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Вступ 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

систематично проводить роботу з підвищення енергоефективності будівель та споруд, що 

знаходяться на балансі університету. Станом на початок 2018 року проведено енергоаудит 

для усіх 15 будівель з метою отримання  більш детальних оцінок потенційної економії та 

необхідних інвестицій, впровадження яких сприятиме зменшенню витрат на енергетичні 

ресурсі, покращенню внутрішнього мікроклімату, забезпеченню більш ефективного 

управління і обслуговування будівель і технічних установок. 

Протягом 2015-2016 рр. було проведено енергетичне обстеження 10 будівель групою 

європейських експертів у рамках проекту «Ефективне управління енергією – перший крок 

до Зеленого університету», який було реалізовано за підтримки громадської організації 

«Грінкубатор» у партнерстві з Фундацією ПАУСІ та Фондом «Енергоефективність та 

управління» й за фінансової підтримки Посольства республіки Польща в Україні. 

 У 2017 році сертифікованими фахівцями університету було проведено енергоаудит ще 5 

будівель. Підчас обстеження було здійснено детальний аналіз споживання енергетичних 

ресурсів, ефективності використання приміщень та розраховано базове споживання 

енергоресурсів. Спеціалісти провели незалежний моніторинг споживання електроенергії в 

будівлях гуртожитків та корпусах університету для визначення більш детального 

споживання і пікових годин навантаження на електричні мережі. 

Фахівцями застосовувалося якісне, високоточне обладнання та програмне забезпечення 

для проведення енергетичного обстеження. За допомогою цього обладнання було 

досліджено функціонування системи вентиляції та мікроклімат в приміщеннях, визначено 

коефіцієнт теплопередачі огороджуючих конструкцій, досліджено рівень освітленості в 

приміщеннях та ефективність роботи освітлювальних приладів. Розраховано та визначено 

економію й майбутнє навантаження на інженерні системи та будівлі в цілому за 

допомогою програмного забезпечення ENSI.   

За результатами обстежень розроблено ряд енергоефективних проектів (частка з яких вже 

реалізована) та сформовано Техніко-економічне обґрунтування підвищення ефективності 

використання енергії в будівлях Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова. У даному документі детально описана ситуація по 

кожній окремій будівлі та розглянуті всі існуючі інженерні системи що наявні у будівлях та 

потребують модернізації. А також представлені рекомендації щодо проведення якісної, 

технологічно правильної модернізації, ефективного управління та споживання 

енергетичних ресурсів. 

Необхідно зазначити, що незважаючи на загальне скорочення контингенту студентів, 

завантаженість гуртожитків є майже стовідсотковою у зв’язку з ростом проценту 
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іногородніх й іноземних студентів та проживанням студентів інших ВНЗ (на підставі 

договорів). Також, внаслідок збільшення кількості профільних лабораторій для підвищення 

якості навчального та наукового процесів, завантаженість аудиторного фонду є повною. 

Всі приведені розрахунки є орієнтовними та мають похибку 5-7% і можуть відрізнятися у 

залежності від економічної ситуації та року впровадження. Перед впровадженням всіх 

заходів слід більш детально розрахувати точну кількість обладнання, компонентів та інших 

матеріалів необхідних для проведення робіт по енергомодернізації будівель.  

За результатами енергетичних аудитів також було проведено ранжування будівель 

Університету на основі показників їх енергоємності. 

Гурт. №2

Спорт.

БМК

Арх.

Адмін/Електротехн.

ГЕТ

Гурт. №3

Гурт. №4

Пів.-схід корпус

Гурт. №6

Гурт. №5
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1. Технічні характеристики будівель 

1.1. Гуртожиток No 2 

 

Будівля гуртожитку №2 побудована в 1962 році. Гуртожиток сімейного типу, здебільшого в 

ньому проживають працівники, та викладачі університету. Всі існуючі інженерні системи у 

будівлі не модернізувалися з початку побудови будівлі. Загалом будівля знаходиться в 

задовільному стані. Підчас аналізу були виявлені основні проблеми такі як: відсутні або 

зруйновані водостічні труби, стара шиферна покрівля що протікає, забиті вентиляційні 

канали, старі дерев’яні вікна в яких з плином часу утворилися тріщини та місця розсихання 

рами, що підвищує рівень інфільтрації в будівлі. Стара система водопостачання та 

водовідведення яка протікає, старі не економічні змішувачі, крани та туалетні бачки що 

споживають по 12-14 л/хв. Також в незадовільному стані знаходиться система освітлення 

та електропостачання, яка не витримує існуючого навантаження на мережу та часто 

вимикається світло, виходять з ладу пристрої захисту (автомати), розетки та вимикачі. Всі 

встановленні лампи в приміщенні старого типу (лампи розжарювання та старі 

люмінесцентні лампи) які споживають значну кількість електроенергії та є 

неенергоефективними. Система опалення функціонує більше 50 років, промивка системи 

не проводилася, за рахунок чого система та радіатори забиті та функціонують лише на 50-

60%.  

На підставі даних енергоаудиту доцільним є проведення комплексної термомодернізації  

будівлі з заміною всіх існуючих інженерних систем в будівлі та проведенням комплексного 

утеплення фасадів і горища з попереднім ремонтом покрівлі даху, а також з повною 

заміною всіх існуючих вікон та вхідних дверей.  
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Рік забудови 1962 р. 

Кількість поверхів 5 

Кількість житлових кімнат 103 

Кількість проживаючих 293 людини 

Площа забудови 867,3 м2 

Опалювальна площа 3364 м2 

Опалювальний об’єм 9420 м3 

Загальна площа стін 1607 м2 

Площа даху 738,3 м2 

Площа підвалу або підлоги на першому 
поверсі 

738,3 м2 

Загальна площа вікон 432 м2 

Споживання енергоресурсів за 3 останні роки 

Тип енергоносія 2015 2016 2017 
Середньорічне 

споживання 

Теплопостачання та гаряче 
водопостачання, Гкал 

556 481 439 493 

Електроенергія, кВт*г  130106 151833 144479 142139 

Холодне водопостачання та 
водовідведення, м3 

12625 10347 7679 10217 

 

1.1.1 Утеплення стін 

Стан фасадів будівлі – фасади знаходяться в задовільному стані. Пропонується провести 

комплексне утеплення всіх стін будівлі для зменшення втрат тепла через них. 

Рівень складності для утеплення фасаду – низький. 

Стан відмостки – незадовільний. Необхідно створити нову відмостку по всьому периметру 

будівлі. 

Існуючі водостічні труби - пошкоджені або відсутні. При проектуванні утеплення фасаду, 

слід включити нові водостічні труби до проекту та розрахувати їх необхідність по всім 

схилам даху, згідно діючих вимог Державних будівельних норм. Особливу увагу звернути 

на відведення водостоків від будівлі на необхідну відстань. 

 
Загальна площа 

для утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина 

утеплювача, 

мм 

Утеплення фасадів будівлі 

(мінеральна вата) 
1607 1,26 0,3 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2651550 грн 187803 грн 14 Років 

80350 EUR 5691 EUR 14 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 152634 42,28 
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1.1.2  Заміна вікон та дверей 

В будівлі гуртожитку 90% дерев’яних вікон, всі вони знаходяться у незадовільному стані. 

Під плином часу рами дерев’яних вікон отримали тріщини і місця розсихання. У даних 

вікнах скло нещільно прилягає до рами, а також сама рама вікна прилягає нещільно до 

стіни в результаті чого в зимовий період холодне повітря потрапляє у середину будівлю і 

підвищується рівень інфільтрації та тепловтрат. Також всі металеві двері є неутепленими та 

мають високий рівень теплопередачі. Дані двері мають значні нещільності та пропускають 

багато холодного повітря до будівлі. Необхідно замінити всі дерев’яні, металопластикові 

вікна на нові енергозберігаючі металопластикові вікна з коефіцієнтом теплопровідності 

1.3 Вт/м2К, а також необхідно замінити всі вхідні металеві двері на нові утеплені металеві 

або металопластикові з коефіцієнтом теплопровідності 1.82 Вт/м2К.  

 

  

 

 
Загальна 

площа для 

заміни, м2 

Фактичний 

показник для 

дверей та вікон U, 

Вт/м2К 

Нормований показник U, 

Вт/м2К 

Встановлення нових вікон 

та дверей в будівлі 
447 2,3 

 

1,3 ; 1,82 

 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1475100 грн 62172 грн 24 Років 

44700 EUR 1884 EUR 24 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 50528 14 
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1.1.3 Утеплення підлоги горища 

Шатровий дах в будівлі знаходиться в незадовільному стані, функціонує з 1962 року. 

Шиферне покриття даху з плином часу потріскалося та частково зруйнувалося, в кількох 

місцях протікає. Стропильна система знаходиться в задовільному стані але потребує 

незначного ремонту в декількох місцях. Водостічні жолоби та вертикальні водостічні труби 

старі, частково зруйновані, в деяких місцях повністю відсутні, в результаті чого відбувається 

замокання стін будівлі, що призводить до надмірних тепловтрат. Необхідно провести 

частково ремонт покрівлі даху та усунути місця замокання підлоги горища. Облаштувати 

дах новою системою водостічних труб та жолобів, кінці вертикальних водостічних труб 

відвести від краю будівлі на відстань близько одного метра. Під час ремонту покрівлі даху 

перед утепленням стін будівлі, необхідно збільшити довжину суфітів для уникнення 

замокання стін та утеплюючого шару мінеральної вати. Для зменшення ризику замокання 

утеплюючого шару на горищі, пропонується виконати утеплення підлоги горища методом 

напилення пінополіуретаном.  
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1.1.4 Заміна системи опалення 

  

 

Система опалення в будівлі знаходиться у незадовільному стані, функціонує більше 50 
років. Система опалення однотрубна, розбалансована. Частина труб опалення підтікає. 
Радіатори опалення чавунні, більшість забиті і функціонують лише на 50-60%. Будівля 
недогріта. Пропонується замінити стару однотрубну систему опалення на нову двотрубну. 
Замінити всі старі труби опалення на нові металопластикові, утеплити частину труб що 
проходить у неопалюваних приміщеннях. Замінити всі радіатори опалення на нові 
біметалеві, а також встановити на нові радіатори терморегулятори для регулювання 
температури у приміщенні.  

 

 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина  

утеплювача, 

мм 

Утеплення підлоги горища методом 

напилення пінополіуретаном 
738 0,83 0,2 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

487080 грн 60654 грн 8 Років 

14760 EUR 1838 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 49302 13,66 
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Найменування Од. виміру Кількість 

Балансування системи опалення:   

Балансування системи опалення  балансувальними клапанами по стояках  
в будівлі (наприклад: Danfoss MSV-BD, або  AB-QM, та подібними.)   

шт. 34 

Система опалення   

Радіатори або конвектори з номінальною потужністю однієї секції не 
менше 120 Вт та робочим тиском не менше 8 атм. (Наприклад: біметалеві 
секційні радіатори Roda) 

секцій 1365 

 Труби поліпропіленові стабілізовані (Наприклад: Wawin Stabi) м.п. 1300 

 Утеплювач каучуковий фольгований м.п. 60 

Встановлення терморегулятори на радіатори шт. 195 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2109228 грн 38280 грн 55 Років 

63916 EUR 1160 EUR 55 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 31122 8,62 

 

1.1.5 Модернізація системи вентиляції 
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В будівлі гуртожитку діє застаріла природня витяжна система вентиляції. Майже всі 

вентиляційні канали природної вентиляції в будівлі гуртожитку заклеєні шпалерами. В 

результаті чого повітрообмін в приміщенні здійснюється лише за рахунок інфільтрації та 

відкривання вікон, що є досить неефективним та призводить до надмірних тепловтрат у 

приміщенні. В санітарних вузлах та на вмивальниках присутня лише природня припливна 

система вентиляції. Дана система вентиляції не справляється і майже постійно в 

приміщеннях вмивальників тримається підвищений рівень вологості повітря. В результаті 

чого на стелі утворюється конденсат який наносить значну шкоду, як комунікаціям так і 

стінам приміщення. У приміщеннях кухні наявна лише природня припливна система 

вентиляції. За рахунок великої кількості проживаючих та постійного інтенсивного 

користування кухонним обладнанням дана система вентиляції не забезпечує достатній 

повітрообмін в приміщеннях кухні. В підвалі гуртожитку розташовані два душових 

приміщення для проживаючих, де повністю відсутня система вентиляції, що призводить до 

високого рівня вологості в приміщенні та утворення конденсату на стелі та стінах, а це 

впливає на теплофізичні властивості стін, особливо зовнішніх. Такий рівень вологості в 

приміщенні призводить до надмірних тепловтрат через зовнішні стіни. А також це 

негативно впливає на розташовані в приміщенні комунікації.    

Найменування 
Од. 

виміру 
Кіл-ть 

Житлові кімнати 

В житлових кімнатах, після встановлення метало пластикових вікон та комплексного утеплення 

фасаду, необхідним є забезпечення повноцінною припливно-витяжною та енергозберігаючою 

системою вентиляції. Пропонується встановити децентралізовану припливно-витяжну систему 

вентиляції з рекуперацією тепла та фільтрацією повітря. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 4000 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 3000 ПЕ ЄС) 

шт. 2 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 103 

Кабінети та санвузли  

Пропонується змонтувати систему вентиляції на базі віконних провітрювачів, та настінних 

безшумних вентиляторів змонтованих в вентиляційний канал будівлі. 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 30 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB) та продуктивністю не менше 80 м3/год. 

(Наприклад: S&P Silent-100 CZ) 

шт. 20 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB), датчиком руху, таймером та 

продуктивністю не менше 80 м3/год. (Наприклад: S&P Silent-100 CDZ) 

шт. 10 
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Душова кімната та кімнати особистої гігієни (вмивальники) 

В приміщенні лише природня припливна система вентиляції, що призводить до високої вологості в 

приміщенні та поширення грибка. Пропонується встановити настінний вентилятор з гігростатом, 

підрізати двері або встановити дверні решітки. 

 - Настінний осьовий витяжний вентилятор з автоматичними жалюзями 

продуктивністю не менше 800 м3/год (Наприклад: S&P HV-HE 300) 
шт. 10 

 - Гігростат (Наприклад: Systemair HR1) шт. 10 

Кухня  

В приміщенні лише природня припливна система вентиляції, що призводить до високої вологості в 

приміщенні та поширення грибка. Пропонується встановити настінний вентилятор з гігростатом, 

підрізати двері або встановити дверні решітки. 

 - Витяжний кухонний зонт з нержавіючої сталі та жироулавлюючим 

фільтром 
шт. 16 

- Настінний осьовий витяжний вентилятор з гігростатом, високим тиском 

та продуктивністю не менше 200 м3/год (Наприклад: S&P EB-250) 
шт. 8 

 - Повітропроводи з оцинкованої сталі товщ. 0,5-0,7 мм м.кв. 50 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1110120 грн 145431 грн 8 Років 

33640 EUR 4407 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 117974 32,81 

 

1.1.6 Заміна системи освітлення 

  

В будівлі встановлена стара система освітлення, всі існуючі лампи що розміщені в будівлі – 

це лампи розжарювання або старі люмінесцентні лампи, які є досить неекономічними та 

споживають значну частину електричної енергії в будівлі. Доцільним є повна модернізація 

системи освітлення, що передбачає заміну всіх освітлювальних приладів (світильників) на 



Техніко-економічне обґрунтування підвищення ефективності використання енергії в будівлях Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 18 

 

нові LED світильники, з новою розводкою електропроводки для системи освітлення та 

новими вимикачами. Заходи по заміні електропроводки та вимикачів описані в розділі 

2.1.9 Заміна системи електропостачання. 

Всі заходи по заміні системи освітлення необхідно об’єднати з заходами по заміні 

системи електропостачання.  

 Кількість для 

заміни, шт 

Потужність ламп, 

Вт 
Ефективність, лм/Вт 

Встановлення нових ламп 

LED (заміна ламп 

розжарювання) 

420 16 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

346500 грн 11715 грн 30 Років 

10500 EUR 355 EUR 30 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 18066 0,25 

 

1.1.7 Встановлення індивідуального теплового пункту 

 

Будівля живиться теплом від центральної котельні. В будівлі встановлений старий 

індивідуальний тепловий пункт, відсутня автоматична регуляція тиску, погодозалежне 

регулювання, тощо. Всі операції (перекрити подачу теплоносія) можна здійснити лише у 

ручному режимі за допомогою вентиля. В будівлі наявний новий Тепловий лічильник 

(витратомір «SHARKY»). Всі труби що знаходяться в ІТП не утеплені.  

Рекомендується впровадження автоматичного регулювання теплового навантаження 
шляхом облаштування індивідуального теплового пункту (ІТП). Основою ІТП є система 
автоматичного регулювання залежно від погоди та режиму роботи будівлі, завдяки чому 
відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   
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Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню індивідуального теплового 
пункту з заходами по заміні системи опалення.  

 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Автоматика управління шт. 1 

Циркуляційні насоси (основний та резервний) шт. 2 

Регулятор перепаду тиску шт. 1 

Змішувальний вузол (трьохходовий клапан з сервоприводом) шт. 1 

Регулююча арматура компл. 1 

Вимірювальні прилади компл. 1 

Система фільтрації шт. 1 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

544500 грн 31911 грн 17 Років 

16500 EUR 967 EUR 17 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 25934 7,18 

 

1.1.8 Заміна системи холодного водопостачання 
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Існуюча розводка системи холодного водопостачання складається з нових ПВХ труб, старих 

металевих труб, які знаходяться у незадовільному стані. В будівлі існує 28 санвузлів, 17 

душових кабінок та 8 кімнат для особистої гігієни (вмивальників). Середньодобове 

споживання холодної води у будівлі складає більше 45 м3, середньомісячне споживання 

складає 1362 м3. Основна частина холодного водопостачання споживається в 

вмивальниках, туалетних бачках та душових. Всі змішувачі води знаходяться у 

незадовільному стані, низької якості, та сприяють надмірному споживанню води. Всі 

душові крани встановлені без душових головок та насадок, дані душові змішувачі 

споживають близько 16 літрів на хвилину що в декілька разів перевищує споживання 

нових. Середнє споживання в одному монокрані або змішувачі складає приблизно 12 

літрів за хвилину. Більшість туалетних бачків знаходяться також в незадовільному стані. 

Середня місткість одного туалетного бачка складає 11 літрів. Окрім того багато туалетів 

протікає, резинові клапани не витримують, що сприяє неефективному споживанню води у 

будівлі. 

Є доцільним повністю замінити існуючу розводку системи холодного водопостачання та 

водовідведення. Та встановити нові економічні змішувачі, душові голівки, які споживають 

від 2 до 8 літрів води на хвилину та нові туалетні компакт-системи з бачком на дві кнопки 

(3 літри, та 6 літрів). А також для захисту нової системи холодного водопостачання та 

збільшення строку служби всієї системи необхідно встановити регулятори тиску води в 

системі та фільтр грубого очищення води. 

 Найменування Од. виміру Кількість 

Нова розводка труб холодного водопостачання та водовідведення   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 50 м.п. 150 

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 20 м.п. 100 

Нові змішувачі або насадки для зниження споживання води   

Змішувачі води з споживанням 2-4,5 л/хв. шт. 65 

Нові компакт-системи з бачком на дві кнопки   

Компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). шт. 28 

Нові душові головки або змішувачі   

Душова головка з споживанням до 8 л/хв. шт. 17 
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Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

333036 грн 103719 грн 3 Років 

10092 EUR 3143 EUR 3 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається м3/рік CO2, тонн/рік 

Водопостачання та 

водовідведення 
8500 0 

 

1.1.9 Заміна системи електропостачання 
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У гуртожитку функціонує електрична мережа з дня побудови будівлі і введення її в 

експлуатацію, а це більше 50 років. Дана електрична мережа знаходиться у 

незадовільному стані. Рівень навантаження на мережу з початку її запуску зріс в десятки 

разів. Більшість проводів, розеток та автоматів не витримують навантаження і часто 

спрацьовують, вимикається світло або перегорають автомати. Нерідко бувають короткі 

замикання в розетках чи вимикачах. За рахунок інтенсивної експлуатації та відсутності 

модернізація дана мережа використала свій ресурс роботи, та не відповідає технічним 

нормам. У разі встановлення додаткового навантаження від нового обладнання система не 

витримає.  

Необхідним є замінити стару алюмінієву електропроводку на нову, п’яти провідну мідну 

систему з типом заземлення TN-S а також встановлення нових розподільчих щитів на 

поверхах з повною заміною всіх автоматів та пристроїв захисту. Під час монтажу, необхідно 

застосувати новітні методи по з’єднанню частин електричної мережі, що дозволить 

знизити втрати на опір в мережі. Слід розглянути облаштування кабелів в пластикових 

кабель-каналах або інших декоративних конструкціях які полегшують монтаж та 

обслуговування нової системи електропостачання. Ввідні шафи що знаходяться в підвалі 

рекомендується замінити на нові більш сучасні з новою системою захисту від 

перенавантажень та коротких замикань.     

Найменування Од. виміру Кількість 

Нова електропроводка   

Кабель ВВГнгд 3х2,5 м.п. 2000 

Кабель ВВГнгд 3х1,5 м.п. 1500 

Нові вимикачі та розетки   

Розетка подвійна (наприклад: Schneider-Electric Asfora)  шт. 520 

Вимикач на дві кнопки (наприклад: Schneider-Electric Asfora 2) шт. 170 

Нові автомати та апарати захисту    

Автоматичний вимикач, 16 Ампер тип «C» (наприклад: Schneider Electric, 
серія «Easy9». Для розеток 

шт. 35 

Автоматичний вимикач, 10 Ампер тип «C» (наприклад: Schneider Electric, 
серія «Easy9». Для вимикачів (освітлення) 

шт. 35 
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Нові щити освітлення на поверхах   

Корпус металлический ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 (наприклад: TREND, IEK) шт. 10 

Головний розподільчий щит  шт. 1 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

555060 грн 13629 грн 41 Років 

16820 EUR 413 EUR 41 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 9693 0,14 

 

1.1.10 Аналіз економічної доцільності 

Для обґрунтування та оцінки економічної ефективності впровадження енергоощадних 

заходів, що потребують значних фінансових інвестицій та залучення коштів банківських 

установ, проведено фінансовий аналіз, який базується на визначенні:  

- чистої приведеної вартості; 

- внутрішньої норми прибутковості;  

- простого періоду окупності. 

 
 

Заходи 

Первинні 
інвестиції 

Первинні 
інвестиції 

Чиста 

економія 

Проста 

Окупність 

від 

базової 

лінії 

(simple 

payback) 

ESR IRR NPV 
Строк 

служби 

[EUR] [UAH] 
[UAH] 

/рік 
[рік] [%] [%] [UAH] [рік] 

Утеплення фасадів 
будівлі 

80350 2651550 187803 14 21 30 37731092 25 

Заміна вікон та дверей 44700 1475100 62172 24 7 24 11965584 20 

Утеплення підлоги 
горища 

14760 487080 60654 8 7 39 12512061 20 

Заміна системи 
опалення 

63916 2109228 38280 55 4 16 6314904 30 

Модернізація системи 
вентиляції 

33640 1110120 145431 8 16 40 30049543 25 

Заміна системи 
освітлення 

10500 346500 11715 30 13 22 2195178 15 

Встановлення ІТП 16500 549450 31911 17 4 28 6328294 20 

Заміна системи 
холодного 
водопостачання 

10092 333036 103719 3 11 61 21831119 25 

Заміна системи 
електропостачання 

16820 555060 13629 41 7 19 2419514 30 

РАЗОМ: 291278 9612174 655314 14 60 32 159391619 21 
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1.1.11 Висновок 

Зважаючи на зростання фінансових видатків кожного року на оплату усіх видів енергії 

витрачається значна частка коштів на утримання будівлі, на діаграмі показано фінансові 

витрати власника будівлі на енергії протягом 2015-2017рр. 

 

В результаті проведених робіт на об’єкті, аналізу дуже багатьох даних щодо фізичного 

стану будівлі пропонуються до впровадження наступні заходи: 

1. Утеплення стін 

2. Заміна вікон та заміна дверей 

3. Утеплення підлоги горища 

4. Заміна системи опалення  

5. Модернізація системи вентиляції 

6. Заміна системи освітлення 

7. Встановлення нового індивідуального теплового пункту 

8. Заміна системи холодного водопостачання та водовідведення 

9. Заміна системи електропостачання. 

За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу енергоефективних заходів 

відносно базового рівня енергоспоживання (2017 рік) складатиме: 
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ESR (energy saving ratio) = 60%.  

Це дасть змогу щорічно економити 655314,00 грн для будівлі  кожного року при опції 

підвищення тарифів на всі види енергії в цілому на 30% 

IRR = 32% 

NPV = 159 391 619,00  

Для того щоб інвестиції та економія були вірними, всі заходи повинні впроваджуватись як 

один проект. Обчислення мають похибку у межах ± 5%. 

Наведена економія отриманої енергії, розрахована від фактичного споживання, розділена 

на  економії від окремого джерела енергії: 

Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням першочергових заходів становить 

156,48 тон/рік (розраховано від базового значення споживання теплової енергії). 

Після впровадження всіх заходів очікувані наступні результати: 

 постійне забезпечення протягом опалювального періоду нормованих температур  

внутрішнього повітря у всіх приміщеннях будівлі, покращення умов теплового 

комфорту перебування проживаючих; 

 забезпечення  регулювання необхідних параметрів внутрішнього повітря у 

приміщеннях з урахуванням інтенсивності сонячного випромінювання і контролю 

температури у приміщеннях протягом усього опалювального періоду залежно від 

температури зовнішнього повітря, унеможливлення  подачі надлишкової кількості 

теплоти у періоди потепління;  

 зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів трубопроводів та витоків 

теплоносія; 

 забезпечення  нормативних показників освітленості  у приміщеннях будівлі. 

Клас енергоефективності будівлі: будівля відповідає класу енергоефективності G, що 

дорівнює 235,7 кВт*год/м2 будівлі і не відповідає європейським стандартам. 

 

Клас енергоефективності що стане після проведення термомодернізації та впровадження 

всіх заходів та буде відповідати класу D и споживатиме 82,7 кВт*год/м2 будівлі. 
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1.2. Гуртожиток No 3 

 

Будівля гуртожитку №3 побудована у 1967 році. Гуртожиток змішаного типу, в ньому 

проживають як дівчата так і хлопці. Частково в будівлі були замінені або модернізовані 

деякі інженерні системи, найбільшого оновлення зазнала система холодного та гарячого 

водопостачання, однак станом на 2017 рік дана система знаходиться у незадовільному 

стані. Загалом будівля і інженерні системи знаходяться в задовільному стані. Підчас аналізу 

були виявлені основні проблеми такі як: відсутні або зруйновані водостічні труби, забиті 

вентиляційні канали, старі дерев’яні вікна в яких з плином часу утворилися тріщини та 

місця розсихання рами, що підвищує рівень інфільтрації в будівлі. Неенергоефективна 

система водопостачання та водовідведення, яка протікає, старі неекономічні змішувачі, 

крани та туалетні бачки що споживають по 12-14 л/хв. Також у незадовільному стані 

знаходиться система освітлення та електропостачання, яка вже не витримує існуючого 

навантаження на мережу, що призводить до частого вимикання світла та виходять з ладу 

пристрої захисту (автомати), розетки та вимикачі. Всі встановленні лампи в приміщенні 

старого типу (лампи розжарювання та старі люмінесцентні лампи) які споживають значну 

кількість електроенергії та є неенергоефективними. Система опалення функціонує близько 

50 років, промивка системи не проводилася, за рахунок чого система та радіатори забиті та 

функціонують лише частково.  

