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1. ВСТУП 
Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) - визначення ефективності 

використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та розроблення рекомендацій щодо їх 

поліпшення. 

Мета енергетичного аудиту : 

- оцінки ефективності,  повноти  і обґрунтованості  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; 

- установлення обґрунтованих обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів; 

- розв’язання конкретних завдань  щодо підвищення ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів   в  кожному окремому випадку  визначеному замовником,   

виходячи   з   його   потреб. 

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

ДБН В 2.6-31:2006Зміна №1. 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.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. 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 

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія 

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція і кондиціонування 

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

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. 

Наказ №69 від 03.04.98 Про затвердження нормативних актів: "Правила обстежень, 

оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й 

каналізації". 
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3.ПРИЛАДИ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ 
 Лазерна рулетка PB 85; 
 Люксометр P154; 
 ПО  (для вимірювання геометричних характеристик); 
 Вологомір Iphone 6 (для визначення вологості приміщення); 
 Вимірювальні прилади Testo 605 – H1; 
 Рулетка металева (згідно з ДСТУ 4179-2003, похибка ± 0,5 мм). 
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4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ 

4.1 Загальна інформація про об’єкт 
 

 

Фото 4.1.1 

Таблиця 4.1.1 

Дата заповнення 29.05.2017 

Адреса будинку м. Мелітополь 

Рік будівництва 1976 

Таблиця 4.1.2 

Периметр, м 272,35 Кількість поверхів 2,0 

Площа забудови, 2м  1214,4 Висота поверху, м 2,8 

Кількість секцій 1,0 Висота будівлі, м 6,5 
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Таблиця 4.1.3 

Розрахункові параметри [відповідно до ДБН В 2.6-31:2006, 

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 ] 

Розрахунковий параметр Позначення 
Одиниця 

виміру 
Величина 

Розрахункова температура внутрішнього 
повітря вt  o C  22 

Розрахункова температура зовнішнього 
повітря зt  o C  -19 

Розрахункова температура теплого горища вгt  o C  - 

Розрахункова температура тех. підпілля Цt  o C  - 

Тривалість опалювального періоду опz  доба  182 

Середня температура зовнішнього повітря за 
опалювальний період оп зt   o C  1,4 

Розрахункова кількість градусо-діб 
опалювального періоду dD  oC доба  3749 

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку 

Призначення Дошкільний навчальний заклад 

Розміщення в забудові Окремо розташований будинок 

Типовий проект, індивідуальний Типовий проект 

 

Кліматичні дані за останній рік 

Середня т-ра зовнішнього повітря за опалювальний 
період 

0,4 °С 

Тривалість опалювального періоду 169 доба 

Розрахункова кількість градусо-діб опалювального 
періоду 

3109 °С·доба 

4.2 Основна інформація про об’єкт 
Таблиця 4.2.1 

Фактичні умови внутрішнього середовища 

Температура повітря Фактична На вулиці 
Нормативна(для 

опал. періоду) 

В приміщені, o C  19 2 22 

Відносна вологість повітря,% 68 81 55 
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Таблиця 4.2.2 

Геометричні показники [відповідно до ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007* ] 

Показники 
Позначення та 

розмірність 
показника 

Розрахункове 
(проектне значення 

показника) 
Загальна площа огороджувальних 
конструкцій будинку 

2,F м
 4498,688 

 В тому числі:   

стін 2,НПF м  1506,59 

вікон і балконних дверей 2,СПВF м  540,05 

дверей 
2,ДF м  23,248 

вітражів 2,СПВТF м  - 

ліхтарів 2,СПЛF м  - 

покриттів (суміщених)  2,ПК ХГF м
 - 

сумішених перекриттів (холодного 
горища) 

2,ПК ХГF м  1214,4 

перекриттів теплих горищ 2,ПК ТГF м  - 

перекриттів над техпідпіллям 2,ПК ТПF м  - 

перекриттів над неопалювальними 
підвалами і підпіллями 

2

1,ЦF м  - 

перекриттів над проїздами і під 
еркерами 

2

2 ,ЦF м
 - 

перекриттів над опалювальними 
підвалами 

2

3,ЦF м
 1214,4 

підлоги по ґрунту 
2,ЦF м  - 

Площа опалювальних приміщень 
2,hF м  2602,286 

Розрахункова площа 
2,lжF м  - 

Опалювальний об’єм 
3,hV м  7286,4 

Коефіцієнт скління фасадів 

будинку 
СКm  0,26 

Показник компактності будинку 
1,К Буд м


  0,62 
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5. ОБСТЕЖЕННЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

5.1. Зовнішні стіни 
Таблиця 5.1.1 

Загальна оцінка існуючого стану Прийнятний 

Загальна площа, м2 1 506,59 

Товщина стіни, мм 500 

Конструкція стіни 
Силікатна цегла (500 мм), внутрішня 

штукатурка (30 мм) 

Наявність теплоізоляції відсутня 

 

Орієнтація Пн. Пн.Сх. Сх. Пд.Сх. Пд. Пд.Зх. Зх. Пн.Зх. 

Площа, м² 267,32 88,32 293,232 145,72 180,68 126,34 279,32 125,6 

           
Приведений термічний опір зовнішніх стін 0,73 (м²·°С)/Вт 

Нормативний термічний опір зовнішніх стін 
згідно із зміною №1 до ДБН В.2.6- 31 2006 

3,3 (м²·°С)/Вт 

 
*Показник визначений з врахуванням поправки на строк експлуатації будівлі. 

   
Фото 5.1.1 Фото 5.1.2 

 

Характеристика зовнішніх огороджуючих конструкцій (стін). Загальна 

площа стін складає – 1 506,59 м2, приведений (середньозважений) термічний опір - 

0,73 (м2-°С)/Вт.  

Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для даного 

регіону складає - 3,3 (м2*°С)/Вт, отже характеристика огороджуючої конструкції 

не відповідає вимогам ДБН. Також огороджуюча конструкція має - 1 

конструктивний тип.  

 Огороджуюча конструкція складається з наступних шарів: кладка цегляна з 

повнотілої цегли силікатної на цементно-піщаному розчині товщиною 500 мм 

(густина - 1800 кг/м3), ЦПС товщиною ЗО мм (густина - 1600 кг/м3).  
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5.2. Горище та покриття будівлі 
Таблиця 5.2.1 

Загальна оцінка існуючого стану Прийнятний 

Загальна площа, 2м  1 214,4 

Тип горища Відсутнє 

Конструкція покриття 

Залізобетонна багатопустотна 
плита 

(220мм), керамзит (120 мм), розчин 
цементно-піщаний (30 мм) 

Тип даху Плоский 

Система водовідводу Внутрішня 

Наявність теплоізоляції Керамзит 

 
Приведений термічний опір даху 3,23 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір даху 
згідно із зміною №1 до ДБН В.2.6- 31 
2006 

5,35 (м²·°С)/Вт 

 

 

 

 

 

 

Характеристика покрівлі (даху). Загальна площа даху складає – 1 214,4 м2, 

приведений (середньозважений) термічний опір – 3,23 (м2*°С)/Вт.  

Згідно ДБН В.2.6- 31:2006 нормативне значення термічного опору для даного 

регіону становить – 5,35 (м2*°С)/Вт, характеристика огороджуючої конструкції не 

відповідає вимогам ДБН.  

Загальний стан огорождуючих конструкцій (даху) можна охарактеризувати як 

прийнятний.  

