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МОНІТОРИНГ ЦІН  

на енергоефективні заходи в будівлях 
 
 

МЕТА ПРОЕКТУ 
Надати ринку енергоаудиту ціновий орієнтир  заходів з енергоефективності в будівлях, як для 
енергоаудиторів так і для клієнтів. 
 
МЕТОДОЛОГІЯ 
Інформація про ціни енергоефективних заходів збирається від провідних виробників і 
постачальників енергоефективних рішень. На основі зібраних даних визначається 
середньозважений діапазон цін одиниці вимірювання кожного з заходів з енергозбереження 
(±15%). 
 
Моніторинг цін вільно розповсюджується серед енергоаудиторів, інжинірингових компаній та 
профільних державних установ. Ціновий моніторинг виходить із періодичністю раз на півроку. 
 

Група заходів Показник Од. вим Ціна од.вим. , грн. 

УТЕПЛЕННЯ: 
 Фасадів; 
 Даху; 
 Перекриття 

між поверхами; 
 Цокольних 

приміщень. 

Ceresit Pro пінопласт, 100 мм грн./м2 від 380 до 510 

Ceresit Pro пінопласт, 120 мм грн./м2 від 400 від 540 

Ceresit Pro пінопласт, 150 мм грн./м2 від 410 від 550 
Ceresit Pro пінопласт, 200 мм грн./м2 від 420 від 560 
Ceresit Pro мініральна вата, 100 мм грн./м2 від 430 від 570 
Ceresit Pro мініральна вата, 120 мм грн./м2 від 440 від 590 
Ceresit Pro мініральна вата, 150 мм грн./м2 від 450 від 600 
Ceresit Pro мініральна вата, 200 мм грн./м2 від 470 від 630 

СИСТЕМА 

ОПАЛЕННЯ 

БУДІВЛІ 

Заміна радіаторів грн./шт. від 170 до 230 

Установка за радіаторних рефлекторів грн./шт. від 55 до 75 

Теплоізоляція трубопроводів (для Ду=65мм з 

роботою, товщина ізоляції 25 мм) 
грн./м2 від 120 до 160 

Встановлення автоматичних терморегуляторів грн./шт. від 210 до 290 

Промивка внутрішньої системи опалення грн./стояк від 4000 до 4500 

Встановлення автоматичних балансувальних 

клапанів 
грн./компл. від 1800 до 2400 

Облаштування ІТП без теплообмінника ГВС з погодним регулюванням та тепловим 
лічильником потужністю 

– 0,1 Гкал/год грн./шт. від 110 000 до 140 000 

– 0,15 Гкал/год грн./шт. від 125 000 до 170 000 

– 0,2 Гкал/год грн./шт. від 140 000 до 190 000 

– 0,25 Гкал/год грн./шт. від 150 000 до 200 000  

– 0,3 Гкал/год грн./шт. від 160 000 до 220 000 

Облаштування ІТП з теплообмінником ГВС з погодним регулюванням та тепловим 
лічильником потужністю 

– 0,12 Гкал/год грн./шт. від 160 000 до 220 000 

– 0,17 Гкал/год грн./шт. від 190 000 до 280 000 

– 0,22 Гкал/год грн./шт. від 210 000 до 280 000 

– 0,27 Гкал/год грн./шт. від 230 000 до 310 000 

– 0,32 Гкал/год грн./шт. від 255 000 до 345 000 
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Група заходів Показник Од. вим Ціна од.вим. , грн. 

ВЕНТИЛЯЦІЯ 

Приточно витяжна система вентиляції  з пластинчастим рекуператором, водяним 
нагрівачем і комплектом автоматики 

– 5000 м3/год. грн/компл. від 63 200 до 85 500 

– 10000 м3/год. грн/компл. від 15 300 до 117 000 

– 15000 м3/год. грн/компл. від 101 500 до 135 000 

– 20000 м3/год. грн/компл. від 130 000 до 175 000 

– 25000 м3/год. грн/компл. 
від 166 500  до 255 
000 

Установка Твін-Фреш (тепла кватирка ) СА 60 продуктивністю 

- від 30 м3/год  до 60 м3/год грн/компл. від 1500 до 2100 

ВІКНА 
Металопластиковий однокамерний склопакет грн./м2 від 750 до 1050  

Металопластиковий двокамерний склопакет грн./м2 від 1100 до 1200 

ОСВІТЛЕННЯ 

Енергозберігаючі лампи грн./шт. від 25 до 35 

Люмінісцентні лампи грн./шт. від 30 до 40 

Світлодіодне освітлення грн./шт. від 100 до 150 

Установка автоматики на 
вмикання/вимикання по руху 

грн./шт. від 750 до 1050 

ДВЕРІ Встановлення нових дверей грн./м2 від 1200 до 1700 

 
 
 

За детальнішою інформацією звертайтесь 
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