Необхідно провести комплексну термомодернізацію будівлі з заміною всіх існуючих 

інженерних систем та провести комплексне утеплення фасадів і горища з попереднім 

ремонтом покрівлі даху, а також з повною заміною всіх існуючих вікон та вхідних дверей.  

Рік забудови 1967 р. 

Кількість поверхів 5 

Кількість житлових кімнат 174 

Кількість проживаючих 501 людина 

Площа забудови 1127 м2 

Опалювальна площа 5968 м2 

Опалювальний об’єм 16707 м3 

Загальна площа стін 1945 м2 

Площа даху 1127 м2 

Площа підвалу або підлоги на першому 
поверсі 

1128 м2 

Загальна площа вікон 670 м2 
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Споживання енергоресурсів за 3 останні роки 

Тип енергоносія 2015 2016 2017 
Середньорічне 

споживання 

Теплопостачання та гаряче 
водопостачання, Гкал 

698 570 535 601 

Електроенергія, кВт*г  285061 330584 280795 298813 

Холодне водопостачання та 
водовідведення, м3 

38460 31916 20032 30136 

 

1.2.1 Утеплення стін 

Стан фасадів будівлі – фасади знаходяться у задовільному стані. Пропонується провести 

комплексне утеплення всіх стін будівлі для зменшення втрат тепла через них. 

Рівень складності для утеплення фасаду – низький. 

Стан відмостки – незадовільний. Необхідно створити нову відмостку по всьому периметру 

будівлі. 

Існуючі водостічні труби - зруйновані або відсутні. При проектуванні утеплення фасаду, слід 

включити нові водостічні труби до проекту та розрахувати їх необхідність по всім схилам 

даху, згідно діючих вимог Державних будівельних норм. Особливу увагу звернути на 

відведення водостоків від будівлі на необхідну відстань. 

 

1.2.2 Заміна вікон та дверей 

В будівлі гуртожитку 75% дерев’яних вікон, які знаходяться в незадовільному стані. Під 
плином часу рами дерев’яних вікон  отримали тріщини і місця розсихання. В даних вікнах 
скло нещільно прилягає до рами, а також сама рама вікна прилягає нещільно до стіни в 
результаті чого в зимовий період холодне повітря потрапляє в середину будівлю і 

 
Загальна площа 

для утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина 

утеплювача, 

мм 

Утеплення фасадів будівлі 

(мінеральна вата) 
1945 1,16 0,3 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

3209250 грн 185724 грн 17 Років 

97250 EUR 5628 EUR 17 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 150958 41,82 
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підвищується рівень інфільтрації та тепловтрат у будівлі. В будівлі декілька років тому, на 
другому поверсі були повністю замінені дерев’яні вікна на нові металопластикові з 
однокамерним склопакетом. Слід зазначити, що всі металопластикові вікна дещо просіли, 
гумові ущільнювачі на деяких вікнах від’єднались, більшість вікон не відрегульовані.  
Всі металеві двері є неутепленими та мають високий рівень теплопередачі. Дані двері 
мають значні нещільності та пропускають багато холодного повітря до будівлі. Необхідно 
замінити всі дерев’яні, металопластикові вікна на нові енергозберігаючі металопластикові 
вікна з коефіцієнтом теплопровідності 1.3 Вт/м2К, а також необхідно замінити всі вхідні 
металеві двері на нові утеплені металеві або металопластикові з коефіцієнтом 
теплопровідності 1.82 Вт/м2К. 
 

   
 

 
Загальна 

площа для 

заміни, м2 

Фактичний 

показник для 

дверей та вікон U, 

Вт/м2К 

Нормований показник U, 

Вт/м2К 

Встановлення нових вікон 

та дверей в будівлі 
670 2,3  1,3 ; 1,82 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2211000 грн 76296 грн 29 Років 

67000 EUR 2312 EUR 29 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 61998 17,17 

 

1.2.3 Утеплення плаского даху 

Плаский дах в будівлі знаходиться в задовільному стані, функціонує з 1967 року. Дах 
будівлі складається з залізобетонних плит та шару керамзитного утеплювача. Рубероїдне 
покриття даху знаходиться в задовільному стані, місць підтікання не виявлено. Особливу 
увагу при утепленні даху та перед утепленням стін будівлі необхідно звернути на 
водостічні жолоби та труби с північної сторони будівлі, було виявлено що значна їх частина 
знаходиться в непридатному стані, частина зруйновані або пошкоджені та не справляється 
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з потоком води під час дощу, що призводить да замокання стін будівлі та вимивання 
цементно-піщаного розчину з під цегли.    
На основі розрахунків встановлено, що коефіцієнт теплопровідності даху становить 0,83  

Вт/м2К. 

  

 

1.2.4 Утеплення підлоги підвалу 

Підвал будівлі має окремий вхід з північної та західної сторони будівлі.  
Підвал є повністю опалювальним. 
Площа підвалу – 1128 м2 По суті це приміщення можна назвати цокольним поверхом, 
оскільки з південної сторони підвалу, рівень підлоги знаходиться на рівня землі, та має 
вікна які виходять назовні. Підвал складається з кількох приміщень, там розташований 
склад білизни, приміщення для зберігання меблів, технічні приміщення в яких розміщені 
інженерні системи, різні підсобні приміщення для потреб персоналу, а також душові для 
проживаючих в гуртожитку та дві спортивні кімнати.  
Підлога підвалу складається з бетонної стяжки. Підлога не утеплена. Перекриття над 
підвалом не утеплене.   
Інженерні системи в підвалі:  

1. електрощитова (розподільча ввідна шафа); 

 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина  

утеплювача, 

мм 

Утеплення підлоги горища методом 

напилення пінополіуретаном 
1127 1,01 0,2 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

743820 грн 103554 грн 7 Років 

22540 EUR 3138 EUR 7 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 84163 23,31 
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2. індивідуальний тепловий пункт  
3. ввідний вузол системи холодного водопостачання 
4. залишок системи вентиляції 

В підвалі проходить значна частина труб холодного та гарячого водопостачання. Всі туби 
неутеплені та знаходяться в незадовільному стані. Двері в підвал металеві, не утеплені.   

Зважаючи на те що підвал являється цокольним поверхом та повністю опалюється, є 
необхідним провести утеплення підлоги підвалу для зниження тепловтрат. Також при 
утепленні фасаду необхідно провести утеплення фундаменту будівлі на глибину 
промерзання для усунення містків холоду у підвалі. 

Даний захід є довгоокупним, однак він необхідний в повному комплексі термомодернізації 
будівлі. 

 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна товщина утеплювача, 

мм 

Утеплення 

підлоги 

підвалу 

1128 0,36 0,27 50 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1487640 грн 12243 грн 122 Років 

45080 EUR 371 EUR 122 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 9945 2,75 

 

1.2.5 Модернізація системи опалення 

Система опалення в будівлі знаходиться у незадовільному стані, функціонує близько 50 

років. Система опалення однотрубна, розбалансована. Частина труб опалення підтікає. 

Радіатори опалення чавунні, більшість забиті і функціонують лише частково. В цілому 

будівля недогріта. Пропонується замінити стару однотрубну систему опалення на нову 

двотрубну. Замінити всі старі труби опалення на нові металопластикові, утеплити частину 

труб що проходить в неопалюваних приміщеннях. Замінити всі радіатори опалення на нові 

біметалеві, а також встановити на нові радіатори терморегулятори для регулювання 

температури в приміщенні. 
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Найменування Од. виміру Кількість 

Балансування системи опалення:   

Балансування системи опалення  балансувальними клапанами по стояках  
в будівлі (наприклад: Danfoss MSV-BD, або  AB-QM, та подібними.)   

шт. 50 

Система опалення   

Радіатори або конвектори з номінальною потужністю однієї секції не 
менше 120 Вт та робочим тиском не менше 8 атм. (Наприклад: біметалеві 
секційні радіатори Roda) 

секцій 1925 

 Труби поліпропіленові стабілізовані (Наприклад: Wawin Stabi) м.п. 1450 

 Утеплювач каучуковий фольгований м.п. 150 

Встановлення терморегулятори на радіатори шт. 210 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

3741936 грн 53823 грн 70 Років 

113392 EUR 1631 EUR 70 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 43746 12,12 

 

1.2.6 Модернізація системи вентиляції 

В будівлі гуртожитку діє застаріла природня витяжна система вентиляції. Майже всі 

вентиляційні канали природної вентиляції в будівлі гуртожитку заклеєні шпалерами. В 

результаті чого повітрообмін в приміщенні здійснюється лише за рахунок інфільтрації та 

відкривання вікон, що  є досить не ефективним та призводить до надмірних тепловтрат в 

приміщенні. В санітарних вузлах та на вмивальниках присутня лише природня припливна 

система вентиляції. Дана система вентиляції не справляється і майже постійно в 

приміщеннях вмивальників тримається  підвищений рівень вологості повітря. В результаті 

чого на стелі утворюється конденсат який наносить значну шкоду, як комунікаціям  так і 

стінам приміщення. В приміщеннях кухні наявна лише природня припливна система 
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вентиляції. За рахунок великої кількості проживаючих та постійному інтенсивному 

користуванню кухонним обладнанням дана система вентиляції не забезпечує достатній 

повітрообмін в приміщеннях кухні. В підвалі гуртожитку розташовані два душових 

приміщення для проживаючих, в даних приміщеннях повністю відсутня система вентиляції, 

що призводить до високого рівня вологості в приміщенні та утворення конденсату на стелі 

та стінах приміщення, а це впливає на теплофізичні властивості стін, особливо зовнішніх. 

Такий рівень вологості в приміщенні призводить до надмірних тепловтрат через зовнішні 

стіни. А також це негативно впливає на розташовані в приміщенні комунікації.    

   

Найменування 
Од. 

виміру 
Кіл-ть 

Житлові кімнати 

В житлових кімнатах, після встановлення метало пластикових вікон та комплексного утеплення 

фасаду, необхідним є забезпечення повноцінною припливно-витяжною та енергозберігаючою 

системою вентиляції. Пропонується встановити децентралізовану припливно-витяжну систему 

вентиляції з рекуперацією тепла та фільтрацією повітря. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з 

рекуперацією тепла (КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше 

класу G4) та продуктивністю не менше 1500 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 

Р ЭГ ЕС) (Встановити по дві установки на поверх з розводкою 

повітропроводів по житловим кімнатам, або під’єднати до існуючих 

вентиляційних каналів що проходять в стінах попередньо очистивши 

вентиляційні канали природньої вентиляції.) Метод монтажу визначити 

на етапі проектування.   

шт. 9 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 275 

Кабінети та санвузли  

Пропонується змонтувати систему вентиляції на базі віконних провітрювачів, та настінних 

безшумних вентиляторів змонтованих в вентиляційний канал будівлі. 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 18 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB) та продуктивністю не менше 80 м3/год. 

(Наприклад: Vents Quiet 100 S) 

шт. 5 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB), датчиком руху, таймером та 

продуктивністю не менше 80 м3/год. (Наприклад: Vents Quiet 100) 

шт. 13 
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Душова кімната та кімнати особистої гігієни (вмивальники) 

В приміщенні лише природня припливна система вентиляції, що призводить до високої вологості в 

приміщенні та поширення грибка. Пропонується встановити настінний вентилятор з гігростатом, 

підрізати двері або встановити дверні решітки. 

 - Настінний осьовий витяжний вентилятор з автоматичними жалюзями 

продуктивністю не менше 800 м3/год (Наприклад: S&P HV-HE 300) 
шт. 11 

 - Гігростат (Наприклад: Systemair HR1) шт. 11 

Кухня  

В приміщенні лише природня припливна система вентиляції, що призводить до високої вологості в 

приміщенні та поширення грибка. Пропонується встановити настінний вентилятор з гігростатом, 

підрізати двері або встановити дверні решітки. 

 - Витяжний кухонний зонт з нержавіючої сталі та жироулавлюючим 

фільтром 
шт. 8 

- Настінний осьовий витяжний вентилятор з гігростатом, високим тиском 

та продуктивністю не менше 200 м3/год (Наприклад: S&P EB-250) 
шт. 8 

 - Повітропроводи з оцинкованої сталі товщ. 0,5-0,7 мм м.кв. 50 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1969440 грн 245091 грн 8 Років 

59680 EUR 7427 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 190670 32,81 

 

1.2.7 Заміна системи освітлення 

На разі в будівлі наявна лише стара система освітлення, всі існуючі лампи в будівлі – це 

загалом лампи розжарювання або старі люмінесцентні лампи, які є досить 

неекономічними та споживають значну частину електричної енергії в будівлі. Доцільним є 

повна модернізація системи освітлення, що передбачає заміну всіх освітлювальних 

приладів (світильників) на нові LED світильники, з новою розводкою електропроводки для 

системи освітлення та новими вимикачами. Заходи по заміні електропроводки та 

вимикачів описані в розділі 2.2.11 Заміна системи електропостачання. 

Всі заходи по заміні системи освітлення необхідно об’єднати з заходами по заміні 

системи електропостачання.  
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 Кількість для 

заміни, шт 

Потужність ламп, 

Вт 
Ефективність, лм/Вт 

Встановлення нових ламп 

LED (заміна ламп 

розжарювання) 

586 16 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

483450 грн 28116 грн 17 Років 

14650 EUR 852 EUR 17 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 43346 0,61 

 

1.2.8 Встановлення індивідуального теплового пункту 

Будівля живиться теплом від центральної котельні. В будівлі встановлений старий 

індивідуальний тепловий пункт, відсутня автоматична регуляція тиску, погодозалежне 

регулювання, тощо. Всі операції (перекрити подачу теплоносія) можна здійснити лише в 

ручному режимі за допомогою вентиля. В будівлі наявний новий Тепловий лічильник 

(витратомір «SHARKY»). Всі труби що знаходяться в ІТП не утеплені.  

Рекомендується впровадження автоматичного регулювання теплового навантаження 
шляхом облаштування індивідуального теплового пункту (ІТП). Основою ІТП є система 
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автоматичного регулювання залежно від погоди та режиму роботи будівлі, завдяки чому 
відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   
Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню індивідуального теплового 
пункту з заходами по заміні системи опалення.  

 
 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Автоматика управління шт. 1 

Циркуляційні насоси (основний та резервний) шт. 2 

Регулятор перепаду тиску шт. 1 

Змішувальний вузол (триходовий клапан з сервоприводом) шт. 1 

Регулююча арматура компл. 1 

Вимірювальні прилади компл. 1 

Система фільтрації шт. 1 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

627000 грн 31647 грн 20 Років 

19000 EUR 959 EUR 20 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 25733 7,13 

 

1.2.9 Встановлення геліосистем для забезпечення потреб ГВП 

На даний момент в гуртожитку споживається гаряча вода від центральної системи гарячого 
водопостачання. В рамках енергоаудиту було прораховано доцільність встановлення 
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комбінованих геліосистем для даної будівлі як основного джерела для приготування 
гарячої води. Оскільки на даний момент в будівлі наявна стара центральна система 
гарячого водопостачання, то є необхідним створити нову центральну розводку гарячого 
водопостачання для всієї будівлі з ПВХ труб. 
Місце розміщення геліосистеми – покрівля будівлі. Геліосистема призначена лише для 
підігріву води. 

Найменування Од. виміру Кількість 

Геліосистема   

Компактна геліостанція (наприклад: Logasol (з енергозберігаючим 
насосом)) 

шт. 1 

Сонячний модуль (наприклад: EMS plus) шт. 1 

Пристрій керування (наприклад: Logamatic) шт. 1 

Вертикальний сонячний колектор (наприклад: Logasol) шт. 30 

Рідина колектора (наприклад: Tifocor L 45/55%, 20 л.) шт. 20 

Бак мембранний розширювальний шт. 1 

Бак-водонагрівач шт. 4 

Відокремлював повітря для сонячних колекторів (наприклад: Logasol) шт. 3 

Комплект гідравлічного з’єднання рядів (наприклад: Logasol) шт. 3 

Комплект гідравлічного підключення пласкої покрівлі (наприклад: 
Logasol) 

шт. 3 

Комплекс додатковий для монтажу на пласкій покрівлі (вертикальний) 
(наприклад: Logasol) 

шт. 27 

Комплект основний для монтажу на пласкій покрівлі (вертикальний) 
(наприклад: Logasol) 

шт. 3 

Розводка та утеплення труб гарячого водопостачання в будівлі   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. м.п. 390 

Утеплення каучуковим утеплювачем для ПВХ м.п. 170 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1547568 грн 231000 грн 6 Роки 

46896 EUR 7000 EUR 6 Роки 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова 210893 58,42 
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1.2.10 Заміна системи холодного водопостачання 

Існуюча розводка системи холодного водопостачання складається з нових ПВХ труб, старих 

металевих труб, які знаходяться в незадовільному стані. В будівлі існує 35 санвузлів, 19 

душових кабінок та  8 кімнат для особистої гігієни (вмивальників). Середньодобове 

споживання холодної води у будівлі складає більше 118 м3, середньомісячне споживання 

складає 3678 м3. Основна частина холодного водопостачання споживається в 

вмивальниках, туалетних бачках та душових. Всі змішувачі води знаходяться в 

незадовільному стані, низької якості, та сприяють надмірному споживанню води. Всі 

душові крани встановлені без душових головок та насадок, дані душову змішувачі 

споживають близько 16 літрів на хвилину що в декілька разів перевищує споживання 

нових.  Середнє споживання в одному монокрані або змішувачі складає приблизно 12 

літрів за хвилину. Більшість туалетних бачків знаходяться також в незадовільному стані. 

Середня місткість одного туалетного бачка складає 11 літрів. Окрім того багато туалетів 

протікає, резинові клапани не витримують, що сприяє не ефективному споживанню води у 

будівлі. 

Є доцільним повність замінити існуючу розводку системи холодного водопостачання та 

водовідведення. Та встановити нові економічні змішувачі, душові головки, які споживають 

від 2 до 8 літрів води на хвилину  та нові туалетні компакт-системи з бачком на дві кнопки 

(3 літри, та 6 літрів). А також для захисту нової системи холодного водопостачання та 

збільшення строку служби всієї системи необхідно встановити регулятори тиску води в 

системі та фільтр грубого очищення води. 

  

  



Техніко-економічне обґрунтування підвищення ефективності використання енергії в будівлях Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 39 

 

Найменування Од. виміру Кількість 

Нова розводка труб холодного водопостачання та водовідведення   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 50 м.п. 220 

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 20 м.п. 130 

Нові змішувачі або насадки для зниження споживання води   

Змішувачі води з споживанням 2-4,5 л/хв. шт. 80 

Нові компакт-системи з бачком на дві кнопки   

Компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). шт. 35 

Нові душові головки або змішувачі   

Душова головка з споживанням до 8 л/хв. шт. 19 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

590832 грн 263538 грн 2 Роки 

17904 EUR 7986 EUR 2 Роки 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається м3/рік CO2, тонн/рік 

Водопостачання та 

водовідведення 
21600 0 

 

1.2.11 Заміна системи електропостачання 

В гуртожитку функціонує електрична мережа з дня побудови будівлі і введення її в 

експлуатацію, а це близько 50 років. Дана електрична мережа знаходиться в 

незадовільному стані. Рівень навантаження на мережу з початку її запуску зріс в десятки 

разів. Більшість проводів, розеток та автоматів не витримують навантаження і часто 

спрацьовують, вимикається світло або перегорають автомати. Нерідко бувають короткі 

замикання в розетках чи вимикачах. За рахунок інтенсивної експлуатації та відсутності 

модернізація дана мережа використала свій ресурс роботи, та не відповідає технічним 

нормам Українських вимог. У разі встановлення додаткового навантаження від нового 

обладнання система не витримає. Схема електропостачання на сьогоднішній день 

відсутня.  

Необхідним є замінити стару алюмінієву електропроводку на нову, п’яти провідну мідну 

систему з типом заземлення TN-S а також встановлення нових розподільчих щитів на 

поверхах з повною заміною всіх автоматів та пристроїв захисту. Під час монтажу, необхідно 

застосувати новітні методи по з’єднанню частин електричної мережі, що дозволить 

знизити втрати на опір в мережі. Слід розглянути облаштування кабелів в пластикових 

кабель-каналах або інших декоративних конструкціях які полегшують монтаж та 

обслуговування нової системи електропостачання. Ввідні шафи що знаходяться в підвалі 

рекомендується замінити на нові більш сучасні з новою системою захисту від 

перенавантажень та коротких замикань.     
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Найменування Од. виміру Кількість 

Нова електропроводка   

Кабель ВВГнгд 3х2,5 
м.п. 3000 

Кабель ВВГнгд 3х1,5 
м.п. 2300 

Нові вимикачі та розетки 
  

Розетка подвійна (наприклад: Schneider-Electric Asfora)  
шт. 670 

Вимикач на дві кнопки (наприклад: Schneider-Electric Asfora 2) 
шт. 200 

Нові автомати та апарати захисту  
  

Автоматичний вимикач, 16 Ампер тип «C» (наприклад: Schneider Electric, 
серія «Easy9». Для розеток 

шт. 75 

Автоматичний вимикач, 10 Ампер тип «C» (наприклад: Schneider Electric, 
серія «Easy9». Для вимикачів (освітлення) 

шт. 75 

Нові щити освітлення на поверхах 
  

Корпус металлический ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 (наприклад: TREND, IEK) 
шт. 12 

Головний розподільчий щит  
шт. 2 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

984720 грн 22341 грн 44 Років 

29840 EUR 677 EUR 44 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 15895 0,22 
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1.2.12 Аналіз економічної доцільності 

Для обґрунтування та оцінки економічної ефективності впровадження енергоощадних 

заходів, що потребують значних фінансових інвестицій та залучення коштів банківських 

установ, за обома варіантами впровадження енергоефективних заходів проведено 

фінансовий аналіз, який базується на визначенні:  

- чистої приведеної вартості; 

- внутрішньої норми прибутковості;  

- простого періоду окупності. 

 
 

Заходи 

Первинні 
інвестиції 

Первинні 
інвестиції 

Чиста 

економія 

Проста 

Окупність 

від 

базової 

лінії 

(simple 

payback) 

ESR IRR NPV 
Строк 

служби 

[EUR] [UAH] 
[UAH] 

/рік 
[рік] [%] [%] [UAH] [рік] 

Утеплення фасадів 
будівлі 

97250 3209250 185724 17 15 28 36801098 25 

Заміна вікон та дверей 67000 2211000 76296 29 6 22 14329370 20 

Утеплення плаского 
даху 

22540 743820 103554 7 8 41 21436269 20 

Утеплення підлоги 
підвалу 

45080 1487640 12243 122 1 10 1307320 20 

Заміна системи 
опалення 

113392 3741936 53823 70 4 14 8193471 25 

Модернізація системи 
вентиляції 

59680 1969440 245091 8 20 39 50555359 20 

Заміна системи 
освітлення 

14650 483450 28116 17 15 28 5572660 15 

Встановлення ІТП 19000 627000 31647 20 3 26 6203039 20 

Встановлення 
геліосистем для потреб 
ГВП 

46896 1547568 231000 6 21 56 44682468 18 

Заміна системи 
холодного 
водопостачання 

17904 590832 263538 2 21 74 55701010 25 

Заміна системи 
електропостачання 

29840 984720 22341 44 5 18 3902160 25 

РАЗОМ: 533232 17596656 1253373 14 58 31 235035132 20 

 

1.2.13 Висновок 

Зважаючи на зростання фінансових видатків кожного року на оплату усіх видів енергії 

витрачається значна частка коштів на утримання будівлі, на діаграмі показано фінансові 

витрати власника будівлі на енергії протягом 2015-2017рр. 
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В результаті проведених робіт на об’єкті, аналізу багатьох даних щодо фізичного стану 

будівлі пропонується до впровадження наступні заходи: 

1. Утеплення стін 

2. Заміна вікон та заміна дверей 

3. Утеплення підлоги горища 

4. Заміна системи опалення  

5. Модернізація системи вентиляції 

6. Заміна системи освітлення 

7. Встановлення нового індивідуального теплового пункту 

8. Встановлення геліосистем для забезпечення потреб ГВП 

9. Заміна системи холодного водопостачання та водовідведення 

10. Заміна системи електропостачання. 

За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу енергоефективних заходів 

відносно базового рівня енергоспоживання (2017 рік) складатиме: 

ESR (energy saving ratio) = 58% (разом із переходом на комбіновані геліосистеми).  
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Це дасть змогу щорічно економити 1253373,00 грн для будівлі  при опції підвищення 

тарифів на всі види енергії в цілому на 30% 

IRR = 31% 

NPV = 235 035 132,00  

Наведена економія отриманої енергії, розрахована від фактичного споживання, розділена 

на  економії від окремого джерела енергії: 

Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням першочергових заходів становить 

222,63 тон/рік (розраховано від базового значення споживання теплової енергії). 

Після впровадження всіх заходів очікувані наступні результати: 

 постійне забезпечення протягом опалювального періоду нормованих температур  

внутрішнього повітря у всіх приміщеннях будівлі, покращення умов теплового 

комфорту перебування проживаючих; 

 забезпечення  регулювання необхідних параметрів внутрішнього повітря у 

приміщеннях з урахуванням інтенсивності сонячного випромінювання і контролю 

температури у приміщеннях протягом усього опалювального періоду залежно від 

температури зовнішнього повітря, унеможливлення  подачі надлишкової кількості 

теплоти у періоди потепління;  

 зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів трубопроводів та витоків 

теплоносія; 

 забезпечення  нормативних показників освітленості  у приміщеннях будівлі. 

Клас енергоефективності будівлі: будівля відповідає класу енергоефективності G, що 

дорівнює 203,1 кВт*год/м2 будівлі і не відповідає європейським стандартам. 

