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Дошкільний навчальний заклад №29 "Дивосвіт"

ТОВ "Альфа-ЕСКО"

1. Вступ
Енергетичний паспорт будинку - документ, що містить геометричні, енергетичні й теплотехнічні
характеристики будинків, що спроектовані або експлуатуються, а також характеристику
теплоізоляційної оболонки будинків, та встановлює їхню відповідність до вимог нормативних
документів.
Енергетичний паспорт будинку не призначений для розрахунків за комунальні чи інші послуги, що
надаються власникам будинків, квартиронаймачам і власникам квартир.
Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) - визначення ефективності використання паливноенергетичних ресурсів (ПЕР) та розроблення рекомендацій щодо їх поліпшення.
Мета енергетичного аудиту :
- оцінка ефективності, обґрунтованості і гарантування застосування в повному обсязі
енергозберігаючих заходів, що вживаються суб’єктом господарської діяльності – замовником
енергетичного аудиту;
- визначення відповідності фактичних питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів нормам
питомих витрат;
- визначення шляхів раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів,
запровадження енергозберігаючих заходів та вдосконалення енергетичного менеджменту;
- уникнення необґрунтованих витрат на проведення енергозберігаючих заходів;
- визначення обґрунтованих обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів;
- розв’язання конкретних завдань щодо підвищення ефективності використання паливноенергетичних ресурсів в кожному окремому випадку, виходячи з персональних потреб замовника.

2. Нормативні посилання
ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії
ДБН В.2.2-15-2005 Будинки i споруди. Житлові будинки. Основні положення.
ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Oосновні положення. Зміна №1
ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків i споруд. Природне i штучне освітлення.
ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі
ДБН В 2.6-31:2006 Конструкції будинків iспоруд. Теплова ізоляція будівель.
Зміна №1. ДБН В.2.6-31:2006
ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування
та експлуатації.
ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт
ДСТУ 4065-2001 Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальнi технічнi вимоги.
ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ «Енергоефективність» в складі проектної документації.
ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків i споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною
теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги.
ДСТУ Б В.2.6-101:2010 Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкції.
ДСТУ Н Б В.1.1-27-2010 Будівельна кліматологія
ДСТУ Н Б А.2.2-5:2007 Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного
паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції.
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція i
кондиціонування).
Наказ Державного комітету України з енергозбереження від 25 жовтня 1999 року N 91
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ТОВ "Альфа-ЕСКО"

3. Прилади, що використовувались

Лазерний дальномір - Bosch GLM 250 VF Professional
Вимірювач довжин типу "Рулетка"
Фіксатор навколишнього середовища (Фотоапарат)

4. Інформація по об'єкту
Дошкільний навчальний заклад №29
"Дивосвіт"

Назва проекту
Адреса
Призначення споруди
Рік введення в експлуатацію
Температурна зона регіону

Будинки та споруди дитячих дошкільних
закладів
1975
I

План-схема розміщення забудови

Вставити план забудови або одного з поверхів

BuildEnergyCalculator

стор. 5 з 44

Дошкільний навчальний заклад №29 "Дивосвіт"

ТОВ "Альфа-ЕСКО"

Виміряне енергоспоживання Дошкільний навчальний заклад №29 "Дивосвіт" становить
324,68 тис.кВт·год, або 188,11 кВт·год/м², в т.ч. теплової енергії – 243,98 тис.кВт·год, електроенергії –
80,7 тис.кВт·год. Базове енергоспоживання даної будівлі становить 418,2 тис.кВт·год, або
242,3 кВт·год/м², в т.ч. теплової енергії – 358,4 тис.кВт·год, електроенергії – 59,81 тис.кВт·год.
Розрахунок економічного ефекту проводиться спираючись, на базову лінію.

Потенціал енергозбереження
Дошкільний навчальний заклад №29 "Дивосвіт"

Опалювальна площа - 1726 м²

Чиста економія
Інвестиції
Енергоощадні заходи

Теплова
енергія
(електроенергія)

Грошовий
еквівалент

Простий термін
окупності

Пакет №1 (максимальний)

Гкал
тис.грн.
роки
(кВт·год)
71,74
1 062,60
94,45
Утеплення стін
11,25
(-)
50
918,06
65,83
Утеплення крівлі (даху)
13,94
(-)
1,56
137,89
2,06
Утеплення підвалу (в т.ч. цоколю)
66,98
(-)
7,34
1 153,54
9,67
Заміна вікон та балконних дверей
119,28
(-)
1,86
13,93
2,45
Заміна вхідних дверей
5,69
(-)
Модернізація системи опалення та
27,12
244,50
35,70
6,85
ГВП
(-)
38,48
838,91
49,40
Модернізація системи вентиляції
16,98
(-587,98)
79,31
29,09
Модернізація системи освітлення
2,73
(13482)
Влаштування геліосистеми для
35,77
845,46
97,55
8,67
потреб ГВП
(-)
233,87
5 294,20
386,20
Всього
13,66
(12894,02)
Пекет №1 має питомі інвестиції 3067 грн/кв.м та дасть змогу економити 64,28 % теплової енергії
на потреби обігріву будівлі та 72,02 % електроенергії на потреб освітлення. Геліосистема в повній мірі
забезпечить річну потребу в гарячій воді яка становить 35,77 Гкал/рік.
Зниження емісії CO₂ від впровадження всіх енергозберігаючих заходів становить 49,36 тонн/рік
(розраховано від базового значення споживання теплової енергії).
тис.грн.
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Чиста економія
Інвестиції
Енергоощадні заходи

Теплова
енергія
(електроенергія)

Грошовий
еквівалент

Простий термін
окупності

Пакет №2 (оптимальний)

Гкал
тис.грн.
роки
(кВт·год)
71,74
1 062,60
94,45
11,25
Утеплення стін
(-)
50
918,06
65,83
13,94
Утеплення крівлі (даху)
(-)
Модернізація системи опалення та
27,12
244,50
35,70
6,85
ГВП
(-)
38,48
838,91
49,40
16,98
Модернізація системи вентиляції
(-587,98)
79,31
29,09
2,73
Модернізація системи освітлення
(13482)
Влаштування геліосистеми для
35,77
845,46
97,55
8,67
потреб ГВП
(-)
223,1
3 988,83
372,03
10,72
Всього
(12894,02)
Пекет №1 має питомі інвестиції 2311 грн/кв.м та дасть змогу економити 60,79 % теплової енергії
на потреби обігріву будівлі та 72,02 % електроенергії на потреб освітлення. Геліосистема в повній мірі
забезпечить річну потребу в гарячій воді яка становить 35,77 Гкал/рік.
тис.грн.

Чиста економія
Інвестиції
Енергоощадні заходи

Теплова
енергія
(електроенергія)

Грошовий
еквівалент

Простий термін
окупності

Пакет №3 (мінімальний)

Гкал
тис.грн.
роки
(кВт·год)
71,74
1 062,60
94,45
11,25
Утеплення стін
(-)
Модернізація системи опалення та
27,12
244,50
35,70
6,85
ГВП
(-)
79,31
29,09
2,73
Модернізація системи освітлення
(13482)
98,85
1 386,40
159,24
8,71
Всього
(13482)
Пекет №1 має питомі інвестиції 803 грн/кв.м та дасть змогу економити 32,08 % теплової енергії на
потреби обігріву будівлі та 75,31 % електроенергії на потреб освітлення.
тис.грн.
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4.1. Кліматичні дані згідно з нормативною документацією
Розрахункова температура зовнішнього повітря (опалення)
Розрахункова температура зовнішнього повітря (вентиляція)
Середня т-ра зовнішнього повітря за опалювальний період
Тривалість опалювального періоду
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального періоду
Середня швидкість вітру
Максимальна швидкість вітру
Переважний напрям вітру

