадів будинку mск
 0,28 

Показник компактності будинку Λк буд, м
-1

 
0,46 
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5. Обстеження огороджувальних конструкцій 

5.1. Стіни 

Загальна оцінка існуючого стану Задовільний 

Зовнішня загальна площа, м
2
 3598,00 

Внутрішня загальна площа, Fнп, м
2
 3306,00 

Товщина стіни, мм 330,00 

Конструкція стіни Керамзитобетон 330 мм 

Наявність теплоізоляції Відсутня 

Орієнтація Пн Пн-Сх Сх Пд-Сх Пд Пд-Зx Зx Пн-Зx 

Площа стіни, м
2
 910,00 - 990,00 - 779,00 - 919,00 - 

Міцність матеріалу, МПа - Вологість матеріалу, % - 

Міцність зчеплення 

опоряджувального шару 
- 

Когезійна міцність 

поверхневого шару, МПа 
- 
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5.2. Горище та покриття будівлі 

Загальна оцінка існуючого стану Незадовільний 

Загальна площа, м
2
 3204,00 

Тип горища Неопалюване 

Висота  горища, м - 

Конструкція перекриття між останнім пов. і 

горищем 

Залізобетон: 220 мм; Руберойд: 50 мм; 

Розчини будівельні. Розчин цементно-

піщаний: 25 мм 

Конструкція покриття - 

Тип даху Плаский 

Система водовідводу Організований внутрішній 

Наявність теплоізоляції Відсутня 

Температура повітря в 

приміщені, oC  
- Вологість повітря, % - 
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5.3. Вікна 

[ ДБН В 2.6-31:2006 ] 

Загальна оцінка існуючого стану Незадовільний 

Загальна площа, м
2
 1322,47 

Тип матеріалу Дерево та ПВХ 

Тип рами 
Подвійне скління з 4М1 скла в спарених 

плетіннях 

Варіант скління 4М1-16-4М1 

Вологість столярних виробів, % - 

Орієнтація Пн Пн-Сх Сх Пд-Сх Пд Пд-З З Пн-З 

Площа дерев’яних 

вікон, 2м  
- - 53,18 - - - - - 

Площа ПВХ вікон, 2м  248,26 - 356,59 - 335,58 - 328,87 - 

Загальна площа, 2м  248,26 - 409,77 - 335,58 - 328,87 - 
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5.4. Двері 

Загальна оцінка існуючого стану Незадовільний 

Загальна площа, м
2
 41,58 

Тип матеріалу Дерево; Метал 

Площа дерев’яних дверей, м
2
 23,91 

Площа металевих дверей, м
2
 17,67 

Варіант скління - 
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5.5. Цокольна частина будівлі 

Загальна оцінка існуючого стану Задовільний 

Загальна площа, м
2
 487,41 

Середня висота цоколю, м 1,10 

Наявність відмостки Наявна 

Ширина відмостки, мм 50,00 

Товщина стіни, мм 340,00 

Конструкція стіни 

Керамзитобетон:330 мм; Облицювання 

керамічною плиткою. Плити керамічні 

для підлоги: 10 мм 

Наявність теплоізоляції Відсутня 

Міцність матеріалу, МПа - Вологість матеріалу, % - 
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5.6. Підвал будинку та цокольне перекриття 

Загальна оцінка існуючого стану Незадовільний 

Загальна площа, м
2
 676,20 

Тип підвалу Неопалюваний 

Висота  підвалу, м 2,70 

Конструкція перекриття 
Залізобетон: 220 мм; Розчин цементно-

піщаний: 20 мм;  Лінолеум: 5 мм 

Наявність теплоізоляції Відсутня 

Вологість стін, % 74,00 

Температура повітря в 

приміщені, oC  
24,00 Вологість повітря, % 33,00 
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6. Обстеження інженерних систем будинку 

6.1. Система опалення 

В дії, починаючи з 1982 

Тип постачання Централізоване (районне) 

Енергоносії у джерелі теплоносія Природний газ 

Впливові фактори енергоефективності водяної системи опалення з опалювальними 

приладами 

 

Впливовий фактор 
 

Пар

амет

р 

   

1str  
2str

 
ctr  

emb

 

Регулювання температури 

повітря приміщення 

Відсутнє, з центральним 

якісним регулюванням 

теплоносія 

- - 0,80 - 

Температурний напір (за 

температури повітря 20 ºС) 