 

Клас енергоефективності що стане після проведення термомодернізації та впровадження 

всіх заходів та буде відповідати класу С и споживатиме 75,1 кВт*год/м2 будівлі. 
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1.3. Гуртожиток No 4 

 

Будівля гуртожитку №4 побудована у 1971 році. Гуртожиток змішаного типу, в ньому 

проживають як дівчата так і хлопці.  Частково в будівлі були замінені або модернізовані 

деякі інженерні системи, найбільшого оновлення зазнала система холодного та гарячого 

водопостачання, однак станом на 2017 рік дана система знаходиться в незадовільному 

стані. Загалом будівля і інженерні системи знаходяться у задовільному стані. Підчас аналізу 

були виявлені основні проблеми такі як: відсутні або зруйновані водостічні труби; забиті 

вентиляційні канали; старі дерев’яні вікна в яких з плином часу утворилися тріщини та 

місця розсихання рами, що підвищує рівень інфільтрації в будівлі; неенергоефективна 

система водопостачання та водовідведення, яка протікає; старі неекономічні змішувачі, 

крани та туалетні бачки що споживають по 12-14 л/хв. Також в незадовільному стані 

знаходиться система освітлення та електропостачання, яка вже не витримує існуючого 

навантаження на мережу, що призводить до частого вимикання світла та виходять з ладу 

пристрої захисту (автомати), розетки та вимикачі. Всі встановленні лампи в приміщенні 

старого типу (лампи розжарювання та старі люмінесцентні лампи), які споживають значну 

кількість електроенергії та є неенергоефективними. Система опалення функціонує близько 

50 років, промивка системи не проводилася, внаслідок чого система та радіатори забиті та 

функціонують лише частково.  

Пропонується провести комплексну термомодернізацію  будівлі із заміною всіх існуючих 

інженерних систем в будівлі та провести комплексне утеплення фасадів та горища з 

попереднім ремонтом покрівлі даху, а також, з повною заміною всіх існуючих вікон та 

вхідних дверей.  

Рік забудови 1971 р. 

Кількість поверхів 5 

Кількість житлових кімнат 163 

Кількість проживаючих 511 людина 

Площа забудови 1372 м2 

Опалювальна площа 6059,5 м2 

Опалювальний об’єм 16809,5 м3 

Загальна площа стін 2035 м2 

Площа даху 1127 м2 

Площа підвалу або підлоги на першому 

поверсі 
1128 м2 

Загальна площа вікон 647 м2 
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Споживання енергоресурсів за 3 останні роки 

Тип енергоносія 2015 2016 2017 
Середньорічне 

споживання 

Теплопостачання та гаряче 

водопостачання, Гкал 
718 733 737 729 

Електроенергія, кВт*г  274642 302174 296951 291256 

Холодне водопостачання та 

водовідведення, м3 
25829 25083 21844 24252 

 

1.3.1 Утеплення стін 

Стан фасадів будівлі – фасади знаходяться в задовільному стані. Пропонується провести 

комплексне утеплення всіх стін будівлі для зменшення втрат тепла через них. 

Рівень складності для утеплення фасаду – низький. 

Стан відмостки – незадовільний. Необхідно створити нову відмостку по всьому периметру 

будівлі. 

Існуючі водостічні труби  - зруйновані або відсутні. При проектуванні утеплення фасаду, 

слід включити нові водостічні труби до проекту та розрахувати їх необхідність по всім 

схилам даху згідно діючих вимог Державних будівельних норм. Особливу увагу треба 

звернути на відведення водостоків від будівлі на необхідну відстань. 

 

 

 
Загальна площа 

для утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина 

утеплювача, 

мм 

Утеплення фасадів будівлі 

(мінеральна вата) 
2035 1,16 0,3 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

3357750 грн 193611 грн 17 Років 

101750 EUR 5867 EUR 17 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 157353 35.72 
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1.3.2 Заміна вікон та дверей 

В будівлі гуртожитку  80% дерев’яних вікон, всі дерев’яні вікна знаходяться у 
незадовільному стані. Під плином часу рами дерев’яних вікон  отримали тріщини і місця 
розсихання. В даних вікнах скло нещільно прилягає до рами, а також сама рама вікна 
прилягає нещільно до стіни в результаті чого в зимовий період холодне повітря потрапляє 
в середину будівлі і підвищується рівень інфільтрації та тепловтрат. Декілька років тому, в 
приміщеннях кухонь та санвузлів були замінені дерев’яні вікна на нові металопластикові з 
однокамерним склопакетом. Однак, дані вікна станом на 2017 рік  не відповідають 
вимогам ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд Блоки віконні та 
дверні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Слід зазначити, що всі 
металопластикові вікна дещо просіли, гумові ущільнювачі на деяких вікнах від’єднались, 
більшість вікон не відрегульовані.  
Також всі металеві двері є неутепленими та мають високий рівень теплопередачі. Дані 
двері мають значні нещільності та пропускають багато холодного повітря до будівлі. 
Необхідно замінити всі дерев’яні, металопластикові вікна на нові енергозберігаючі 
металопластикові вікна з коефіцієнтом теплопровідності 1.3 Вт/м2К, а також необхідно 
замінити всі вхідні металеві двері на нові утеплені металеві або металопластикові з 
коефіцієнтом теплопровідності 1.82 Вт/м2К. 
 

   
 

 
Загальна 

площа для 

заміни, м2 

Фактичний 

показник для 

дверей та вікон U, 

Вт/м2К 

Нормований показник U, 

Вт/м2К 

Встановлення нових вікон 

та дверей в будівлі 
665 2,3  1,3 ; 1,82 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2194500 грн 75966 грн 29 Років 

66500 EUR 2302 EUR 29 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 61738 14,01 
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1.3.3 Утеплення підлоги підвалу 

Підвал будівлі має окремий вхід з північної та західної сторони будівлі.  
Підвал є повністю опалювальним. 
Площа підвалу – 1128 м2 По суті це приміщення можна назвати цокольним поверхом, 
оскільки з південної сторони підвалу, рівень підлоги знаходиться на рівня землі, та має 
вікна які виходять назовні. Підвал складається з кількох приміщень, там розташований 
склад білизни, приміщення для зберігання меблів, технічні приміщення в яких розміщені 
інженерні системи, різні підсобні приміщення для потреб персоналу, а також душові для 
проживаючих в гуртожитку та дві спортивні кімнати.  
Підлога підвалу складається з бетонної стяжки. Підлога не утеплена. Перекриття над 
підвалом не утеплене.   
Інженерні системи в підвалі:  

1.    електрощитова (розподільча ввідна шафа); 
2. індивідуальний тепловий пункт  
3. ввідний вузол системи холодного водопостачання 
4. залишок системи вентиляції. 

В підвалі проходить значна частина труб холодного та гарячого водопостачання. Всі туби 
неутеплені та знаходяться в незадовільному стані. Двері в підвал металеві, не утеплені.   

Зважаючи на те що підвал являється цокольним поверхом та повністю опалюється, є 
необхідним провести утеплення підлоги підвалу для зниження тепловтрат. Також при 
утепленні фасаду необхідно провести утеплення фундаменту будівлі на глибину 
промерзання для усунення містків холоду у підвалі. 

Даний захід є довгоокупним, однак він необхідний в повному комплексі термомодернізації 
будівлі. 

 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна товщина утеплювача, 

мм 

Утеплення 

підлоги 

підвалу 

1128 0,36 0,27 50 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1487640 грн 12243 грн 122 Років 

45080 EUR 371 EUR 122 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 9945 2,75 
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1.3.4 Утеплення плаского даху 

Плаский дах в будівлі знаходиться в задовільному стані, функціонує з 1971 року. Дах 
будівлі складається з залізобетонних плит та шару керамзитного утеплювача. Рубероїдне 
покриття даху знаходиться в задовільному стані, місць підтікання не виявлено.  Особливу 
увагу при утепленні даху та перед утепленням стін будівлі необхідно звернути на 
водостічні жолоби та труби. З північної сторони будівлі, було виявлено що значна їх 
частина знаходиться в непридатному стані, частина зруйновані або пошкоджені та не 
справляється з потоком води під час дощу, що призводить до замокання стін будівлі та 
вимивання цементно-піщаного розчину з під цегли.    
За результатами розрахунків встановлено, що коефіцієнт теплопровідності даху становить 

0,93  Вт/м2К. 

  

 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина  

утеплювача, 

мм 

Утеплення підлоги горища методом 

напилення пінополіуретаном 
1127 0,93 0,2 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

743820 грн 93357 грн 8 Років 

22540 EUR 2829 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 75865 17,22 

 

1.3.5 Модернізація системи опалення 

Система опалення в будівлі знаходиться у незадовільному стані, функціонує близько 50 

років. Система опалення однотрубна, розбалансована. Частина труб опалення підтікає. 

Радіатори опалення чавунні, більшість забиті і функціонують лише частково. В цілому 

будівля недогріта. Пропонується замінити стару однотрубну систему опалення на нову 

двотрубну; замінити всі старі труби опалення на нові металопластикові, утеплити частину 
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труб що проходить у неопалюваних приміщеннях; замінити всі радіатори опалення на нові 

біметалеві, а також встановити на нові радіатори терморегулятори для регулювання 

температури у приміщенні.  

   

Найменування Од. виміру Кількість 

Балансування системи опалення:   

Балансування системи опалення  балансувальними клапанами по стояках  
в будівлі (наприклад: Danfoss MSV-BD, або  AB-QM, та подібними.)   

шт. 52 

Система опалення   

Радіатори або конвектори з номінальною потужністю однієї секції не 

менше 120 Вт та робочим тиском не менше 8 атм. (Наприклад: біметалеві 

секційні радіатори Roda) 

секцій 1931 

 Труби поліпропіленові стабілізовані (Наприклад: Wawin Stabi) м.п. 1450 

 Утеплювач каучуковий фольгований м.п. 150 

Встановлення терморегулятори на радіатори шт. 296 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

3798993 грн 57717 грн 66 Років 

115121 EUR 1749 EUR 66 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 46919 10,65 

1.3.6 Модернізація системи вентиляції 

В будівлі гуртожитку діє застаріла природня витяжна система вентиляції. Майже всі 

вентиляційні канали природної вентиляції в будівлі гуртожитку заклеєні шпалерами. В 

результаті чого повітрообмін в приміщенні здійснюється лише за рахунок інфільтрації та 

відкривання вікон, що  є досить не ефективним та призводить до надмірних тепловтрат в 

приміщенні. В санітарних вузлах та на вмивальниках присутня лише природня припливна 
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система вентиляції. Дана система вентиляції не справляється і майже постійно в 

приміщеннях вмивальників тримається  підвищений рівень вологості повітря. В результаті 

чого на стелі утворюється конденсат який наносить значну шкоду, як комунікаціям  так і 

стінам приміщення. В приміщеннях кухні наявна лише природня припливна система 

вентиляції. За рахунок великої кількості проживаючих та постійному інтенсивному 

користуванню кухонним обладнанням дана система вентиляції не забезпечує достатній 

повітрообмін в приміщеннях кухні. В підвалі гуртожитку розташовані два душових 

приміщення для проживаючих, в даних приміщеннях повністю відсутня система вентиляції, 

що призводить до високого рівня вологості в приміщенні та утворення конденсату на стелі 

та стінах, а це впливає на теплофізичні властивості стін, особливо зовнішніх. Такий рівень 

вологості в приміщенні призводить до надмірних тепловтрат через зовнішні стіни. А також 

це негативно впливає на розташовані в приміщенні комунікації.    

  

Найменування 
Од. 

виміру 
Кіл-ть 

Житлові кімнати 

В житлових кімнатах, після встановлення метало пластикових вікон та комплексного утеплення 

фасаду, необхідним є забезпечення повноцінною припливно-витяжною та енергозберігаючою 

системою вентиляції. Пропонується встановити децентралізовану припливно-витяжну систему 

вентиляції з рекуперацією тепла та фільтрацією повітря. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з 

рекуперацією тепла (КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше 

класу G4) та продуктивністю не менше 1500 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 

Р ЭГ ЕС) (Встановити по дві установки на поверх з розводкою 

повітропроводів по житловим кімнатам, або під’єднати до існуючих 

вентиляційних каналів що проходять в стінах попередньо очистивши 

вентиляційні канали природньої вентиляції.) Метод монтажу визначити 

на етапі проектування.   

шт. 9 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 275 
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Кабінети та санвузли  

Пропонується змонтувати систему вентиляції на базі віконних провітрювачів, та настінних 

безшумних вентиляторів змонтованих в вентиляційний канал будівлі. 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 18 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB) та продуктивністю не менше 80 м3/год. 

(Наприклад: Vents Quiet 100 S) 

шт. 7 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB), датчиком руху, таймером та 

продуктивністю не менше 80 м3/год. (Наприклад: Vents Quiet 100) 

шт. 13 

Душова кімната та кімнати особистої гігієни (вмивальники) 

В приміщенні лише природня припливна система вентиляції, що призводить до високої вологості в 

приміщенні та поширення грибка. Пропонується встановити настінний вентилятор з гігростатом, 

підрізати двері або встановити дверні решітки. 

 - Настінний осьовий витяжний вентилятор з автоматичними жалюзями 

продуктивністю не менше 800 м3/год (Наприклад: S&P HV-HE 300) 
шт. 11 

 - Гігростат (Наприклад: Systemair HR1) шт. 11 

Кухня  

В приміщенні лише природня припливна система вентиляції, що призводить до високої вологості в 

приміщенні та поширення грибка. Пропонується встановити настінний вентилятор з гігростатом, 

підрізати двері або встановити дверні решітки. 

 - Витяжний кухонний зонт з нержавіючої сталі та жироулавлюючим 

фільтром 
шт. 8 

- Настінний осьовий витяжний вентилятор з гігростатом, високим тиском 

та продуктивністю не менше 200 м3/год (Наприклад: S&P EB-250) 
шт. 8 

 - Повітропроводи з оцинкованої сталі товщ. 0,5-0,7 мм м.кв. 67 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1999470 грн 242583 грн 8 Років 

60590 EUR 7351 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 196736 44,69 
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1.3.7 Заміна системи освітлення 

На разі в будівлі наявна лише стара система освітлення, всі існуючі лампи в будівлі – це 

загалом лампи розжарювання або старі люмінесцентні лампи,  які є досить 

неекономічними та споживають значну частину електричної енергії в будівлі. Необхідно 

здійснити повну заміну всіх освітлювальних приладів (світильників) на нові LED 

світильники, з новою розводкою електропроводки для системи освітлення та новими 

вимикачами.  

Всі заходи по заміні системи освітлення необхідно об’єднати з заходами по заміні 

системи електропостачання.  

 

 

 Кількість для 

заміни, шт 

Потужність ламп, 

Вт 
Ефективність, лм/Вт 

Встановлення нових ламп 

LED (заміна ламп 

розжарювання) 

596 16 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

478500 грн 28182 грн 8 Років 

14500 EUR 854 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 43450 8,26 
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1.3.8 Встановлення індивідуального теплового пункту 

Будівля живиться теплом від центральної котельні. В будівлі встановлений старий 

індивідуальний тепловий пункт, відсутня автоматична регуляція тиску, погодозалежне 

регулювання, тощо. Всі операції (перекрити подачу теплоносія) можна здійснити лише в 

ручному режимі за допомогою вентиля. В будівлі наявний новий Тепловий лічильник 

(витратомір «SHARKY»). Всі труби що знаходяться в ІТП не утеплені.  

Рекомендується впровадження автоматичного регулювання теплового навантаження 
шляхом облаштування індивідуального теплового пункту (ІТП). Основою ІТП є система 
автоматичного регулювання залежно від погоди та режиму роботи будівлі, завдяки чому 
відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   
Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню індивідуального теплового 
пункту з заходами по заміні системи опалення.  

 
 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Автоматика управління шт. 1 

Циркуляційні насоси (основний та резервний) шт. 2 

Регулятор перепаду тиску шт. 1 

Змішувальний вузол (триходовий клапан з сервоприводом) шт. 1 

Регулююча арматура компл. 1 

Вимірювальні прилади компл. 1 

Система фільтрації шт. 1 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

549000 грн 27819 грн 20 Років 

16636 EUR 843 EUR 20 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 25933 7,28 
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1.3.9 Встановлення геліосистем для забезпечення потреб ГВП 

На даний момент в гуртожитку споживається гаряча вода від центральної системи гарячого 
водопостачання. В рамках енергоаудиту було прораховано доцільність встановлення 
комбінованих геліосистем для даної будівлі як основного джерела для приготування 
гарячої води. Оскільки на даний момент в будівлі наявна стара центральна система 
гарячого водопостачання, то є необхідним створити нову центральну розводку гарячого 
водопостачання для всієї будівлі з ПВХ труб. 
Місце розміщення геліосистеми – покрівля будівлі. Геліосистема призначена лише для 
підігріву води. 

 

Найменування Од. виміру Кількість 

Геліосистема   

Компактна геліостанція (наприклад: Logasol (з енергозберігаючим 
насосом)) 

шт. 1 

Сонячний модуль (наприклад: EMS plus) шт. 1 

Пристрій керування (наприклад: Logamatic) шт. 1 

Вертикальний сонячний колектор (наприклад: Logasol) шт. 30 

Рідина колектора (наприклад: Tifocor L 45/55%, 20 л.) шт. 20 

Бак мембранний розширювальний шт. 1 

Бак-водонагрівач шт. 4 

Відокремлював повітря для сонячних колекторів (наприклад: Logasol) шт. 3 

Комплект гідравлічного з’єднання рядів (наприклад: Logasol) шт. 3 

Комплект гідравлічного підключення пласкої покрівлі (наприклад: 
Logasol) 

шт. 3 

Комплекс додатковий для монтажу на пласкій покрівлі (вертикальний) 
(наприклад: Logasol) 

шт. 27 

Комплект основний для монтажу на пласкій покрівлі (вертикальний) 
(наприклад: Logasol) 

шт. 3 

Розводка та утеплення труб гарячого водопостачання в будівлі   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. м.п. 390 

Утеплення каучуковим утеплювачем для ПВХ м.п. 170 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1547568 грн 231000 грн 6 Роки 

46896 EUR 7000 EUR 6 Роки 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова 210893 58,42 
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1.3.10 Заміна системи холодного водопостачання 

Існуюча розводка системи холодного водопостачання складається з нових ПВХ труб, старих 

металевих труб, які знаходяться у незадовільному стані. В будівлі існує 35 санвузлів, 19 

душових кабінок та  8 кімнат для особистої гігієни (вмивальників). Середньодобове 

споживання холодної води у будівлі складає більше 72 м3, середньомісячне споживання 

складає 1820 м3. Основна частина холодного водопостачання споживається у 

вмивальниках, туалетних бачках та душових. Всі змішувачі води знаходяться у 

незадовільному стані, низької якості, та сприяють надмірному споживанню води. Всі 

душові крани встановлені без душових голівок та насадок, дані душові змішувачі 

споживають близько 16 літрів на хвилину що в декілька разів перевищує споживання 

нових.  Середнє споживання в одному монокрані або змішувачі складає приблизно 12 

літрів за хвилину. Більшість туалетних бачків знаходяться також в незадовільному стані. 

Середня місткість одного туалетного бачка складає 11 літрів. Окрім того багато туалетів 

протікає, резинові клапани не витримують, що сприяє неефективному споживанню води у 

будівлі. 

Є доцільним повність замінити існуючу розводку системи холодного водопостачання та 

водовідведення, встановити нові економічні змішувачі, душові голівки, які споживають від 

2 до 8 літрів води на хвилину  та нові туалетні компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 

літри, та 6 літрів). А також для захисту нової системи холодного водопостачання та 

збільшення строку служби всієї системи необхідно встановити регулятори тиску води в 

системі й фільтр грубого очищення води. 
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Найменування Од. виміру Кількість 

Нова розводка труб холодного водопостачання та водовідведення   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 50 м.п. 250 

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 20 м.п. 145 

Нові змішувачі або насадки для зниження споживання води   

Змішувачі води з споживанням 2-4,5 л/хв. шт. 80 

Нові компакт-системи з бачком на дві кнопки   

Компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). шт. 35 

Нові душові головки або змішувачі   

Душова головка з споживанням до 8 л/хв. шт. 21 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

599841 грн 224928 грн 3 Роки 

18177 EUR 6816 EUR 3 Роки 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається м3/рік CO2, тонн/рік 

Водопостачання та 

водовідведення 
20000 0 

 

1.3.11 Заміна системи електропостачання 

У гуртожитку функціонує електрична мережа з дня побудови будівлі і введення її в 

експлуатацію, а це близько 50 років. Дана електрична мережа знаходиться в 

незадовільному стані. Рівень навантаження на мережу з початку її запуску зріс в десятки 

разів. Більшість проводів, розеток та автоматів не витримують навантаження і часто 

спрацьовують, вимикається світло або перегорають автомати. Нерідко бувають короткі 

замикання у розетках чи вимикачах. В наслідок інтенсивної експлуатації та відсутності 

модернізація дана мережа використала свій ресурс роботи й не відповідає технічним 

нормам діючих вимог. У разі встановлення додаткового навантаження від нового 

обладнання система не витримає. Схема електропостачання на сьогоднішній день 

відсутня.  

Необхідним є замінити стару алюмінієву електропроводку на нову, п’яти провідну мідну 

систему з типом заземлення TN-S, а також встановити нові розподільчі щити на поверхах з 

повною заміною всіх автоматів та пристроїв захисту. Під час монтажу, необхідно 

застосувати новітні методи по з’єднанню частин електричної мережі, що дозволить 

знизити втрати на опір в мережі. Слід розглянути облаштування кабелів у пластикових 

кабель-каналах або інших декоративних конструкціях які полегшують монтаж та 

обслуговування нової системи електропостачання. Ввідні шафи що знаходяться у підвалі 
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рекомендується замінити на нові більш сучасні з новою системою захисту від 

перенавантажень та коротких замикань.     

Найменування Од. виміру Кількість 

Нова електропроводка   

Кабель ВВГнгд 3х2,5 м.п. 3000 

Кабель ВВГнгд 3х1,5 м.п. 2300 

Нові вимикачі та розетки   

Розетка подвійна (наприклад: Schneider-Electric Asfora)  шт. 670 

Вимикач на дві кнопки (наприклад: Schneider-Electric Asfora 2) шт. 200 

Нові автомати та апарати захисту    

Автоматичний вимикач, 16 Ампер тип «C» (наприклад: Schneider Electric, 
серія «Easy9». Для розеток 

шт. 75 

Автоматичний вимикач, 10 Ампер тип «C» (наприклад: Schneider Electric, 
серія «Easy9». Для вимикачів (освітлення) 

шт. 75 

Нові щити освітлення на поверхах   

Корпус металлический ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 (наприклад: TREND, IEK) шт. 12 

Головний розподільчий щит  шт. 2 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

999735 грн 9999 грн 46 Років 

30295 EUR 303 EUR 46 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 15419 5,08 

1.3.12 Аналіз економічної доцільності 

Для обґрунтування та оцінки економічної ефективності впровадження енергоощадних 

заходів, що потребують значних фінансових інвестицій та залучення коштів банківських 

установ, проведено фінансовий аналіз, який базується на визначенні:  

- чистої приведеної вартості; 

- внутрішньої норми прибутковості;  

- простого періоду окупності. 
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1.2.13 Висновок 

Зважаючи на зростання фінансових видатків кожного року на оплату усіх видів енергії 

витрачається значна частка коштів на утримання будівлі, на діаграмі показано фінансові 

витрати власника будівлі на енергетичні носії протягом 2015-2017рр. 

 

 
 

Заходи 

Первинні 
інвестиції 

Первинні 
інвестиції 

Чиста 

економія 

Проста 

Окупність 

від 

базової 

лінії 

(simple 

payback) 

ESR IRR NPV 
Строк 

служби 

[EUR] [UAH] 
[UAH] 

/рік 
[рік] [%] [%] [UAH] [рік] 

Утеплення фасадів 
будівлі 

101750 3357750 193611 17 15 28 38349069 25 

Заміна вікон та дверей 66500 2194500 75966 29 6 22 14275628 20 

Утеплення підлоги 
підвалу 

45080 1487640 12243 122 1 10 1302642 20 

Утеплення плаского 
даху 

22540 743820 93357 8 7 39 19258326 20 

Заміна системи 
опалення 

115121 3798993 57717 66 5 14 8976135 30 

Модернізація системи 
вентиляції 

60590 1999470 242583 8 19 38 49988123 25 

Заміна системи 
освітлення 

14500 478500 28182 8 15 29 5615821 20 

Встановлення ІТП 16636 549000 27819 20 3 27 6692800 15 

Встановлення 
геліосистем для 
забезпечення потреб 
ГВП 

46896 1547568 231000 6 20 56 45007139 15 

Заміна системи 
холодного 
водопостачання 

18177 599841 224928 3 18 67 47455334 25 

Заміна системи 
електропостачання 

30295 999735 9999 46 5 18 3746202 25 

РАЗОМ: 538085 17756805 1197405 14 72 31 247822569 20,5 
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У результаті проведених робіт на об’єкті, аналізу багатьох даних щодо фізичного стану 

будівлі, пропонуються до впровадження наступні заходи: 

1. Утеплення стін 

2. Заміна вікон та заміна дверей 

3. Утеплення підлоги підвалу 

4. Утеплення плаского даху 

5. Заміна системи опалення  

6. Модернізація системи вентиляції 

7. Заміна системи освітлення 

8. Встановлення нового індивідуального теплового пункту 

9. Встановлення геліосистем для забезпечення потреб ГВП 

10. Заміна системи холодного водопостачання та водовідведення 

11. Заміна системи електропостачання. 

За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу енергоефективних заходів 

відносно базового рівня енергоспоживання (2017 рік) складатиме: 

ESR (energy saving ratio) = 72% (разом із переходом на комбіновані геліосистеми).  

Це дасть змогу щорічно економити 1197405,00 грн для будівлі  при опції підвищення 

тарифів на всі види енергії в цілому на 30% 

IRR = 31% 

NPV = 247822569,00  
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Наведена економія отриманої енергії, розрахована від фактичного споживання, розділена 

на  економії від окремого джерела енергії: 

Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням першочергових заходів становить 

308,02 тон/рік (розраховано від базового значення споживання теплової енергії). 

Після впровадження всіх заходів очікувані наступні результати: 

 постійне забезпечення протягом опалювального періоду нормованих температур  

внутрішнього повітря у всіх приміщеннях будівлі, покращення умов теплового 

комфорту перебування проживаючих; 

 забезпечення  регулювання необхідних параметрів внутрішнього повітря у 

приміщеннях з урахуванням інтенсивності сонячного випромінювання і контролю 

температури у приміщеннях протягом усього опалювального періоду залежно від 

температури зовнішнього повітря, унеможливлення  подачі надлишкової кількості 

теплоти у періоди потепління;  

 зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів трубопроводів та витоків 

теплоносія; 

 забезпечення  нормативних показників освітленості  у приміщеннях будівлі. 

 

Клас енергоефективності будівлі: будівля відповідає класу енергоефективності G, що 

дорівнює 185,7 кВт*год/м2 будівлі і не відповідає європейським стандартам. 