-18
1,40
154
3172,4
-

°С
°С
°С
діб
К·діб
м/с
м/с
-

4.2. Кліматичні дані за розрахунковий період (2013 рік)
Середня т-ра зовнішнього повітря за опалювальний період
Тривалість опалювального періоду
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального періоду

3,64
176
2440

°С
діб.
°-доби

22
17,5
65

°С
°С
%

4.3. Умови мікроклімату
Розрахункова температура внутрішнього повітря
Середня т-ра внутрішнього повітря за опалювальний період
Вологість всередині приміщення
4.4. Загальна характеристика будівлі
Кількість поверхів
Кількість під'їздів/блоків
Кількість квартир
Середня кількість людей, які перебувають у приміщеннях
Тривалість перебування людей у приміщеннях
Площа забудови
Опалювальна площа
Опалюваний об’єм
Висота будівлі
Периметр будівлі
Висота приміщень
Розрахункове теплове навантаження (на розрах. т-ру)
Фактичне теплове навантаження (на розрах. т-ру)
Розрахункове теплове навантаження після ТМБ (на розрах. т-ру)

Тип системи теплопостачання
Система гарячого водопостачання
Система вентиляції

2
пов.
1
шт.
шт.
325
чол.
9
год/добу
1070
м²
1726
м²
5178
м³
7,7
м
224
м
3
м
0,1274
Гкал/год
0,1619
Гкал/год
0,0578
Гкал/год
індивідуальна
відсутня
природна

Будівлю введено в експлуатацію в 1975 році. Площа забудови - 1070 м². Опалювальна площа будівлі
- 1726 м². Опалювальний обєм будівлі - 5178 м³. Середня температура в середині приміщень - 17,5 °С
(згідно з даними за минулий опалювальний період).
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5. Теплові втрати та характеристики огороджуючих конструкцій будівлі

5.1. Теплові втрати

Опалювальна площа будівлі

ZZZ
XX Гкал
YY %

1726

м²

Стаття витрат
Абсолютне значення втрат
Потенціал енергозбереження

Дах
63,74 Гкал
78,4%

Вентиляція
78,53 Гкал
49,0%

Теплонадходження
від сонячної радіації
25,15 Гкал

Вікна
45,87 Гкал
16,0%

Стіни
99,52 Гкал
72,1%

Двері
12,84 Гкал
14,5%

Побутові
теплонадходження
38,4 Гкал

Підвал

15,41 Гкал
10,1%

Втрати, повязані з
неефективною роботою
сисетми теплопостачання
27,12 Гкал
100,0%

Виявлений потенціал енергозбереження становить 198,1 Гкал, або 64,3 %
від базового споживання.
Внутрішня норма дохідності проекту (IRR) - 3,9 %.
Необхідні інвестиції для реалізації проекту - 5294,2 тис.грн..
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5.2. Стіни (загальна інформація)
Орієнтація
Площа, м²

Пн.
-

Пн.Сх.
252

Сх.
-

Пд.Сх.
384

Загальна характеристика існуючого стану
Загальна площа зовнішніх стін
Приведений термічний опір зовнішніх стін
Нормативний термічний опір зовнішніх стін згідно з
ДБН В.2.6.31-2006

Пд.
-

Пд.Зх.
219

Зх.
-

Пн.Зх.
384

прийнятний
1239,0
0,838

м²
(м²·К)/Вт

3,3

(м²·К)/Вт

Примітка: детальну інформацію див. п. 7

5.3. Вікна (загальна інформація)
Орієнтація
Площа, м²

Пн.
-

Пн.Сх.
74,4

Сх.
-

Пд.Сх.
138,0

Загальна характеристика існуючого стану
Загальна площа вікон
в т.ч. деревяні
в т.ч. металопластикові (ПВХ)
Приведений термічний опір вікон
Нормативний термічний опір світлопрозорих
конструкцій (вікон) згідно з ДБН В.2.6.31-2006

Пд.
-

Пд.Зх.
111,2

Зх.
-

Пн.Зх.
138,0

прийнятний
461,6 / 116
- (-)
461,6 / 116
0,659

м² / шт.
м² / шт.
м² / шт.
(м²·К)/Вт

0,75

(м²·К)/Вт

Примітка: детальну інформацію див. п. 7

5.4. Вітражі (загальна інформація)
Орієнтація
Площа, м²

Пн.
-

Пн.Сх.
-

Сх.
-

Пд.Сх.
-

Пд.
-

Пд.Зх.
-

Зх.
-

Пн.Зх.
-

Загальна характеристика існуючого стану
Загальна площа вітражів
Приведений термічний опір вітражів

-

м²
(м²·К)/Вт

Нормативний термічний опір світлопрозорих конструкцій
(вітражів) згідно з ДБН В.2.6.31-2006

-

(м²·К)/Вт

Загальна характеристика існуючого стану
Загальна площа ліхтарів
Приведений термічний опір ліхтарів

-

м²
(м²·К)/Вт

Нормативний термічний опір світлопрозорих конструкцій
(ліхтарів) згідно з ДБН В.2.6.31-2006

-

(м²·К)/Вт

Примітка: детальну інформацію див. п. 7

5.5. Ліхтарі (загальна інформація)

Примітка: детальну інформацію див. п. 7
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5.6. Двері (загальна інформація)
Орієнтація
Площа, м²

Пн.
-

Пн.Сх.
9,7

Сх.
-

Пд.Сх.
8,2

Пд.
-

Загальна характеристика існуючого стану
Загальна площа вхідних дверей
в т.ч. деревяні
в т.ч. металеві
в т.ч. металопластикові (ПВХ)
Приведений термічний опір вхідних дверей
Нормативний термічний опір вхідних дверей згідно з
ДБН В.2.6.31-2006

Пд.Зх.
5,4

Зх.
-

Пн.Зх.
8,2

прийнятний
31,47/10
- (-)
5,67 / 2
25,8 / 8
0,282

м² / шт.
м² / шт.
м² / шт.
м² / шт.
(м²·К)/Вт

0,6

(м²·К)/Вт

Примітка: детальну інформацію див. п. 7

5.7. Крівля/дах (загальна інформація)
Загальна характеристика існуючого стану
Загальна площа даху
Приведений термічний опір даху
Нормативний термічний опір даху згідно з ДБН
В.2.6.31-2006

незадовільн.
1070,0
1,100

м²
(м²·К)/Вт

4,95

(м²·К)/Вт

Примітка: детальну інформацію див. п. 7

5.8. Підлога/підвал (загальна інформація)
Загальна характеристика існуючого стану
Загальна площа підлоги
Приведений термічний опір підлоги
Нормативний термічний опір підлоги згідно з ДБН
В.2.6.31-2006

прийнятний
1070,0
5,059

м²
(м²·К)/Вт

3,75 (3,5)*

(м²·К)/Вт

Примітка: детальну інформацію див. п. 7

Також розглянуті та описані нижче наступні системи:
- Система теплопостачання
- Система гарячого водопостачання
- Система вентиляції
- Система кондиціювання (охолодження) повітря
- Електроспоживання
5.9. Діючі тарифи на енергоресурси (станом на 01.08.2016р)

Вид енергоресурсу
Од. вим.
Діючий тариф, грн.