Характеристика даху: дах плоский, присутній технічний поверх. Загальна 

площа даху даної конструкції складає – 1 214,4 м2 (100 %), загальна товщина 

становить - 370 мм, термічний опір – 3,23 (м2*°С)/Вт, нормативне значення – 5,35 

(м2-°С)/Вт, характеристика огороджуючої конструкції не відповідає вимогам 

ДБН В.2.6-31:2006.  

Огороджуюча конструкція складається з наступних елементів: залізобетон 

товщиною 220 мм (густина - 2500 кг/м3), керамзиту товщиною 120 мм (густина - 300 

кг/м3), розчин складний (пісок, вапно, цемент) товщиною 3О мм (густина -1700 

кг/м3).  

5.3. Світлопрозорі огороджувальні конструкції 

Таблиця 5.3.1 

Загальна оцінка існуючого стану Незадовільний 

Загальна площа, м² 540,05 

Тип матеріалу Металопластик, дерево 

Тип рами Роздільні плетіння 
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Орієнтація Пн. Пн.Сх. Сх. Пд.Сх. Пд. Пд.Зх. Зх. Пн.Зх. 

Площа, м² 43,68 29,79 109,84 63,54 73,572 91,264 72,83 55,572 

           
Приведений термічний опір вікон 0,35 (м²·°С)/Вт 

Нормативний термічний опір світлопрозорих 
конструкцій (вікон) згідно із зміною №1 до 
ДБН В.2.6- 31 2006 

0,75 (м²·°С)/Вт 

  

  

Фото 5.3.1 Фото 5.3.2 

Характеристика віконних конструкцій та балконних дверей. Загальна 

площа вікон становить – 540,05 м2, приведений (середньозважений) термічний 

опір складає - 0,35 (м2-°С)/Вт, при коефіцієнті скління - 0,26.  

Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 

даного регіону складає - 0,75 (м2*°С)/Вт.  

Площа вікон які потребують заміни через невідповідність вимогам ДБН 

або через неприйнятний технічний стан складає -383,715м2 (74,63%).  

Загальний стан віконних конструкцій та балконних дверей можна 

охарактеризувати як прийнятний. Додаткова інформація: Вікна було частково 

замінено на металопластикові. 
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5.4. Зовнішні двері 
Таблиця 5.4.1 

Загальна оцінка існуючого стану Прийнятний 

Загальна площа, 2м  23,25 

Тип матеріалу Дерево 

Варіант скління Спарений перепліт 

 
Орієнтація Пн. Пн.Сх. Сх. Пд.Сх. Пд. Пд.Зх. Зх. Пн.Зх. 

Площа, м² 2 2 5,88 - - 2,784 1,95 2,784 

  
 
         

Приведений термічний опір вхідних 
дверей 

0,28 (м²·°С)/Вт 

Нормативний термічний опір вхідних 
дверей згідно із зміною №1 до ДБН В.2.6- 
31 2006 

0,60 (м²·°С)/Вт 

 

   

Фото 5.4.1 

Характеристика зовнішніх дверей. Загальна площа дверей складає – 42,44 

м2, приведений (середньозважений) термічний опір - 0,32 (м2*°С)/Вт.  

Згідно із зміною №1 до ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного 

опору для даного регіону становить - 0,60 (м2*°С)/Вт.  

Площа дверей теплотехнічні характеристики яких відповідають вимогам ДБН 

– 42,44 м2 (100 %). Загальний стан вхідних дверей можна охарактеризувати як 

прийнятний. Вхідні тамбури мають значну площу, а також значні нещільності в 

місцях стиків вхідних дверей, які не утеплені. В наслідок чого спостерігаються значні 

«холодні» протяги в будівлю. 
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6. ТЕПЛОВІЗІЙНЕ ОБСТЕЖЕННЯ  
Тепловізійне обстеження варто провести додатково при температурі 

зовнішнього повітря нижче нуля. 
Постійне зростання тарифів на енергоносії, а як наслідок - і комунальних 

платежів, виводить на перший план питання економії енергоресурсів і методів 

енергозбереження. 

Одним з основних способів економії коштів і теплової енергії, є зниження 

рівня теплових втрат і надходжень тепла через зовнішні конструкції будівельних 

споруд. Відомо, що загальні втрати теплової енергії в приміщеннях (квартира, 

будинок тощо) через різні зовнішні чинники можуть досягати 40%. Зате відсутність 

подібних втрат дозволяє знизити енергоспоживання до 30%. 

Теплоаудит, проведений за допомогою спеціального обладнання - тепловізора 

- під час будівництва об'єкта або в період експлуатації приміщення, допоможе вчасно 

виявити: 

• часткові і загальні тепловтрати; 

• приховані дефекти будівництва, як-то місця протікання повітря та води – 

дефектні шви із зовнішнього боку, відшарування плівки мастики від бетонної 

поверхні, дефекти віконних блоків і прорізів - неякісне ущільнення, наскрізні щілини 

в з'єднаннях нижніх елементів коробок і т.д .; 

• погіршення опору теплопередачі - відсутність теплоізоляції, аномальна 

зволоженість, неякісна цегляна кладка, некоректні архітектурні та будівельні 

рішення і т.п .; 

• дефектні панелі огороджувальних конструкцій - порушення товщини і 

розстановки утеплювача, адсорбція вологи, завищення об'ємної маси 

керамзитобетону, осідання утеплювача т.п .. 
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7. ОБСТЕЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКУ 

7.1. Система опалення 
Таблиця 7.1.1 

В дії, починаючи з 1976 

Тип постачання Централізоване теплопостачання 

Енергоносії у джерелі 

теплоносія 
Природний газ 

 

Система подачі теплоти 

Таблиця 7.1.2 

Загальна оцінка існуючого стану Прийнятний 

Опалювальні прилади Чавунні радіатори 

Теплоносій Вода 

Кількість опалювальних приладів 189 

Термостатичні регулятори відсутні 

Стан теплової ізоляції Незадовільний 

Додаткова інформація та коментарі:  

Система опалення запроектована однотрубна із верхнім розведенням труб.  

Практично усі трубопроводи опалення не утеплені, що спричинює значні додаткові 

теплові втрати. Більшість опалювальних приладів, що встановлені в будівлі – 

чавунні секційні радіатори марки М-140 А. За радіаторами не встановлені 

рефлектори (на основі фольгованого вспіненого поліетилену), які б дозволили 

повернути частину тепла, яке втрачається через стіни. Місцями неправильно 

змонтовані захисні екрани, які перешкоджають нормальній конвекції. 

 Опалювальні прилади та трубопроводи частково зашлаковані, хімічна чистка  

не проводилась. Деяка кількість труб поржавіли та періодично протікають. Місцями 

проводяться поточні роботи по ремонту або заміні труб. Система автоматичного 

погодного і тижневого регулювання відсутня. Через неякісне налагодження та 

обслуговування параметри теплоносія не відповідають нормам.  

Все це призвело до великих коливань температури в приміщеннях садка. 

Внутрішня температура не відповідає нормативним значенням. 

 Температура коливається від 16 до 19°С. 
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Загальний стан системи теплопостачання можна охарактеризувати як 

незадовільний. 

  

Фото 7.1.1 Фото 7.1.2 

  

Фото 7.1.3 Фото 7.1.4 

 

Встановлено тепловий лічильник  Січ (ISO-9001:2000). Відсутня якісна 

теплоізоляцію трубопроводів. 