 

Клас енергоефективності що стане після проведення термомодернізації та впровадження 

всіх заходів та буде відповідати класу D и споживатиме 84,5 кВт*год/м2 будівлі. 
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1.3. Гуртожиток No 5 

 

Будівля гуртожитку №5 побудована у 1977 році. Гуртожиток жіночого типу. Будівля 

знаходиться у задовільному стані. Підчас аналізу були виявлені основні проблеми такі як: 

забиті вентиляційні канали, повна відсутність будь якої механічної вентиляції у 

приміщеннях кухонь, душових і сан вузлів; старі дерев’яні вікна в яких з плином часу 

утворилися тріщини та місця розсихання рами, що підвищує рівень інфільтрації в будівлі; 

неенергоефективна система водопостачання та водовідведення яка протікає, старі не 

економічні змішувачі, крани та туалетні бачки, що споживають по 12-14 л/хв. Також в 

незадовільному стані знаходиться система освітлення та електропостачання, яка не 

витримує існуючого навантаження на мережу та часто вимикається світло і виходять з ладу 

пристрої захисту (автомати), розетки та вимикачі. Всі встановленні лампи в приміщенні 

старого типу (лампи розжарювання та старі люмінесцентні лампи) які споживають значну 

кількість електроенергії та є неенергоефективними. Радіатори системи опалення 

знаходиться у задовільному стані, однак загалом система розбалансована, промивка 

системи не проводилася, внаслідок чого система та більшість радіаторів забиті та 

функціонують лише на 50-60%.  

Пропонується проведення комплексної термомодернізації  будівлі з заміною всіх існуючих 

інженерних систем та проведення комплексного утеплення фасадів і горища з попереднім 

ремонтом покрівлі даху, а також з повною заміною всіх існуючих вікон та вхідних дверей.  

Рік забудови 1977 р. 

Кількість поверхів 9 

Кількість житлових кімнат 253 

Кількість проживаючих 620 чоловік 

Площа забудови 2065 м2 

Опалювальна площа 9361 м2 

Опалювальний об’єм 29798 м3 

Загальна площа стін 5141 м2 

Площа даху 2065 м2 

Площа підвалу або підлоги на першому 
поверсі 

1652 м2 

Загальна площа вікон 1173 м2 
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Споживання енергоресурсів за 3 останні роки 

Тип енергоносія 2015 2016 2017 
Середньорічне 

споживання 

Теплопостачання та гаряче 
водопостачання, Гкал 

1112 1122 999 1078 

Електроенергія, кВт*г  364060 387398 328897 360118 

Холодне водопостачання та 
водовідведення, м3 

32292 30684 20382 27786 

 

1.3.1 Утеплення стін 

Стан фасадів будівлі – фасади знаходяться у задовільному стані. Пропонується провести 

комплексне утеплення всіх стін будівлі для зменшення втрат тепла через них. 

Рівень складності для утеплення фасаду – низький. 

Стан відмостки – задовільний. Особливу увагу слід звернути на відведення водостоків від 

будівлі на необхідну відстань. 

 
Загальна площа 

для утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина 

утеплювача, 

мм 

Утеплення фасадів будівлі 

(мінеральна вата) 
5141 1,12 0,3 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

8482650 грн 524964 грн 16 Років 

257050 EUR 15908 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 426657 95,85 

1.3.2 Заміна вікон та дверей 

У будівлі гуртожитку 90% дерев’яних вікон, які знаходяться у незадовільному стані. Під 

плином часу рами дерев’яних вікон  отримали тріщини і місця розсихання. В даних вікнах 

скло нещільно прилягає до рами, а також сама рама вікна прилягає нещільно до стіни в 

результаті чого в зимовий період холодне повітря потрапляє у середину будівлі і 

підвищується рівень інфільтрації та тепловтрат. Всі металеві двері є неутепленими та мають 

високий рівень теплопередачі. Дані двері мають значні нещільності та пропускають багато 

холодного повітря до будівлі. Необхідно замінити всі дерев’яні, металопластикові вікна на 

нові енергозберігаючі металопластикові вікна з коефіцієнтом теплопровідності 1.3 Вт/м2К, 
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а також необхідно замінити всі вхідні металеві двері на нові утеплені металеві або 

металопластикові з коефіцієнтом теплопровідності 1.82 Вт/м2К. 

  

 
Загальна 

площа для 

заміни, м2 

Фактичний 

показник для 

дверей та вікон U, 

Вт/м2К 

Нормований показник U, 

Вт/м2К 

Встановлення нових вікон 

та дверей в будівлі 
1173 2,3;2,2  1,3;1,82 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

3870900 грн 145563 грн 27 Років 

117300 EUR 4411 EUR 27 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 118314 26,86 

1.3.3 Утеплення плаского даху 

Плаский дах у будівлі знаходиться у задовільному стані, функціонує з 1977 року. Дах 
будівлі складається з залізобетонних плит та шару керамзитного утеплювача. Рубероїдне 
покриття даху знаходиться у задовільному стані, місць підтікання не виявлено.    
На основі розрахунків встановлено, що коефіцієнт теплопровідності даху становить 0,81  

Вт/м2К. 
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 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина  

утеплювача, 

мм 

Утеплення підлоги горища методом 

напилення пінополіуретаном 
2065 0,81 0,2 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1362900 грн 166056 грн 8 Років 

41300 EUR 5032 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 134969 30,64 
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1.3.4 Утеплення підлоги підвалу 

Підвал будівлі має окремий вхід з північної та західної сторони будівлі.  
Підвал є повністю опалювальним. 
Площа підвалу – 1652 м2.По суті це приміщення можна назвати цокольним поверхом, 
оскільки в частині підвалу, рівень підлоги знаходиться на рівня землі, та має вікна які 
виходять назовні. Підвал складається з великої кількості приміщень, більшість цих 
приміщень пустує. В  підвалі розташований склад білизни, приміщення для зберігання 
меблів, технічні приміщення в яких розміщені інженерні системи, різні підсобні 
приміщення для потреб персоналу, а також там знаходяться душові для проживаючих в 
гуртожитку.  
Підлога у підвалі є різною, в основному складається з бетонної стяжки, однак в деяких 
приміщення відсутній будь-який настил на підлозі, тобто просто ґрунтова підлога. Підлога 
не утеплена. Перекриття над підвалом не утеплене.   
Інженерні системи у підвалі:  

1. електрощитова (розподільча ввідна шафа); 
2. індивідуальний тепловий пункт  
3. ввідний вузол системи холодного водопостачання 
4. залишок системи вентиляції 

В підвалі проходить значна частина труб холодного та гарячого водопостачання. Огляд 
інженерні системи в підвалі, а саме системи холодного, гарячого водопостачання та 
систему подачі і розподілу теплоти, виявив, що близько 80% труб які проходять у підвалі не 
утеплені. Всі труби що проходять в підвалі та в неопалювальних приміщеннях необхідно 
утеплити, для зниження тепловтрат в системі опалення та гарячого водопостачання, а 
також це усуне руйнування труб та інших комунікацій внаслідок зменшення конденсату що 
утворюється на трубах холодного водопостачання.  Двері у підвал металеві, не утеплені.   

Зважаючи на те що підвал являється цокольним поверхом та повністю опалюється, є 
необхідним провести утеплення підлоги підвалу для зниження тепловтрат. Також при 
утепленні фасаду необхідно провести утеплення фундаменту будівлі на глибину 
промерзання для усунення містків холоду у підвалі. 

Даний захід є довгоокупним, однак він необхідний в повному комплексі термомодернізації 

будівлі. 

 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна товщина утеплювача, 

мм 

Утеплення 

підлоги 

підвалу 

1652 0,37 0,27 50 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2180640 грн 21978 грн 99 Років 

66080 EUR 666 EUR 99 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 17865 4,06 
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1.3.5 Модернізація системи опалення 

Система опалення в будівлі знаходиться у незадовільному стані, функціонує більше 50 

років. Система опалення однотрубна, розбалансована. Частина труб опалення підтікає. 

Радіатори опалення чавунні, більшість забиті і функціонують лише на 50-60%. Будівля 

недогріта. Пропонується замінити стару однотрубну систему опалення на нову двотрубну. 

Замінити всі старі труби опалення на нові металопластикові, утеплити частину труб що 

проходить у неопалюваних приміщеннях. Замінити всі радіатори опалення на нові 

біметалеві, а також встановити на нові радіатори терморегулятори для регулювання 

температури в приміщенні.  

Більш детальну комплектацію системи опалення необхідно визначити на стадії 

проектування. 

  

Найменування Од. виміру Кількість 

Балансування системи опалення:   

Балансування системи опалення  балансувальними клапанами по стояках  
в будівлі (наприклад: Danfoss MSV-BD, або  AB-QM, та подібними.)   

шт. 52 

Система опалення   

Радіатори або конвектори з номінальною потужністю однієї секції не 
менше 120 Вт та робочим тиском не менше 8 атм. (Наприклад: біметалеві 
секційні радіатори Roda) 

секцій 2660 

 Труби поліпропіленові стабілізовані (Наприклад: Wawin Stabi) м.п. 3000 

 Утеплювач каучуковий фольгований м.п. 300 

Встановлення терморегулятори на радіатори шт. 380 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

5869347 грн 74217 грн 79 Років 

177859EUR 2249 EUR 79 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 60314 13,69 
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1.3.6 Модернізація системи вентиляції 

В будівлі гуртожитку діє застаріла природня витяжна система вентиляції. Майже всі 

вентиляційні канали природної вентиляції в будівлі гуртожитку заклеєні шпалерами. В 

результаті чого повітрообмін в приміщенні здійснюється лише за рахунок інфільтрації та 

відкривання вікон, що  є досить неефективним та призводить до надмірних тепловтрат в 

приміщенні. В санітарних вузлах та на вмивальниках присутня лише природня припливна 

система вентиляції. Дана система вентиляції не справляється і майже постійно у 

приміщеннях вмивальників тримається  підвищений рівень вологості повітря. В результаті 

чого на стелі утворюється конденсат який наносить значну шкоду, як комунікаціям так і 

стінам приміщення. В приміщеннях кухні наявна лише природня припливна система 

вентиляції. За рахунок великої кількості проживаючих та постійному інтенсивному 

користуванню кухонним обладнанням дана система вентиляції не забезпечує достатній 

повітрообмін в приміщеннях кухні. В підвалі гуртожитку розташовані два душових 

приміщення для проживаючих, в даних приміщеннях повністю відсутня система вентиляції, 

що призводить до високого рівня вологості в приміщенні та утворення конденсату на стелі 

та стінах, а це впливає на теплофізичні властивості стін, особливо зовнішніх. Такий рівень 

вологості в приміщенні призводить до надмірних тепловтрат через зовнішні стіни. А також 

це негативно впливає на розташовані в приміщенні комунікації.    
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Найменування 
Од. 

виміру 
Кіл-ть 

Житлові кімнати 

В житлових кімнатах, після встановлення метало пластикових вікон та комплексного утеплення 

фасаду, необхідним є забезпечення повноцінною припливно-витяжною та енергозберігаючою 

системою вентиляції. Пропонується встановити децентралізовану припливно-витяжну систему 

вентиляції з рекуперацією тепла та фільтрацією повітря. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 4000 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 3000 ПЕ ЄС) Встановлюємо 1 на два 

поверхи з розводкою повітропроводів по приміщенням.  

шт. 4 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 330 

Кабінети та санвузли  

Пропонується змонтувати систему вентиляції на базі віконних провітрювачів, та настінних 

безшумних вентиляторів змонтованих в вентиляційний канал будівлі. 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 10 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB) та продуктивністю не менше 80 м3/год. 

(Наприклад: S&P Silent-100 CZ) 

шт. 10 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB), датчиком руху, таймером та 

продуктивністю не менше 80 м3/год. (Наприклад: S&P Silent-100 CDZ) 

шт. 72 

Душова кімната та кімнати особистої гігієни (вмивальники) 

В приміщенні лише природня припливна система вентиляції, що призводить до високої вологості в 

приміщенні та поширення грибка. Пропонується встановити настінний вентилятор з гігростатом, 

підрізати двері або встановити дверні решітки. 

 - Настінний осьовий витяжний вентилятор з автоматичними жалюзями 

продуктивністю не менше 800 м3/год (Наприклад: S&P HV-HE 300) 
шт. 70 

 - Гігростат (Наприклад: Systemair HR1) шт. 70 

Кухня 

В приміщенні лише природня припливна система вентиляції, що призводить до високої вологості в 

приміщенні та поширення грибка. Пропонується встановити настінний вентилятор з гігростатом, 

підрізати двері або встановити дверні решітки. 

 - Витяжний кухонний зонт з нержавіючої сталі та жироулавлюючим 

фільтром 
шт. 31 

 - Повітропроводи з оцинкованої сталі товщ. 0,5-0,7 мм м.кв. 120 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

3089130 грн 216711 грн 14 Років 

93610 EUR 6567 EUR 14 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 176643 39,91 
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1.3.7 Заміна системи освітлення 

В будівлі встановлена стара система освітлення, всі існуючі лампи що розміщені в будівлі – 

це лампи розжарювання або старі люмінесцентні лампи,  які є досить неекономічними та 

споживають значну частину електричної енергії в будівлі. Пропонується повна заміна всіх 

світильників, вимикачів та заміна електропроводки системи освітлення. Цей захід дасть 

змогу уникнути передчасного виходу з ладу нових LED ламп, та усуне існуючі проблеми з 

системою освітлення в гуртожитку. Було розраховано інвестиції та економію при повній 

заміні системи освітлення, яка включає в себе, заміну освітлювальних приладів 

(світильників), встановлення нових LED ламп, вимикачів, та прокладку нової 

електропроводки для системи освітлення. 

  

 

Всі заходи по заміні системи освітлення необхідно об’єднати з заходами по заміні 

системи електропостачання.  

 Кількість для 

заміни, шт 

Потужність ламп, 

Вт 
Ефективність, лм/Вт 

Встановлення нових ламп 

LED (заміна ламп 

розжарювання) 

1470 16 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1031250 грн 32802 грн 31 Років 

31250 EUR 994 EUR 31 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 50551 9,6 
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1.3.8 Встановлення індивідуального теплового пункту 

Будівля живиться теплом від центральної котельні. В будівлі встановлений старий 

індивідуальний тепловий пункт, відсутня автоматична регуляція тиску, погодозалежне 

регулювання, тощо. Всі операції (перекрити подачу теплоносія) можна здійснити лише у 

ручному режимі за допомогою вентиля. В будівлі наявний новий Тепловий лічильник 

(витратомір «SHARKY»). Більша частина труб, що знаходяться в ІТП не утеплені.  

Рекомендується впровадження автоматичного регулювання теплового навантаження 
шляхом облаштування індивідуального теплового пункту (ІТП). Основою ІТП є система 
автоматичного регулювання залежно від погоди та режиму роботи будівлі, завдяки чому 
відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   
Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню індивідуального теплового 
пункту з заходами по заміні системи опалення.  

  

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Автоматика управління шт. 1 

Циркуляційні насоси (основний та резервний) шт. 2 

Регулятор перепаду тиску шт. 1 

Змішувальний вузол (трьохходовий клапан з сервоприводом) шт. 1 

Регулююча арматура компл. 1 

Вимірювальні прилади компл. 1 

Система фільтрації шт. 1 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

627000 грн 92763 грн 7 Років 

19000 EUR 2811 EUR 7 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 75393 17,11 
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1.3.9 Встановлення геліосистем для забезпечення потреб ГВП 

На даний момент в гуртожитку споживається гаряча вода від центральної системи гарячого 
водопостачання. У результаті енергоаудиту було прораховано доцільність встановлення 
комбінованих геліосистем для даної будівлі як основного джерела для приготування 
гарячої води.  
Місце розміщення геліосистеми – покриття будівлі. Геліосистема призначена лише для 
підігріву води. 

Було розрахувано інвестиції та економію з врахуванням нової розводки гарячого 

водопостачання. 

Найменування Од. виміру Кількість 

Геліосистема   

Компактна геліостанція (наприклад: Logasol (з енергозберігаючим 
насосом)) 

шт. 1 

Сонячний модуль (наприклад: EMS plus) шт. 1 

Пристрій керування (наприклад: Logamatic) шт. 1 

Вертикальний сонячний колектор (наприклад: Logasol) шт. 30 

Рідина колектора (наприклад: Tifocor L 45/55%, 20 л.) шт. 20 

Бак мембранний розширювальний шт. 1 

Бак-водонагрівач шт. 4 

Відокремлював повітря для сонячних колекторів (наприклад: Logasol) шт. 3 

Комплект гідравлічного з’єднання рядів (наприклад: Logasol) шт. 3 

Комплект гідравлічного підключення пласкої покрівлі (наприклад: 
Logasol) 

шт. 3 

Комплекс додатковий для монтажу на пласкій покрівлі (вертикальний) 
(наприклад: Logasol) 

шт. 27 

Комплект основний для монтажу на пласкій покрівлі (вертикальний) 
(наприклад: Logasol) 

шт. 3 

Розводка та утеплення труб гарячого водопостачання в будівлі   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. м.п. 560 

Утеплення каучуковим утеплювачем для ПВХ, в підвалі та в інших 
неопалюваних приміщеннях 

м.п. 150 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1950168 грн 280500 грн 7 Років 

59096 EUR 8500 EUR 7 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Тепло 183062 44,22 
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1.3.10 Заміна системи холодного водопостачання 

Існуюча розводка системи холодного водопостачання складається з нових ПВХ труб, старих 

металевих труб, які знаходяться у незадовільному стані. В будівлі існує 72 санвузлів, 103 

душових кабінки та  32 кімнати для особистої гігієни (вмивальників). Середньодобове 

споживання холодної води у будівлі складає більше 105 м3, середньомісячне споживання 

складає 3244 м3. Основна частина холодного водопостачання споживається у 

вмивальниках, туалетних бачках та душових. Всі змішувачі води знаходяться у 

незадовільному стані, низької якості, та сприяють надмірному споживанню води. Всі 

душові крани встановлені без душових голівок та насадок, дані душові змішувачі 

споживають близько 16 літрів на хвилину що в декілька разів перевищує споживання 

нових.  Середнє споживання в одному монокрані або змішувачі складає приблизно 12 

літрів за хвилину. Більшість туалетних бачків знаходяться також у незадовільному стані. 

Середня місткість одного туалетного бачка складає 11 літрів. Окрім того багато туалетів 

протікає, резинові клапани не витримують, що сприяє неефективному споживанню води у 

будівлі. 

Доцільним буде повністю замінити існуючу розводку системи холодного водопостачання 

та водовідведення на пластикові труби. Та встановити нові економічні змішувачі, душові 

голівки, які споживають від 2 до 8 літрів води на хвилину  та нові туалетні компакт-системи 

з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). А також для захисту нової системи холодного 

водопостачання та збільшення строку служби всієї системи необхідно встановити 

регулятори тиску води в системі та фільтр грубого очищення води. 

   

Найменування Од. виміру Кількість 

Нова розводка труб холодного водопостачання та водовідведення   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 50 м.п. 460 

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 20 м.п. 250 

Нові змішувачі або насадки для зниження споживання води   

Змішувачі води з споживанням 2-4,5 л/хв. шт. 280 

Нові компакт-системи з бачком на дві кнопки   

Компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). шт. 72 

Нові душові головки або змішувачі   

Душова головка з споживанням до 8 л/хв. шт. 103 
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Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1235652 грн 233046 грн 5 Років 

37444 EUR 7062 EUR 5 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається м3/рік CO2, тонн/рік 

Водопостачання та 

водовідведення 
19100 0 

 

1.3.11 Заміна системи електропостачання 

В гуртожитку функціонує електрична мережа з дня побудови будівлі і введення її в 

експлуатацію, а це близько 40 років. Дана електрична мережа знаходиться у 

незадовільному стані. Рівень навантаження на мережу з початку її запуску зріс в десятки 

разів. Більшість електропроводів, розеток та автоматів не витримують навантаження і 

часто спрацьовують, вимикається світло, перегорають лампочки або виходять з ладу 

автомати. Нерідко бувають короткі замикання в розетках чи вимикачах. Внаслідок 

інтенсивної експлуатації та відсутності модернізація дана мережа використала свій ресурс 

роботи, та не відповідає технічним нормам вимог. У разі встановлення додаткового 

навантаження від нового обладнання система не витримає додаткового приросту 

навантаження. Схема електропостачання на сьогоднішній день відсутня.  

Пропонується замінити стару алюмінієву електропроводку на нову, п’яти провідну мідну 

систему з типом заземлення TN-S, а також встановити нові розподільчі щити на поверхах з 

повною заміною всіх автоматів та пристроїв захисту. Під час монтажу, необхідно 

застосувати новітні методи по з’єднанню частин електричної мережі, що дозволить 

знизити втрати на опір в мережі. Слід розглянути облаштування кабелів в пластикових 

кабель-каналах або інших декоративних конструкціях які полегшують монтаж та 

обслуговування нової системи електропостачання. Ввідні шафи що знаходяться у підвалі 

рекомендується замінити на нові більш сучасні з новою системою захисту від 

перенавантажень та коротких замикань. Більш детальну комплектацію системи 

електропостачання необхідно визначити на етапі проектування, з урахуванням нового 

обладнання що буде встановлене підчас енергомодернізації будівлі.  

 

Найменування Од. виміру Кількість 

Нова електропроводка   

Кабель ВВГнгд 3х2,5 м.п. 4734 

Кабель ВВГнгд 3х1,5 м.п. 3156 
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Нові вимикачі та розетки   

Розетка подвійна (наприклад: Schneider-Electric Asfora)  шт. 1200 

Вимикач на дві кнопки (наприклад: Schneider-Electric Asfora 2) шт. 350 

Нові автомати та апарати захисту    

Автоматичний вимикач, 16 Ампер тип «C» (наприклад: Schneider Electric, 
серія «Easy9». Для розеток 

шт. 150 

Автоматичний вимикач, 10 Ампер тип «C» (наприклад: Schneider Electric, 
серія «Easy9». Для вимикачів (освітлення) 

шт. 180 

Нові щити освітлення на поверхах   

Корпус металлический ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 (наприклад: TREND, IEK) шт. 40 

Головний розподільчий щит  шт. 3 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1544565 грн 37719 грн 41 Років 

46805 EUR 1143 EUR 41 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 26826 8,85 

 

1.3.12 Аналіз економічної доцільності 

Для обґрунтування та оцінки економічної ефективності впровадження енергоощадних 

заходів, що потребують значних фінансових інвестицій та залучення коштів банківських 

установ, проведено фінансовий аналіз, який базується на визначенні: 

- чистої приведеної вартості; 

- внутрішньої норми прибутковості;  

- простого періоду окупності. 

1.3.13 Висновок 

Зважаючи на зростання фінансових видатків кожного року на оплату усіх видів енергії 

витрачається значна частка коштів на утримання будівлі, на діаграмі показано фінансові 

витрати власника будівлі на енергоносії протягом 2015-2017рр. 
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Заходи 

Первинні 
інвестиції 

Первинні 
інвестиції 

Чиста 

економія 

Проста 

Окупність 

від 

базової 

лінії 

(simple 

payback) 

ESR IRR NPV 
Строк 
служби 

[EUR] [UAH] 
[UAH] 

/рік 
[рік] [%] [%] [UAH] [рік] 

Утеплення фасадів 
будівлі 

257050 8482650 524964 16 26 29 104528523 25 

Заміна вікон та дверей 117300 3870900 145563 27 7 23 27651707 20 

Утеплення плаского 
даху 

41300 1362900 166056 8 8 39 34227079 20 

Утеплення підлоги 
підвалу 

66080 2180640 21978 99 1 11 2772636 20 

Заміна системи 
опалення 

177859 5869347 74217 79 4 13 10672102 30 

Модернізація системи 
вентиляції 

93610 3089130 216711 14 11 30 43513056 25 

Заміна системи 
освітлення 

31250 1031250 32802 31 13 21 6088170 15 

Встановлення ІТП 19000 627000 927763 7 5 42 19237102 20 

Встановлення 
геліосистем для потреб 
ГВП 

59096 1950168 280500 3 15 63 56275331 15 

Заміна системи 
холодного 
водопостачання 

37444 1235652 233046 5 11 47 48625979 25 

Заміна системи 
електропостачання 

46805 1544565 37719 41 7 19 6689301 30 

РАЗОМ: 946794 31244202 1826319 17 88 30 379953453 21 
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В результаті проведених робіт на об’єкті, аналізу багатьох даних щодо фізичного стану 

будівлі пропонується до впровадження наступні заходи: 

1. Утеплення стін 

2. Заміна вікон та заміна дверей 

3. Утеплення підлоги горища 

4. Заміна системи опалення  

5. Модернізація системи вентиляції 

6. Заміна системи освітлення 

7. Встановлення нового індивідуального теплового пункту 

8. Встановлення геліосистем  для забезпечення потреб ГВП 

9. Заміна системи холодного водопостачання та водовідведення 

10. Заміна системи електропостачання. 

За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу енергоефективних заходів 

відносно базового рівня енергоспоживання (2017 рік) складатиме: 

ESR (energy saving ratio) = 88% (разом із переходом на комбіновані геліосистеми).  
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Це дасть змогу щорічно економити 1826319,00 грн для власника будівлі  кожного року при 

опції підвищення тарифів на всі види енергії в цілому на 30% 

IRR = 30% 

NPV = 379 953 453,00  

Наведена економія отриманої енергії, розрахована від фактичного споживання, розділена 

на  економії від окремого джерела енергії: 

Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням першочергових заходів становить 

308,9 тон/рік (розраховано від базового значення споживання теплової енергії). 

Після впровадження всіх заходів очікувані наступні результати: 

 постійне забезпечення протягом опалювального періоду нормованих температур  

внутрішнього повітря у всіх приміщеннях будівлі, покращення умов теплового 

комфорту перебування проживаючих; 

 забезпечення  регулювання необхідних параметрів внутрішнього повітря у 

приміщеннях з урахуванням інтенсивності сонячного випромінювання і контролю 

температури у приміщеннях протягом усього опалювального періоду залежно від 

температури зовнішнього повітря, унеможливлення  подачі надлишкової кількості 

теплоти у періоди потепління;  

 зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів трубопроводів та витоків 

теплоносія; 

 забезпечення  нормативних показників освітленості  у приміщеннях будівлі. 

Клас енергоефективності будівлі : будівля відповідає класу енергоефективності G, що 

дорівнює 176,7 кВт*год/м2 будівлі і не відповідає європейським стандартам. 

 

Клас енергоефективності що стане після проведення термомодернізації та впровадження 

всіх заходів та буде відповідати класу С и споживатиме 68,9 кВт*год/м2 будівлі. 
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1.4. Гуртожиток No 6 

 

Будівля гуртожитку №6 побудована у 1989 році. Гуртожиток змішаного типу, в ньому 

проживають як дівчата так і хлопці. Всі існуючі інженерні системи в будівлі знаходяться у 

задовільному стані, однак частина інженерних систем, а саме система вентиляції не 

функціонує, всі інші системи є неенергоефективними, та потребують повної модернізації чи 

навіть заміни. Загалом огороджуючі конструкції будівлі знаходиться у задовільному стані. 