Теплопостачання

Електроенергія

Водопостачання та
водовідведення

ГВП

Природний газ

Гкал

кВт·год

м³

м³

тис.нм³

1316,69

2,1574

13,75

-

-

* - значення опору теплопровідності над проїздами
BuildEnergyCalculator
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6. Енергоспоживання
Розрахункове енергоспоживання будівлі - енергоспоживання будівлі з урахуванням реальних умов
експлуатації будівлі.
Виміряне енергоспоживання - фактично спожита енергія згідно з показами лічильників.
При розрахунку базового енергоспоживання для наведених нижче параметрів введені значення не
повинні бути нижчими за проектні/нормативні значення:
- Температура повітря в будівлі;
- Кратність повітрообміну;
- Час роботи (в т.ч інженерних систем);
- Освітлення (відновлення/підвищення рівня освітлення).
Якщо реальне значення цих параметрів нижче, використовуємо проектне/нормативне значення
для розрахунку «Базової лінії», а якщо реальне значення вище, то використовуємо останнє. Для всіх
інших параметрів вводимо фактичні значення.
Тобто в базовій лінії враховується дотримання норманивного температурного режиму в
приещенні, робота системи вентиляції, яка повинна забезпечувати нормативний повітрообмін, та
система ГВП з урахуванням споживання гарячої води протягом всього року.
Значення споживання енергоносіїв після виконання ТМБ (термомодернізації будівлі) є
розрахунковим.

Енергетичний бланс будівлі, кВт·год/м²
Стаття витрат
Опалення
в т.ч. вентиляція (обігрів)
ГВП
Охолодження
Освітлення
Вентилятори та насоси
Інше **
Всього:

Розрахункове
141,6
0,0
0,0
0,0
9,8
0,0
24,3
175,6

Фактичне
141,4
(46,8)*
188,1

Базове
207,6
0,0
0,0
0,0
10,4
0,0
24,3
242,3

Після ТМБ
74,2
0,0
0,0
0,0
2,0
0,3
24,3
100,7

* - Вказане загальне споживання електроенергії на освітлення, вентилятори та інше, оскільки встановлено загальний
лічильник на вводі, окремого обліку електроенергії по даних категоріях не ведеться.
** - До іншого відноситься електрообладнання, яке встановлено та працює на об'єкті енергетичного обстеження. Більш
детальну інформацію див. Додаток Е (Електроспоживання/Електроприлади).

Розрахунок класу енергоефективності
Стаття витрат
Питома опалювальна х-ка, кВт∙год/м³
Клас енергоефективності

Розрахункове
47,2
E

Фактичне
47,1
E

Перевірка розрахунку
Розрахункова потреба в ТЕ від зовнішнього джерела
Фактичне споживання ТЕ від зовнішнього джерела
Відхилення

BuildEnergyCalculator

Базове
69,2
F

Після ТМБ
24,7
B

141,6
141,4
0,2
0,18

кВт·год/м²
кВт·год/м²
кВт·год/м²
%
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7. Динаміка використання ТЕР

2012 рік

Енергоспоживання

од. вим

Затрати на енергію

од. вим.

Теплопостачання

242 703,04

кВт·год

-

-

Електроенергія

85 248,00

кВт·год

102,30

тис. грн.

Водопостачання та
водовідведення

2 890,00

м³

22,14

тис. грн.

Природний газ

28,11

тис.нм³

132,10

тис. грн.

Середня температура зовнішнього повітря в 2012 році за опалювальний період склала 3,64 °С, загальна
кількість градусодіб склала 2439,9 градусо-діб (К=0).
2013 рік

Енергоспоживання

од. вим

Затрати на енергію

од. вим.

Теплопостачання

243 981,06

кВт·год

-

-

Електроенергія

80 700,00

кВт·год

109,75

тис. грн.

Водопостачання та
водовідведення

2 798,00

м³

28,54

тис. грн.

Природний газ

28,25

тис.нм³

118,67

тис. грн.

Середня температура зовнішнього повітря в 2013 році за опалювальний період склала 5,46 °С, загальна
кількість градусодіб склала 2119,7 градусо-діб (К=0).
2014 рік

Енергоспоживання

од. вим

Затрати на енергію

од. вим.

Теплопостачання

244 343,74

кВт·год

-

-

Електроенергія

76 807,00

кВт·год

146,63

тис. грн.

Водопостачання та
водовідведення

2 724,00

м³

33,51

тис. грн.

Природний газ

28,30

тис.нм³

299,94

тис. грн.

Середня температура зовнішнього повітря в 2014 році за опалювальний період склала 3,86 °С, загальна
кількість градусодіб склала 2400,6 градусо-діб (К=0).
Примітка: Помісячні дані див. Додаток Е.
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8. Опис огороджуючих конструкцій та інженерних систем споруди
Характеристика зовнішніх огороджуючих конструкцій (стін)
Загальна площа стін становить 1239 м², приведений (середньозважений) термічний опір становить
0,838 (м²·К)/Вт, нормативне значення згідно з ДБН В.2.6-31:2006 - 3,3 (м²·К)/Вт .
Кількість конструктивних типів - 1.
Площа стін, теплотехнічні характерисики яких не відповідають вимогам ДБН, становить 1239 м²
або 100 %.
Загальний стан огорождуючих конструкцій (стін) можна охарактеризувати як прийнятний.
Характеристика огороджуючої конструкції типу 1. Загальна площа стіни даної конструкції складає
1239 м² (100 %), загальна товщина конструкції становить 550 мм, термічний опір - 0,815 (м²·К)/Вт,
нормативне значення - 3,3 (м²·К)/Вт. Характеристика огороджуючої конструкції не відповідає вимогам
ДБН В.2.6-31:2006.
Огороджуюча конструкція складається з наступних шарів: розчин цементно-піщаний товщиною 20
мм (густина - 1600 кг/м³), кладка цегляна з повнотілої цегли глиняна звичайна на цементно-піщаному
розчині товщиною 510 мм (густина - 1800 кг/м³), розчин цементно-піщаний товщиною 20 мм (густина
- 1600 кг/м³).
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Фотографія 1
Вставити загальну фотографію фасаду

Загальний вигляд фасаду.

Стіни оштукатурені та пофарбовані. Відсутність теплової ізоляції стін зумовлює
наднормові теплові втрати та теплові мости. У кутових приміщеннях фасаду на
стиках (між ними) спостерігаються підвищенні теплові втрати.
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Характеристика вікон та балконних дверей
Загальна площа вікон становить 461,6 м², приведений (середньозважений) термічний опір складає
0,659 (м²·К)/Вт, при коефіцієнті скління - 0,267.
Загальна кількість вікон, встановлених у будівлі, становить 116 шт.
- в т.ч металопластикових - 116 шт., площею - 461,6 м² та термічним опором 0,659 (м²·К)/Вт.
Згідно з ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для даного регіону складає 0,75
(м²·К)/Вт. Площа вікон, які потребують заміни через невідповідність вимогам ДБН або через
неприйнятний технічний стан, складає 461,6 м² (100%).
Загальний стан віконних конструкцій та балконних дверей можна охарактеризувати як
прийнятний.
Додаткова інформація:
Всі вікна було замінено в 2014-2015 роках частково за державні кошти частково за кошти батьків.
Але темічний опір данних вікон не відповідає діючим нормам. В звязку з цим пропонується в пакеті №1
пропонувати заміну вікон, а в пакетах №2 та №3 залишити існуючі вікна.
Характеристика зовнішніх дверей
Площа дверей становить 31,47 м², приведений (середньозважений) термічний опір 0,282 (м²·К)/Вт.
Загальна кількість дверей, встановлених у будівлі, становить 10 шт.
- в т.ч металевих - 2 шт., площею - 5,67 м² та термічним опором 0,2 (м²·К)/Вт.
- в т.ч металопластикових - 8 шт., площею - 25,8 м² та термічним опором 0,3 (м²·К)/Вт.
Згідно з ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для даного регіону становить
0,6 (м²·К)/Вт. Площа дверей теплотехнічні характеристики яких не відповідають вимогам ДБН та
підлягають заміні - 31,47 м² (100 %).
Стан вхідних дверей можна охарактеризувати як прийнятний.
Додаткова інформація:
Частина дверей була замінена в 2014-2015 роках частково за державні кошти частково за кошти
батьків. Тому пропонується залишити існуючі двері.
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Фотографія 1
Вставити загальну фотографію фасаду

Загальний вигляд вікон.