Таблиця 7.1.3 

Впливові фактори енергоефективності водяної системи опалення з 

опалювальними приладами 

 
Впливовий фактор 
 

Параметр 

str
 ctr

 emb

 
Регулювання 
температури повітря 
приміщення 
 

Відсутнє, з центральним 
якісним регулюванням 

теплоносія 
 

 
 
 
 

0,8 
 

 
 
 
 

Температурний напір (за  1str  2str    
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температури повітря 20 
ºС) 

65 К (130/70) 
 0,88 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Специфічні тепловтрати 
через зовнішні 
огородження 

Опалювальний прилад 
установлено біля зовнішньої 

стіни під 
вікном без радіаційного 

захисту 
 

 
 
 

 
0,83 

 

 
 

 
 
 

1 
 

 
Таблиця 7.1.4 

Вплив гідравлічного налагодження системи 

Впливовий фактор hudrf  

Відсутні балансувальні клапани на стояках  
(горизонтальних вітках) системи.  

1,03 

 

Таблиця 7.1.5 

Фактори, що впливають на додаткові енерговитрати водяної системи опалення 

Впливовий фактор Деталізація впливового фактору 

Тип внутрішньо-будинкової 
системи опалення 

однотрубна 

Регулювання температури 
теплоносія у системі 

ручне 

Відповідність опалюваної 
площі будівлі проекту 

відповідає 

Гідравлічне балансування 
системи 

не проводилося 

Теплоізоляція трубопроводів 
та запірно-регулювальної 
арматури 

відсутня 

 

 

Фото 7.1.5 
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7.2. Система гарячого водопостачання 
Таблиця 7.2.1 

В дії, починаючи з 1976 

Стан  Незадовільний 

Тип постачання Індивідуальне (електробойлери) 

Енергоносії у джерелі теплоносія Електроенергія 

Бойлери 11 

 
Таблиця 7.2.2 

Впливові фактори енергоефективності системи гарячого водопостачання  

Впливовий фактор Деталізація впливового фактору 

Розташування  
трубопроводів та їх 
теплоізоляція 

не теплоізольовані сталеві 

Тип системи місцеве 

Розташування 
циркуляційного 
трубопроводу 

відсутні 

Гідравлічне 
налагодження 

відсутність балансувальних клапанів  
 

 

 
 

Фото 7.2.1 Фото 7.2.2 
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7.3. Система вентиляції 
Таблиця 7.3.1 

В дії, починаючи з 1976 

Призначення вентиляційної системи витяжна з механічним спонуканням 

Тип вентиляційної системи 
Загально витяжна, 

канальна 

Спосіб спонукання Механічне та природне спонукання 

Стан Незадовільний 
 

Додаткова інформація та коментарі: (технічні дані про обладнання, цикл 

роботи, інші прийнятні дані по системам та обладнанню, яке не вказане вище): 

У більшості приміщеннях передбачені канали вентиляції. Канали замуровані 

зсередини приміщень. 

  

Фото 7.3.1 Фото 7.3.2 

 

Фото 7.3.3 
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7.4. Система освітлення 

Таблиця 7.4.1 

В дії, починаючи з 1976 

Стан  Прийнятний 

Експлуатація в робочі години 

Сходові клітини централізовано 
вмикаються в темний період доби 

Освітлення приміщень за потребою 
працівників 

Таблиця 7.4.2 

Система електроосвітлення 

Освітлювальні прилади 
Потужність 

ламп, Вт 
Кількість 
ламп, шт. 

Всього, 

кВт 

Лампи розжарювання  

Тип 1 150 105 15.75 

Тип 2 100 237 23.7 

Тип 3 600 82 4.92 

Лампи світлодіодні   

Тип 1 15 15 0,225 

Тип 2 7 5 0,035 

Зовнішнє освітлення - - - 

Сумарна потужність  44,63 

Таблиця 7.4.3 

Освітлення 

Всього, сер. питома 
потужність (Вт/м²) 

15 
Період роботи 
(год/тиждень) 

30 

Макс. питома потужність 
(Вт/м²) 

18,375 
Період роботи 
(тиждень/рік) 

50 
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8. РІВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ 
СИСТЕМ 

Таблиця 8.1 

Характеристика автоматизації інженерних систем  

Характеристика Варіанти деталізації характеристики 

1 2 

Системи опалення та охолодження 

Регулювання енергії на 
опалювальному приладі або в 
приміщенні 

відсутнє 

Регулювання розподілення 
теплоносія за температурою подачі 
або звороту 

відсутнє 

Регулювання насосів (на різних 
рівнях системи) 

відсутнє 

Взаємозв’язок між регулюванням 
споживання енергії та/або 
розподілення тепло/холодоносія у 
системах опалення та охолодження 

відсутній взаємозв’язок 

Регулювання джерела енергії ручне 

Системи вентиляції та кондиціонування 
Регулювання витрати повітря 
у приміщенні 

відсутнє регулювання 

Регулювання витрати повітря 
при його підготовці 

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 

Зовнішнє освітлення відсутнє 

Локальна система автоматизації (диспетчеризації) 
Керування системами 
регулювання 

відсутнє 
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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 

 

  
Фото 8.1.3 Фото 8.1.4 

 

10. ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЛІ 

10.1 Теплотехнічні показники оболонки будівлі до модернізації 
[відповідно до ДБН В 2.6-31:2006, ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 ] 

Таблиця 10.1.1 

Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Приведений опір теплопередачі огороджувальних конструкцій, 
𝑅∑пр.,м2·К/Вт: 

стін ПР НПR   3,3 0,73 

вікон і балконних дверей ПР СП ВR    0,75 0,35 

вхідні двері, ворота ПР ДR   0,6 0,28 

горищних перекриттів                   
(плоске  горища) ПР ПR   5,35 3,23 
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10.2 Енергетичні показники 
Таблиця 10.2.1 

Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахунк
ове(значен

ня до 
модернізац

ії) 

Розрахункові питомі 
тепловитрати за опалювальний 
період 

будq , 

кВт·год/м2 

(кВт·год /м3) 
 (91,57) 

Максимально допустиме 
значення питомих тепловитрат 
на опалення будинку ДБН В 2.6-
31:2006 Зміна №1 

maxE ,  

кВт·год /м2 

(кВт·год /м3) 
(33) 44,69 

Клас енергетичної ефективності 
ДБН В 2.6-31:2006 

  F 

Термін ефективної експлуатації 
теплоізоляційної оболонки та її 
елементів, років 

  30 

Відповідність проекту будинку 
нормативним вимогам   Ні 

Необхідність доопрацювання 
проекту 

  Так 



 

Ст. - 23 - з 51 

11. ВИМІРЯНЕ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ 
Енергоспоживання (натуральні одиниці) 

Таблиця 11.1 

Рік 2014 н.р 2015 н.р 2016 н.р 

Енергоносій 
Центр. 

теплопостач. 

Елект

роене

ргія. 

Центр. 

теплопостач. 

Елект

роене

ргія. 

Центр. 

теплопостач. 

Елек

троен

ергія. 