Підчас аналізу були виявлені основні проблеми такі як: забиті вентиляційні канали; 

неенергоефективна система водовідведення яка протікає; старі не економічні змішувачі, 

крани та туалетні бачки що споживають по 12-14 л/хв. Також в незадовільному стані 

знаходиться система освітлення та електропостачання, яка не витримує існуючого 

навантаження на мережу та часто вимикається світло і виходять з ладу пристрої захисту 

(автомати), розетки та вимикачі. Всі встановленні лампи в приміщенні старого типу (лампи 

розжарювання та старі люмінесцентні лампи) які споживають значну кількість 

електроенергії та є неенергоефективними. Система опалення не протікає, знаходиться у 

задовільному стані, промивка системи не проводилася, за рахунок чого система та 

радіатори забиті та функціонують лише на 60%.  

Пропонується провести комплексну термомодернізацію  будівлі з заміною всіх існуючих 

інженерних систем в будівлі та провести комплексне утеплення фасадів та горища з 

попереднім ремонтом покрівлі даху, а також з повною заміною всіх існуючих вікон та 

вхідних дверей.  

Рік забудови 1989 р. 

Кількість поверхів 9 

Кількість житлових кімнат 234 

Кількість проживаючих 535 чоловіки 

Площа забудови 1157 м2 

Опалювальна площа 9060 м2 

Опалювальний об’єм 27180 м3 

Загальна площа стін 5144 м2 

Площа даху 1157 м2 

Площа підвалу або підлоги на першому 
поверсі 

1157 м2 

Загальна площа вікон 447 м2 
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Споживання ресурсів за 3 останні роки 

Тип енергоносія 2015 2016 2017 
Середньорічне 

споживання 

Теплопостачання та гаряче 
водопостачання, Гкал 

1041 1041 913 998 

Електроенергія, кВт*г  365134 373322 316880 351779 

Холодне водопостачання та 
водовідведення, м3 

30319 21817 26533 26223 

 

1.4.1 Утеплення стін 

Стан фасадів будівлі – фасади знаходяться в задовільному стані. Пропонується провести 

комплексне утеплення всіх стін будівлі для зменшення втрат тепла через них. 

Рівень складності для утеплення фасаду – низький. 

Стан відмостки –задовільний.  

 

 

1.4.2 Заміна вікон та дверей 

В будівлі гуртожитку  вже замінено приблизно 80% дерев’яних вікон на металопластикові, 

всі дерев’яні вікна що залишилися знаходяться у незадовільному стані. Під плином часу 

рами дерев’яних вікон  отримали тріщини і місця розсихання. В даних вікнах скло нещільно 

прилягає до рами, а також сама рама вікна прилягає нещільно до стіни в результаті чого в 

зимовий період холодне повітря потрапляє в середину будівлю і підвищується рівень 

інфільтрації та тепловтрат в будівлі. Також всі металеві двері є неутепленими та мають 

високий рівень теплопередачі. Дані двері мають значні нещільності та пропускають багато 

 
Загальна площа 

для утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина 

утеплювача, 

мм 

Утеплення фасадів будівлі 

(мінеральна вата) 
5144 1,14 0,3 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

8487600 грн 536679 грн 16 Років 

257200 EUR 16263 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 436181 99,01 
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холодного повітря до будівлі.  Необхідно замінити всі вхідні металеві двері на нові утеплені 

металеві або металопластикові з коефіцієнтом теплопровідності 1.82 Вт/м2К. 

   

 
Загальна 

площа для 

заміни, м2 

Фактичний 

показник для 

дверей та вікон U, 

Вт/м2К 

Нормований показник U, 

Вт/м2К 

Встановлення нових вікон 

та дверей в будівлі 
447 1,9;2,3  1,3;1,82 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

825000 грн 65934 грн 13 Років 

25000 EUR 1998 EUR 13 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 53579 12,16 

 

1.4.3 Утеплення плаского даху 

Плаский дах в будівлі знаходиться у задовільному стані, функціонує з 1989 року. Дах 
будівлі складається з залізобетонних плит та шару керамзитного утеплювача. Рубероїдне 
покриття даху знаходиться у задовільному стані, місць підтікання не виявлено.    
Коефіцієнт теплопровідності даху становить 0,88  Вт/м2К. 

Пропонується виконати утеплення плаского даху методом напиленого пінополіуретану, 

наприклад за технологією: Elastospray від BASF. 
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 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина  

утеплювача, 

мм 

Утеплення підлоги горища методом 

напилення пінополіуретаном 
1157 0,88 0,2 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1145430 грн 107349 грн 10 Років 

34710 EUR 3253 EUR 10 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 87248 19,81 

 

1.4.4 Утеплення стелі підвалу 

Підвал будівлі має окремі виходи з різних сторін будівлі.  
Підвал майже повністю не опалювальний. 
Площа підвалу – 1480 м2. Частково підвал є цокольним поверхом, оскільки в частині 
підвалу, рівень підлоги знаходиться на рівня землі, та має вікна які виходять назовні. 
Підвал складається з великої кількості приміщень, більшість цих приміщень пустує. В  
підвалі розташований склад білизни, приміщення для зберігання меблів, технічні 
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приміщення в яких розміщені інженерні системи, різні підсобні приміщення для потреб 
персоналу.  
Підлога в підвалі є різною, в основному ґрунтова підлога, однак в деяких приміщення є 
цементна підлога. Підлога не утеплена. Перекриття над підвалом не утеплене.   
Інженерні системи в підвалі:  

1. індивідуальний тепловий пункт  
2. ввідний вузол системи холодного водопостачання 
3. залишок системи вентиляції 

В підвалі проходить значна частина труб холодного та гарячого водопостачання. Огляд 
інженерних систем в підвалі, а саме системи холодного, гарячого водопостачання та 
систему подачі і розподілу теплоти, дозволив встановити, що більша частина труб у підвалі 
не утеплені. Всі труби що проходять в підвалі та в неопалювальних приміщеннях необхідно 
утеплити, для зниження тепловтрат в системі опалення та гарячого водопостачання, а 
також це усуне руйнування труб та інших комунікацій що проходять в підвалі, за рахунок 
зменшення конденсату що утворюється на трубах.  Двері в підвал металеві, не утеплені.   

Оскільки підвал є не опалюваним, необхідно провести утеплення стелі підвалу для 
зниження тепловтрат. Зважаючи на те що стеля підвалу знаходиться вище рівня землі 
немає необхідності проводити утеплення фундаменту будівлі на глибину промерзання. 

Даний захід є довгоокупним, однак він необхідний в повному комплексі термомодернізації 

будівлі. 

 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна товщина утеплювача, 

мм 

Утеплення 

стелі підвалу 
1157 0,39 0,27 60 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1527240 грн 19041 грн 80 Років 

46280 EUR 577 EUR 80 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 15485 3,52 

 

1.4.5 Модернізація системи опалення 

Система опалення в будівлі знаходиться у незадовільному стані, функціонує більше 50 

років. Система опалення однотрубна, розбалансована. Частина труб опалення підтікає. 

Радіатори опалення чавунні, більшість забиті і функціонують лише на 50-60%. Будівля 

недогріта. Пропонується замінити стару однотрубну систему опалення на нову двотрубну. 

Замінити всі старі труби опалення на нові металопластикові, утеплити частину труб що 
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проходить у неопалюваних приміщеннях. Замінити всі радіатори опалення на нові 

біметалеві, а також встановити на нові радіатори терморегулятори для регулювання 

температури в приміщенні.  

  

 

Найменування Од. виміру Кількість 

Балансування системи опалення:   

Балансування системи опалення  балансувальними клапанами по стояках  
в будівлі (наприклад: Danfoss MSV-BD, або  AB-QM, та подібними.)   

шт. 30 

Система опалення   

Радіатори або конвектори з номінальною потужністю однієї секції не 
менше 120 Вт та робочим тиском не менше 8 атм. (Наприклад: біметалеві 
секційні радіатори Roda) 

секцій 1975 

 Труби поліпропіленові стабілізовані (Наприклад: Wawin Stabi) м.п. 2500 

 Утеплювач каучуковий фольгований м.п. 300 

Встановлення терморегулятори на радіатори шт. 290 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

5680620 грн 87252 грн 65 Років 

172140 EUR 2644 EUR 65 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 70916 16,10 

 

1.4.6 Модернізація системи вентиляції 

В будівлі гуртожитку діє застаріла природня витяжна система вентиляції. Майже всі 

вентиляційні канали природної вентиляції в будівлі гуртожитку заклеєні шпалерами. В 

результаті чого повітрообмін в приміщенні здійснюється лише за рахунок інфільтрації та 

відкривання вікон, що  є досить неефективним та призводить до надмірних тепловтрат в 

приміщенні. В санітарних вузлах та на вмивальниках присутня лише природня припливна 
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система вентиляції. Дана система вентиляції не справляється і майже постійно в 

приміщеннях вмивальників тримається  підвищений рівень вологості повітря. В результаті 

чого на стелі утворюється конденсат який наносить значну шкоду, як комунікаціям  так і 

стінам приміщення. В приміщеннях кухні наявна лише природня припливна система 

вентиляції. За рахунок великої кількості проживаючих та постійному інтенсивному 

користуванню кухонним обладнанням дана система вентиляції не забезпечує достатній 

повітрообмін в приміщеннях кухні.   

 

 

Найменування 
Од. 

виміру 
Кіл-ть 

Житлові кімнати 

В житлових кімнатах, після встановлення метало пластикових вікон та комплексного утеплення 

фасаду, необхідним є забезпечення повноцінною припливно-витяжною та енергозберігаючою 

системою вентиляції. Пропонується встановити децентралізовану припливно-витяжну систему 

вентиляції з рекуперацією тепла та фільтрацією повітря. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 1500 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ Р 1500 ЕГ ЕС), Встановлюємо по 1 

на поверх з розводкою повітропроводів в кожне приміщення. 

шт. 9 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 225 

Кабінети та санвузли  

Пропонується змонтувати систему вентиляції на базі віконних провітрювачів, та настінних 
безшумних вентиляторів змонтованих в вентиляційний канал будівлі. 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 10 
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 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB) та продуктивністю не менше 80 м3/год. 

(Наприклад: S&P Silent-100 CZ) 

шт. 10 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB), датчиком руху, таймером та 

продуктивністю не менше 80 м3/год. (Наприклад: S&P Silent-100 CDZ) 

шт. 110 

Душова кімната та кімнати особистої гігієни (вмивальники) 

В приміщенні лише природня припливна система вентиляції, що призводить до високої вологості в 

приміщенні та поширення грибка. Пропонується встановити настінний вентилятор з гігростатом, 

підрізати двері або встановити дверні решітки. 

 - Настінний осьовий витяжний вентилятор з автоматичними жалюзями 

продуктивністю не менше 800 м3/год (Наприклад: S&P HV-HE 300) 
шт. 115 

 - Гігростат (Наприклад: Systemair HR1) шт. 115 

Харчоблок  

В приміщенні лише природня припливна система вентиляції, що призводить до високої вологості в 

приміщенні та поширення грибка. Пропонується встановити настінний вентилятор з гігростатом, 

підрізати двері або встановити дверні решітки. 

 - Витяжний кухонний зонт з нержавіючої сталі та жироулавлюючим 

фільтром 
шт. 18 

 - Повітропроводи з оцинкованої сталі товщ. 0,5-0,7 мм м.кв. 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2989800 грн 237105 грн 13 Років 

90600 EUR 7185 EUR 13 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 192084 43,65 

 

1.4.7 Заміна системи освітлення 

В результаті енергоаудиту встановлено, що хоча будівля побудована не так давно, однак 

система освітлення знаходиться у незадовільному стані і є дуже неенергоефективною, за 

рахунок того що в будівлі використовуються здебільшого  лампи розжарення. Беручи до 

уваги відсутність значних проблем з системою освітлення доцільним буде замінити лише 

неенергоефективні лампи на нові LED лампи, що не займає значну частину часу та може 

бути виконаний протягом одного, двох робочих днів.   
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Всі заходи по заміні системи освітлення необхідно об’єднати з заходами по заміні 

системи електропостачання.  

 Кількість для 

заміни, шт 

Потужність ламп, 

Вт 
Ефективність, лм/Вт 

Встановлення нових ламп 

LED (заміна ламп 

розжарювання) 

1190 16 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1089000 грн 33957 грн 32 Років 

33000 EUR 1029 EUR 32 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 52353 9,95 

 

1.4.8 Встановлення індивідуального теплового пункту 

Будівля живиться теплом від центральної котельні. В будівлі встановлений старий 

індивідуальний тепловий пункт, відсутня автоматична регуляція тиску, погодозалежне 

регулювання, тощо. Всі операції (перекрити подачу теплоносія) можна здійснити лише в 

ручному режимі за допомогою вентиля. В будівлі наявний новий Тепловий лічильник 

(витратомір «SHARKY»). Всі труби що знаходяться в ІТП не утеплені.  

Рекомендується впровадження автоматичного регулювання теплового навантаження 
шляхом облаштування індивідуального теплового пункту (ІТП). Основою ІТП є система 
автоматичного регулювання залежно від погоди та режиму роботи будівлі, завдяки чому 
відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   
Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню індивідуального теплового 
пункту з заходами по заміні системи опалення.  
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Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Автоматика управління шт. 1 

Циркуляційні насоси (основний та резервний) шт. 2 

Регулятор перепаду тиску шт. 1 

Змішувальний вузол (трьохходовий клапан з сервоприводом) шт. 1 

Регулююча арматура компл. 1 

Вимірювальні прилади компл. 1 

Система фільтрації шт. 1 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

627000 грн 79332 грн 8 Років 

19000 EUR 2404 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 64470 14,63 

 

1.4.9 Встановлення геліосистеми для забезпечення потреб ГВП 

На даний момент в гуртожитку споживається гаряча вода від центральної системи гарячого 
водопостачання. В рамках енергоаудиту було прораховано доцільність встановлення 
комбінованих геліосистем для даної будівлі як основного джерела для приготування 
гарячої води.  
Місце розміщення геліосистеми – покриття будівлі. Геліосистема призначена лише для 
підігріву води. 
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Було розрахувано інвестиції та економію з врахуванням нової розводки гарячого 

водопостачання. 

 

Найменування Од. виміру Кількість 

Геліосистема   

Компактна геліостанція (наприклад: Logasol (з енергозберігаючим 
насосом)) 

шт. 1 

Сонячний модуль (наприклад: EMS plus) шт. 1 

Пристрій керування (наприклад: Logamatic) шт. 1 

Вертикальний сонячний колектор (наприклад: Logasol) шт. 30 

Рідина колектора (наприклад: Tifocor L 45/55%, 20 л.) шт. 20 

Бак мембранний розширювальний шт. 1 

Бак-водонагрівач шт. 4 

Відокремлював повітря для сонячних колекторів (наприклад: Logasol) шт. 3 

Комплект гідравлічного з’єднання рядів (наприклад: Logasol) шт. 3 

Комплект гідравлічного підключення пласкої покрівлі (наприклад: 
Logasol) 

шт. 3 

Комплекс додатковий для монтажу на пласкій покрівлі (вертикальний) 
(наприклад: Logasol) 

шт. 27 

Комплект основний для монтажу на пласкій покрівлі (вертикальний) 
(наприклад: Logasol) 

шт. 3 

Розводка та утеплення труб гарячого водопостачання в будівлі   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. м.п. 560 

Утеплення каучуковим утеплювачем для ПВХ, в підвалі та в інших 
неопалюваних приміщеннях 

м.п. 150 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1950168 грн 280500 грн 7 Років 

59096 EUR 8500 EUR 7 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Тепло 183062 44,22 

 

1.4.10 Заміна системи холодного водопостачання 

Існуюча розводка системи холодного водопостачання складається з нових ПВХ труб, які 

знаходяться у задовільному стані. В будівлі існує 110 санвузлів, 115 душових кабінок. 

Середньодобове споживання холодної води у будівлі складає більше 111 м3, 

середньомісячне споживання складає 3441 м3. Основна частина холодного 

водопостачання споживається в туалетних бачках та душових. Всі змішувачі води 



Техніко-економічне обґрунтування підвищення ефективності використання енергії в будівлях Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 89 

 

знаходяться в незадовільному стані, низької якості, та сприяють надмірному споживанню 

води. Всі душові крани встановлені без душових голівок та насадок, дані душові змішувачі 

споживають близько 16 літрів на хвилину що в декілька разів перевищує споживання 

нових.  Середнє споживання в одному монокрані або змішувачі складає приблизно 12 

літрів за хвилину. Більшість туалетних бачків знаходяться також в незадовільному стані. 

Середня місткість одного туалетного бачка складає 11 літрів. Окрім того багато туалетів 

протікає, резинові клапани не витримують, що сприяє не ефективному споживанню води у 

будівлі. 

Доцільно встановити нові економічні змішувачі, душові голівки, які споживають від 2 до 8 

літрів води на хвилину  та нові туалетні компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 

6 літрів). А також для захисту нової системи холодного водопостачання та збільшення 

строку служби всієї системи необхідно встановити регулятори тиску води в системі та 

фільтр грубого очищення води. 

  

Найменування Од. виміру Кількість 

Нові змішувачі або насадки для зниження споживання води   

Змішувачі води з споживанням 2-4,5 л/хв. шт. 180 

Нові компакт-системи з бачком на дві кнопки   

Компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). шт. 110 

Нові душові головки або змішувачі   

Душова головка з споживанням до 8 л/хв. шт. 115 
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Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

594000 грн 99000 грн 6 Років 

18000 EUR 3000 EUR 6 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається м3/рік CO2, тонн/рік 

Водопостачання та 

водовідведення 
20235 0 

 

1.4.11 Заміна системи електропостачання 

В гуртожитку функціонує електрична мережа з дня побудови будівлі і введення її в 

експлуатацію, а це менше 30 років. На разі дана електрична мережа знаходиться в 

задовільному стані. Однак беручи до уваги можливий приріст навантаження на існуючу 

систему не лише від додаткового обладнання що буде встановлене під час модернізації, а 

й за рахунок підвищення рівня завантаженості від збільшення кількості проживаючих 

студентів, в результаті чого система почне незадовільно функціонувати і може вивести з 

ладу нове обладнання, доцільно здійснити її заміну. Перед проведенням заходу по заміні 

системи електропостачання необхідно провести більш детальну оцінку системи, та 

визначити об’єми проведення робіт. Схема електропостачання на сьогоднішній день 

відсутня.  

Якщо буде встановлено рішення про повну заміну системи електропостачання, то 

пропонується замінити стару алюмінієву електропроводку на нову, п’яти провідну мідну 

систему з типом заземлення TN-S, а також встановлення нових розподільчих щитів на 

поверхах з повною заміною всіх автоматів та пристроїв захисту. Під час монтажу, необхідно 

застосувати новітні методи по з’єднанню частин електричної мережі, що дозволить 

знизити втрати на опір в мережі. Слід розглянути облаштування кабелів в пластикових 

кабель-каналах або інших декоративних конструкціях які полегшують монтаж та 

обслуговування нової системи електропостачання. Ввідні шафи рекомендується замінити 

на нові, більш сучасні з новою системою захисту від перенавантажень та коротких 

замикань.     
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Більш детальну комплектацію нової системи електропостачання необхідно визначити на 

етапі проектування. 

Найменування Од. виміру Кількість 

Нова електропроводка   

Кабель ВВГнгд 3х2,5 м.п. 4050 

Кабель ВВГнгд 3х1,5 м.п. 2700 

Нові вимикачі та розетки   

Розетка подвійна (наприклад: Schneider-Electric Asfora)  шт. 1050 

Вимикач на дві кнопки (наприклад: Schneider-Electric Asfora 2) шт. 310 

Нові автомати та апарати захисту    

Автоматичний вимикач, 16 Ампер тип «C» (наприклад: Schneider Electric, 
серія «Easy9». Для розеток 

шт. 130 

Автоматичний вимикач, 10 Ампер тип «C» (наприклад: Schneider Electric, 
серія «Easy9». Для вимикачів (освітлення) 

шт. 170 

Нові щити освітлення на поверхах   

Корпус металлический ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 (наприклад: TREND, IEK) шт. 22 

Головний розподільчий щит  шт. 3 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1494900 грн 57387 грн 26 Років 

45300 EUR 1739 EUR 26 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 40820 13,46 

 

1.4.12 Аналіз економічної доцільності 

Для обґрунтування та оцінки економічної ефективності впровадження енергоощадних 

заходів, що потребують значних фінансових інвестицій та залучення коштів банківських 

установ, проведено фінансовий аналіз, який базується на визначенні:  

- чистої приведеної вартості; 

- внутрішньої норми прибутковості;  

- простого періоду окупності. 
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Заходи 

Первинні 
інвестиції 

Первинні 
інвестиції 

Чиста 

економія 

Проста 

Окупність 

від 

базової 

лінії 

(simple 

payback) 

ESR IRR NPV 
Строк 

служби 

[EUR] [UAH] 
[UAH] 

/рік 
[рік] [%] [%] [UAH] [рік] 

Утеплення фасадів 
будівлі 

257200 8487600 536679 16 29 29 107023900 25 

Заміна вікон та дверей 25000 825000 65934 13 4 18 11522268 20 

Утеплення плаского 
даху 

34710 1145430 107349 10 6 34 21893047 20 

Утеплення стелі підвалу 46280 1527240 19041 80 1 13 2722167 20 

Заміна системи 
опалення 

172140 5680620 87252 65 5 15 13620982 30 

Модернізація системи 
вентиляції 

90600 2989800 237105 13 13 32 47952314 25 

Заміна системи 
освітлення 

33000 1089000 33957 32 13 21 6286752 15 

Встановлення ІТП 19000 627000 79332 8 4 39 13620982 20 

Встановлення 
геліосистем для потреб 
ГВП 

59096 1950168 280500 7 15 57 47265922 15 

Заміна системи 
холодного 
водопостачання 

18000 594000 99000 6 14 49 51616525 25 

Заміна системи 
електропостачання 

45300 1494900 57387 26 10 23 10929813 30 

РАЗОМ: 
800326 26410758 1603536 16 75 30 402544356 21 

 

1.4.13 Висновок 

Зважаючи на зростання фінансових видатків кожного року на оплату усіх видів енергоносіїв 

витрачається значна частка коштів на утримання будівлі, на діаграмі показано фінансові 

витрати власника будівлі на енергії протягом 2015-2017рр. 
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В результаті проведених робіт на об’єкті, аналізу багатьох даних щодо фізичного стану 

будівлі, пропонуються до впровадження наступні заходи: 

1. Утеплення стін 

2. Заміна вікон та заміна дверей 

3. Утеплення підлоги горища 

4. Заміна системи опалення  

5. Модернізація системи вентиляції 

6. Заміна системи освітлення 

7. Встановлення нового індивідуального теплового пункту 

8. Встановлення геліосистем для забезпечення потреб ГВП 

9. Заміна системи холодного водопостачання та водовідведення 

10. Заміна системи електропостачання. 

За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу енергоефективних заходів 

відносно базового рівня енергоспоживання (2017 рік) складатиме: 

ESR (energy saving ratio) = 75% (разом із переходом на комбіновані геліосистеми).  
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Це дасть змогу щорічно економити 1603536,00 грн для власника будівлі  кожного року при 

опції підвищення тарифів на всі види енергії в цілому на 30% 

IRR = 30% 

NPV = 402544356,00  

Наведена економія отриманої енергії, розрахована від фактичного споживання, розділена 

на  економії від окремого джерела енергії: 

Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням першочергових заходів становить 

283.35 тон/рік (розраховано від базового значення споживання теплової енергії). 

Після впровадження всіх заходів очікувані наступні результати: 

 постійне забезпечення протягом опалювального періоду нормованих температур  

внутрішнього повітря у всіх приміщеннях будівлі, покращення умов теплового 

комфорту перебування проживаючих; 

 забезпечення  регулювання необхідних параметрів внутрішнього повітря у 

приміщеннях з урахуванням інтенсивності сонячного випромінювання і контролю 

температури у приміщеннях протягом усього опалювального періоду залежно від 

температури зовнішнього повітря, унеможливлення  подачі надлишкової кількості 

теплоти у періоди потепління;  

 зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів трубопроводів та витоків 

теплоносія; 

 забезпечення  нормативних показників освітленості  у приміщеннях будівлі. 

Клас енергоефективності будівлі : будівля відповідає класу енергоефективності G, що 

дорівнює 180.6 кВт*год/м2 будівлі і не відповідає європейським стандартам. 

 

Клас енергоефективності що стане після проведення термомодернізації та впровадження 

всіх заходів та буде відповідати класу С и споживатиме 65.5 кВт*год/м2 будівлі. 
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1.5. Центральний корпус 

, 

Дана будівля знаходиться в задовільному стані, на початку 2000-х років був проведений 

капітальний ремонт внутрішніх приміщень, однак інженерні системи в будівлі не 

замінювали. Щоденно будівлю в навчальний період відвідує близько 2000 студентів. 

Основний режим роботи будівлі починається з 8.00 ранку і до 18.00 вечора, однак будівля 

починає функціонувати десь з 5.00, оскільки в цей час збираються прибиральниці та інший 

обслуговуючий персонал який займається прибиранням та приготуванням навчальних 

приміщень та кабінетів перед початком навчальних годин. В будівлі на нижніх поверхах 

знаходиться архів та бібліотека. Загалом інженерні системи функціонують справно, без 

виникнення аварійних ситуацій. На разі в будівлі вже проведені частково роботи по 

модернізації та зменшенню споживання енергетичних ресурсів. Було замінено 6 

змішувачів води в туалетах із споживанням менше 2 літрів за хвилину. Встановлені LED 

світильники в коридорах. Частково замінені дерев’яні вікна на металопластикові.  

Для зменшення споживання енергетичних ресурсів пропонується провести комплексну 

термомодернізацію  будівлі з заміною всіх існуючих інженерних систем в будівлі та 

провести комплексне утеплення фасадів та горища, а також замінити всі існуючі вікна та 

вхідні двері.    

Кількість поверхів 9 

Кількість відвідувачів 2000 

Площа забудови 1541 м2 

Опалювальна площа 13042 м2 

Опалювальний об’єм 40213 м3 

Загальна площа стін 6960 м2 

Площа даху 1541 м2 

Площа підвалу або підлоги на першому 
поверсі 

1372 м2 

Загальна площа вікон 978 м2 

Споживання енергоресурсів за 3 останні роки 

Тип енергоносія 2015 2016 2017 
Середньорічне 

споживання 

Теплопостачання, Гкал 908 1057 907 957 

Електроенергія, кВт*г  209390 232936 226756 223027 

Холодне водопостачання та 
водовідведення, м3 

6586 7844 7698 7376 



Техніко-економічне обґрунтування підвищення ефективності використання енергії в будівлях Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 96 

 

1.5.1 Утеплення стін 

Стан фасадів будівлі – фасади знаходяться в задовільному стані. Пропонується провести 

комплексне утеплення всіх стін будівлі для зменшення втрат тепла через них. 