 

65 К (95/70) 

 

0,88 - - - 

Специфічні тепловтрати 

через зовнішні 

огородження 

Опалювальний прилад 

установлено біля зовнішньої 

стіни під 

вікном без радіаційного захисту 

 

- 0,95 - 
1,0

0 

                                       

Вплив гідравлічного налагодження системи 

Впливовий фактор hudrf  

Відсутні балансувальні клапани на стояках (горизонтальних 

вітках). Система налагоджена 
1,03 
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Фактори, що впливають на додаткові енерговитрати водяної системи опалення 

Впливовий фактор - 

Тип системи однотрубна 

Регулювання температури 

теплоносія у системі 
за погодними умовами 

Відповідність опалюваної 

площі будівлі проекту 
Відповідає 

Гідравлічне балансування 

системи 
Відсутнє(система розбалансована) 

Теплоізоляція насосів Відсутня 
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6.2. Система гарячого водопостачання 

В дії, починаючи з 1982 

Стан задовільний 

Тип постачання Централізоване (районне) 

Енергоносії у джерелі теплоносія Природний газ 

 

 

Впливові фактори енергоефективності системи гарячого водопостачання 

Впливовий фактор Деталізація впливового фактору 

Розташування  

трубопроводів та їх 

теплоізоляція 

теплоізольовані стандартно 

Тип системи 
циркуляційна з циркуляційними стояками для кожного 

водорозбірного стояка та з\без рушникосушарок 

Розташування 

циркуляційного 

трубопроводу 

в опалюваній частині будівлі 

Регулювання 

швидкості обертання 

насоса 

ручне 

Регулювання 

періодичності 

зниження споживання 

енергії системою 

наявне 

Тип джерела енергії та 

підігріву 

акумуляційного баку 

- 

Регулювання витоку ручне 

Гідравлічне 

налагодження 

 

відсутність балансувальних клапанів на циркуляційних стояках 
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6.3. Система вентиляції [ДБН В.2.2-15-2005 Зміна №1] 

В дії, починаючи з 1982 

Призначення вентиляційної системи Припливно-витяжна 

Тип вентиляційної системи Загальнообмінна,канальна 

Спосіб спонукання 
механічне спонукання,природне 

спонукання 

Стан 
незадовільний(потребує чистки вент. 

каналів, 

ремонту вент. шахт) 

Нормативне  значення кратності повітрообміну, 

м3/год на 1 люд.  
 16 

Розрахункова (орієнтовна) тепломісткість 

видаляємого повітря, Гкал/міс 
29,75 
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6.4. Система освітлення 

В дії, починаючи з 1989 

Стан задовільний 

Експлуатація В період навчального року 

Система електроосвітлення 

Освітлювальні прилади 

Потужність 

ламп 

(Вт) 

К-сть 

ламп на 

світил. 

(шт.) 

Потужн. 

світил. 

(Вт) 

К-сть 

світил 

(шт) 

Всього 

(кВт) 

Лампи розжарювання 75,00 1 75,00 40 3000,00 

Лампи денного освітлення 36,00 1 36,00 44 1584,00 

Лампи денного освітлення 36,00 2 72,00 295 21240,00 

Лампи денного освітлення 72,00 2 144,00 278 40032,00 

Лампи денного освітлення 72,00 4 288,00 41 11808,00 

Нова система освітлення 72,00 2 144,00 69 9936,00 

Всього - - - 767 87600,00 
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7. Загальна характеристика зовнішніх інженерних систем та джерел 

енергопостачання 

[ ДБН В.2.5-39:2008 ] 

Класифікація системи теплопостачання 

В дії, починаючи з - 

Джерело теплопостачання Централізоване (районне) 

Системи тепловикористання 

Система опалення 

Система гарячого водопостачання 

Вентиляція 

Технологічні процеси 

 

Система центрального теплопостачання 

Вид транспортування носія вода 

Тип системи за кількістю трубопроводів багатотрубна 

За способом використання теплоносія закрита 

За способом прокладання підземне прокладання (канальне) 

Схема мережі - 

Наявність тепло-гідроізоляції наявна 

Приєднання споживачів до теплової мережі незалежне 

Приєднання системи ГВП закрите 

Регулювання теплопостачання центральне 
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8. Рівень автоматизації внутрішніх інженерних систем  

[ ДСТУ Б А.2.2-8:2010 ] 
 