Місяць Гкал кВтг кВтг Гкал  кВтг кВтг Гкал кВтг кВтг 

Січень 91,86 
106833

,18 
3 960 

62,1
7 

72303,
71 

5 059 
69,6

6 
81014,

6 
3 905 

Лютий 66,42 
77246,

46 
6 317 

52,8
2 

61429,
66 

4 973 
43,2

1 
50253,

2 
2 435 

Березень 47,06 
54730,

78 
5 145 

36,6
7 

42647,
42 

4 502 
32,7

2 
38053,

4 
2 519 

Квітень 14,38 
16723,

94 
3 687 8,89 

10339,
07 

3 232 3,04 3535,5 2 146 

Травень   4 322   1 672   1 991 

Червень   3 850   1 642   1 560 

Липень   3 886   1 434   1 270 

Серпень   3 352   1 234   1 093 

Вересень   3 975   1 569   1 823 

Жовтень 12,94 
15049,

22 
5 404 

28,1
6 

32750,
08 

2 134 
19,1

3 
22248,

2 
2 396 

Листопад 49,25 
57277,

75 
5 308 

40,3
7 

46950,
31 

1 281  
40,1

6 
46706,

1 
2 034 

Грудень 72,37 
84166,

31 
4 904 

57,7
5 

67163,
25 

2 721 
53,4

1 
62115,

8 
4 638 

Всього 354,28 412027 54110 286,8 3333583 31 453 261 303927 27 810 

Загальне 
питоме спож. 
(кВтг/м²) 

383,842 300,589 273,169 

Дійсні. 
тарифи 

На електроенергію 2.07 грн/кВтг 

На теплову енергію 1 104,80 грн/Гкал 

Очікувані  
тарифи 

На електроенергію 2.17 грн/кВтг 

На теплову енергію 1160.04 грн/Гкал 

Дійсні. тарифи діють 

з (дата) 

01.05.2017 

Очікув. тарифи діють 

з (дата) 

01.06.2017 
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Споживання води (натуральні одиниці) 
Таблиця 11.2 

Рік 2014 н.р 2015 н.р 2016 н.р 

Місяць 

Водопостачання 
та 

водовідведення 
(м³) 

Водопостачання 
та 

водовідведення 
(м³) 

Водопостачання 
та водовідведення 

(м³) 

Січень 240 380 282 

Лютий 268 394 270 

Березень 266 246 266 

Квітень 278 358 280 

Травень 260 292 316 

Червень 286 286 310 

Липень 320 282 280 

Серпень 300 260 296 

Вересень 300 280 288 

Жовтень 304 370 540 

Листопад 300 298 310 

Грудень 360 318 300 

Всього 3482 3764 3738 

Дійсні  Тарифи  15,96 (7,97+7,99) грн/м3 

Очікувані Тарифи  16,76 грн/м3 

Дійсні  тарифи діють з 
(дата) 

01.04.2017 

Очікувані  тарифи діють з 
(дата) 

01.09.2017 

 

Тарифи (усереднені за 2017 рік) 

Таблиця 11.3 

Вид енергії Тариф Од. в. 
Рік 2015 

Централізоване теплопостачання 1 104,8 
грн./м3 (вкл. 

ПДВ) 

Електроенергія 2,07 
грн./кВт·год(вкл

. ПДВ) 

Холодна вода 16,76 
грн./м3(вкл. 

ПДВ) 
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12. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС БУДІВЛІ (ДАНІ ЗА РІК). 
При розрахунку базового енергоспоживання для нижче приведених 

параметрів введені значення не повинні бути нижче проектних/нормативних 

значень 

• Температура повітря в будівлі 

• Кратність повітрообміну 

• Час роботи 

• 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 його. Для всіх інших параметрів вводимо 

фактичні значення. 

Тобто в базову лінію включена система опалення, яка повинна працювати на 

підтримання санітарно гігієнічних норм. Також включаємо систему ГВП на повне 

навантаження, тобто система ГВП повинна працювати цілий рік. 

Фактична внутрішня температура в будівлі визначена як усереднена 

температура опалювальних приміщень при середній за опалювальний сезон 

температурі зовнішнього повітря. Внутрішня температура у «базовій лінії» прийнята 

як необхідна нормативна температура +22,0 0С з урахуванням опалювальних 

сходових кліток. 

Таблиця 12.1 - Енергетичний баланс будівлі, кВт·год 

12.1 Енергетичний баланс будівлі (дані за 2017 рік) 

Енергетичний баланс будівлі, кВт·год 

Стаття витрат Розрахункове Фактичне Базове 

Опалення 573 124 303 926,79 - 

ГВП - - - 

Вентиляція (харчоблок) - - - 

Всього: 573 124 303 926,79 - 

 

*Визначення базового рівня енергоспоживання, потребує додаткового розрахунку 
градусодіб опалювального сезону. 
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13. 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, і після 2006 це 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 за ДБН. Тому актуальним буде запропонувати енергоефективні заходи, 

які не тільки зменшать споживання теплової енергії, а і покращать умови 

комфортного перебування в дошкільному навчальному закладі.  

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 

з соціальної та екологічної точок зору.  

       Для даної будівлі найбільш актуальними заходами, що принесуть 

економію теплової енергії, та покращать умови знаходження, є: 

       - Модернізація системи опалення; 

       - Модернізація системи освітлення; 

       - Комплексна термосанація; 

       - Впровадження ВДЕ (відновлювальних джерел енергії); 

       - Модернізація системи вентиляції. 
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13.1  Утеплення стін 
Загальна площа стін які потрібно утеплити складає 1 506,59 м2. 

Приведений (середньозважений) термічний опір існуючих стін складає 0,73 

(м2*°С)/Вт і не відповідає нормам, пропонується досягти значення - 3,311 

(м2*°С)/Вт за допомогою утеплення стін. Відповідно до чинного законодавства в 

будівлях даного типу потрібно використовувати негорючі матеріали утеплювача. 

Негорючими матеріалами можуть виступати мінерально ватні утеплювачі 

негорючого класу. Отже весь фасад буде утеплюватись матеріалами негорючого 

класу.  

Ізоляцію стін пропонується виконати за системою зовнішнього утеплення. 

Дана система досить проста в реалізації та надійна в експлуатації, також слід 

зауважити що даний метод являється досить поширеним в Європі.  

В якості основного утеплювача використовується мінеральна вата товщиною 

120 мм, густиною 150 кг/м³ та коефіцієнтом теплопровідності 0,0385 Вт/(м·°С). При 

влаштуванні зовнішніх віконних та дверних укосів використовується 

мінераловатний утеплювач  товщиною 50 мм, густиною 165 кг/м³ та коефіцієнтом 

теплопровідності 0,0385 Вт/(м·°С).  

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. Вартість утеплювача в сумі з 

монтажними роботами  850 грн/м2. 

 

1. Стіна 

2. Клейовий шар 

3. Утеплювач 

4. Тарілчастий дюбель 

5. Армуюча скло сітка 

6. Клейовий шар 

7. Декоративно-захисний шар 
 
 

Площа стіни 1506,59 м² 

Приведений опір стіни до впровадження заходу 0,73 (м²·°С)/Вт 

Приведений опір стіни після впровадження заходу 3,311 (м²·°С)/Вт 

Економія 
100,437 Гкал/рік 

111 тис.грн/рік 

Інвестиції 1 280  тис.грн 

Простий термін окупності 11,5 рік 

Економічний термін експлуатації 25 рік 
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13.2  Заміна вікон та балконних дверей.  
Загальна площа вікон становить 541 м2. Приведений опір теплопередачі 

існуючих вікон складає 0,35 (м2*°С)/Вт і не відповідає нормам.  

Пропонується встановити сучасні ПВХ вікна конструкції яких виготовляються 

з металопластикового профілю, склопакети трьохкамерні з енергозберігаючим 

склом, значення опору теплопередачі таких вікон повинен становити не менше як 

0,75 (м2°С)/Вт, що відповідає нормативним вимогам.  

Площа вікон теплотехнічні характеристики яких не відповідають нормам 

складає 541 м2 (100 %), після аналізу було прийнято рішення про доцільність заміни 

383,715  м2 (75%) віконних конструкцій тільки дерев’яних вікон, адже заміна 

існуючих вікон ПВХ не принесе суттєвої економії при використанні значних 

інвестицій). 