Рівень складності для утеплення фасаду – низький. 

Стан відмостки – задовільний.  

Стан існуючих водостічних труб – задовільний, однак деякі частково пошкоджені. При 

проектуванні утеплення фасаду, слід включити нові водостічні труби до проекту та 

розрахувати їх необхідність по всім схилам даху, згідно діючих вимог Державних 

будівельних норм. Особливу увагу звернути на відведення водостоків від будівлі на 

необхідну відстань. 

 

1.5.2 Заміна вікон та дверей 

В будівлі близько 90% дерев’яних вікон, всі дерев’яні вікна знаходяться у задовільному 

стані. Однак, дані вікна станом на 2017 рік не відповідають вимогам ДЕРЖАВНИЙ 

СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд Блоки віконні та дверні. Загальні технічні 

умови ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Також всі металеві двері, металопластикові двері є 

неутепленими та мають високий рівень теплопередачі. Необхідно замінити всі дерев’яні 

вікна на нові енергозберігаючі металопластикові вікна з коефіцієнтом теплопровідності 1.3 

Вт/м2К, а також необхідно замінити всі вхідні металеві та металопластикові двері на нові 

утеплені металеві або металопластикові з коефіцієнтом теплопровідності 1.82 Вт/м2К. 

Центральний вхід в будівлю облаштований тамбуром та тепловою завісою, однак дана 

теплова завіса не функціонує, хоча й знаходиться в справному стані. Необхідно відновити 

роботу теплової завіси на центральному вході в будівлю, що дасть змогу зменшити рівень 

холодного повітря що надходить до будівлі при вході та виході студентів та співробітників.  

 

 
Загальна площа 

для утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина 

утеплювача, 

мм 

Утеплення фасадів будівлі 

(мінеральна вата) 
6960 1.13 0,3 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

11484000 грн 667359 грн 17 Років 

348000 EUR 20223 EUR 17 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 542395 123.12 
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Загальна 

площа для 

заміни, м2 

Фактичний 

показник для 

дверей та вікон U, 

Вт/м2К 

Нормований показник U, 

Вт/м2К 

Встановлення нових вікон 

та дверей в будівлі 
978 2,3  1,3 ; 1,82 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

3227400 грн 127512 грн 25 Років 

97800 EUR 3864 EUR 25 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 103629 23.52 

 

1.5.3 Утеплення підлоги горища 

Шатровий дах в будівлі знаходиться в задовільному стані. Покриття даху з профільного 

настилу знаходиться в задовільному стані, виявлено лише декілька незначних місць 

протікання. Стропильна система знаходиться у задовільному стані. Водостічні жолоби та 

вертикальні водостічні труби старі,  але знаходяться в задовільному стані, однак є декілька 

місць де необхідно замінити частково водостічні труби. Для зменшення ризику замокання 

утеплюючого шару на горищі, пропонується виконати утеплення підлоги горища методом 

напилення пінополіуретаном.  

 

 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина  

утеплювача, 

мм 

Утеплення підлоги горища методом 

напилення пінополіуретаном 
1541 0,74 0,2 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1017060 грн 106359 грн 9 Років 

30820 EUR 3223 EUR 9 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 86448 19.62 
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1.5.4 Модернізація системи опалення 

Система опалення в будівлі знаходиться у незадовільному стані, функціонує більше 50 

років. Система опалення однотрубна, розбалансована. Частина труб опалення підтікає. 

Радіатори опалення чавунні, більшість забиті і функціонують лише на 50-60%. Будівля 

недогріта. Пропонується замінити стару однотрубну систему опалення на нову двотрубну. 

Замінити всі старі труби опалення на нові металопластикові, утеплити частину труб що 

проходить в неопалюваних приміщеннях. Замінити всі радіатори опалення на нові 

біметалеві, а також встановити на нові радіатори терморегулятори для регулювання 

температури в приміщеннях у відповідності до графіку навчального процесу.  

  

Найменування Од. виміру Кількість 

Балансування системи опалення:   

Балансування системи опалення  балансувальними клапанами по стояках  
в будівлі (наприклад: Danfoss MSV-BD, або  AB-QM, та подібними.)   

шт. 30 

Система опалення   

Радіатори або конвектори з номінальною потужністю однієї секції не 
менше 120 Вт та робочим тиском не менше 8 атм. (Наприклад: біметалеві 
секційні радіатори Roda) 

секцій 2070 

 Труби поліпропіленові стабілізовані (Наприклад: Wawin Stabi) м.п. 2450 

 Утеплювач каучуковий фольгований м.п. 180 

Встановлення терморегулятори на радіатори шт. 230 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

8177334 грн 67881 грн 120 Років 

247798 EUR 2057 EUR 120 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 55169 12.52 
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1.5.5 Модернізація системи вентиляції 

Система вентиляції в будівлі знаходиться у незадовільному стані. В більшості приміщень 

наявна лише природня припливна система вентиляції, принцип роботи якої базується на 

інфільтрації, а саме відкриванню вікон, для провітрювання приміщень. Дана система 

вентиляції не забезпечує в повній мірі необхідний повітрообмін в приміщенні, тому 

пропонується змонтувати нову децентралізовану систему вентиляції з рекуперацією тепла, 

що дозволить зменшити тепловтрати, та заощадити кошти. 

Більш детальну комплектацію та кількість вентиляційного обладнання доцільно підбирати 

на етапі проектування. Комплектацію обладнання та роботи по модернізації системи 

вентиляції необхідно буде виконувати згідно діючих Державних норм та правил 

облаштування систем вентиляції.     
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Найменування 
Од. 

виміру 
Кіл-ть 

Учбові кабінети 

В такому типі приміщень наявна лише природня припливна система вентиляції я ка базується на 

принципі інфільтрації шляхом відкривання вікон. Дана система не забезпечує нормальний 

повітрообмін для комфортного перебування студентів та викладачів. Пропонується облаштувати 

приміщення даного типу децентралізованою локальною системою припливно-витяжної вентиляції 

з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 700 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 600 ПЕ ЄС). Одна така установка на 

кабінет  

шт. 15 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 103 

Кабінети та санвузли (74 кабінетів та 6 санвузлів)  

Пропонується змонтувати систему вентиляції на базі віконних провітрювачів, та настінних 

безшумних вентиляторів змонтованих в вентиляційний канал будівлі. 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 80 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB) та продуктивністю не менше 80 м3/год. 

(Наприклад: S&P Silent-100 CZ) 

шт. 74 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB), датчиком руху, таймером та 

продуктивністю не менше 80 м3/год. (Наприклад: S&P Silent-100 CDZ) 

шт. 6 

Великі аудиторії 

В такому типі приміщень встановлені кондиціонери, та наявна лише природня припливна система 

вентиляції. Дана система не забезпечує нормальний повітрообмін для комфортного перебування 

студентів та викладачів. Пропонується облаштувати приміщення даного типу децентралізованою 

локальною системою припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 4000 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 3000 ПЕ ЄС) 
шт. 2 

- Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 25 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

4303860 грн 126159 грн 34 Років 

130420 EUR 3823 EUR 34 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 105715 23.67 
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1.5.6 Заміна системи освітлення 

Більшість приладів освітлення в аудиторіях та кафедрах будівлі це старі довгі 

люмінесцентні лампи та лампи розжарення. Зважаючи на значну вартість нових 

світильників, що значно знижує окупність всього заходу експерти пропонується замінити 

старі люмінесцентні лампи та лампи розжарення на нові більш економічні з більшим 

ресурсом роботи LED лампи, та встановити їх на місце старих.   

 

 

 Кількість для 

заміни, шт 

Потужність ламп, 

Вт 
Ефективність, лм/Вт 

Встановлення нових ламп 

LED (заміна ламп 

розжарювання) 

2608 16 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

430320 грн 50160 грн 8 Років 

13040 EUR 1520 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 21821 4.15 

 

1.5.7 Заміна системи холодного водопостачання 

Розводка труб системи холодного водопостачання знаходиться ув незадовільному стані. 

Оскільки дана будівля входить до числа 5 будівель університету які споживають воду від 

одного лічильника, тому точну кількість споживаної води встановити не можливо, однак 
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було розраховано об’єм споживання води в даній будівлі у залежності від кількості 

персоналу та студентів що в ньому перебувають, таким чином, споживання води в даній 

будівлі на добу становить близько 23 м3. В місяць 598 м3. Вбачається доцільним повністю 

замінити існуючу розводку системи холодного водопостачання та водовідведення. Та 

встановити нові економічні змішувачі, які споживають близько 2 літрів води на хвилину  та 

нові туалетні компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). А також для 

захисту нової системи холодного водопостачання та збільшення строку служби всієї 

системи необхідно встановити регулятори тиску води в системі та фільтр грубого очищення 

води. На разі в будівлі вже замінено 6 змішувачів води. 

Перед початком робіт доцільно більш детально визначити небхідну довжину труб та 

іншого комплектуючого обладнання для облаштування нової системи холодного 

водопостачання. 

Найменування Од. виміру Кількість 

Нова розводка труб холодного водопостачання   

Розводка з ПВХ труб для невисоких температур до 60 оС. DN 50 м.п. 150 

Розводка з ПВХ труб для невисоких температур до 60 оС. DN 20 м.п. 100 

Нові компакт-системи з бачком на дві кнопки   

Компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). шт. 18 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

860772 грн 52173 грн 18 Років 

26084 EUR 1581 EUR 18 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається м3/рік CO2, тонн/рік 

Водопостачання та 

водовідведення 
4281 0 

 

1.5.8 Встановлення індивідуального теплового пункту 

Будівля живиться теплом від центральної котельні. В будівлі встановлені два старих 

індивідуальних теплових пункти, відсутня автоматична регуляція тиску, погодозалежне 

регулювання, тощо. Всі операції (перекрити подачу теплоносія) можна здійснити лише в 

ручному режимі за допомогою вентиля. В будівлі наявні два нових Теплових лічильників 

(витратомір «SHARKY»). Всі труби що знаходяться в ІТП не утеплені.  

Рекомендується впровадження автоматичного регулювання теплового навантаження 
шляхом облаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Основою ІТП є система 
автоматичного регулювання залежно від погоди та режиму роботи будівлі, завдяки чому 
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відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   
Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню індивідуальних  теплових пунктів 
з заходами по заміні системи опалення.  

 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Автоматика управління шт. 2 

Циркуляційні насоси (основний та резервний) шт. 4 

Регулятор перепаду тиску шт. 2 

Змішувальний вузол (трьохходовий клапан з сервоприводом) шт. 2 

Регулююча арматура компл. 2 

Вимірювальні прилади компл. 2 

Система фільтрації шт. 2 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2508000 грн 352308 грн 7 Років 

76000 EUR 10676 EUR 7 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 143194 32.5 

 

1.5.9 Встановлення системи дистанційного керування енергоефективним комфортом у будівлі 

Для забезпечення більш енергоефективного функціонування системи теплопостачання 

будівлі доцільно впровадити систему дистанційного управління радіаторами, що дозволяє 

економити витрати на опалення до 60% та виключити людський фактор з процесу 

регулювання температурними режимами в залежності від експлуатаційних характеристик 

приміщень та зовнішньої температури. 

Ця система надає можливість реалізувати контроль температур у приміщеннях трьома 

способами:  

1. Управління окремим радіатором за допомогою електронної термостатичної голівки.  

2. Управління окремим приміщенням за допомогою настінного термостату. 

3. Управління будівлею за допомогою смартфону через Інтернет. 
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Встановлення електронних термостатичних голівок на радіаторах не виключає 

встановлення механічних терморегуляторів для забезпечення безаварійного 

функціонування системи теплопостачання в учбовому корпусі. 

Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню системи дистанційного 
керування енергоефективним комфортом у будівлі з заходами по заміні системи 
опалення.  
 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Комунікаційний модуль (наприклад Cube+) шт. 3 

Перемикач режимів опалювання шт. 15 

Настінний термостат шт. 15 

Електронний радіаторний терморегулятор шт. 36 

Датчик відкриття вікон шт. 33 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

198287 грн 609417 грн 0,3 Років 

5919 EUR 18467 EUR 0,3 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 27599 6,26 

 

1.5.10 Аналіз економічної доцільності 

Для обґрунтування та оцінки економічної ефективності впровадження енергоощадних 

заходів, що потребують значних фінансових інвестицій та залучення коштів банківських 

установ, за обома варіантами впровадження енергоефективних заходів проведено 

фінансовий аналіз, який базується на визначенні:  

- чистої приведеної вартості; 

- внутрішньої норми прибутковості;  

- простого періоду окупності. 
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Заходи 

Первинні 
інвестиції 

Первинні 
інвестиції 

Чиста 

економія 

Проста 

Окупність 

від 

базової 

лінії 

(simple 

payback) 

ESR IRR NPV 
Строк 

служби 

[EUR] [UAH] 
[UAH] 

/рік 
[рік] [%] [%] [UAH] [рік] 

Утеплення фасадів 
будівлі 

348000 11484000 667359 17 39 28 132268268 25 

Заміна вікон та дверей 97800 3227400 127512 25 7 24 24362893 20 

Утеплення підлоги 
горища 

30820 1017060 106359 10 6 36 21795884 20 

Заміна системи 
опалення 

247798 8177334 67881 120 4 10 7293847 30 

Модернізація системи 
вентиляції 

130420 4303860 126159 33 8 21 23728507 25 

Заміна системи 
освітлення 

13040 430320 50160 30 12 22 2641073 15 

Встановлення ІТП 76000 2508000  352308 7 5 41 18240781 20 

Заміна системи 
холодного 
водопостачання 

26084 860772 52173 16 3 28 10372911 25 

Встановлення системи 
дистанційного 
керування комфортом 
у будівлях 

5919 198287 609417 0,3 2 63 28461400 20 

РАЗОМ: 941881 31082073 2159328 15 68 23 253751624 20 

 

1.5.11 Висновок 

Зважаючи на зростання фінансових видатків кожного року на оплату усіх видів енергоносіїв 

витрачається значна частка коштів на утримання будівлі, на діаграмі показано фінансові 

витрати власника будівлі на енергії протягом 2015-2017рр. 
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Пропонуються до впровадження наступні заходи: 

1. Утеплення стін 

2. Заміна вікон та заміна дверей 

3. Утеплення підлоги горища 

4. Заміна системи опалення  

5. Модернізація системи вентиляції 

6. Заміна системи освітлення 

7. Встановлення нового індивідуального теплового пункту 

8. Заміна системи холодного водопостачання та водовідведення 

9. Встановлення системи дистанційного керування комфортом у будівлях 

За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу енергоефективних заходів 

відносно базового рівня енергоспоживання (2017 рік) складатиме: 

ESR (energy saving ratio) = 68%.  

Це дасть змогу щорічно економити 2159328,00 грн для власника будівлі кожного року при 

опції підвищення тарифів на всі види енергії в цілому на 30% 

IRR = 23% 

NPV = 253751624,00  

Наведена економія отриманої енергії, розрахована від фактичного споживання, розділена 

на  економії від окремого джерела енергії: 

Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням першочергових заходів становить 

234.25 тон/рік (розраховано від базового значення споживання теплової енергії). 

Після впровадження всіх заходів очікувані наступні результати: 

 постійне забезпечення протягом опалювального періоду нормованих температур  

внутрішнього повітря у всіх приміщеннях будівлі, покращення умов теплового 

комфорту перебування проживаючих; 

 забезпечення  регулювання необхідних параметрів внутрішнього повітря у 

приміщеннях з урахуванням інтенсивності сонячного випромінювання і контролю 

температури у приміщеннях протягом усього опалювального періоду залежно від 

температури зовнішнього повітря, унеможливлення  подачі надлишкової кількості 

теплоти у періоди потепління;  

 зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів трубопроводів та витоків 

теплоносія; 

 забезпечення  нормативних показників освітленості  у приміщеннях будівлі. 

Клас енергоефективності будівлі : будівля відповідає класу енергоефективності Е, що 

дорівнює 111,9 кВт*год/м2 будівлі і не відповідає європейським стандартам. 
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Клас енергоефективності що стане після проведення термомодернізації та впровадження 

всіх заходів та буде відповідати класу С и споживатиме 48,1 кВт*год/м2 будівлі. 
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1.6. ГЕТ корпус 

 

Будівля корпусу ГЕТ знаходиться у задовільному стані, на початку 2000-х років був 

проведений капітальний ремонт внутрішніх приміщень, однак інженерні системи в будівлі 

не модернізувалися. Щоденно будівлю в навчальний період відвідує близько 1800 

студентів. Основний режим роботи будівлі починається з 8.00 ранку і до 18.00 вечора, 

однак будівля починає функціонувати десь з 5.00, так як в цей час збираются 

прибиральниці та інший обслуговуючий персонал який займається прибиранням та 

приготуванням навчальних приміщень та кабінетів перед початком навчальних годин. 

Загалом інженерні системи функціонують справно, без виникнення аварійних ситуацій. На 

разі в будівлі вже проведені частково роботи по модернізації та зменшенню споживання 

енергетичних ресурсів. Встановлені LED світильники в коридорах. Частково замінені 

дерев’яні вікна на металопластикові.  

Для зменшення споживання енергетичних ресурсів пропонується провести комплексну 

термомодернізацію  будівлі з заміною всіх існуючих інженерних систем в будівлі та 

провести комплексне утеплення фасадів та горища, а також замінити всі існуючі вікона та 

вхідні двері. Приділити особливу увагу системі освітлення в навчальних кабінетах, оскільки 

спостерігається надлишок освітлювальних приладів та їх неефективне розташування. 

Кількість поверхів 9 

Кількість відвідувачів (студентів) 1800 чоловік 

Площа забудови 1110 м2 

Опалювальна площа 7828 м2 

Опалювальний об’єм 25046 м3 

Загальна площа стін 4473 м2 

Площа даху 1110 м2 

Площа підвалу або підлоги на першому 
поверсі 

1110 м2 

Загальна площа вікон 848 м2 

 

Споживання енергоресурсів за 3 останні роки 

Тип енергоносія 2015 2016 2017 
Середньорічне 

споживання 

Теплопостачання та гаряче 
водопостачання, Гкал 

544 673 546 588 

Електроенергія, кВт*г  125663 91996 98560 105406 

Холодне водопостачання та 
водовідведення, м3 

3953 4054 3789 3932 
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1.6.1 Утеплення стін 

Стан фасадів будівлі – фасади знаходяться в задовільному стані. Пропонується провести 

комплексне утеплення всіх стін будівлі для зменшення втрат тепла через них. 

Рівень складності для утеплення фасаду – низький. 

Стан відмостки –задовільний.  

 

 
Загальна площа 

для утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина 

утеплювача, 

мм 

Утеплення фасадів будівлі 

(мінеральна вата) 
4473 1,12 0,3 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

7380450 грн 459987 грн 16 Років 

223650 EUR 13939 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 373850 84,86 

 

1.6.2 Заміна вікон та дверей 

Основна частина вікон в будівлі - це дерев’яні вікна, всі дерев’яні, металопластикові вікна 

та вікна з алюмінієвим профілем знаходяться у задовільному стані. Однак, дані вікна 

станом на 2017 рік не відповідають вимогам ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції 

будинків і споруд Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-23:2009. 

Також всі металеві двері, металопластикові двері є неутепленими та мають високий рівень 

теплопередачі. Необхідно замінити всі дерев’яні вікна на нові енергозберігаючі 

металопластикові вікна з коефіцієнтом теплопровідності 1.3 Вт/м2К, а також необхідно 

замінити всі вхідні металеві та металопластикові двері на нові утеплені металеві або 

металопластикові з коефіцієнтом теплопровідності 1.82 Вт/м2К. 

 
Загальна 

площа для 

заміни, м2 

Фактичний 

показник для 

дверей та вікон U, 

Вт/м2К 

Нормований показник U, 

Вт/м2К 

Встановлення нових вікон 

та дверей в будівлі 
848 2,3  1,3 ; 1,82 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2798400 грн 107019 грн 26 Років 

84800 EUR 3243 EUR 26 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 86980 19,74 
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1.6.3 Утеплення плаского даху 

Плаский дах в будівлі знаходиться в задовільному стані. Однак наявна на сьогодні 
конструкція даху не відповідає державним будівельним нормам. Дах будівлі складається з 
залізобетонних плит, шару керамзитного утеплювача та рубероїдного покриття. 
Рубероїдне покриття даху знаходиться в задовільному стані, місць підтікання не виявлено.    
На основі розрахунків виявлено, що коефіцієнт теплопровідності даху становить 0,78  

Вт/м2К. 

Пропонується виконати утеплення плаского даху методом напиленого пінополіуретану, та 

нанесенням поверх нього захисного шару (захист від механічних пошкоджень) наприклад 

за технологією: Elastospray від BASF. 

 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина  

утеплювача, 

мм 

Утеплення підлоги горища методом 

напилення пінополіуретаном 
1110 0,78 0,2 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

732600 грн 82236 грн 9 Років 

22200 EUR 2492 EUR 9 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 66847 15,17 

 

1.6.4 Модернізація системи опалення 

Система опалення в будівлі знаходиться в незадовільному стані, функціонує більше 50 

років. Система опалення однотрубна, розбалансована. Частина труб опалення підтікає. 

Радіатори опалення чавунні, більшість забиті і функціонують лише на 50-60%. Будівля 

недогріта. Пропонується замінити стару однотрубну систему опалення на нову двотрубну. 

Замінити всі старі труби опалення на нові металопластикові, утеплити частину труб що 

проходить в неопалюваних приміщеннях. Замінити всі радіатори опалення на нові 

біметалеві, а також встановити на нові радіатори терморегулятори для регулювання 

температури в приміщеннях у відповідності до графіку навчального процесу. 
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Найменування Од. виміру Кількість 

Балансування системи опалення:   

Балансування системи опалення  балансувальними клапанами по стояках  
в будівлі (наприклад: Danfoss MSV-BD, або  AB-QM, та подібними.)   

шт. 28 

Система опалення   

Радіатори або конвектори з номінальною потужністю однієї секції не 
менше 120 Вт та робочим тиском не менше 8 атм. (Наприклад: біметалеві 
секційні радіатори Roda) 

секцій 2205 

 Труби поліпропіленові стабілізовані (Наприклад: Wawin Stabi) м.п. 2100 

 Утеплювач каучуковий фольгований м.п. 115 

Встановлення терморегулятори на радіатори шт. 245 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

4908156 грн 44682 грн 110 Років 

148732 EUR 1354 EUR 110 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 36322 8,25 

 

1.6.5 Модернізація системи вентиляції 

Система вентиляції в будівлі знаходиться у незадовільному стані. В більшості приміщень 

наявна лише природня припливна система вентиляції принцип роботи якої базується на 

інфільтрації, а саме відкриванню вікон, для провітрювання приміщень. Дана система 

вентиляції не забезпечує в повній мірі необхідний повітрообмін в приміщенні, тому 

пропонується змонтувати нову децентралізовану систему вентиляції з рекуперацією тепла, 

що дозволить зменшити тепловтрати, та заощадити кошти. 

Більш детальну комплектацію та кількість вентиляційного обладнання доцільно підбирати 

на етапі проектування. Комплектацію обладнання та роботи по модернізації системи 



Техніко-економічне обґрунтування підвищення ефективності використання енергії в будівлях Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 112 

 

вентиляції необхідно буде виконувати згідно діючих Державних норм та правил 

облаштування систем вентиляції.     

Найменування 
Од. 

виміру 
Кіл-ть 

Учбові кабінети 

В такому типі приміщень наявна лише природня припливна система вентиляції я ка базується на 

принципі інфільтрації шляхом відкривання вікон. Дана система не забезпечує нормальний 

повітрообмін для комфортного перебування студентів та викладачів. Пропонується облаштувати 

приміщення даного типу децентралізованою локальною системою припливно-витяжної вентиляції 

з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з 

рекуперацією тепла (КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше 

класу G4) та продуктивністю не менше 700 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 

600 ПЕ ЄС). Одна така установка на кабінет  

шт. 32 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 130 

Кабінети та санвузли (39 кабінетів та 21 санвузлів)  

Пропонується змонтувати систему вентиляції на базі віконних провітрювачів, та настінних 

безшумних вентиляторів змонтованих в вентиляційний канал будівлі. 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 60 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB) та продуктивністю не менше 80 м3/год. 

(Наприклад: S&P Silent-100 CZ) 

шт. 39 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB), датчиком руху, таймером та 

продуктивністю не менше 80 м3/год. (Наприклад: S&P Silent-100 CDZ) 

шт. 21 

Великі аудиторії 

В такому типі приміщень встановлені кондиціонери, та наявна лише природня припливна система 

вентиляції. Дана система не забезпечує нормальний повітрообмін для комфортного перебування 

студентів та викладачів. Пропонується облаштувати приміщення даного типу децентралізованою 

локальною системою припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 4000 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 3000 ПЕ ЄС) 
шт. 3 

- Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 35 
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Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2583240 грн 79002 грн 32 Років 

78280 EUR 2394 EUR 32 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 66508 14,86 

 

1.6.6 Заміна системи освітлення 

Більшість приладів освітлення у навчальних приміщеннях будівлі це старі довгі 

люмінесцентні лампи та лампи розжарення. Доцільно замінити старі люмінесцентні лампи 

та лампи розжарення на нові більш економічні з більшим ресурсом роботи LED лампи, та 

встановити їх на місце старих.   

  

 Кількість для 

заміни, шт 

Потужність ламп, 

Вт 
Ефективність, лм/Вт 

Встановлення нових ламп 

LED (заміна ламп 

розжарювання) 

1565 16 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

258225 грн 44583 грн 5 Років 

7825 EUR 1351 EUR 5 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 19400 3,69 

 

1.6.7 Заміна системи холодного водопостачання 

Розводка труб системи холодного водопостачання знаходиться в незадовільному стані. 

Оскільки дана будівля входить до числа 5 будівель університету які споживають воду від 
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одного лічильника, тому точну кількість споживаної води встановити не можливо, однак 

було розраховано об’єм споживання води в даній будівлі у залежності від кількості 

персоналу та студентів що в ньому перебувають, споживання води в даній будівлі на добу 

становить близько 14,5 м3. В місяць 377 м3. Вбачається доцільним повністю замінити 

існуючу розводку системи холодного водопостачання та водовідведення, встановити нові 

економічні змішувачі, які споживають близько 2 літрів води на хвилину та нові туалетні 

компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). А також для захисту нової 

системи холодного водопостачання та збільшення строку служби всієї системи необхідно 

встановити регулятори тиску води в системі та фільтр грубого очищення води.  