Системи опалення та охолодження 

Регулювання енергії на 

опалювальному приладі або в 

приміщенні 

відсутнє автоматичне регулювання 

Регулювання розподілення 

теплоносія за температурою подачі 

або звороту 

регулювання за погодними умовами 

Регулювання насосів (на різних 

рівнях системи) 
відсутнє регулювання 

Регулювання періодичності зниження 

споживання енергії системою та/або 

розподілення теплоносія 

відсутнє автоматичне регулювання 

Взаємозв’язок між регулюванням 

споживання енергії та/або 

розподілення тепло/холодоносія у 

системах опалення та охолодження 

частковий взаємозв’язок (залежно від типу системи 

опалення та охолодження) 

Регулювання джерела енергії якісне регулювання залежно від погодних умов 

Упорядкування джерел енергії 
пріоритетність, що базується лише на 

навантаженнях 
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Системи вентиляції та кондиціонування 

Регулювання витрати повітря у 

приміщенні 
відсутнє регулювання 

Регулювання витрати повітря 

при його підготовці 
відсутнє регулювання 

Захист теплообмінників від 

переохолодження 
наявне регулювання 

Захист теплообмінників від 

перегрівання 
відсутнє регулювання 

Механічне використання повітря 

з низькою температурою 
відсутнє регулювання 

Регулювання температури 

припливного повітря 
 відсутнє регулювання 

Регулювання вологості відсутнє регулювання 

 

Системи освітлення 

Регулювання на присутність ручне  Вкл./Викл.; 

Регулювання зовнішнього 

освітлення 
ручне 

Регулювання жалюзей ручне управління 

 

Локальна система автоматизації (диспетчеризації) 

Керування системами 

регулювання 
відсутня локальна автоматизація 

 

Технічний моніторинг та менеджмент будівлі 

Визначення недоліків систем та 

забезпечення допомоги у їх 

діагностиці 

відсутнє 

Звітування інформацією щодо 

енергоспоживання та зовнішніх 

параметрів, а також можливості 

зниження енергоспоживання 

відсутнє 
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9. Теплотехнічні та енергетичні показники будівлі 

9.1. Теплотехнічні показники оболонки будівлі 

[ ДБН В 2.6-31:2006, ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 ] 

Показники 

Позначення і 

розмірність 

показника 

Нормативне 

значення 

показника 

Розрахункове 

(значення 

після 

модернізації) 

Фактичне 

значення 

показника 

Приведений опір теплопередачі 

огороджувальних конструкцій 

RΣ ПР,  

м
2 

∙ к / Вт
    

стін RΣ ПР∙НП
 

2,80 3,00 0,96 

вікон і балконних дверей RΣ ПР∙СП∙В
 

0,60 0,52 0,32 

вхідних дверей і воріт RΣ ПР∙Д
 

0,44 0,39 0,39 

горищних перекриттів 

(холодних горищ) 
RΣ ПР∙ХГ

 
3,30 2,67 0,63 

горищних перекриттів (теплих 

горищ) 
RΣ ПР∙ТГ - - - 

перекриттів над техпідпіллям RΣ ПР∙Ц1
 

- - - 

перекриттів над 

неопалюваними підвалами та 

підпіллями 

RΣ ПР∙Ц2 3,50 2,39 0,35 
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9.2. Енергетичні показники 

Показники 

Позначення і 

розмірність 

показника 

Нормативне 

значення 

показника 

Розрахункове 

(значення 

після 

модернізації) 

Фактичне 

значення 

показника 

Розрахункові питомі 

тепловитрати 

будq , 

2

3

кВт год/м

кВт год/м
 

- 
66,75 

(22,25) 

218,25 

(72,75) 

Максимально допустиме 

значення питомих тепловитрат 

на опалення будинку за  

ДБН В 2.6-31:2006 

maxE , 

2

3

кВт год/м

кВт год/м
 

- 

(33,00) 
- - 

Клас енергетичної 

ефективності за  

ДБН В 2.6-31:2006 

 - B F 

Термін ефективної експлуатації 

теплоізоляційної оболонки та її 

елементів, років 

  25  

Відповідність проекту будинку 

нормативним вимогам 
  Так Ні 

Необхідність доопрацювання 

проекту 
  Ні Так 

 

На даний момент будівля не відповідає існуючим нормативним вимогам та потребує 

комплексного підходу  в реалізації енергоефективних заходів. Детальний опис заходів див. 