 

Основні техніко-економічні показники заходу 
 

Площа вікон для заміни 384 м² 

Економія 
36,56 Гкал/рік 

40 тис.грн/рік 

Інвестиції 537 тис.грн 

Простий строк окупності 13 рік 

Економічний термін експлуатації 25 років 
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13.3  Утеплення покрівлі (даху) 
Загальна площа даху який потрібно утеплити складає 1 214,4 м2. Приведений 

(середньозважений) термічний опір - даху складає 3,23 (м2*°С)/Вт і не відповідає 

нормам, пропонується досягти значення – 5,41 (м2*°С)/Вт за допомогою утеплення 

крівлі.  

  

 

Переваги технології: 

– безшовна теплоізоляція без «містків холоду»; 

– хороші гідро і теплоізоляційні властивості: теплопровідність λ = 0,023 Вт/(м•К), а 

за результатами випробувань проведених в Інституті технічної теплофізики НАУ 

отримані результати в водонасиченому стані λ = 0,028 Вт/(м•К) 

– порівняно висока міцність матеріалу - 2,5 кг / см2; 

– підвищення протипожежного захисту за рахунок улаштування негорючого 

захисного покриття; 

– невисока ціна в порівнянні з відновленням традиційними методами 

– Технологія нанесення пінополіуретанових композицій описана вище 

застосовується при новому будівництві об’єктів, зокрема: 

– зовні на дахах по поверхні бетону, цементно-піщаної стяжки після їх 

затвердівання, попередньо оброблених гідроізоляційними бітумно-полімерними  

матеріалами  за ДСТУ Б В.2.7-108 (ГОСТ 30693); 

– по поверхні металевих конструкцій або конструкцій дахів із інших матеріалів; 

– зсередини дахів будинків або споруд безпосередньо на поверхні азбесто - 

цементних листів, бетонної, керамічної черепиці, металочерепиці, металевого 

профнастилу тощо. 

– безпосередньо на поверхні горищного перекриття. 

Пінополіуретанове покриття являє собою жорсткий пінополіуретан 

чарунковатої структури з рівномірно розподіленими порами, на який нанесено шар 

захисного матеріалу. 
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Основні техніко-економічні показники заходу 
 

Площа покрівлі 1214,4 м² 

Приведений опір покрівлі до впровадження заходу 3,23 (м²·°С)/Вт 

Приведений опір покрівлі після впровадження заходу 5,41 (м²·°С)/Вт 

Економія 
9,57 Гкал/рік 

11 тис.грн/рік 

Інвестиції 1 101 тис.грн 

Простий термін окупності 104 рік 
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13.4  Заміна вхідних дверей. 
Загальна площа дверей становить 23,25 м2. Приведений коефіцієнт 

теплопередачі існуючих дверей складає 0,28 (м2*°С)/Вт і не відповідає нормам, 

пропонується досягти значення - 0,60 (м2*°С)/Вт при заміні дверей і додаткового 

встановлення автодоводчика. Площа дверей які не відповідають нормам – 23,25 м2. 

 

 

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 23,25 м² 

Приведений опір до впровадження заходу 0,32 (м²·°С)/Вт 

Приведений опір після впровадження заходу 0,60 (м²·°С)/Вт 

Економія 
2,76 Гкал/рік 

3,047 тис.грн/рік 

Інвестиції 65 тис.грн 

Простий термін окупності 21 рік 

Економічний термін експлуатації 25 рік 
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13.5  Модернізація системи освітлення 
На даний час у якості джерел внутрішнього освітлення використовуються: 

лампи розжарювання кількістю 424 шт. та середньою потужністю 100 Вт. 

Світлодіодні лампи кількістю 20 шт. та середньою потужністю 10 Вт. Загальна 

потужність встановлених приладів освітлення становить 44,63 кВт. Питоме річне 

енергоспоживання становить 15 Вт/м2. 

Світловіддача ламп розжарювання має невелике значення, крім того, строк 

служби таких ламп складає біля 1000 годин (приблизно 9 місяців, при умові роботи в 

середньому 5 год/доба). 

Ламп розжарювання на світлодіодні лампи кількістю 424 шт. тоді середня 

потужність становитиме 15 Вт.  

Переваги світлодіодного освітлення: 

1. Великий термін служби світлодіодів. Термін безперервної роботи 

світлодіода не менше 50 000 годин, що еквівалентно 11 рокам експлуатації, при 12 

годинний роботі в день. Це на два порядки перевищує термін служби звичайних 

ламп розжарювання, і 10000 годин у люмінесцентних ламп. 

2. Висока світлова віддача світлодіодів (150 лм/Вт, у той час, як люмінесцентні 

лампи володіють світловою віддачею 75 лм/Вт, а лампи розжарювання - близько 10 

лм/Вт). Тобто як наслідок, для створення необхідного світлового потоку 

світлодіодних світильників потрібно менший струм. 

3. Екологічна безпека. Світлодіодні лампи не вимагають спеціальної 

утилізації, тому що світлодіоди не містять ртуті і скляної колби . 

4. Не вимагають обслуговування протягом терміну служби. Завдяки простоті 

виконання і відсутності елементів, що виходять з ладу і потребують постійної 

заміни. 

5. Стійкість до різноманітних вібрацій, а також механічних впливів. 

6. Повна відсутність в спектрі ультрафіолетового випромінювання. 

7. Широкий діапазон робочих температур -60 ... + 40 ° С. 

8. Відсутність стробоскопічного ефекту (мерехтіння). 

9. Миттєвий запуск і вихід на робочий режим по освітленості. 

10. Відсутність великих струмів запуску. 

11. Спектр випромінювання близький до сонячного світла, що покращує 

сприйняття кольорів . 

12. Спрямованість випромінювання. 

 

 

Загальна кількість ламп, що потребують заміни 424 шт 

Економія 
49 056,8 кВтгод/рік 

101  тис.грн./рік 

Інвестиції 26  тис.грн 

Простий термін окупності 4* міс 

Економічний термін експлуатації 5 років 
* при умові роботи в середньому 5 год/доба. 
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13.6  Модернізація системи опалення 

Реконструкція та балансування системи теплопостачання 

Поточний стан систем опалення. 

Загальний стан системи опалення дуже різний, але в більшій своїй масі 

потребує повної заміни. В будівлях спостерігаються наступні проблеми з опаленням: 

● Труби та радіатори системи опалення мають невелику зашлакованість та 
корозійний знос, що призводить до постійних теплових втрат; 

● Радіатори прогріваються не повністю, мають великий шар фарби. Кожен 
додатковий шар фарби зменшую потужність радіатору на 5%; 

 

 
 

 

 

 

● В будівлях спостерігається, в деяких місцях, недостатня кількість, повна 
відсутність або різний малоефективний тип радіаторів, що призводить до 
недогріву приміщень; 

● постерігається повне або часткове розбалансування опалення у зв’язку з 
недосконалою однотрубною системою, яка вже зашлакована та не має 
можливості до балансування, тому потребує деяких модернізацій. В інших 
типах систем балансування не можливе із-за відсутності балансувальних 
вентилів на радіаторах та стояках; 

● На стінах за радіаторами не передбачені тепловідбивні екрани, що призводить 
до часткової втрати тепла через огороджуючи конструкцію будівлі (2-3%); 

● В деяких місцях радіатори неправильно закриті захисними екранами, що 
перешкоджає нормальній конвекції та приводить до зниження ефективності 
на 30-70%; 

 

● Труби опалення що проходять по технічному поверху та іншим 
неопалювальним приміщення, мають значний знос утеплювача або зовсім  
його не мають, що призводить до дуже значних теплових втрат, орієнтовано 
90-95 Вт на 1 м.п. не утепленої труби. 
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Пропоновані рішення що до систем опалення будівель 

1. Повна заміна системи опалення на двохтрубну з установленням: 
● біметалевих радіаторів; 
● поліпропіленових труб; 
● балансуючих та відсічних радіаторних та мережевих вентилів; 
● утеплення труб в підвалі; 

 

 

 

 

2. Балансування системи опалення з частковою її модернізацією. 
Пропонується в однотрубних системах встановити байпаси та вентилі для 
балансування і відсікання радіаторів.  