Перед початком робіт необхідно більш детально визначити довжину труб та кількість 

іншого комплектуючого обладнання для облаштування нової системи холодного 

водопостачання. 

 

 

Найменування Од. виміру Кількість 

Нова розводка труб холодного водопостачання    

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 50 м.п. 170 

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 20 м.п. 130 

Нові змішувачі або насадки для зниження споживання води   

Змішувачі води з споживанням 2-4,5 л/хв. шт. 21 

Нові компакт-системи з бачком на дві кнопки   

Компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). шт. 35 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

516648 грн 31317 грн 16 Років 

15656 EUR 949 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається м3/рік CO2, тонн/рік 

Водопостачання та 

водовідведення 
2569 0 
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1.6.8 Встановлення індивідуального теплового пункту 

Будівля живиться теплом від центральної котельні. В будівлі встановлений старий 

індивідуальний тепловий пункт, відсутня автоматична регуляція тиску, погодозалежне 

регулювання, тощо. Всі операції (перекрити подачу теплоносія) можна здійснити лише в 

ручному режимі за допомогою вентиля. В будівлі наявний новий Тепловий лічильник 

(витратомір «SHARKY»). Всі труби що знаходяться в ІТП не утеплені.  

Рекомендується впровадження автоматичного регулювання теплового навантаження 
шляхом облаштування індивідуального теплового пункту (ІТП). Основою ІТП є система 
автоматичного регулювання залежно від погоди та режиму роботи будівлі, завдяки чому 
відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   
Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню індивідуального теплового 
пункту з заходами по заміні системи опалення.  

 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Автоматика управління шт. 1 

Циркуляційні насоси (основний та резервний) шт. 2 

Регулятор перепаду тиску шт. 1 

Змішувальний вузол (трьохходовий клапан з сервоприводом) шт. 1 

Регулююча арматура компл. 1 

Вимірювальні прилади компл. 1 

Система фільтрації шт. 1 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

627000 грн 81246 грн 8 Років 

19000 EUR 2462 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 66040 14,99 
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1.6.9 Встановлення системи дистанційного керування енергоефективним комфортом у будівлі 

Для забезпечення більш енергоефективного функціонування системи теплопостачання 

будівлі доцільно впровадити систему дистанційного управління радіаторами, що дозволяє 

економити витрати на опалення до 60% та виключити людський фактор з процесу 

регулювання температурними режимами в залежності від експлуатаційних характеристик 

приміщень та зовнішньої температури. 

Ця система надає можливість реалізувати контроль температур у приміщеннях трьома 

способами:  

1. Управління окремим радіатором за допомогою електронної термостатичної голівки.  

2. Управління окремим приміщенням за допомогою настінного термостату. 

3. Управління будівлею за допомогою смартфону через Інтернет. 

Встановлення електронних термостатичних голівок на радіаторах не виключає 

встановлення механічних терморегуляторів для забезпечення безаварійного 

функціонування системи теплопостачання в учбовому корпусі. 

Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню системи дистанційного 
керування енергоефективним комфортом у будівлі з заходами по заміні системи 
опалення.  
 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Комунікаційний модуль (наприклад Cube+) шт. 4 

Перемикач режимів опалювання шт. 20 

Настінний термостат шт. 20 

Електронний радіаторний терморегулятор шт. 48 

Датчик відкриття вікон шт. 44 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

264416 грн 609417 грн 0,4 Років 

7893 EUR 18467 EUR 0,4 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 27599 6,26 

 

1.6.10 Аналіз економічної доцільності 

Для обґрунтування та оцінення економічної ефективності впровадження енергоощадних 

заходів, що потребують значних фінансових інвестицій та залучення коштів банківських 
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установ, за обома варіантами впровадження енергоефективних заходів проведено 

фінансовий аналіз, який базується на визначенні:  

- чистої приведеної вартості; 

- внутрішньої норми прибутковості;  

- простого періоду окупності. 

 

 
 

Заходи 

Первинні 
інвестиції 

Первинні 
інвестиції 

Чиста 

економія 

Проста 

Окупність 

від 

базової 

лінії 

(simple 

payback) 

ESR IRR NPV 
Строк 

служби 

[EUR] [UAH] 
[UAH] 

/рік 
[рік] [%] [%] [UAH] [рік] 

Утеплення фасадів 
будівлі 

223650 7380450 459987 16 39 29 91637079 25 

Заміна вікон та дверей 84800 2798400 107019 26 9 23 20370096 20 

Утеплення плаского 
даху 

22200 732600 82236 9 7 37 16901267 20 

Заміна системи 
опалення 

148732 4908156 44682 110 4 10 5220064 30 

Модернізація системи 
вентиляції 

78280 2583240 79002 32 7 21 15016614 25 

Заміна системи 
освітлення 

7825 258225 44583 5 15 26 2457330 15 

Встановлення ІТП 19000 627000 81246 8 7 40 16782257 20 

Заміна системи 
холодного 
водопостачання 

15656 516648 31317 16 3 28 6225999 25 

Встановлення системи 
дистанційного 
керування 
енергоефективним 
комфортом у будівлі 

5919 198287 609417 0,3 2 63 28461400 20 

РАЗОМ: 610062 20003006 1539489 13 69 26 183161335 20 

 

1.6.11 Висновок 

Зважаючи на зростання фінансових видатків кожного року на оплату усіх видів енергії 

витрачається значна частка коштів на утримання будівлі, на діаграмі показано фінансові 

витрати власника будівлі на енергії протягом 2015-2017рр. 
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Найбільш повну інформацію можна знайти у відповідних розділах енергетичного аудиту.  

Пропонується до впровадження наступні заходи: 

1. Утеплення стін 

2. Заміна вікон та заміна дверей 

3. Утеплення підлоги горища 

4. Заміна системи опалення  

5. Модернізація системи вентиляції 

6. Заміна системи освітлення 

7. Встановлення нового індивідуального теплового пункту 

8. Заміна системи холодного водопостачання та водовідведення 

9. Встановлення системи дистанційного керування енергоефективним комфортом 

будівлі 

За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу енергоефективних заходів 

відносно базового рівня енергоспоживання (2017 рік) складатиме: 

ESR (energy saving ratio) = 69%.  

Це дасть змогу щорічно економити 1539489,00 грн для власника будівлі кожного року при 

опції підвищення тарифів на всі види енергії в цілому на 30% 

IRR = 26% 

NPV = 183161335,00  

Наведена економія отриманої енергії, розрахована від фактичного споживання, розділена 

на  економії від окремого джерела енергії: 

Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням першочергових заходів становить 

169.07 тон/рік (розраховано від базового значення споживання теплової енергії). 

Після впровадження всіх заходів очікувані наступні результати: 
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 постійне забезпечення протягом опалювального періоду нормованих температур  

внутрішнього повітря у всіх приміщеннях будівлі, покращення умов теплового 

комфорту перебування проживаючих; 

 забезпечення  регулювання необхідних параметрів внутрішнього повітря у 

приміщеннях з урахуванням інтенсивності сонячного випромінювання і контролю 

температури у приміщеннях протягом усього опалювального періоду залежно від 

температури зовнішнього повітря, унеможливлення  подачі надлишкової кількості 

теплоти у періоди потепління;  

 зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів трубопроводів та витоків 

теплоносія; 

 забезпечення  нормативних показників освітленості  у приміщеннях будівлі. 

Клас енергоефективності будівлі : будівля відповідає класу енергоефективності Е, що 

дорівнює 122,1 кВт*год/м2 будівлі і не відповідає європейським стандартам. 

 

Клас енергоефективності що стане після проведення термомодернізації та впровадження 

всіх заходів та буде відповідати класу С и споживатиме 53,1 кВт*год/м2 будівлі. 
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1.7. Південно-східний корпус 

 

Дана будівля знаходиться у задовільному стані, на початку 2000-х років був проведений 

капітальний ремонт внутрішніх приміщень, однак інженерні системи в будівлі не 

замінювали. Щоденно будівлю в навчальний період відвідує близько 1400 студентів. 

Основний режим роботи будівлі починається з 8.00 ранку і до 18.00 вечора, однак будівля 

починає функціонувати десь з 5.00, так як в цей час збираються прибиральниці та інший 

обслуговуючий персонал який займається прибиранням та приготуванням навчальних 

приміщень та кабінетів перед початком навчальних годин. Після 18.00 починають 

працювати різні гуртки, які знаходяться в будівлі до 21.00 вечора. У будівлі на нижніх 

поверхах знаходиться архів та бібліотека. Також в будівлі розташована велика актова зала, 

розрахована приблизно на 1000 глядачів. Загалом інженерні системи функціонують 

справно, без виникнення аварійних ситуацій. На разі в будівлі вже проведені частково 

роботи по модернізації та зменшенню споживання енергетичних ресурсів. Встановлені LED 

світильники у коридорах. Частково замінені дерев’яні вікна на металопластикові.  

Для зменшення споживання енергетичних ресурсів пропонується провести комплексну 

термомодернізацію будівлі з заміною всіх існуючих інженерних систем в будівлі та 

провести комплексне утеплення фасадів та горища, а також замінити всі існуючі вікна та 

вхідні двері.  

Кількість поверхів 8 

Кількість відвідувачів (студентів) 1400 чоловік 

Площа забудови 1205 м2 

Опалювальна площа 8621 м2 

Опалювальний об’єм 34800 м3 

Загальна площа стін 3834 м2 

Площа даху 1205 м2 

Площа підвалу або підлоги на першому 
поверсі 

1205 м2 

Загальна площа вікон 1672 м2 
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Споживання енергоресурсів за 3 останні роки 

Тип енергоносія 2015 2016 2017 
Середньорічне 

споживання 

Теплопостачання та гаряче 
водопостачання, Гкал 

665 673 639 659 

Електроенергія, кВт*г  131972 130050 129874 130632 

Холодне водопостачання та 
водовідведення, м3 

4151 4242 4074 4155,6 

 

1.7.1 Утеплення стін 

Стан фасадів будівлі – фасади знаходяться в задовільному стані. Пропонується провести 

комплексне утеплення всіх стін будівлі для зменшення втрат тепла через них. 

Рівень складності для утеплення фасаду – низький. 

Стан відмостки – задовільний.  

 

1.7.2 Заміна вікон та дверей 

Основну частину вікон в будівлі складають дерев’яні вікна та вікна з алюмінієвим 

профілем, всі дерев’яні, металопластикові вікна та вікна з алюмінієвим профілем 

знаходяться в задовільному стані. Однак, дані вікна станом на 2017 рік не відповідають 

вимогам ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд Блоки віконні та 

дверні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Також всі металеві двері, 

металопластикові двері є неутепленими та мають високий рівень теплопередачі. 

 
Загальна площа 

для утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина 

утеплювача, 

мм 

Утеплення фасадів будівлі 

(мінеральна вата) 
3834 1,15 0,3 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

6326100 грн 384219 грн 16 Років 

191700 EUR 11643 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 312262 70.88 
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Необхідно замінити всі дерев’яні вікна на нові енергозберігаючі металопластикові вікна з 

коефіцієнтом теплопровідності 1.3 Вт/м2К, а також необхідно замінити всі вхідні металеві 

та металопластикові двері на нові утеплені металеві або металопластикові з коефіцієнтом 

теплопровідності 1.82 Вт/м2К. 

 
Загальна 

площа для 

заміни, м2 

Фактичний 

показник для 

дверей та вікон U, 

Вт/м2К 

Нормований показник U, 

Вт/м2К 

Встановлення нових вікон 

та дверей в будівлі 
1672 2,3  1,3 ; 1,82 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

5517600 грн 211926 грн 26 Років 

167200 EUR 6422 EUR 26 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 172251 39,1 

 

1.7.3 Утеплення плаского даху 

Плаский дах в будівлі знаходиться в задовільному стані. Однак наявна на сьогодні 
конструкція даху не відповідає державним будівельним нормам. Дах будівлі складається з 
залізобетонних плит, шару керамзитного утеплювача та рубероїдного покриття. 
Рубероїдне покриття даху знаходиться в задовільному стані, місць підтікання не виявлено.    
На основі розрахунків встановлено, що коефіцієнт теплопровідності даху становить 0,8  

Вт/м2К. 

Пропонується виконати утеплення плаского даху методом напиленого пінополіуретану, та 

нанесенням поверх нього захисного шару (захист від механічних пошкоджень) наприклад 

за технологією: Elastospray від BASF.  

 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина  

утеплювача, 

мм 

Утеплення плаского даху методом 

напилення пінополіуретаном 
1205 0,8 0,2 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

792000 грн 87714 грн 9 Років 

24000 EUR 2658 EUR 9 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 71280 16,18 
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1.7.4 Модернізація системи опалення 

Система опалення в будівлі знаходиться у незадовільному стані, функціонує більше 50 

років. Система опалення однотрубна, розбалансована. Частина труб опалення підтікає. 

Радіатори опалення чавунні, більшість забиті і функціонують лише на 50-60%. Будівля 

недогріта. Пропонується замінити стару однотрубну систему опалення на нову двотрубну. 

Замінити всі старі труби опалення на нові металопластикові, утеплити частину труб що 

проходить в неопалюваних приміщеннях. Замінити всі радіатори опалення на нові 

біметалеві, а також встановити на нові радіатори терморегулятори для регулювання 

температури в приміщеннях у відповідності до графіку навчального процесу.   

  

Найменування Од. виміру Кількість 

Балансування системи опалення:   

Балансування системи опалення  балансувальними клапанами по стояках  
в будівлі (наприклад: Danfoss MSV-BD, або  AB-QM, та подібними.)   

шт. 28 

Система опалення   

Радіатори або конвектори з номінальною потужністю однієї секції не 

менше 120 Вт та робочим тиском не менше 8 атм. (Наприклад: біметалеві 

секційні радіатори Roda) 

секцій 2250 

 Труби поліпропіленові стабілізовані (Наприклад: Wawin Stabi) м.п. 2150 

 Утеплювач каучуковий фольгований м.п. 210 

Встановлення терморегулятори на радіатори шт. 250 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

5153940 грн 48378 грн 107 Років 

156180 EUR 1466 EUR 107 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 39312 8,92 
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1.7.5 Модернізація системи вентиляції 

Система вентиляції в будівлі знаходиться у незадовільному стані. В більшості приміщень 

наявна лише природня припливна система вентиляції принцип роботи якої базується на 

інфільтрації, а саме відкриванню вікон, для провітрювання приміщень. Дана система 

вентиляції не забезпечує в повній мірі необхідний повітрообмін в приміщенні, тому 

пропонується змонтувати нову децентралізовану систему вентиляції з рекуперацією тепла, 

що дозволить зменшити тепловтрати, та заощадити кошти. 

Більш детальну комплектацію та кількість вентиляційного обладнання доцільно підбирати 

на етапі проектування. Комплектацію обладнання та роботи по модернізації системи 

вентиляції необхідно буде виконувати згідно діючих Державних норм та правил 

облаштування систем вентиляції.     

Найменування 
Од. 

виміру 
Кіл-ть 

Учбові кабінети 

В такому типі приміщень наявна лише природня припливна система вентиляції я ка базується на 

принципі інфільтрації шляхом відкривання вікон. Дана система не забезпечує нормальний 

повітрообмін для комфортного перебування студентів та викладачів. Пропонується облаштувати 

приміщення даного типу децентралізованою локальною системою припливно-витяжної вентиляції 

з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з 

рекуперацією тепла (КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше 

класу G4) та продуктивністю не менше 700 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 

600 ПЕ ЄС). Одна така установка на кабінет  

шт. 12 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 85 

Кабінети та санвузли (59 кабінетів та 5 санвузлів)  

Пропонується змонтувати систему вентиляції на базі віконних провітрювачів, та настінних 

безшумних вентиляторів змонтованих в вентиляційний канал будівлі. 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 75 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB) та продуктивністю не менше 80 м3/год. 

(Наприклад: S&P Silent-100 CZ) 

шт. 59 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB), датчиком руху, таймером та 

продуктивністю не менше 80 м3/год. (Наприклад: S&P Silent-100 CDZ) 

шт. 5 

Великі аудиторії, та конференц зал 

В такому типі приміщень встановлені кондиціонери, та наявна лише природня припливна система 

вентиляції. Дана система не забезпечує нормальний повітрообмін для комфортного перебування 

студентів та викладачів. Пропонується облаштувати приміщення даного типу децентралізованою 

локальною системою припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 4000 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 3000 ПЕ ЄС) 
шт. 7 

- Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 35 
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Актова зала 

В актовій залі встановлені кондиціонери, та наявна лише природня припливна система вентиляції. 

Дана система не забезпечує нормальний повітрообмін для комфортного перебування студентів та 

викладачів. Пропонується облаштувати приміщення даного типу децентралізованою локальною 

системою припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 10000 м3/год (Наприклад: декілька установок Vents ВУТ 3000 ПЕ ЄС) 
шт. 3 

- Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
м.кв. 50 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2712600 грн 85932 грн 31 Років 

82200 EUR 2604 EUR 31 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 70765 16,10 

 

1.7.6 Заміна системи освітлення 

Більшість приладів освітлення у аудиторіях будівлі це старі довгі люмінесцентні лампи та 

лампи розжарення. Незважаючи на значну вартість нових світильників, що значно знижує 

окупність всього заходу, пропонується замінити старі люмінесцентні лампи та лампи 

розжарення на нові більш економічні, з більшим ресурсом роботи LED лампи, та 

встановити їх на місце старих.   

 Кількість для 

заміни, шт 

Потужність ламп, 

Вт 
Ефективність, лм/Вт 

Встановлення нових ламп 

LED (заміна ламп 

розжарювання) 

1644 16 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

271260 грн 38247 грн 7 Років 

8220 EUR 1159 EUR 7 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 16644 3,16 
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1.7.7 Заміна системи холодного водопостачання 

Розводка труб системи холодного водопостачання знаходиться в незадовільному стані. 

Оскільки дана будівля входить до числа 5 будівель університету які споживають воду від 

одного лічильника, тому точну кількість споживаної води встановити не можливо, однак 

був розрахований об’єм споживання води в даній будівлі залежно від кількості персоналу 

та студентів що в ньому перебувають, таким чином, споживання води в даній будівлі на 

добу становить близько 13 м3. В місяць 338 м3. Доцільно повністю замінити існуючу 

розводку системи холодного водопостачання та водовідведення та встановити нові 

економічні змішувачі, які споживають близько 2 літрів води на хвилину  та нові туалетні 

компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). А також для захисту нової 

системи холодного водопостачання та збільшення строку служби всієї системи необхідно 

встановити регулятори тиску води в системі та фільтр грубого очищення води.  

Перед початком робіт необхідно більш детально визначити небхідну довжину труб та 

кількість іншого комплектуючого обладнання для облаштування нової системи холодного 

водопостачання. 

Найменування Од. виміру Кількість 

Нова розводка труб холодного водопостачання та водовідведення   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 50 м.п. 100 

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 20 м.п. 60 

Нові змішувачі або насадки для зниження споживання води   

Змішувачі води з споживанням 2-4,5 л/хв. шт. 10 

Нові компакт-системи з бачком на дві кнопки   

Компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). шт. 24 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

542520 грн 32868 грн 16 Років 

16440 EUR 996 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається м3/рік CO2, тонн/рік 

Водопостачання та 
водовідведення 

2698 0 

 

1.7.8 Встановлення індивідуального теплового пункту 

Будівля живиться теплом від центральної котельні. В будівлі встановлений старий 

індивідуальний тепловий пункт, відсутня автоматична регуляція тиску, погодозалежне 

регулювання, тощо. Всі операції (перекрити подачу теплоносія) можна здійснити лише в 
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ручному режимі за допомогою вентиля. В будівлі наявний новий Тепловий лічильник 

(витратомір «SHARKY»). Всі труби що знаходяться в ІТП не утеплені.  

Рекомендується впровадження автоматичного регулювання теплового навантаження 
шляхом облаштування індивідуального теплового пункту (ІТП). Основою ІТП є система 
автоматичного регулювання залежно від погоди та режиму роботи будівлі, завдяки чому 
відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   
Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню індивідуального теплового 
пункту з заходами по заміні системи опалення.  

 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Автоматика управління шт. 1 

Циркуляційні насоси (основний та резервний) шт. 2 

Регулятор перепаду тиску шт. 1 

Змішувальний вузол (трьохходовий клапан з сервоприводом) шт. 1 

Регулююча арматура компл. 1 

Вимірювальні прилади компл. 1 

Система фільтрації шт. 1 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

627000 грн 87945 грн 7 Років 

19000 EUR 2665 EUR 7 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 71476 16,23 

 

1.7.9 Встановлення системи дистанційного керування енергоефективним комфортом у будівлі 

Для забезпечення більш енергоефективного функціонування системи теплопостачання 

будівлі доцільно впровадити систему дистанційного управління радіаторами, що дозволяє 

економити витрати на опалення до 60% та виключити людський фактор з процесу 

регулювання температурними режимами в залежності від експлуатаційних характеристик 

приміщень та зовнішньої температури. 

Ця система надає можливість реалізувати контроль температур у приміщеннях трьома 

способами:  

1. Управління окремим радіатором за допомогою електронної термостатичної голівки.  
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2. Управління окремим приміщенням за допомогою настінного термостату. 

3. Управління будівлею за допомогою смартфону через Інтернет. 

Встановлення електронних термостатичних голівок на радіаторах не виключає 

встановлення механічних терморегуляторів для забезпечення безаварійного 

функціонування системи теплопостачання в учбовому корпусі. 

Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню системи дистанційного 
керування енергоефективним комфортом у будівлі з заходами по заміні системи 
опалення.  
 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Комунікаційний модуль (наприклад Cube+) шт. 5 

Перемикач режимів опалювання шт. 25 

Настінний термостат шт. 25 

Електронний радіаторний терморегулятор шт. 60 

Датчик відкриття вікон шт. 55 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

302775 грн 697767 грн 0,4 Років 

9175 EUR 21144 EUR 0,4 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 27599 6,26 

 

1.7.10 Аналіз економічної доцільності 

Для обґрунтування та оцінення економічної ефективності впровадження енергоощадних 

заходів, що потребують значних фінансових інвестицій та залучення коштів банківських 

установ, за обома варіантами впровадження енергоефективних заходів проведено 

фінансовий аналіз, який базується на визначенні:  

- чистої приведеної вартості; 

- внутрішньої норми прибутковості;  

- простого періоду окупності. 
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Заходи 

Первинні 
інвестиції 

Первинні 
інвестиції 

Чиста 

економія 

Проста 

Окупність 

від 

базової 

лінії 

(simple 

payback) 

ESR IRR NPV 
Строк 

служби 

[EUR] [UAH] 
[UAH] 

/рік 
[рік] [%] [%] [UAH] [рік] 

Утеплення фасадів 
будівлі 

191700 6326100 384219 16 30 28 76398871 25 

Заміна вікон та дверей 167200 5517600 211926 26 17 23 40361238 20 

Утеплення плоского 
даху 

24000 792000 87714 9 7 37 18009679 20 

Модернізація системи 
опалення 

156180 5153940 48378 107 4 11 5788845 30 

Модернізація системи 
вентиляції 

82200 2712600 85932 31 7 21 16322895 25 

Заміна системи 
освітлення 

8220 271260 38247 7 13 24 2064544 15 

Встановлення ІТП 19000 627000 87945 7 7 41 18209023 20 

Заміна системи 
холодного 
водопостачання 

16440 542520 32868 16 3 28 6537907 25 

Встановлення системи 
дистанційного 
керування 
енергоефективним 
комфортом будівлі 

9175 302775 697767 0,4 2 63 10247142 20 

РАЗОМ: 
678215 22245795 1674996 13 68 26 192957014 20 

 

1.7.11 Висновок 

Зважаючи на зростання фінансових видатків кожного року на оплату усіх видів енергії 

витрачається значна частка коштів на утримання будівлі, на діаграмі показано фінансові 

витрати власника будівлі на енергії протягом 2015-2017рр. 
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Найбільш повну інформацію можна знайти у відповідних розділах енергетичного аудиту.  

Пропонується до впровадження наступні заходи: 

1. Утеплення стін 

2. Заміна вікон та заміна дверей 

3. Утеплення підлоги горища 

4. Заміна системи опалення  

5. Модернізація системи вентиляції 

6. Заміна системи освітлення 

7. Встановлення нового індивідуального теплового пункту 

8. Встановлення системи дистанційного керування енергоефективним комфортом 

будівлі 

9. Заміна системи холодного водопостачання та водовідведення 

За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу енергоефективних заходів 

відносно базового рівня енергоспоживання (2017 рік) складатиме: 

ESR (energy saving ratio) = 68%.  

Це дасть змогу щорічно економити 1674996,00 грн для власника будівлі  кожного року при 

опції підвищення тарифів на всі види енергії в цілому на 30% 

IRR = 26% 

NPV = 192 957 014,00  

Наведена економія отриманої енергії, розрахована від фактичного споживання, розділена 

на економії від окремого джерела енергії: 

Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням першочергових заходів становить 

178.69 тон/рік (розраховано від базового значення споживання теплової енергії). 

Після впровадження всіх заходів очікувані наступні результати: 
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 постійне забезпечення протягом опалювального періоду нормованих температур  

внутрішнього повітря у всіх приміщеннях будівлі, покращення умов теплового 

комфорту перебування проживаючих; 

 забезпечення  регулювання необхідних параметрів внутрішнього повітря у 

приміщеннях з урахуванням інтенсивності сонячного випромінювання і контролю 

температури у приміщеннях протягом усього опалювального періоду залежно від 

температури зовнішнього повітря, унеможливлення  подачі надлишкової кількості 

теплоти у періоди потепління;  

 зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів трубопроводів та витоків 

теплоносія; 

 забезпечення  нормативних показників освітленості  у приміщеннях будівлі. 

Клас енергоефективності будівлі: будівля відповідає класу енергоефективності Е, що 

дорівнює 124,4 кВт*год/м2 будівлі і не відповідає європейським стандартам. 

 

Клас енергоефективності що стане після проведення термомодернізації та впровадження 

всіх заходів та буде відповідати класу С и споживатиме 52,1 кВт*год/м2 будівлі. 
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1.8. Учбово-лабораторний корпус (УЛК) 

 

Дана будівля знаходиться в задовільному стані, на початку 2000-х років був проведений 

капітальний ремонт внутрішніх приміщень, однак інженерні системи в будівлі не 

замінювали. Щоденно будівлю в навчальний період відвідує близько 1100 студентів. 

Основний режим роботи будівлі починається з 8.00 ранку і до 18.00 вечора, однак будівля 

починає функціонувати десь з 5.00, оскільки в цей час збираються прибиральниці та інший 

обслуговуючий персонал який займається прибиранням та приготуванням навчальних 

приміщень та кабінетів перед початком навчальних годин. Загалом інженерні системи 

функціонують справно, без виникнення аварійних ситуацій. На разі в будівлі вже проведені 

частково роботи по модернізації та зменшенню споживання енергетичних ресурсів. 