розділ  11. 
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10. Енергоспоживання 

Централізоване теплопостачання 

 Рік 2008 Рік 2009 Рік 2010 

Розрахункові 

після 

модернізації 

Затрати на енергію, 

грн. 
124544,00 212530,00 332457,00 191301,37 

Енергоспоживання, 
кВт ∙ год 

685007,00 710593,00 820470,00 415872,54 

Питоме 

енергоспоживання, 

кВт ∙ год / м
2
 

109,9 114,06 131,70 66,75 

 

Електроенергія 

 Рік 2009 Рік 2010 - 

Розрахункові 

після 

модернізації 

Затрати на енергію, 

грн. 
73090,00 73366,00 - - 

Енергоспоживання, 

кВт ∙ год 
51648,00 77130,00 - - 

Питоме 

енергоспоживання, 
кВт ∙ год / м

2
 

8,29 12,38 - - 

 

 

 

 

 

Діючі тарифи 

Послуга Вартість Розмірність 
Дата впровадження 

тарифу 

Централізоване 

теплопостачання 
0,46 грн / кВт ∙ год (вкл. ПДВ) - 

Газ - грн / кВт ∙ год (вкл. ПДВ) - 

Електроенергія 1,02 грн / кВт ∙ год (вкл. ПДВ) - 

Холодне водопостачання 4,59 грн / м
3
 - 

Водовідведення - грн / м
3
 - 

Гаряче водопостачання - грн / м
3
 - 
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11. Енергоефективні заходи 

Утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі. 

Заходи з підвищення енергоефективності інженерних систем будівлі.  

Заміна існуючих ламп розжарювання на сходових клітинах та в коридорах на більш 

економні сучасні лампи та впровадження автоматичного контролю освітлення на 

сходових клітинах та коридорах . 

Заміна старих дерев’яних вікон на нові,що відповідають нормам. 

Впровадження технічного моніторингу та менеджменту будівлі. 

 

Заходи з підвищення енергоефективності зовнішніх огороджувальних 

конструкцій будинку 

Функціональне призначення систем теплоізоляції — це зниження до мінімуму 

тепловтрат через огороджувальні стінові конструкції будинків та споруд, забезпечення 

різноманітності й архітектурно-естетичної виразності фасадів, подовження терміну 

експлуатації огороджувальних конструкцій, зниження витрат на кондиціонування, а в 

цілому — забезпечення комфортних умов в будівлі. 

Зниження до мінімуму тепловтрат крізь стіни будинків дає змогу на 30-40% і 

більше зменшити витрати на опалення, отже, знизити викиди в атмосферу продуктів      

горіння, що дуже важливо в сучасній непростій екологічній ситуації. 

Найпоширенішою є система теплоізоляції, яку умовно називають скріпленою (в 

європейських країнах на неї припадає близько 70%). Ця система ґрунтується на створенні 

монолітної багатошарової огороджувальної конструкції, яка працює як єдине ціле зі 

стіновою конструкцією, що забезпечує її надійну і довговічну роботу. 

Такі системи за умов правильного використання здатні забезпечити: 

 зниження тепловтрат до мінімуму; 

 комфортні умови для проживання; 

 зниження температурних деформацій зовнішніх стін, попередження 

руйнування будівельних конструкцій під впливом атмосферних опадів; 

 унеможливлення «містків холоду» в огороджувальній конструкції 

 збереження, доповнення і урізноманітнення фасадів архітектурними 

елементами (карнизи, пілястри та ін.); 
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 створення оптимальних умов для роботи теплоізоляційного шару як 

найбільш уразливого і схильного до старіння в процесі експлуатації 

елемента конструкції; 

 можливість за рахунок невеликої маси не збільшувати навантаження на 

існуючі конструкції; 

 ремонтопридатність у разі втрати робото здатності 

При проектуванні реконструкції будівель допускається зміна їх фасадів, які 

повинні носити системний характер, єдиний для всієї будівлі, а також улаштування 

вхідних груп до вбудованих(прибудованих) приміщень тільки за архітектурно-

планувальними завданнями. 

Згідно пункту 9 (Теплотехнічні та енергетичні показники будівлі) зовнішні 

огороджуючи конструкції не відповідають діючим нормам ( ДБН В.2.6 -31 – 2006 

«Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель). 