 

3. Пропонується провести гідрохімічну промивку системи опалення 
в цілому та радіаторів індивідуально; 

 

   

[1] 
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4. Провести утеплення трубопроводів в підвальних приміщеннях та 
приміщеннях які не опалюються. 

 

 

Встановлення власної котельні з регулюванням відпуску теплової енергії 
Поточний стан 

Теплові пункти мають застарілу систему стаціонарного регулювання 

температури теплоносія, що вже не підходить до сучасних температурних режимів. 

Теплові пункти в більшій своїй масі мають зношеність до 70%. В багатьох пунктах 

установлений особистий лічильник теплової енергії. Теплові пункти не мають 

можливості автоматично підтримувати необхідну температуру в будівлі на протязі 

дня, неділі та року. 

 

  

Пропоновані рішення 

Замінити повністю індивідуальний тепловий пункт (ІТП) на власну 

котельню з кліматичним та добовим управлінням температурним режимом будівлі. 

Метою даного заходу є: 

1. Індивідуальне забезпечення теплоносієм всієї системи за рахунок 

циркуляційних насосів; 

2. Автоматичне визначення потрібної температури теплоносія залежно від 

зовнішньої температури та тепловтрат будівлі; 

3. Автоматичне визначення температурного режиму будівлі в залежності в 

добового часу, вихідних та святкових днів; 

4. Автоматичний контроль всіх параметрів тепломережі та їх архівація; 

На фотографії наведено успішний  кейс, а сама на фото зображено модульну пелетну 

котельну, яка опалює приміщення ДНЗ в місті Дніпропетровськ. Проектна 

потужність котельні складаю 150 кВт. Відсоток вигоди на пелеті складає 69 %.  
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Основні економічні показнки даного пакету заходу: 

Опалювальна площа будинку 2602,29 м² 

Економія 
154,3 Гкал/рік 

171 тис.грн/рік 

Інвестиції 564 тис.грн 

Простий термін окупності 3 рік 

Економічний термін експлуатації 25 рік 
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13.7  Модернізація системи вентиляції (Припливно-
витяжна кімнатна установка з рекуперацією теплової 
енергії)  

В будівлі ДНЗ «Сонечко» рекомендовано повністю реконструювати системи 

механічної вентиляції, а також організувати належну вентиляцію в групах та 

приміщенні актового залу.  

Основа рішення – місцева припливно витяжна система вентиляції з 

рекуперацією теплової енергії. Для кожного приміщення необхідно підбирати свій 

рекуператор. 

Холодне повітря, яке поступає з вулиці, проходить крізь фільтр і рекуператор і 

подається в приміщення за допомогою припливного відцентрового вентилятора. 

Тепле забруднене повітря з приміщення проходить крізь фільтр і рекуператор та 

викидається крізь стіну на вулицю за допомогою витяжного відцентрового 

вентилятора. В рекуператорі відбувається обмін теплової енергії теплого 

забрудненого повітря, яке поступає з кімнати, і чистого холодного повітря, яке 

поступає з вулиці. Цей обмін призводить до зменшення втрат теплової енергії та 

економії витрат на обігрів приміщень в холодну пору року. 

Потоки припливного та витяжного повітря не змішуються, завдяки чому 

виключається передача одним потоком іншому забруднень, запахів та 

мікроорганізмів. 

 

Вирішення питання належної вентиляції приміщень, дотримання санітарно 

гігієнічних норм в ДНЗ «Сонечко». 



 

Ст. - 38 - з 51 
 

  
Монтаж кімнатного рекуператора 

 

 
Принципова схема рекуператора 

Об’єм повітря що підлягає вентиляції 3600 м² 
Продуктивність одного кімнатного рекуператора МІКРА 
150 Е 

60-150 м3/год 

Попередньо необхідна кількість рекуператорів * 24 шт. 

Економія (на провітрювані в зимовий період та 
кондиціюванні в літку) 

24,3 Гкал/рік 

26,827 тис.грн/рік 

Інвестиції 384 тис.грн 

Простий термін окупності 14 рік 

Економічний термін експлуатації 25 рік 
 * Розрахунок проводився на об’єм приміщень з урахуванням того, що на  одну 

дитину, згідно ДБН «Системи опалення вентиляції та кондиціювання» необхідно не 

менше ніж 15 м3/год свіжого повітря.  Даний розрахунок  дає змогу забезпечувати 

1,5 кратний повітрообмін в приміщенні.
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13.8  Застосування ввідновлювальних джерел енергії   для 
потреб ГВП, а саме високоселективного сонячного 
вакуумного колектора. 
 

У зв'язку з виснаженням світових запасів корисних копалин – вугілля, нафти, 

природного газу і погіршенням екологічної ситуації у світі, виникає необхідність 

пошуку нових джерел енергії. Альтернативою традиційним джерелам енергії є 

нетрадиційні і відновлювані джерела енергії (НВДЕ). Останнім часом найбільш 

швидкими темпами розвивається використання сонячної енергії. Сонце щосекунди 

випромінює 12⋅1020 кВт⋅г теплоти, що еквівалентно 1,25⋅1016 т у.п. На Землю 

потрапляє частина цієї енергії – близько, 1⋅1018 кВт⋅г на рік. Це майже в 10000 разів 

більше світового споживання енергії і приблизно у 100 разів більше енергії всіх 

розвіданих паливних копалин на Землі. 

Система ГВП, в навчальному закладі облаштована електричними бойлерами. 

Для приготування гарячої води використовуються електричні бойлери. Добовий 

розбір води, орієнтовно складає 9 м3/ день, з них орієнтовно 3 м3/день гарячої 

води, приготовленої за допомогою електричних бойлерів.  За останні роки 

спостерігається стрімка динаміка росту тарифу на електричну енергію, тому 

актуальним є вирішення питання ГВП на об’єкті. Система сонячного ГВП спроможна 

замістити до 70% теплової енергії, що припадає на систему ГВП. Проте в 

міжсезоння необхідно догрівати воду до заданої температури від 

гарантованого джерела, в ролі якого також може виступити власна пелетна 

котельна, чи вмонтований в бак акамулятор ТЕН. 

Основними елементами кожної експериментальної установки є високо 

селективний сонячний колектор і бак-акумулятор. На рисунку 3.6 показано 

принципову схему двоконтурної системи сонячного теплопостачання. Первинний 

(сонячний) контур, в якому циркулює теплоносій (пропіленгліколь), включає в себе 

такі основні елементи: СК, циркуляційний насос і бак-акумулятор з 

теплообмінником. Вторинний контур – це контур води, яка рухається в баку-

акумуляторі і де їй через вбудований в бак теплообмінник передається сонячна 

енергія накопичена теплоносієм у первинному контурі.  