Фотографія 1
Вставити загальну фотографію фасаду

Загальний вигляд дверей.
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Характеристика покрівлі (даху)
Площа даху становить 1070 м², приведений (середньозважений) термічний опір - 1,1 (м²·К)/Вт.
Згідно з ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для даного регіону становить
4,95, площа даху, теплотехнічні характерисики якого не відповідають вимогам ДБН, становить 1070 м²,
або 100 %.
Кількість конструктивних типів - 1.
Загальний стан огорождуючих конструкцій (даху) можна охарактеризувати як незадовільний.
Характеристика даху конструктивного типу 1. Дах плоский, знаходиться над останнім поверхом.
Площа даху даного конструктивного типу складає 1070 м² (100 %), загальна товщина конструкції
становить 400 мм, термічний опір - 1,102 (м²·К)/Вт, нормативне значення - 4,95 (м²·К)/Вт,
характеристика огороджуючої конструкції не відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2006.
Огороджуюча конструкція складається з наступних шарів: руберойд товщиною 10 мм (густина - 600
кг/м³), розчин цементно-піщаний товщиною 20 мм (густина - 1600 кг/м³), гравій керамзитовий
товщиною 140 мм (густина - 600 кг/м³), залізобетон товщиною 220 мм (густина - 2500 кг/м³), розчин
цементно-піщаний товщиною 10 мм (густина - 1600 кг/м³).
Додаткова інформація:
Дах протікає та потребує додаткової гідроізоляції.
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Крівля потребує ремонту та утеплення
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Характеристика підлоги (підвального приміщення)
Площа підлоги становить 1070 м², приведений (середньозваженний) термічний опір 5,059 (м²·К)/Вт.
Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для даного регіону складає 3,75,
площа підлоги, теплотехнічні характерисики якого не відповідають вимогам ДБН, становить 1070 м²,
або 100 %.
Кількість конструктивних типів - 1.
Загальний стан огорождуючих конструкцій можна охарактеризувати як прийнятний.
Характеристика підлоги конструктивного типу 1. Підвал відсутній, загальна площа підлоги даної
конструкції складає 1070 м² (100 %), загальна товщина становить 30 мм, термічний опір - 5,059
(м²·К)/Вт, нормативне значення - 3,75 (м²·К)/Вт, характеристика огороджуючої конструкції відповідає
вимогам ДБН В.2.6-31:2006.
Огороджуюча конструкція складається з наступних елементів: сосна та ялина уздовж волокон
товщиною 30 мм (густина - 500 кг/м³).
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Характеристика системи теплопостачання
У будівлі діє система індивідуального теплопостачання з 2008 року, відповідно до температурного
графіку номінальна температура в подаючому трубопроводі - 80°С, температура у зворотньому
трубопроводі - 60°С, температурний графік 80/60. Система теплопостачання не автоматизована,
регулювання здійснюється на котельній або ЦТП.
Система розподілу однотрубна, частково збалансована. Повна потужність системи - 140 кВт. ККД
системи розподілу - 85 %. Матеріал труб - сталь. Теплоносій - гаряча вода. Теплова ізоляція
трубопроводів у незадовільному стані, матеріал теплової ізоляції - мінеральна вата. Нагрівльними
елементами служать - чавунні радіатори, загальною кількістю - 112 шт., загальною потужністю - 140
кВт. Також встановлені індивідуальні нагрівальні елементи - тепла підлога. , кількістю - 2 шт.,
загальною потужністю - 9 кВт.
Загальний стан системи теплопостачання можна охарактеризувати як добрий.
Додаткова інформація:
Потужності котельні недостатньо для забезпечння комфортних умов перебування у приміщеннях
при температурах нижче -10°С.

Характеристика системи гарячого водопостачання
Система гарячого водопостачання відсутня.
Додаткова інформація:
Система гарячого водопостачання відсутня, встановлено 7 електробойлерів для підігріву води.
Гаряча вода наявна тільки для миття посуду, для забезпечення інших господарських потреб (миття
рук дітьми) гарячої води немає.
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Радіатори замінені на сучасні, на кожному радіаторі свтановлений
терморегулятор.
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Характеристика системи вентиляції
Система механічної вентиляції відсутня. Вентиляція припливно-витяжна з природним
спонуканням. Приплив повітря здійснюється через вікна, відведення через вентиляційні канали.
Додаткова інформація:
Встановлена місцева витяжка на кухні.
Система охолодження
Система охолодження повітря відсутня.
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Електроспоживання
Електричне навантаження, зумовлене роботою електроприладів (за винятком систем
кондиціювання та опалення, а також електрообладнання, яке працює за межами об'єкта), становить
37,6 кВт, середня питома потужність складає 15,02 Вт/м².
Загальна потужність системи освітлення складає 16,85 кВт. До системи під'єднано 254
освітлювальних прилади. З них:
- Лампи розжарювання - 214 шт. (84,3 %), загальною потужністю - 16,05 кВт, (95,3 %),
- Енергозберігаючі - 40 шт. (15,7 %), загальною потужністю - 0,8 кВт, (4,7 %).
Середня питома потужність освітлювальних приладів складає 7,8 Вт/м², максимальна - 9,8 Вт/м².
Період роботи 25 год/тиждень, 50 тижні/рік.
Потужність електроприладів внутрішнього користування складає 20,8 кВт, середня питома
потужність - 7,2 Вт/м².
Споживання енергоресурсів
Споживання енергоресурсів за 2014 рік виглядає наступним чином:
- Теплопостачання 210,1 Гкал.
- Електроенергія 76807 кВт·год.
- Водопостачання та водовідведення 2724 м³.
- Природний газ 28,3 тис.нм³.
Діючі тарифи на енергоресурси. Тарифи діють з 01.08.2016р.
- Теплова енергія - 1316,69 грн/Гкал.
- Електроенергія - 2,1574 грн/кВт·год.
- Водопостачання - 8,92 грн/м³.
- Водовідведення - 4,83 грн/м³.
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9. Заходи з енергозбереження
Житлові і громадські будівлі, які будувалися в Україні в минулому, не відповідають сучасним
вимогам до ефективного використання енергетичних ресурсів. Зокрема споживання теплової енергії
для опалювання будівель в Україні значно перевищує стандарти розвинених країн. Основними
причинами такого положення є використання для спорудження будівель застарілих матеріалів і
технологій. Це призводить до перевитрат палива для виробництва теплової енергії і, як наслідок, до
надлишкових викидів парникових газів. За проектами будівлі, збудовані до 2000 року, мають клас
енергоефективності F, у 2000-2006 роках - клас D, після 2006 року клас C. Є випадки, коли за рахунок
індивідуальних конструктивних рішень клас енергоефективності може відрізнятись.
Після дослідження стану будинку та споживання ним енергоресурсів можна зробити висновок, що
існуючі показники дуже відрізняються від еталонних згідно з ДБН. Тому актуальним буде
запропонувати енергоефективні заходи, які не тільки зменшать споживання теплової енергії, а й
покращать умови комфортного проживання.
Кожна будівля унікальна, тому кожний проект повинен розглядатись індивідуально, щоб
визначити специфічні можливості підвищення енергоефективності. Для отримання розрахованого
показника економії та терміну окупності необхідно впроваджувати всі запропоновані заходи
комплексно.
Під поняттям енергоефективна будівля, слід розуміти будівлю в якій ефективне енергоспоживання
досягається шляхом використання різних інноваційних рішень, обґрунтованих економічно,
застосовних технічно і прийнятних із соціальної та екологічної точок зору.
Для даної будівлі найбільш актуальними заходами, що принесуть економію теплової енергії та
покращать умови перебування, є:
- утеплення стін;
- утеплення крівлі (даху);
- утеплення підвалу (в т.ч. цоколю);
- заміна вікон та балконних дверей;
- заміна вхідних дверей;
- модернізація системи опалення;
- модернізація системи вентиляції;
- модернізація системи освітлення;
- влаштування геліосистеми для потреб ГВП;
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9.1. Утеплення стін (Система утеплення "мокрий фасад")
Загальна площа стін, які потрібно утеплити складає 1239 м², площа віконних укосів - 253,7 м².
Приведений (середньозважений) термічний опір існуючих стін складає 0,838 (м²·К)/Вт і не відповідає
нормам,. Пропонується досягти значення 3,39 (м²·К)/Вт шляхом утеплення стін.
Ізоляцію стін пропонується виконати за системою зовнішнього утеплення «мокрий фасад». Дана
система досить проста в реалізації та надійна в експлуатації, також слід зауважити що даний метод
являється найбільш розповсюдженим в Європі. В якості основного використовується мінеральна вата
товщиною 120 мм, густиною 150 кг/м³ та коефіцієнтом теплопровідності 0,039 Вт/(м·К).
На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти утеплення та обрати
найдоцільніший варіант, який відповідатиме сучасним вимогам на час проектування. Вказані ціни на
впровадження енергоефективних заходів є орієнтовні, остаточні ціни будуть відомі після складання
проекту та погодження його експертизи, після чого слід виконати перерахунок.