Необхідно: 

 стінові конструкції утеплити мінераловатним утеплювачем 100 мм та 

щільністю не менше ніж 20 кг/м3(Система скріпленої теплоізоляції). 

 перекриття над останнім поверхом утеплити мінераловатним 

утеплювачем товщ. 100 мм. 

 перекриття над підвалом утеплити  мінераловатним утеплювачем товщ. 

100 мм. 

 цоколь утеплити мінераловатним утеплювачем товщ. 100 мм. 
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Схеми типових конструктивних рішень 

 

Ділянка утеплення стіни з підсиленням закріплення за допомогою дюбелів. 

1. Несуча стіна. 2. Плита теплоізоляційна з мінеральної вати. 3. Клейова суміш для 

приклеювання плит теплоізоляції та улаштування захисного шару (Ceresit CT 190 тільки 

для кріплення утеплювача). 4. Декоративна штукатурка Ceresit (CT 35, CT 36, CT 137, CT 

60, CT 63, CT 64, CT 77, CT 72, CT 73, CT 74, CT 75). Грунтуюча фарба Ceresit CT 16, CT 

15, CT 15 silicon. 6. Грунтовка Ceresit CT 17. 7. Армуюча склосітка. 8. Дюбель. 
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Улаштування теплоізоляції на останньому поверсі в будинку з пласким дахом 

 

1. Несуча стіна. 2. Карнизна плита. 3. Грунтовка Ceresit CT 17. 4. Клеюча суміш 

Ceresit для приклеювання теплоізоляційних плит та улаштування захисного шару. 5. 

Теплоізоляційна плита. 6. Дюбель. 7. Армуюча склосітка. 8. Грунтовка Ceresit CT 16, CT 15. 

9. Декоративна штукатурка Ceresit. 10. Гідроізоляція. 
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Утеплення цокольної частини будинку. 

Примикання до системи теплоізоляції на фасаді 

1. Несуча стіна. 2. Дюбель. 3. Клейова суміш для приклеювання теплоізоляційних 

плит та улаштування захисного шару  Ceresit CT 190. 4. Армуюча склосітка. 5. Грунтовка 

Ceresit CT 16, CT 15. 6. Декоративна штукатурка Ceresit (CT 35, CT 36, CT 137, CT 60, CT 63, 

CT 64, CT 77, CT 72, CT 73, CT 74, CT 75). 7. Плита теплоізоляційна з мінеральної вати. 8. 

Піна поліуретанова Ceresit PU. 9. Прокладка зі спіненого поліетилену. 10. Герметик Ceresit 

Akryl. 11. Обмазувальна гідроізоляція Ceresit CR 66 в два шари. 12. Декоративно-мозаїчна 

штукатурка Ceresit CT 77. 13. Стіна підвалу. 14. Підсилюючий куток. 15. Опорний профіль. 

16. Дюбель. 
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Утеплення стіни, що утворюють зовнішній кут. 

 

1. Підсилюючий куток. 2. Несуча стіна. 3. Декоративна штукатурка Ceresit (CT 35, CT 

36, CT 137, CT 60, CT 63, CT 64, CT 77, CT 72, CT 73, CT 74, CT 75). 4. Плита 

теплоізоляційна з мінеральної вати. 5. Дюбель. 6. Грунтуюча фарба Ceresit CT 16, CT 15, CT 

15 silicon. 7. Клейова суміш для приклеювання плит теплоізоляції та улаштування захисного 

шару (Ceresit CT 190 тільки для кріплення утеплювача). 8. Армуюча скло сітка. 
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Заходи з підвищення енергоефективності інженерних систем будівлі 

                                              при термомодернізації 

Система опалення будівлі 

На даному об’єкті встановлений індивідуальний тепловий пункт з лічильником 

теплоти, для підвищення показників економічності та ефективності системи пропонується 

вжити такі заходи:  

Модернізація системи опалення (розрахункове зменшення енергоспоживання на 

опалення не менше − 20…25 %; реальне зменшення згідно досвіду Данфосс – до 30 %): 

- заміна старих радіаторів на нові сталеві; 

- промивка існуючої системи опалення та теплоізоляція трубопроводів згідно з 

3.23 зміни № 1:1996 до СНиП 2.04.05-91; 

- заміна магістральних трубопроводів та стояків (залежно від стану) згідно з 

додатком 5 Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій Наказ 

ДеркомЖКГ № 76 від 17.05.2005 та теплоізоляція трубопроводів згідно з 3.23 зміни № 