Коротка характеристика системи сонячного теплопостачання: 

 Загальна площа поверхні колектора – 2,8 м2 , робоча площа поверхні 

абсорбера – 2.41 м2. Бак – акумулятор з вбудованими теплообмінниками, 

теплоізольований шаром мінеральної вати товщиною 15 см з подвійним 

емальованим покриттям, ємністю 3000 літрів.  
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Установка обладнана системою автоматики, на базі контроллера СК 91.  

 

Рисунок 3.6 – Принципова схема двоконтурної системи сонячного гарячого 

теплопостачання з примусовою циркуляцією й абсорбером селективного типу 

На рисунку 3.6 представлено: 1 – сонячний колектор; 2 – блок керування; 3 – 

бак-акумулятор; 4 – розширювальний бак; 5 – циркуляційний насос; 6 – зворотній 

клапан; 7 – додаткове джерело енергії – пелетна котельня; 8 – запірна арматура, 9 – 

теплообмінник.  

Графік середньомісячної температури  нагрітої води 
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Діаграма заміщення теплової енергії на потреби ГВП 

Економія 
34 587,62 кВт/рік 

71596,37 тис.грн/рік 

Інвестиції  407,033 тис.грн 

Простий термін окупності 5,5 рік 

Економічний термін експлуатації 25 рік 
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13.9  Електрична мережа. Загальний опис та рекомендації щодо 
модернізації 

Існуюча ситуація 

Електрична мережа закладу має типові проблеми: 

 стара електропроводка, 

 старі розподільчі щити, 

 старі ввідні електрощити.  

Міри по модернізації електричної мережі можуть бути не окупними в даному 

типі будівлі, але є необхідними в загальному комплексі енергозберігаючих мір що 

впроваджуються, та для безпечної і безперебійної роботи електричного обладнання.  

Причин зміни проводки може бути кілька. Найчастіша причина пов'язана з 

збільшується навантаженням на електропроводку - Адже кількість побутових 

приладів збільшується навіть не щороку, а часом кожен місяць. Високе споживання 

електроенергії вимагає  і надійних мереж. 

Слід розуміти, що в нашій країні експлуатується чимало будівель, 

побудованих десятки років тому. У той час ще не використовувалося так багато 

 електричних приладів, як в даний час. Сьогодні усі навчальні заклади 

використовують як мінімум декілька телевізорів, ноутбуків та комп'ютерів, кухонні 

комбайни,  мікрохвильові печі, бойлери, пральні машини і т.д. І цей список містить 

далеко не всі прилади, використовувані в побуті. 

Також несе за собою велике навантаження електрообладнання кухні, де через 

неякісну електроенергію проводяться часті ремонти для прикладу нагрівальні 

елементи електроплит.  

Всі перераховані прилади мають досить високу потужністю. Якщо одночасно 

працює бойлер, пральна машина і мікрохвильова піч,  то створюється дуже високе 

навантаження на електромережі. 

Проводка віку більше 20 років не розрахована на таке навантаження і легко 

може перегоріти. Тому потрібно проводити заміну застарілої  електропроводки на 

нову, більш сильну мережу - для надійної експлуатації сучасної техніки, без 

побоювань в несправності та збої роботи  цієї техніки. 
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Таким чином, якщо термін експлуатації проводки у будівлях становить 20-25 

років, то термін її служби у деяких з низ вичерпаний. Звичайно, проводка може 

 прослужити ще якийсь час, але ніхто не вгадає момент настання аварійної ситуації. 

Додайте до всього сказаного збільшення втрат переданої електроенергії через 

зношеність мереж, що змушує усі заклади платити за електроенергію,  яку Ви, 

насправді, не використовуєте. 

 

Є ще одна серйозна причина для заміни електропроводки: періодичні 

ремонти та аварійні ситуації, що відбуваються в навчальних закладах.  
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13.10 Додаткові рекомендації 
13.10.1 Встановлення аераторів. 

Крановий клапан з системою збереження води і, при цьому, підтримання того 

самого рівня комфортної подачі потоку. Економія води та електроенергії до 30% 

може бути досягнута у порівнянні зі звичайними крановими регуляторами. Рівень 

подачі потоку може бути відрегульований вручну від 1 літра за хвилину до 7 літрів 

за хвилину. Гладкий чистий потік води досягається при подачі 3.5 літрів води за 

хвилину. 

Характеристики/переваги 

 Економія води 30% 

 Немає зниження комфортного рівня подачі води 

 Просте зовнішнє регулювання потоку води 

 Немає рухомих деталей 

 Легке встановлення 

 5 років гарантії 

 
 

13.10.2 Встановлення аераторів в душових . 
Душовий клапани розроблений для використання тільки у замкнутих санітарних 

системах. Клапан може бути розміщений між змішувачем та душовим шлангом, або 

безпосередньо на трубі перед душовою головкою/душовим шлангом.  

Характеристики/переваги 

 Економія води та електроенергії до 30% 

 Немає зниження комфортного рівня подачі води 

 Просте зовнішнє регулювання потоку води 

 Немає рухомих деталей 

 Автоматичний дренаж головки душу та шлангу 

 Легке встановлення 

 5 років гарантії 

Зображення нижче показує душовий клапан, що з’єднаний з душовою головкою, 

розрахованою максимум на 8 літрів за хвилину. Завдяки душовому клапану  ця душова 

головка тепер використовує лише 3 літри за хвилину без будь-яких втрат з боку комфорту, а 

також зберігає енергію, що необхідна для нагрівання зекономленої води. 

Економія при використанні душового клапану  може досягати 60% у порівнянні із 

звичайними не модифікованими головками і до 40% у порівнянні з головками, які 

використовують для економії інші продукти. 
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13.11.3 Встановлення тижневого таймеру типу на бойлери ГВП. 
Тижневий багатофункціональний електронний таймер забезпечує циклічне 

включення або відключення електричної навантаження.  

Використовується для управління ГВС, а також для автоматизації управління 

різними побутовими пристроями, наприклад, освітленням акваріумів, - фільтрами басейнів. 

8 програм включення і виключення протягом дня, до 56 повторюваних програм ВКЛ. 

/ ВИКЛ. протягом тижня з точністю установки часу до однієї секунди. 

Характеристики: 
 
Живлення 220 В змінного струму, 50 Гц 
Навантаження (макс.) 16 А (резистивна), 6 А (індуктивна) 
Температура використання Від 0 ° C до 50 ° C 
Зберігання налаштувань без живлення близько 1 тижня 

 
 
 

13.11.4 Впровадження системи енергетичного менеджменту. 

На об’єкті доцільно впровадити систему енергетичного менеджменту. 

Енергетичний менеджмент – це діяльність, спрямована на забезпечення 

раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, яка базується на 

отриманні енерготехнологічної інформації шляхом обліку, проведення типових 

енерготехнологічних вимірювань та перевірок, аналізі ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів та впровадження енергозберігаючих заходів. 
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Основним інструментом скорочення енергоспоживання і підвищення 

ефективності використання енергії на підприємстві є енергетичний менеджмент.  

Для досягнення головної мети енергоменеджменту необхідно вирішувати такі 

задачі : 

а) складання цільної картини споживання енергоресурсів; 

б) впровадження системи обліку і контролю за споживанням енергоресурсів ; 

в) проведення регулярного аналізу енергоспоживання; 

г) обговорення складеного плану з керівництвом для узгодження загальних 

цілей ; 

д) впровадження запланованих заходів. 