Вставити картинку для з схемою
відповідої системи утеплення
(запропоновані картинки знаходяться правіше)
Площа стіни
Приведений термічний опір стіни до/після впровадження заходу

Інвестиції
в т.ч. вартість матеріалів
в т.ч. вартість робіт
в т.ч. затрати по неокупним заходам*
Простий термін окупності

1 239,00
0,84 / 3,39
71,74
94,45
1 062,60
559,93
423,96
78,71
11,3

м²
(м²·К)/Вт
Гкал/рік
тис.грн./рік
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
рік

Дисконтований термін окупності оптимістичний/песимістичний

13,9 / 16,9

рік

40

рік

Економія

Економічний термін експлуатації
* - розшифровка неокупних заходів в п. 9.10
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9.2. Утеплення крівлі (даху) (Система мякої крівлі)
Загальна площа даху, який потрібно утеплити, складає 1070 м² (утеплення всього даху).
Приведений (середньозважений) термічний опір даху складає 1,099 (м²·К)/Вт і не відповідає нормам.
Пропонується досягти значення 5,587 (м²·К)/Вт шляхом утеплення та гідроізоляції крівлі.
Пропонуємо застосувати двошарову систему утеплення (м'яка покрівля).
У якості утеплювача - використовується мінеральна вата густиною 150/80 кг/м³ та коефіцієнтом
теплопровідності 0,045 Вт/(м·К), товщина шару утеплювача 200 мм, в якості гідроізолюючого
матеріалувикористовується руберойд густиною 600 кг/м³ та коефіцієнтом теплопровідності 0,17
Вт/(м·К). Вартість утеплення (в т.ч. монтажні роботи) - 858 грн/м².
Товщина шару утеплювача:
- Констркутивний тип 1 - 200 мм;
Також слід відзначити, що якісна гідроізоляція позбавить необхідності в постійних поточних
ремонтах, що дозволить додатково зекономити кошти.
На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти утеплення та обрати
найдоцільніший варіант який, відповідатиме сучасним вимогам на час проектування. Вказані ціни на
впровадження енергоефективних заходів є орієнтовні, остаточні ціни будуть відомі після складання
проекту та погодження його експертизи, після чого слід виконати перерахунок.

Вставити картинку для з схемою
відповідої системи утеплення
(запропоновані картинки знаходяться правіше)
Площа покрівлі
Приведений опір покрівлі до/після впровадження заходу
Економія
Інвестиції
в т.ч. вартість матеріалів
в т.ч. вартість робіт
в т.ч. затрати по неокупним заходам*
Простий термін окупності
Дисконтований термін окупності оптимістичний/песимістичний
Економічний термін експлуатації

1 070,00
1,099 / 5,587
50,00
65,83
918,06
502,90
331,70
83,46
13,94
18,3 / Більше
20 років
40

м²
(м²·К)/Вт
Гкал/рік
тис.грн./рік
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
рік
рік
рік

* - розшифровка неокупних заходів в п. 9.10
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9.3. Утеплення підвалу (в т.ч. цоколю)
Загальна площа підлоги складає 1070 м². Пропонується провести утеплення цоколю та підлоги.
Існуючий приведений термічний опір складає 5 (м²·К)/Вт, пропонується досягти значення - 5,05
(м²·К)/Вт. Пропонується утепленя:
- Конструктивний тип 1. Цоколь площею 224 м², уеплювачем товщиною 80 мм.
В якості утеплювача цоколю пропонується використовувати мінеральна вата густиною 78 кг/м³ та
коефіцієнтом теплопровідності 0,039 Вт/(м·К).
Нижче наведено два найрозповсюдженіших методи
утеплення підвалу або техпідпілля, для будівель які не мають підвальних приміщень рекомендується
застосовувати перший метод.
На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти утеплення та обрати
найдоцільніший варіант, який відповідатиме сучасним вимогам на час проектування. Вказані ціни на
впровадження енергоефективних заходів є орієнтовні, остаточні ціни будуть відомі після складання
проекту та погодження його експертизи, після чого слід виконати перерахунок.

Збільшення теплової ізоляції стіни на
0,5 м і утеплення підвального приміщення з
внутрішньої сторони збільшує шлях
теплового потоку, відповідно зменшуються
тепловтрати.

Теплова ізоляція стіни виконується на 1 м нижче рівня
землі (відповідно до п 1.5 ДБН В.2.6-31:2006), причому
утеплювач у цій частині меншої товщини. При такому способі
утеплення цоколь буде трохи "втоплений" по відношенню до
стіни, що дозволить вберегти його від атмосферних опадів.

Загальна площа підлоги
Приведений опір до/після впровадження заходу
Економія
Інвестиції
в т.ч. вартість матеріалів
в т.ч. вартість робіт
в т.ч. затрати по неокупним заходам*
Простий термін окупності
Дисконтований термін окупності оптимістичний/песимістичний
Економічний термін експлуатації

1 070,00
5 / 5,05
1,56
2,06
137,89
78,40
49,28
10,21
66,98
Більше 20
років / Більше
20 років
40

м²
(м²·К)/Вт
Гкал/рік
тис.грн./рік
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
рік
рік
рік

* - розшифровка неокупних заходів в п. 9.10
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9.4. Заміна вікон та балконних дверей
Загальна площа вікон становить 461,6 м². Приведений опір теплопередачі існуючих вікон складає
0,659 (м²·К)/Вт і не відповідає нормам. Пропонується встановити сучасні ПВХ вікна, конструкції яких
виготовляються з металопластикового профілю та оснащені трьохкамерними склопакетами з
енергозберігаючим склом. Значення опору теплопередачі таких вікон становить 0,92 (м²·К)/Вт, що
відповідає нормативним вимогам.
Площа вікон теплотехнічні характеристики яких не відповідають нормам складає 461,6 м² (100 %),
після аналізу було прийнято рішення про доцільність заміни всіх вікон які не відповідають
нормативним вимогам.
Вікна ПВХ володіють високою герметичністю і в закритому положенні практично не пропускають
повітря, що в свою чергу порушує повітрообмін і згодом сприяє накопиченню вуглекислого газу, парів,
утворенню грибка і цвілі. Щоб уникнути всіх вище вказаних проблем, пропонується виконати
реконструкцію приточно-витяжної вентиляції з використанням рекуперації повітря. Захід описано в п.
9.7.
Також можлво придбати вікна з вентиляційною решіткою (вбудованим вентиляційним клапаном),
в такому випадку слід звернути увагу на їхню сертифікацію, яка підтверджує, що вікна виготовлено
відповідно до вимог.
На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти склопакетів та обрати
найдоцільніший, тип який відповідатиме сучасним вимогам на час проектування. Вказані ціни на
впровадження енергоефективних заходів є орієнтовні, остаточні ціни будуть відомі після складання
проекту та погодження його експертизи, після чого слід виконати перерахунок.