1:1996 до СНиП 2.04.05-91; 

- встановленням автоматичних терморегуляторів ( з захистом від 

несанкціонованого демонтажу) на опалювальних приладах згідно з 3.59 зміни № 2:1999 

до СНиП 2.04.05-91; 5.27 зміни № 1:2009 до ДБН В.2.2-15-2005; 

- встановлення автоматичних клапанів-обмежувачів витрати на стояках згідно з 

3.59 зміни № 2:1999 до СНиП 2.04.05-91; 

- встановлення модернізованих автоматичних балансувальних клапанів на стояках 

з функціями обмеження максимальної витрати теплоносія і обмеження температури 

теплоносія на виході зі стояків згідно з 3.59 зміни № 2:1999 до СНиП 2.04.05-91. 

Застосовувати клапани прямої дії, так-як встановлені насоси в ІТП не мають частотного 

регулювання. 
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Система вентиляції  

Система вентиляцій в незадовільному стані, механічна вентиляція працює тільки на 

кухні. Вентиляція інших кімнат забезпечується природним спонуканням через дерев’яні 

вікна.  

На сьогоднішній день в більшості загальноосвітніх навчальних закладах механічна 

система припливно-витяжної вентиляції знаходиться в незадовільному стані та не працює. В 

той же час діючі нормативні документи – ДБН В.2.2–3-97 «Навчальні заклади» передбачають 

обов’язкове подавання припливного повітря в учбові та інші приміщення шкіл. 

Крім цього, при розрахунках системи опалення не враховувалась інфільтраційна 

складова, оскільки бралася до уваги дія припливної вентиляції. Зрозуміло, що при 

відсутності її роботи, в учбових приміщеннях не підтримується розрахункова температура 

внутрішнього повітря. 

Окрім того підвищення теплозахисних характеристик зовнішньої оболонки будівлі 

призведе до зменшення природного повітрообміну, що потребує обов’язкового відновлення 

системи вентиляції із механічним спонуканням. 

Пропонуємо відновити роботу існуючої централізованої системи вентиляції з її 

хімічною чисткою та впровадженням енергозберігаючих технологій: встановленням 

рекуператора витяжного повітря та автоматичного регулювання подачі теплоносія на 

калориферах припливного повітря. Використання теплоти витяжного повітря за допомогою 

встановленого рекуператора на централізованій системі вентиляції знаходиться у межах 70-

80%. 

 

В якості можливого варіанта організації вентиляції приміщень можна розглядати 

також децентралізовану систему з використанням стінових припливно-витяжних модулів з 

рекуператором. 
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Рис. – Зовнішній вигляд стінового вентиляційного модуля 

Стіновий модуль оснащений всім необхідним для організації ефективної вентиляції 

приміщення: припливний та витяжний вентилятори, фільтри повітря, теплообмінник 

(рекуператор витяжного повітря), електрообігрівач. 

Стіновий вентиляційний модуль може забезпечити витрату припливного повітря на 

рівні 120 м
3
/год. Потужність електричного нагрівача становить 0,4-0,7 кВт. Електрична 

потужність вентиляторів 2 22 Вт. Використання теплоти витяжного повітря за допомогою 

встановленого рекуператора у межах 60-70%. Вартість одного модуля становить 9 – 12 тис. 

грн. 

Енергоефективність буде забезпечуватися за рахунок використання рекуператорів 

витяжного повітря та роботи децентралізованих стінових вентиляційних модулів тільки в тих 

приміщеннях, де перебувають люди.  

Цей варіант реконструкції системи вентиляції дозволить відновити необхідний 

нормативний рівень повітрообміну без значних будівельно-монтажних робіт, а також 

організувати повітрообмін по кожному приміщенню з врахуванням наявної потреби в 

свіжому повітрі.  

Відновлення роботи (запровадження) припливної вентиляції збільшує розрахункове 

теплове навантаження об’єкту, та незважаючи на це, ці роботи повинні бути виконані. 

Оскільки без функціонування механічної системи вентиляції та при зменшенні природного 

повітрообміну, за рахунок підвищенні теплозахисних характеристик зовнішньої оболонки 

будівлі, санітарне становище повітря в приміщеннях не буде відповідати нормативним 

вимогам. 

Цей захід не є рентабельним але обов’язковий для забезпечення санітарних норм.  