Головною метою запровадження системи енергетичного менеджменту взагалі 

і на об’єкті дослідження зокрема є забезпечення ефективних шляхів реалізації 

стратегії енергозбереження. Для її виконання, перш за все, необхідно чітко 

усвідомити необхідність і доцільність цього кроку. 

Заходи впровадження структури енергоменеджменту. 

Якщо провести зміни всередині організації і розвиток потребує 

удосконалення в керуванні енерговикористанням, тоді необхідно: 

- виділити найбільш важливі проблеми, 

- оцінити якість і рівень підтримки, 

- впровадити технічний облік енергоресурсів, 

- зосередитися на теперішньому стані і визначити майбутні кроки. 

Перелік рекомендацій: 

- заручитися підтримкою вищого керівництва; 

- комплектація персоналу; 

- роз’яснювальні роботи; 

- представити дані о можливих шляхах фінансування; 

Впровадження системи енергетичного менеджменту є широко поширеною 

світовою практикою. Так у 2011 році Міжнародна організація зі стандартизації ввела 

в дію стандарт ISO 50001 Енергетичний менеджмент. 

Стандарт призначений для забезпечення організацій, які вирішили зробити 

енергетичну ефективність частиною своєї системи управління. 

Стандарт призначений для виконання наступних дій: 

✓ Надання допомоги підприємствам у організації більш ефективного 

використання існуючих енергоємних активів; 

✓ Створення прозорості у використанні енергоресурсів; 

✓ Сприяння впровадженню передових методів управління 

енергоресурсами та посилення ефективних навички управління 

енергоспоживанням; 

✓ Надання допомоги в оцінці об'єктів з точки зору енергетичної 

ефективності та визначення пріоритетності впровадження нових енергозберігаючих 

технологій; 

✓ Можливість інтеграції з іншими організаційними системами 

управління, такими як екологічний менеджмент та охорона праці. 

ISO 50001 надає основи, які дозволяють організаціям: 

✓ розробити політику в сфері енергозбереження; 
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✓ встановити цілі і завдання для досягнення мети політики в сфері 

енергозбереження; 

✓ використати дані для кращого розуміння енергоспоживання та 

прийняття рішень з цих питань; 

✓ вимірювати результати підвищення рівня енергоефективності; 

✓ проводити аналіз ефективності впровадження політики в сфері 

енергозбереження; 

✓ постійно поліпшувати роботу системи енергетичного менеджменту на 

підприємстві. 

Сертифікація на відповідність вимогам стандарту ISO 50001 є значним кроком 

уперед на шляху до енергоефективного виробництва. 

Звітування - це важливий етап в діяльності енергоменеджера, оскільки 

вимагає зведення всієї інформації та її аналізу, який інакше неможливо провести. 

Порівнюючи дані енергоспоживання і випуску електричної та теплової 

енергії, можна визначити енергоємність продукції. Це дає можливість контролювати 

процес споживання енергії , своєчасно помічати перевищення встановленої межі і 

відображає ефективність застосування енергозберігаючих заходів у закладі. 

 

13.11.5 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., 

Пропонуємо впровадити в ДНЗ №45 «Сонечко» Систему технічного 

моніторингу електричної енергії – Wibeee.  

Wibeee- рішення з моніторингу енергоспоживання промислових об’єктів, 

підключений до інтернету. Технологія дозволяє виконувати моніторинг споживання 

електроенергії в режимі реального часу, рекомендувати рівень необхідної 

потужності, що підключається, оптимізувати поточний тариф на електроенергію, 

змінити поведінку у використанні енергії, виявити потенціал економіі засобів і легко 

знизити витрату електроенергії на 10-15%. 

Дана система технічного моніторингу дає можливості: 

1. Розподіл споживання електричної енергії по групам споживачів, за 

допомогою технології «Inspect»; 

2. Відслідковування споживання в режимі реального часу; 

3. Щомісячна (денна, місячна, річна) статистика, постійно доступна, є 

можливість вивантажити данні до MS Exel; 

4. Рекомендації що до вашого тарифу на електроенергію; 

5. Карта споживання електроенергії (тижнева, піки/провали); 

6. Рекомендації з енергозбереження. 

7. Віддалений моніторинг (через інтернет, хмарні технології) 
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14. ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЛІ 

14.1 Теплотехнічні показники оболонки будівлі після 
модернізації 
[відповідно до ДБН В 2.6-31:2006, ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 ] 

Таблиця 14.1.1 

Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
значення 

показника після 
модернізації 

Приведений опір теплопередачі огороджувальних конструкцій, 𝑅∑пр.,м2·К/Вт: 

стін ПР НПR   3,3 3,31 

вікон і балконних дверей ПР СП ВR    0,75 0,59 

вхідні двері, ворота ПР ДR   0,6 0,58 

горищних перекриттів 
(холодного горища) ПР ПR   4,95 7,63 

перекриттів над 
неопалювальними підвалами і 

підпіллями 
ПР ПНПR   3,75 4,37 
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14.2 Енергетичні показники 
Таблиця 14.2.1 

Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
значення 

показника після 
модернізації 

Розрахункові питомі 
тепловитрати за опалювальний 
період 

будq , 

кВт·год/м2 

(кВт·год /м3) 
 41,7 

Максимально допустиме 
значення питомих тепловитрат 
на опалення будинку ДБН В 2.6-
31:2006 Зміна №1 

maxE ,  

кВт·год /м2 

(кВт·год /м3) 
33 14,51 

Клас енергетичної ефективності 
ДБН В 2.6-31:2006 

  В 

Термін ефективної експлуатації 
теплоізоляційної оболонки та її 
елементів, років 

  30 

Відповідність проекту будинку 
нормативним вимогам 

  Так 

Необхідність доопрацювання 
проекту 

  Так 
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15 РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
Таблиця 16.1 

Заходи 
Інвестиції 

 грн. 

Термін 
простої 

окупності 
(років) 

1 Утеплення стін 1 280 604 15 

2 
Заміна вікон та балконних 
дверей 

537 600 13 

3 Утеплення крівлі (даху) 1 101 000 104 

4 Заміна вхідних дверей. 65 000 21 

5 
Модернізація системи 
освітлення 

26 000 4 міс 

6 

Модернізація системи 
опалення (встановлення 
власної пелетної котельної, та 
реконструкція внутрішніх 
інженерних систем) 

564 000 3 

9 
Модернізація системи 
вентиляції (встановлення 
рекуператорів) 

384 000 14 

12 
Застосування сонячного 
вакуумного колектору на 
потреби ГВП 

407 033 5,5 

13 Технічний облік електроенергії - - 
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16  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 ядовитий 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 утворяться в процесі горіння при високій температурі 

шляхом окислювання частини азоту, що знаходиться в атмосферному повітрі. Під 

загальною формулою NOх звичайно 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 приведені нижче: 

Таблиця 16.1 

Паливо* НТЗ CO2 CO2 CH4 N2O NOx CO (НМ)ЛОС SO2 
Частинки 
(ВТЧ)*** 

  
кВтг/кг г/кВтг г/кг г/кг г/кг г/кг г/кг г/кг г/кг г/кг 

Природний 
газ (на нм3) 

9,31 202 
1 

880 
0,17 0,003 1,68 1,68 0,17 незнач. 0,12 

 

Враховане зниження рівня викидів CO2 тільки від централізованого опалення. 

Викиди СО2 від зміни споживання електроенергії не враховуємо через 

невизначеність первинного джерела живлення на електростанції. Тому скорочення 

викидів СО2 становить – 208,97 т/рік. 

 

 