Розріз вікна з ПВХ профілю
Загальна площа віконних конструкцій
Площа віконних конструкцій які планується замінити
Приведений опір покрівлі до/після впровадження заходу
Економія
Інвестиції
в т.ч. вартість матеріалів
в т.ч. вартість робіт
в т.ч. затрати по неокупним заходам*
Простий термін окупності
Дисконтований термін окупності оптимістичний/песимістичний
Економічний термін експлуатації

461,60
461,60
0,659 / 0,92
7,34
9,67
1 153,54
1 015,52
83,09
54,93
119,28

м²
м²
(м²·К)/Вт
Гкал/рік
тис.грн./рік
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
рік

Більше 20 років /
Більше 20 років

рік

50

рік

* - розшифровка неокупних заходів в п. 9.10
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9.5. Заміна вхідних дверей
Загальна площа дверей становить 31,5 м². Приведений коефіцієнт теплопередачі існуючих дверей
складає 0,282 (м²·К)/Вт і не відповідає нормам. Пропонується досягти значення 0,306 (м²·К)/Вт
шляхом заміни дверей. Площа дверей, теплотехнічні характеристики яких не відповідають нормам,
складає 31,5 м², після аналізу було прийнято рішення щодо доцільності заміни 5,67 м² дверей.
Беручи до уваги те, що найбільші втрати тепла відбуваються саме через постійне відкривання
дверей, було прийнято рішення встановити доводчики дверей. У середньому ресурс роботи
автоматичних доводчиків складає 500 тис. циклів. Необхідна кількість доводчиків - 2 шт.
Часте відкривання дверей також призводить до швидкого зношування, наслідком чого може стати
передчасне виведення з ладу дверей з ПВХ профілю. Через це було прийнято рішення щодо
встановлення утеплених металевих дверей.
На етапі робочого проектування слід повторно розглянути типи дверей та обрати найдоцільніший,
який відповідатиме сучасним вимогам на час проектування. Вказані ціни на впровадження
енергоефективних заходів є орієнтовні, остаточні ціни будуть відомі після складання проекту та
погодження його експертизи, після чого слід виконати перерахунок.

1. Посилена рама (профільна труба).
2. Внутрішній контур гумового ущільнювача.
3. Проміжний теплозвукоізоляційний шар.
4. Внутрішня обробна панель.
5. Вертикальні ребра жорсткості.
6. Утеплювач.
7. Кріпильний елемент I.
8. Зовнішня оздоблювальна панель.
9. Петля на опорному підшипнику.
10. Сталевий лист (від 2-5 мм).
11. Зовнішній контур гумового ущільнювача.
12. Сталевий наличник.
13. Кріпильний елемент II.
14. Декоративний наличник.

Загальна площа вхідних дверей
Площа вхідних дверей які підлягають заміні
Приведений опір покрівлі до/після впровадження заходу
Економія
Інвестиції
в т.ч. вартість матеріалів
в т.ч. вартість робіт
в т.ч. затрати по неокупним заходам*
Простий термін окупності
Дисконтований термін окупності оптимістичний/песимістичний
Економічний термін експлуатації

31,50
5,67
0,282 / 0,306
1,86
2,45
13,93
10,57
2,44
0,91
5,69

м²
м²
(м²·К)/Вт
Гкал/рік
тис.грн./рік
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
рік

6,3 / 6,9

рік

30

рік

* - розшифровка неокупних заходів в п. 9.10
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9.6. Модернізація системи опалення та ГВП
У рамках модернізації планується проведення таких заходів:
- Промивка опалювальної системи. Холодні батареї та низька температура в приміщеннях в
зимовий період – одна з найактуальніших проблем споживачів теплової енергії. Це є наслідком того,
що практично всі трубопроводи будинків заповнені відкладеннями, накипом та ін. Тому для
покращення тепловіддачі від опалювальних приладів рекомендується промивка системи опалення.
- Балансування опалювальної системи. Балансування систем опалення здійснюється для
забезпечення рівномірного розподілу теплоносія у всіх точках споживання. Балансування
здійснюється за допомогою установки в системі балансуючих клапанів.
- Встановлення балансувальних кранів. Їх встановлення забезпечує енергозбереження за рахунок
необхідної витрати теплоносія для забезпечення потрібної температури і комфортної роботи системи.
В цілому балансувальний клапан збільшує термін служби системи і істотно скорочує кількість
несправностей.
- Дооснащення зарадіаторними рефлекторами. Встановлення тепловідбиваючих екранів за
радіатором є не тільки маловитратним заходом, але й значно сприяє поліпшенню комфрту в
приміщенні, оскільки стіна за батареєю не буде прогріватись, а енергія, яка раніше витрачалась на
прогрів стіни, буде використана корисно для підняття температури в кімнаті.
- Утеплення внутрішніх магістральних трубопроводів які проходять в неопалювальних
приміщеннях. При недостатньо утеплених трубопроводах температура теплоносія у споживачів
значно нижча від нормованої, що призводить до її більшої втрати, тому теплоізоляція дозволяє
підтримувати необхідні мінімальні перепади температури на великих відстанях, тим самим
економлячи кількість спожитої теплової енергії.
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Приклад інсталяції
зарадіаторного рефлектора

ТОВ "Альфа-ЕСКО"

Опалювальна система
та
балансування

після

Загальний вигляд теплової
ізоляції для трубопроводів

Опалювальна площа будинку

Інвестиції
в т.ч. вартість матеріалів
в т.ч. вартість робіт
в т.ч. затрати по неокупним заходам*
Простий термін окупності

1 726,00
27,12
35,70
244,50
159,80
59,13
25,57
6,85

м²
Гкал/рік
тис.грн./рік
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
рік

Дисконтований термін окупності оптимістичний/песимістичний

7,8 / 8,6

рік

30

рік

Економія

Економічний термін експлуатації
* - розшифровка неокупних заходів в п. 9.10
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9.7. Модернізація системи вентиляції
Рекуперація повітря - це перш за все процес повернення тепла (в літній період - холоду) повітря, що
видаляється, повітрю, яке нагнітається (свіжому). Рекуперація повітря забезпечується шляхом
підігріву (охолодження) приточного повітря, за допомогою витяжного тепла (холоду), такі системи, як
правило, мають можливість втановлення додаткового блоку підігріву. Крім обігріву, ми також можемо
контролювати вологісний режим у приміщенні.
Таким чином, можна виділити такі переваги:
- зменшення витрат на обігріві приміщень квартири або цілого будинку(споруди) шляхом
ефективного використання витяжного тепла (холоду);
- постійне забезпечення чистого та свіжого повітря у квартирі (будинку) незалежно від погоди при
закритих вікнах;
- видалення шкідливих речовин, СО₂, неприємних запахів;
- висока якість повітря за рахунок використання фільтрів;
- відсутність цвілі за рахунок контролю вологісного режиму у приміщеннях;
- звукоізоляція та відсутність необхідності відкривати вікна.
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Пропонуємо встановити систему типу 'тепла кватирка' це просте та ефективне рішення для
організації децентралізованої енергозберігаючої вентиляції окремих кімнат у квартирах, соціальних і
комерційних приміщеннях. Необхідна кількість рекуператорів - 116 шт. Також на етапі робочого
проектування слід розглянути варіант облаштування централізованої системи вентиляції.
На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти реконструкції системи
вентиляції та обрати найдоцільніший варіант, який відповідатиме сучасним вимогам на час
проектування. Вказані ціни на впровадження енергоефективних заходів є орієнтовні, остаточні ціни
будуть відомі після складання проекту та погодження його експертизи, після чого слід виконати
перерахунок.