Ціна системи вентиляції за попередніми розрахунками буде становити 747 600 грн.  

Точний обсяг робіт визначається після розробки проектно-кошторисної документації.  
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Заміна старих дерев’яних вікон та дверей на нові, що відповідають нормам 

 

Більшість вікон та дверей в будівлі дерев’яні та знаходяться в незадовільному 

стані,що негативно впливає на енергоефективність теплоізоляційної  оболонки будівлі. 

Для зменшення витрат теплової енергії на нагрівання повітря, що інфільтрується на 20%, 

пропонується замінити існуючи дерев’яні вікна на сучасні, з двокамерними 

склопакетами, які задовольняють вимогам нормативних документів (ДБН В 2.6-31:2006), 

а саме 4М1 -16-4М1-16-4М1.При цьому економія теплової енергії буде складати до 15% в 

рік. 

 

Заміна існуючих ламп розжарювання на сходових клітинах, в коридорах 

на енергозберігаючі лампи та впровадження автоматичного контролю 

освітлення на сходових клітинах та коридорах 

 

На даний час джерело освітлення використовують лампи розжарювання (20-100 

Вт). Пропонуються замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи. 

Встановлення енергоефективної системи освітлення дозволить  зменшити споживання 

електроенергії  на освітлення вказаних приміщень до 50%. 

 

Впровадження технічного моніторингу та менеджменту будівлі 

Дозволяє визначати недоліки систем та забезпечити допомогу в їх діагностиці. 

Звітування інформацією щодо енергоспоживання та зовнішніх параметрів, а також 

можливість зниження енергоспоживання, за рахунок правильного використання цих 

даних. 

Основний інструмент системи енергомоніторингу – це діаграма «Енергія – 

Температура»(ЕТ). Кожна будівля має свою унікальну ЕТ-криву (лінія на діаграмі), яку 

можна установити для енергетичних розрахунків. ЕТ-діаграма праворуч включає ЕТ-

криву і дані щотижневих вимірів енергоспоживання при відповідній середній тижневій 

зовнішній температурі. 

ЕТ-крива показує, яке повинно бути споживання енергії (цільове значення) при 

різній зовнішній температурі. 
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Якщо тижневе споживання відрізняється від цільового більш ніж на 10%, то необхідно 

вживати заходів по виявленню причини відхилення та їх усунення 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

-20 -10 0 10

Зовнішня температура, °С

Тепловитрати, 

кВт∙год/м²∙тижд

Фактичне
споживання

Споживання після
модернізації

Нормативне
споживання

 
 



                                                                                   

 - 36 - 

м.Київ вул. Л.Гавро 22а 

12. Економічне обґрунтування  варіантів термомодернізації 
Варіанти термомодернізації 

Вид робіт Варіант 
Вартість 

робіт, грн. 

 1 2 3 4 5  

Утеплення фасаду 

будинку 
+ + + + + 925680,00 

Утеплення горищного 

перекриття 
+ + + + - 897120,00 

Утеплення цокольного 

перекриття 
+ + + - - 189280,00 

Заміна старих вікон + + - - - 888174,00 

Модернізація системи 

опалення 
+ - - - - 303294,00 

Всього, грн. 3203548,00 2900254,00 2012080,00 1822800,00 925680,00  

Строк окупності, років 7,67 7,92 6,03 7,66 9,68  

Річні витрати на енергію на опалення до та після реалізації заходів за 1-м варіантом 

                                                               термомодернізації 

 
Розрахункові 

витрати теплової 

енергії 

Фактичні 

витрати 

теплової енергії 

Розрахункові 

витрати 

теплової 

енергії після 

модернізації 

Економія 

Витрати, кВт ∙ 

год 
1359690,04 820470,00 415872,54 943817,50 

Абонентська 

плата, грн. 
625457,42 377416,20 191301,37 434156,05 

                                                 

Основні показники заходів 

Заходи 
Річні збереження Інвестиції 

грн. 

Строк 

окупності 

(років) кВт ∙ год грн. 

Утеплення фасаду 

будинку 
207941,59 95653,13 925680,00 9,68 

Утеплення горищного 

перекриття 
345849,30 159090,68 897120,00 5,64 

Утеплення цокольного 

перекриття 
149056,53 68566,00 189280,00 2,76 

Заміна старих вікон 141766,95 65212,79 888174,00 13,62 

Модернізація системи 

опалення 
99203,14 45633,44 303294,00 6,65 

Всього 943817,50 434156,05 3203548,00 7,67 
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Термін простої окупності вказано станом на 2011р., при зростанні тарифів модернізація 

даного будинку окупиться швидше запланованого строку. Нижче наведено графік зростання 

тарифів, що прогнозується до 2016р. 

 

На наступному графіку показано криву зміни строку окупності в залежності від росту 

тарифів, якщо ціна на теплову енергію буде зростати по запланованій кривій, то строк 

окупності складатиме приблизно 5,5 років. 

 

 

 
 

 



                                                                                   

 - 38 - 

м.Київ вул. Л.Гавро 22а 

 

13. Скорочення викиду еквівалентів CO2  

Заходи 
Річні збереження 

кВт ∙ год 

Коефіцієнт 

вироблення 

2CO , кВт ∙ год 

Всього 

2CO  тонн 

Утеплення фасаду 

будинку 
207941,59 0,28 57,60 

Утеплення горищного 

перекриття 
345849,30 0,28 95,80 

Утеплення цокольного 

перекриття 
149056,53 0,28 41,29 

Заміна старих вікон 141766,95 0,28 39,27 

Модернізація системи 

опалення 
99203,14 0,28 27,48 

Всього 943817,50 - 261,44 

 

За європейськими нормами EN 15603-2 виробництво однієї кВт∙год в газових 

котлах приводить до викиду 0,277 кг 2CO  еквівалентів, а вироблена на різних типах 

електростанцій кВт∙год   0,617 кг відповідно. 
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14. Висновок 

 

Було проведено енергетичне обстеження будівлі в м. Київ по вул. Л.Гавро 

22-А. Об'єкт – середня загальноосвітня школа №233, побудована в 1982 році . 

Огороджувальні конструкції з керамзитобетонних панелей, перекриття 

залізобетонні збірні.  

Розрахунки показали, що будівля відноситься до найнижчого класу 

енергоефективності F, згідно з ДБН В.2.6-31:2006. Комфортні умови  всередині  

будівлі не відповідають  нормативним. 

Для підвищення енергоефективності споруди рекомендовано такі заходи: 

1. Утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку: 

 стінові конструкції утеплити мінераловатним утеплювачем 

товщиною 100 мм (Система скріпленої теплоізоляції); 

 перекриття над останнім поверхом утеплити мінераловатним 

утеплювачем товщиною 100 мм; 

 перекриття над підвалом утеплити мінераловатним утеплювачем 

товщиною 100 мм; 

 цоколь утеплити мінераловатним утеплювачем товщиною 100 мм. 

2. Заходи з підвищення енергоефективності інженерних систем будівлі: 

 встановлення балансувальних клапанів; 

 встановлення терморегуляторів; 

 встановлення модернізованих автоматичних балансувальних 

клапанів на стояках з функціями обмеження максимальної витрати  

теплоносія і обмеження температури теплоносія на виході зі стояків; 

 заміна радіаторів на нові сталеві; 

3. Заміна старих дерев’яних вікон та дверей на нові, що відповідають 

нормам. 

4. Заміна ламп на економічні 

5. Впровадження технічного моніторингу та менеджменту будівлі. 

 

Загальна вартість запропонованих заходів складає 3 203 548 грн. Вартість 

кожного окремого заходу наведено у  пункті 12 (Розрахунки велись згідно 

середньо ринкових цін без врахування знижок). 
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Після впровадження рекомендованих заходів: 

Будівля  буде  мати  клас енергоефективності ―В‖ (згідно ДСТУ-Н Б А.2.2- 

5:2007). Очікується зниження річних витрат на теплову енергію, до 69,4% , що 

становить 943 817,50 грн. станом на 2011 рік. 

 Викиди  в атмосферу зменшаться на 261,44 тонни, згідно 

Європейської норми EN 15603-2 за Кіотським протоколом.  

 Комфортні умові в помешканні будуть відповідати нормативним 

(ДБН В.2.6-31:2006).  

 

При існуючих тарифах термін простої окупності запропонованих 

енергоефективних заходів становить 7,67 років. Враховуючи темпи зростання 

тарифів, прогнозований термін окупності зменшується до 5,5 років, як показано 

в пункті 12 на графіку зміни терміну окупності в залежності від зростання 

тарифів. 

 

 

 

 

 