Рекуперативна
установка типу
'тепла кватирка'

Опалювальна площа будинку
Економія
Перевитрата повязана з використанням електроенергії
Економія коштів
Інвестиції
в т.ч. вартість матеріалів
в т.ч. вартість робіт
в т.ч. затрати по неокупним заходам*
Простий термін окупності
Дисконтований термін окупності оптимістичний/песимістичний
Економічний термін експлуатації

1 726,00
38,48
50,67
587,98
1,27
49,40
838,91
603,20
139,20
96,51
16,98

м²
Гкал/рік
тис.грн./рік
кВт·год/рік
тис.грн./рік
тис.грн./рік
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
рік

Більше 20 років /
Більше 20 років

рік

25

рік

* - розшифровка неокупних заходів в п. 9.10
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9.8. Модернізація системи освітлення
Пропонується провести заміну 214 освітлювльних триладів (ламп) тим самим зменшивши їхню
загальну потужність на 84 % (від 16,05 кВт, до 2,568 кВт). Завдяки цьму можливе зниження
використання електроенергії на 20 % для потреб освітлення.
Світловіддача ламп розжарювання має невелике значення, крім того, строк служби таких ламп
складає біля 1 000 годин (приблизно 4 місяці, за умову роботи в середньому 8 год/добу).
Пропонується втановити світлодіодні світильники.
Переваги світлодіодних світильників:
- значний строк служби (до 60 000 год, тоді як лампа розжарювання світить близько
1000 год, а звичайна люмінесцентна лампа – 8 000 год);
- значно вища світловіддача (сучасні світлодіоди більше 75% енергії перетворюють
на світло, тоді як майже 90% енергії ламп розжарювання – це тепло);
- не потрібно утилізувати відпрацьовані лампи;
- моментальне ввімкнення та можливість частого вмикання;
- непотрібні стартери;
- працює стабільно при коливаннях напруги (світловий потік незмінний).

На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти світильників та обрати
найдоцільніший тип, який відповідатиме сучасним вимогам на час проектування. Вказані ціни на
впровадження енергоефективних заходів є орієнтовні, остаточні ціни будуть відомі після складання
проекту та погодження його експертизи, після чого слід виконати перерахунок.

Опалювальна площа будинку
Питоме електроспоживання приладами освітлення до/після
Економія
Інвестиції
в т.ч. вартість матеріалів
в т.ч. вартість робіт
в т.ч. затрати по неокупним заходам*
Простий термін окупності
Дисконтований термін окупності оптимістичний/песимістичний
Економічний термін експлуатації

1 726,00
9,76 / 1,95
13 482,00
29,09
79,31
68,48
4,28
6,55
2,73

м²
кВт·год/м²
кВт·год/рік
тис.грн./рік
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
рік

2,9 / 3

рік

10

рік

* - розшифровка неокупних заходів в п. 9.10
BuildEnergyCalculator

стор. 35 з 44

Дошкільний навчальний заклад №29 "Дивосвіт"

ТОВ "Альфа-ЕСКО"

9.9. Влаштування геліосистеми для потреб ГВП
Пропонується встановлення геліосистеми на даху будівлі для часткового забезпечення потреб ГВП.
Основними перевагами геліосистем є:
- автономність;
- економічність (часткове скорочення споживання ПЕР);
- безпека та екологічність;
- надійність та довговічність.

Принципова схема роботи геліосистеми потужністю 48 тис.кВт ·год/рік
1. Колектори (коллекторное поле); 2. Баки накопичувачі; 3. Насосна станція (однолінійна);
4. Деаератор; 5. Контролер геліосистеми; 6. Повітровідвідний клапан; 7. Розширювальний бак;
8. Трьохходовий клапан (моторизований); 9. Термозмішувальний клапан;
10. З'єднувач компенсатор температур; 11. Балансувальний вентиль; 12. Гребінка роздаточна;
13. Вставка термокомпенсаціна.
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Пропонуємо встановити геліосистему
потужністю 41,6 тис.кВт·год/рік
Необхідна монтажна площа поверхні для даної
системи становить - 68 м²

Річне навантаження системи ГВП - 41,6 тис.кВт·год/рік
Річна виробітка геліосистеми - 41,6 тис.кВт·год/рік
Річна потреба теплової енергії від гарантованого джерела ТЕ - 0 тис.кВт·год/рік
Об'єм річного заміщення тепла на потреби ГВП - 100 %

Габаритні розміри колектора
Річна потреба теплової енергії на потреби ГВП
Річна продуктивність геліосистеми
Річна потреба теплової енергії на потреби ГВП після встановлення
геліосистеми
Вартість теплової енергії на потреби ГВП
Економія
Інвестиції
в т.ч. вартість матеріалів
в т.ч. вартість робіт
в т.ч. затрати по неокупним заходам*
Простий термін окупності
Дисконтований термін окупності оптимістичний/песимістичний
Економічний термін експлуатації

41 600
41 600

кВт·год
кВт·год

0

кВт·год

2 727,2
2,3450
41 600
97,55
845,46
637,94
130,66
76,86
8,67

грн./Гкал
грн./кВт·год
кВт·год/рік
тис.грн./рік
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
рік

10,2 / 11,6

рік

25

рік

* - розшифровка неокупних заходів в п. 9.10
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9.10. Неокупні заходи
До неокупних заходів увійшли наступні статті витрат:
- додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт ;
- кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на
технiчний нагляд);
- проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд;
- кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;
- кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва;
- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами.

9.11. Результуюча таблиця по заходах з енергозбереження
Опалювальна площа будинку

1 726,00

м²

Базове річне споживання теплової енергії до проведення комплексу
робіт з термосанації
Прогнозоване річне споживання теплової енергії після проведення
комплексу робіт з термосанації

308,16
207,65
110,07
74,16
198,10
133,48
260,83
29,09
97,55

Гкал
кВт·год/м²
Гкал
кВт·год/м²
Гкал
кВт·год/м²
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

5 294,20
4 860,48
433,72
387,47
13,7
17,8 / Більше
20 років
30

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
рік

Річна економія теплової енергії на потреби опалення
Економія за рахунок модернізації с-ми освітлення
Економія за рахунок влаштування геліосистеми
Всього інвестиції по проекту
в т.ч. інвестиції по енергозберігаючим заходам
в т.ч. інвестиції по неокупним заходам
Всього економія
Простий термін окупності
Дисконтований термін окупності оптимістичний/песимістичний
Термін служби проекту

BuildEnergyCalculator

рік
рік
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9.12. Зведені дані по енергоощадним заходам
Енергетичний баланс будівлі (за розрахунковий рік)
Необхідна кількість
теплової енергії від
зовнішнього джерела
для компенсації
теплових втрат

Розрахунок
тепловтрат через
огороджуючі
конструкції

Теплонадходження від
сонячної радіації
Втрати в системі
теплопостачання*
Всього потреба в
тепловій енергії

Базове

Після ТМБ

Розрахукнове

Базове

Після ТМБ

Стіни
Вікна
Двері
Горище (дах)
Підлога (підвал)
Вітражі
Ліхтарі
Вентиляція
Інше
Всього
Побутові
теплонадходження

Економія ТЕР

Розрахукнове

Економія ТЕР

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

%

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

%

76,5

99,5

27,8

71,7

72,1

69,1

97,1

21,1

76,0

78,3

35,3

45,9

38,5

7,3

16,0

31,8

44,7

29,3

15,5

34,6

9,9

12,8

11,0

1,9

14,5

8,9

12,5

8,3

4,2

33,4

49,0

63,7

13,7

50,0

78,4

44,2

62,2

10,4

51,7

83,2

11,9

15,4

13,8

1,6

10,1

10,7

15,0

10,5

4,5

30,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,3

78,5

40,1

38,5

49,0

45,4

76,6

30,4

46,2

60,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

232,9

315,9

144,9

171,0

54,1

210,2

308,2

110,1

198,1

64,3

43,9

38,4

38,1

-0,3

-0,7

-

-

-

-

-

25,2

25,2

20,8

-4,4

-17,3

-

-

-

-

-

20,0

27,1

0,0

27,1

100,0

-

-

-

-

-

210,2

308,2

110,1

198,1

64,3

210,2

308,2

110,1

198,1

64,3

* - Втрати через неефективну роботу сисетми теплопостачання

Примітка: Розрахунок економічного ефету та теміну окупності проводився з урахуванням тарифу на теплову
енергію в розмірі 1316,7 грн/Гкал.
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Кількість теплової енергії, необхідна для
компенсації втрат через огороджуючі конструкції
Базова лінія

Після ТМБ

Економія ПЕР
100%

100

83,2%

78,3%

90%
80%

60,3%

80

70%
60%

60

34,6%

50%

33,4%

30,0%

40%

40

30%

20%

20

10%
0%

0

Стіни

Вікна

Двері

Горище (дах)

Підлога
(підвал)

Зниження споживання ПЕР, %

Кількість ТЕ для компенсації втрат,
Гкал

Розрахункове значення
120

Вентиляція

Залежність теплового навантаження будівлі
від зовнішньої температури повітря
Базове навантаження, Гкал/год
Навантаження після ТМБ, Гкал/год
Теплове навантаження, Гкал/год

0,250

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000
-28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8

BuildEnergyCalculator
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Енергетичний баланс будівлі, кВт·год
Стаття витрат
Опалення
в т.ч. вентиляція (обігрів)
ГВП
Охолодження
Освітлення
Вентилятори та насоси
Інше **
Всього:

Розрахункове
244 410,2
16 850,0
41 903,6
303 163,8

Фактичне
243 981,1
(80700)*
324 681,1

Базове
358 395,6
17 903,1
41 903,6
418 202,3

Після ТМБ
128 008,1
3 368,0
588,0
41 903,6
173 867,7

Базове
308,2
15,4
36,0
359,6

Після ТМБ
110,1
2,9
0,5
36,0
149,5

Базове
207,6
0,0
0,0
0,0
10,4
0,0
24,3
242,3

Після ТМБ
74,2
0,0
0,0
0,0
2,0
0,3
24,3
100,7

Енергетичний баланс будівлі, Гкал
Стаття витрат
Опалення
в т.ч. вентиляція (обігрів)
ГВП
Охолодження
Освітлення
Вентилятори та насоси
Інше **
Всього:

Розрахункове
210,2
14,5
36,0
260,7

Фактичне
209,8
(69,4)*
279,2

Енергетичний бланс будівлі, кВт·год/м²
Стаття витрат
Опалення
в т.ч. вентиляція (обігрів)
ГВП
Охолодження
Освітлення
Вентилятори та насоси
Інше **
Всього:

Розрахункове
141,6
0,0
0,0
0,0
9,8
0,0
24,3
175,6

Фактичне
141,4
(46,8)*
188,1

* - Вказане загальне споживання електроенергії на освітлення, вентилятори та інше, оскільки встановлено загальний
лічильник на вводі, окремого обліку електроенергії по даних категоріях не ведеться.
** - До іншого відноситься електрообладнання, яке встановлено та працює на об'єкті енергетичного обстеження. Більш
детальну інформацію див. Додаток Е (Електроспоживання/Електроприлади).

Розрахунок класу енергоефективності
Стаття витрат
Питома опалювальна х-ка, кВт·год/м³
Клас енергоефективності

BuildEnergyCalculator

Розрахункове
47,2
E

Фактичне
47,1
E

Базове
69,2
F

Після ТМБ
24,7
B
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8.2 Баланси енергоспоживання будівлі

21,6%
80,6%

32,9%
5,1%

21,0%
13,8%
Опалення
Освітлення
Інше **

0
0

0,0%

5,6%
0,0%

4,2%

15,1%

Стіни
Двері
Підлога (підвал)

Вікна
Горище (дах)
Вентиляція

Баланс енергоспоживання будівлі при розрахункових умовах (2013 р.)

24,9%

85,7%

31,5%

4,9%
20,2%
Опалення

0

Освітлення

0

14,5%

10,0%
0,0%
4,3%
0,0%

Інше **

4,1%

Стіни
Двері
Підлога (підвал)

Вікна
Горище (дах)
Вентиляція

Баланс енергоспоживання будівлі при базових умовах

9,6%

73,6%

27,6%

9,5%
19,2%

7,6%
24,1%
Опалення
0
Освітлення
Вентилятори та насоси
Інше **

26,6%
0,0%
1,9%
0,3%

Стіни
Двері
Підлога (підвал)

Вікна
Горище (дах)
Вентиляція

Баланс енергоспоживання будівлі після ТМБ
BuildEnergyCalculator
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10. Екологічні вигоди
Велика кількість будівель, збудованих за старими стандартами, і значне перевищення споживання
теплової енергії для їх опалення обумовлює наявність в Україні значного потенціалу
енергозбереження та скорочення викидів парникових газів, який можна реалізувати шляхом санації
будівель за рахунок скорочення використання теплової енергії і відповідно зменшення об’єму
необхідного палива.
Енергоефективні заходи на стороні споживача здійснюють прямий вплив на викиди через всю
енергосистему. Викиди від системи виробництва енергії викликані спалюванням викопних видів
палива.
С0₂ вуглекислий газ - не отруйний газ. Нешкідливий для життя і навколишнього середовища при
нормальній концентрації в атмосфері, але рахується одним із основних газів, що впливають на зміну
клімату.
NOх - оксиди азоту утворюються в процесі горіння при високій температурі шляхом окислювання
частини азоту, що знаходиться в атмосферному повітрі. Під загальною формулою NOх звичай мають на
увазі суму NO і NО₂. Оксид азоту N₂O – «звеселяючий газ, закис азоту». На N₂O припадає 1% усіх
парникових газів, проте він спричиняє парниковий ефект в 300 разів сильніший за CO₂.
Розрахована економія отриманої енергії, первинної енергії та пов’язане з цим зменшення CO₂ емісії
наведені нижче:

НТЗ

CO2

CO2

CH4

N2O

NOx

CO

(НМ)Л
ОС

SO2

Частинки
(ВТЧ)***

кВтг/кг

г/кВтг

г/кг

г/кг

г/кг

г/кг

г/кг

г/кг

г/кг

г/кг

Паливо*

Природний газ
202
1 880
0,17
0,003
1,68
1,68
0,17 незнач.
0,12
9,31
(на нм3)
* Таблиця базується на даних для Коефіцієнтів Викидів в комерційному/адміністративному і
житловому секторах, наведених у Джерелі :Оновлена версія інструкції ІРСС 1996 для національних
реєстрів по викидах парникових газів.
Враховане зниження рівня викидів CO₂ тільки від централізованого опалення (тепломережа
живиться від газової котельні). Викиди СО₂ від зміни споживання електроенергії не враховуємо через
невизначеність первинного джерела живлення на електростанції. Тому скорочення викидів СО₂
становить 49,36 т/рік.
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11. Перелік скорочень
ТОВ
ТМБ
ПЕР
ТЕ
Е/Е
Гкал
ГВП
ГВ
тис.
грн..
год.
шт.
чол.
пов.
од.
вим.
вул.
розрах.
т-ра(у)
Од. вим.

BuildEnergyCalculator

-

Товариство з обмеженою відповідальністю
Термомодернізація будівлі
Паливно енергетичні ресурси
Теплова енергігя
Електроенергія
Гігакалорія
Гаряче водопостачання
Гаряча вода
Тисяча
Гривня
Година
Штука
Чоловік
Поверх
Одиниця
Виміру/вимірювання
Вулиця
Розрахункова
Температура(у)
Одиниці вимірювань
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