Встановлені LED світильники в коридорах.  

Для зменшення споживання енергетичних ресурсів пропонується провести комплексну 

термомодернізацію  будівлі з заміною всіх існуючих інженерних систем в будівлі та 

провести комплексне утеплення фасадів та горища, а також замінити всі існуючі вікна та 

вхідні двері.  

Кількість поверхів 8 

Кількість відвідувачів (студентів) 1100 чоловік 

Площа забудови 810 м2 

Опалювальна площа 6812 м2 

Опалювальний об’єм 15680 м3 

Загальна площа стін 2614 м2 

Площа даху 810 м2 

Площа підвалу або підлоги на першому 
поверсі 

810 м2 

Загальна площа вікон 578 м2 

Споживання енергоресурсів за 3 останні роки 

Тип енергоносія 2015 2016 2017 
Середньорічне 

споживання 

Теплопостачання та гаряче 
водопостачання, Гкал 

422 418 395 411 

Електроенергія, кВт*г  109367 110425 103475 107756 

Холодне водопостачання та 
водовідведення, м3 

3440 3315 3098 3284 
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1.8.1 Утеплення стін 

Стан фасадів будівлі – фасади знаходяться в задовільному стані. Пропонується провести 

комплексне утеплення всіх стін будівлі для зменшення втрат тепла через них. 

Рівень складності для утеплення фасаду – низький. 

Стан відмостки –задовільний.  

 

 

1.8.2 Заміна вікон та дверей 

Основну частину вікон в будівлі складають дерев’яні вікна, які знаходяться в задовільному 

стані. Однак, дані вікна станом на 2017 рік не відповідають вимогам ДЕРЖАВНИЙ 

СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд Блоки віконні та дверні. Загальні технічні 

умови ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Також всі металеві двері, металопластикові двері є 

неутепленими та мають високий рівень теплопередачі. Необхідно замінити всі дерев’яні 

вікна на нові енергозберігаючі металопластикові вікна з коефіцієнтом теплопровідності 1.3 

Вт/м2К, а також необхідно замінити всі вхідні металеві та металопластикові двері на нові 

утеплені металеві або металопластикові з коефіцієнтом теплопровідності 1.82 Вт/м2К. 

 
Загальна 

площа для 

заміни, м2 

Фактичний 

показник для 

дверей та вікон U, 

Вт/м2К 

Нормований показник U, 

Вт/м2К 

Встановлення нових вікон 

та дверей в будівлі 
578 2,3  1,3 ; 1,82 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1907400 грн 72204 грн 26 Років 

57800 EUR 2188 EUR 26 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 58680 13,32 

 

 
Загальна площа 

для утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина 

утеплювача, 

мм 

Утеплення фасадів будівлі 

(мінеральна вата) 
2614 1,14 0,3 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

4313100 грн 272712 грн 16 Років 

130700 EUR 8264 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 221638 50.31 
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1.8.3 Утеплення плаского даху 

Плаский дах в будівлі знаходиться в задовільному стані. Однак наявна на сьогодні 
конструкція даху не відповідає державним будівельним нормам. Дах будівлі складається з 
залізобетонних плит, шару керамзитного утеплювача та рубероїдного покриття. 
Рубероїдне покриття даху знаходиться в задовільному стані, місць підтікання не виявлено.    
Провівши розрахунки встановлено що коефіцієнт теплопровідності даху становить 0,82  

Вт/м2К. 

Пропонується виконати утеплення плаского даху методом напиленого пінополіуретану, та 

нанесенням поверх нього захисного шару (захист від механічних пошкоджень) наприклад 

за технологією: Elastospray від BASF. 

 

1.8.4 Модернізація системи опалення 

Система опалення в будівлі знаходиться у незадовільному стані, функціонує більше 50 

років. Система опалення однотрубна, розбалансована. Частина труб опалення підтікає. 

Радіатори опалення чавунні, більшість забиті і функціонують лише на 50-60%. Будівля 

недогріта. Пропонується замінити стару однотрубну систему опалення на нову двотрубну. 

Замінити всі старі труби опалення на нові металопластикові, утеплити частину труб що 

проходить в неопалюваних приміщеннях. Замінити всі радіатори опалення на нові 

біметалеві, а також встановити на нові радіатори терморегулятори для регулювання 

температури у приміщенні відповідно до навчального графіку.  

 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина  

утеплювача, 

мм 

Утеплення плаского даху методом 

напилення пінополіуретаном 
810 0,82 0,2 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

534600 грн 64713 грн 8 Років 

16200 EUR 1961 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 52592 11,94 
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Найменування Од. виміру Кількість 

Балансування системи опалення:   

Балансування системи опалення  балансувальними клапанами по стояках  
в будівлі (наприклад: Danfoss MSV-BD, або  AB-QM, та подібними.)   

шт. 30 

Система опалення   

Радіатори або конвектори з номінальною потужністю однієї секції не 
менше 120 Вт та робочим тиском не менше 8 атм. (Наприклад: біметалеві 
секційні радіатори Roda) 

секцій 1700 

 Труби поліпропіленові стабілізовані (Наприклад: Wawin Stabi) м.п. 1560 

 Утеплювач каучуковий фольгований м.п. 115 

Встановлення терморегулятори на радіатори шт. 185 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

4135065 грн 38808 грн 107 Років 

125305 EUR 1176 EUR 107 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 31551 7,16 

 

1.8.5 Модернізація системи вентиляції 

Система вентиляції в будівлі знаходиться в незадовільному стані. В більшості приміщень 

наявна лише природня припливна система вентиляції принцип роботи якої базується на 

інфільтрації, а саме відкриванні вікон, для провітрювання приміщень. Дана система 

вентиляції не забезпечує в повній мірі необхідний повітрообмін в приміщенні, тому 

пропонується змонтувати нову децентралізовану систему вентиляції з рекуперацією тепла, 

що дозволить зменшити тепловтрати, та заощадити кошти. 

Більш детальну комплектацію та кількість вентиляційного обладнання доцільно підбирати 

на етапі проектування. Комплектацію обладнання та роботи по модернізації системи 



Техніко-економічне обґрунтування підвищення ефективності використання енергії в будівлях Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 136 

 

вентиляції необхідно буде виконувати згідно діючих Державних норм та правил 

облаштування систем вентиляції.     

Найменування 
Од. 

виміру 
Кіл-ть 

Учбові кабінети 

В такому типі приміщень наявна лише природня припливна система вентиляції я ка базується на 

принципі інфільтрації шляхом відкривання вікон. Дана система не забезпечує нормальний 

повітрообмін для комфортного перебування студентів та викладачів. Пропонується облаштувати 

приміщення даного типу децентралізованою локальною системою припливно-витяжної вентиляції 

з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 700 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 600 ПЕ ЄС). Одна така установка на 

кабінет  

шт. 25 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 115 

Кабінети та санвузли (45 кабінетів та 14 санвузлів)  

Пропонується змонтувати систему вентиляції на базі віконних провітрювачів, та настінних 

безшумних вентиляторів змонтованих в вентиляційний канал будівлі. 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 70 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB) та продуктивністю не менше 80 м3/год. 

(Наприклад: S&P Silent-100 CZ) 

шт. 45 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB), датчиком руху, таймером та 

продуктивністю не менше 80 м3/год. (Наприклад: S&P Silent-100 CDZ) 

шт. 14 

Великі аудиторії 

В такому типі приміщень встановлені кондиціонери, та наявна лише природня припливна система 

вентиляції. Дана система не забезпечує нормальний повітрообмін для комфортного перебування 

студентів та викладачів. Пропонується облаштувати приміщення даного типу децентралізованою 

локальною системою припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 4000 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 3000 ПЕ ЄС) 
шт. 2 

- Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 28 



Техніко-економічне обґрунтування підвищення ефективності використання енергії в будівлях Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 137 

 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2176350 грн 63162 грн 34 Років 

65950 EUR 1914 EUR 34Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 52099 11,86 

 

1.8.6 Заміна системи освітлення 

Більшість приладів освітлення аудиторій в будівлі це старі довгі люмінесцентні лампи та 

лампи розжарення. Зважаючи на значну вартість нових світильників, що значно знижує 

окупність всього заходу експерти пропонують замінити старі люмінесцентні лампи та 

лампи розжарення на нові більш економічні, з більшим ресурсом роботи LED лампи, та 

встановити їх на місце старих.   

 Кількість для 

заміни, шт 

Потужність ламп, 

Вт 
Ефективність, лм/Вт 

Встановлення нових ламп 

LED (заміна ламп 

розжарювання) 

1362 16 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

224730 грн 29436 грн 7 Років 

6810 EUR 892 EUR 7 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 12809 2,43 

 

1.8.7 Встановлення системи дистанційного керування енергоефективним комфортом у будівлі 

Для забезпечення більш енергоефективного функціонування системи теплопостачання 

будівлі доцільно впровадити систему дистанційного управління радіаторами, що дозволяє 

економити витрати на опалення до 60% та виключити людський фактор з процесу 

регулювання температурними режимами в залежності від експлуатаційних характеристик 

приміщень та зовнішньої температури. 
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Ця система надає можливість реалізувати контроль температур у приміщеннях трьома 

способами:  

1. Управління окремим радіатором за допомогою електронної термостатичної голівки.  

2. Управління окремим приміщенням за допомогою настінного термостату. 

3. Управління будівлею за допомогою смартфону через Інтернет. 

Встановлення електронних термостатичних голівок на радіаторах не виключає 

встановлення механічних терморегуляторів для забезпечення безаварійного 

функціонування системи теплопостачання в учбовому корпусі. 

Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню системи дистанційного 
керування енергоефективним комфортом у будівлі з заходами по заміні системи 
опалення.  
 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Комунікаційний модуль (наприклад Cube+) шт. 5 

Перемикач режимів опалювання шт. 25 

Настінний термостат шт. 25 

Електронний радіаторний терморегулятор шт. 60 

Датчик відкриття вікон шт. 55 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

302775 грн 697767 грн 0,4 Років 

9175 EUR 21144 EUR 0,4 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 27599 6,26 

 

1.8.8 Заміна системи холодного водопостачання 

Розводка труб системи холодного водопостачання знаходиться у незадовільному стані. 

Оскільки дана будівля входить до числа 5 будівель університету які споживають воду від 

одного лічильника, тому точну кількість споживаної води встановити не можливо, однак 

був розрахований об’єм споживання води в даній будівлі залежно від кількості персоналу 

та студентів що в ньому перебувають, таким чином, споживання води в даній будівлі на 

добу становить близько 12 м3. В місяць 312 м3. Доцільно повністю замінити існуючу 

розводку системи холодного водопостачання та водовідведення та встановити нові 
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економічні змішувачі, які споживають близько 2 літрів води на хвилину і нові туалетні 

компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). А також для захисту нової 

системи холодного водопостачання та збільшення строку служби всієї системи необхідно 

встановити регулятори тиску води в системі та фільтр грубого очищення води.  

Перед початком робіт більш детально визначити  небхідну довжину труб та іншого 

комплектуючого обладнання для облаштування нової системи холодного водопостачання. 

Найменування Од. виміру Кількість 

Нова розводка труб холодного водопостачання та водовідведення   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 50 м.п. 120 

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 20 м.п. 80 

Нові змішувачі або насадки для зниження споживання води   

Змішувачі води з споживанням 2-4,5 л/хв. шт. 14 

Нові компакт-системи з бачком на дві кнопки   

Компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). шт. 42 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

435270 грн 27258 грн 16 Років 

13190 EUR 826 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається м3/рік CO2, тонн/рік 

Водопостачання та 

водовідведення 
2236 0 

 

1.8.9 Встановлення індивідуального теплового пункту 

Будівля живиться теплом від центральної котельні. В будівлі встановлений старий 

індивідуальний тепловий пункт, відсутня автоматична регуляція тиску, погодозалежне 

регулювання, тощо. Всі операції (перекрити подачу теплоносія) можна здійснити лише в 

ручному режимі за допомогою вентиля. В будівлі наявний новий Тепловий лічильник 

(витратомір «SHARKY»). Всі труби що знаходяться в ІТП не утеплені.  

Рекомендується впровадження автоматичного регулювання теплового навантаження 
шляхом облаштування індивідуального теплового пункту (ІТП). Основою ІТП є система 
автоматичного регулювання залежно від погоди та режиму роботи будівлі, завдяки чому 
відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   
Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню індивідуального теплового пункту з 
заходами по заміні системи опалення.  
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Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Автоматика управління шт. 1 

Циркуляційні насоси (основний та резервний) шт. 2 

Регулятор перепаду тиску шт. 1 

Змішувальний вузол (трьохходовий клапан з сервоприводом) шт. 1 

Регулююча арматура компл. 1 

Вимірювальні прилади компл. 1 

Система фільтрації шт. 1 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

627000 грн 79299 грн 8 Років 

19000 EUR 2403 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 64461 14,63 

 

1.8.10 Аналіз економічної доцільності 

Для обґрунтування та оцінення економічної ефективності впровадження енергоощадних 

заходів, що потребують значних фінансових інвестицій та залучення коштів банківських 

установ, за обома варіантами впровадження енергоефективних заходів проведено 

фінансовий аналіз, який базується на визначенні:  

- чистої приведеної вартості; 

- внутрішньої норми прибутковості;  

- простого періоду окупності. 

 

 
 

Заходи 

Первинні 
інвестиції 

Первинні 
інвестиції 

Чиста 

економія 

Проста 

Окупність 

від 

базової 

лінії 

(simple 

payback) 

ESR IRR NPV 
Строк 

служби 

[EUR] [UAH] 
[UAH] 

/рік 
[рік] [%] [%] [UAH] [рік] 

Утеплення фасадів 
будівлі 

130700 4313100 272712 16 34 29 54382148 25 

Заміна вікон та дверей 57800 1907400 72204 26 9 23 13725307 20 

Утеплення підлоги 
горища 

16200 534600 64713 8 8 38 13333814 20 

Заміна системи 
опалення 

125305 4135065 38808 107 5 11 4647221 30 
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Модернізація системи 
вентиляції 

65950 2176350 63162 34 8 21 11872119 25 

Заміна системи 
освітлення 

6810 224730 29436 27 12 23 1574810 15 

Встановлення ІТП 19000 627000 79299 8 10 39 16367823 20 

Встановлення системи 
дистанційного 
керування 
енергоефективним 
комфортом будівлі 

9175 302775 697767 0,4 2 63 10247142 20 

Заміна системи 
холодного 
водопостачання 

13190 435270 27258 16 3 29 5430588 25 

РАЗОМ: 444130 14656290 1345359 11 68 26 126738542 20 

1.8.11 Висновок 

Зважаючи на зростання фінансових видатків кожного року на оплату усіх видів енергії 

витрачається значна частка коштів на утримання будівлі, на діаграмі показано фінансові 

витрати власника будівлі на енергії протягом 2015-2017рр. 

 

Найбільш повну інформацію можна знайти у відповідних розділах енергетичного аудиту.  

Пропонується до впровадження наступні заходи: 

1. Утеплення стін 

2. Заміна вікон та заміна дверей 

3. Утеплення підлоги горища 

4. Заміна системи опалення  

5. Модернізація системи вентиляції 

6. Заміна системи освітлення 

7. Встановлення нового індивідуального теплового пункту 

8. Встановлення системи дистанційного керування енергоефективним комфортом 

будівлі 

9. Заміна системи холодного водопостачання та водовідведення 
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За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу енергоефективних заходів 

відносно базового рівня енергоспоживання (2017 рік) складатиме: 

ESR (energy saving ratio) = 68%.  

Це дасть змогу щорічно економити 1345359,00 грн для власника будівлі  кожного року при 

опції підвищення тарифів на всі види енергії в цілому на 30% 

IRR = 26% 

NPV = 126 738 542,00  

Наведена економія отриманої енергії, розрахована від фактичного споживання, розділена 

на  економії від окремого джерела енергії: 

Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням першочергових заходів становить 

116.63 тон/рік (розраховано від базового значення споживання теплової енергії). 

Після впровадження всіх заходів очікувані наступні результати: 

 постійне забезпечення протягом опалювального періоду нормованих температур  

внутрішнього повітря у всіх приміщеннях будівлі, покращення умов теплового 

комфорту перебування проживаючих; 

 забезпечення  регулювання необхідних параметрів внутрішнього повітря у 

приміщеннях з урахуванням інтенсивності сонячного випромінювання і контролю 

температури у приміщеннях протягом усього опалювального періоду залежно від 

температури зовнішнього повітря, унеможливлення  подачі надлишкової кількості 

теплоти у періоди потепління;  

 зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів трубопроводів та витоків 

теплоносія; 

 забезпечення  нормативних показників освітленості  у приміщеннях будівлі. 

Клас енергоефективності будівлі : будівля відповідає класу енергоефективності Е, що 

дорівнює 107,0 кВт*год/м2 будівлі і не відповідає європейським стандартам. 

 

Клас енергоефективності що стане після проведення термомодернізації та впровадження 

всіх заходів та буде відповідати класу В и споживатиме 40,3 кВт*год/м2 будівлі. 
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1.9. Навчальний(Архітектурний) корпус 

 

Дана будівля знаходиться в задовільному стані, на початку 2000-х років був проведений 

капітальний ремонт внутрішніх приміщень, однак інженерні системи в будівлі не 

замінювали. Щоденно будівлю в навчальний період відвідує близько 750 студентів. 

Основний режим роботи будівлі починається з 8.00 ранку і до 18.00 вечора, однак будівля 

починає функціонувати десь з 5.00, оскільки в цей час збираються прибиральниці та інший 

обслуговуючий персонал який займається прибиранням та приготуванням навчальних 

приміщень та кабінетів перед початком навчальних годин. Загалом інженерні системи 

функціонують справно, без виникнення аварійних ситуацій.  

Для зменшення споживання енергетичних ресурсів пропонується провести комплексну 

термомодернізацію будівлі з заміною всіх існуючих інженерних систем в будівлі та 

провести комплексне утеплення фасадів та горища, а також замінити всі існуючі вікна та 

вхідні двері.  

Кількість поверхів 4 

Кількість відвідувачів (студентів) 750 чоловік 

Площа забудови 4 644,3 м2 

Опалювальна площа 4 644,3 м2 

Опалювальний об’єм 25 566,0 м3 

Загальна площа стін 2 371,5 м2 

Площа даху 813,6 м2 

Площа підвалу або підлоги на першому 

поверсі 
813,6 м2 

Загальна площа вікон 463,6 м2 

 

Споживання енергоресурсів за 3 останні роки 
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Тип енергоносія 2015 2016 2017 
Середньорічне 

споживання 

Теплопостачання та гаряче 

водопостачання, Гкал 
300,13 334,82 352,23 329,07 

Електроенергія, кВт*г  131004,00 71656,00 69940,00 90866,67 

Холодне водопостачання та 

водовідведення, м3 
1979,00 8342,00 2029,33 4116,78 

 

1.9.1 Утеплення фасадів будівлі 

Стан фасадів будівлі – фасади знаходяться у задовільному стані. Пропонується провести 

комплексне утеплення всіх стін будівлі для зменшення втрат тепла через них. 

Рівень складності для утеплення фасаду – низький. 

Стан відмостки –задовільний.  

 

 

1.9.2 Заміна вікон та дверей 

Основну частину вікон в будівлі складають дерев’яні вікна, які знаходяться у задовільному 

стані. Однак, дані вікна станом на 2017 рік не відповідають вимогам ДЕРЖАВНИЙ 

СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд Блоки віконні та дверні. Загальні технічні 

умови ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Також всі металеві двері, металопластикові двері є 

неутепленими та мають високий рівень теплопередачі. Необхідно замінити всі дерев’яні 

вікна на нові енергозберігаючі металопластикові вікна з коефіцієнтом теплопровідності 1.3 

Вт/м2К, а також необхідно замінити всі вхідні металеві та металопластикові двері на нові 

утеплені металеві або металопластикові з коефіцієнтом теплопровідності 1.82 Вт/м2К. 

 
Загальна площа 

для утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина 

утеплювача, 

мм 

Утеплення фасадів будівлі 

(мінеральна вата) 
2 371,5 1,14 0,3 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1721709 грн 108867 грн 16 Років 

52173 EUR 3299 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 151108 73,79 



Техніко-економічне обґрунтування підвищення ефективності використання енергії в будівлях Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 146 

 

 
Загальна 

площа для 

заміни, м2 

Фактичний 

показник для 

дверей та вікон U, 

Вт/м2К 

Нормований показник U, 

Вт/м2К 

Встановлення нових вікон 

та дверей в будівлі 
463,6 2,3  1,3 ; 1,82 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1223904 грн 46332 грн 26 Років 

37088 EUR 1404 EUR 26 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 40007 9,08 

 

1.9.3 Утеплення підлоги горища 

Шатровий дах в будівлі знаходиться в незадовільному стані, функціонує з 1984 року. 

Шиферне покриття даху з плином часу потріскалося та частково зруйнувалося, в кількох 

місцях протікає. Стропильна система знаходиться в задовільному стані але потребує 

незначного ремонту в декількох місцях. Водостічні жолоби та вертикальні водостічні труби 

старі, частково зруйновані, в деяких місцях повністю відсутні, в результаті чого відбувається 

замокання стін будівлі, що призводить до надмірних тепловтрат. Необхідно провести 

частково ремонт покрівлі даху та усунути місця замокання підлоги горища. Облаштувати 

дах новою системою водостічних труб та жолобів, кінці вертикальних водостічних труб 

відвести від краю будівлі на відстань близько одного метра. Під час ремонту покрівлі даху 

перед утепленням стін будівлі, необхідно збільшити довжину суфітів для уникнення 

замокання стін та утеплюючого шару мінеральної вати.  Для зменшення ризику замокання 

утеплюючого шару на горищі, пропонується виконати утеплення підлоги горища методом 

напилення пінополіуретаном.  
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 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина  

утеплювача, 

мм 

Утеплення підлоги горища методом 

напилення пінополіуретаном 
813,6 0,83 0,2 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1127643 грн 136488 8 Років 

34171 EUR 4136 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 49302 13,66 

1.9.4 Модернізація системи опалення 

Система опалення в будівлі знаходиться у незадовільному стані, функціонує більше 50 

років. Система опалення однотрубна, розбалансована. Частина труб опалення підтікає. 

Радіатори опалення чавунні, більшість забиті і функціонують лише на 60%. Будівля 

недогріта. Пропонується замінити стару однотрубну систему опалення на нову двотрубну. 

Замінити всі старі труби опалення на нові металопластикові, утеплити частину труб що 

проходить в неопалюваних приміщеннях. Замінити всі радіатори опалення на нові 

біметалеві, а також встановити на нові радіатори терморегулятори для регулювання 

температури у приміщенні відповідно до навчального графіку.   

  

Найменування Од. виміру Кількість 

Балансування системи опалення:   

Балансування системи опалення  балансувальними клапанами по стояках  
в будівлі (наприклад: Danfoss MSV-BD, або  AB-QM, та подібними.)   

шт. 38 

Система опалення   

Радіатори або конвектори з номінальною потужністю однієї секції не 
менше 120 Вт та робочим тиском не менше 8 атм. (Наприклад: біметалеві 
секційні радіатори Roda) 

секцій 1540 

 Труби поліпропіленові стабілізовані (Наприклад: Wawin Stabi) м.п. 1610 

 Утеплювач каучуковий фольгований м.п. 132 

Встановлення терморегулятори на радіатори шт. 175 
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Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

430320 грн 4039 грн 106 Років 

13040 EUR 123 EUR 106 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 21511 4,9 

 

1.9.5 Модернізація системи вентиляції 

Система вентиляції в будівлі знаходиться в незадовільному стані. В більшості приміщень 

наявна лише природня припливна система вентиляції принцип роботи якої базується на 

інфільтрації, а саме відкриванню вікон, для провітрювання приміщень. Дана система 

вентиляції не забезпечує в повній мірі необхідний повітрообмін в приміщенні, тому 

пропонується змонтувати нову децентралізовану систему вентиляції з рекуперацією тепла, 

що дозволить зменшити тепловтрати, та заощадити кошти. 

Більш детальну комплектацію та кількість вентиляційного обладнання доцільно підбирати 

на етапі проектування. Комплектацію обладнання та роботи по модернізації системи 

вентиляції необхідно буде виконувати згідно діючих Державних норм та правил 

облаштування систем вентиляції.     

Найменування 
Од. 

виміру 
Кіл-ть 

Учбові кабінети 

В такому типі приміщень наявна лише природня припливна система вентиляції я ка базується на 

принципі інфільтрації шляхом відкривання вікон. Дана система не забезпечує нормальний 

повітрообмін для комфортного перебування студентів та викладачів. Пропонується облаштувати 

приміщення даного типу децентралізованою локальною системою припливно-витяжної вентиляції 

з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 700 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 600 ПЕ ЄС). Одна така установка на 

кабінет  

шт. 21 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 134 

Кабінети та санвузли (45 кабінетів та 14 санвузлів)  

Пропонується змонтувати систему вентиляції на базі віконних провітрювачів, та настінних 

безшумних вентиляторів змонтованих в вентиляційний канал будівлі. 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 62 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB) та продуктивністю не менше 80 м3/год. 
шт. 45 
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(Наприклад: S&P Silent-100 CZ) 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB), датчиком руху, таймером та 

продуктивністю не менше 80 м3/год. (Наприклад: S&P Silent-100 CDZ) 

шт. 14 

Великі аудиторії 

В такому типі приміщень встановлені кондиціонери, та наявна лише природня припливна система 

вентиляції. Дана система не забезпечує нормальний повітрообмін для комфортного перебування 

студентів та викладачів. Пропонується облаштувати приміщення даного типу децентралізованою 

локальною системою припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 4000 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 3000 ПЕ ЄС) 
шт. 2 

- Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 28 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1483812 грн 92631 грн 16 Років 

44964 EUR 2807 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 35520 8,08 

 

1.9.6 Заміна системи освітлення 

Більшість приладів освітлення в будівлі це старі довгі люмінесцентні лампи та лампи 

розжарення. Незважаючи на значну вартість нових світильників, що значно знижує 

окупність всього заходу, пропонується замінити старі люмінесцентні лампи та лампи 

розжарення на нові більш економічні, з більшим ресурсом роботи LED лампи, та 

встановити їх на місце старих.   

 Кількість для 

заміни, шт 

Потужність ламп, 

Вт 
Ефективність, лм/Вт 

Встановлення нових ламп 

LED (заміна ламп 

розжарювання) 

1270 16 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1531596 грн 200607 грн 7 Років 

46412 EUR 6079 EUR 7 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 8733 1,7 
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1.9.7 Встановлення системи дистанційного керування енергоефективним комфортом у будівлі 

Для забезпечення більш енергоефективного функціонування системи теплопостачання 

будівлі доцільно впровадити систему дистанційного управління радіаторами, що дозволяє 

економити витрати на опалення до 60% та виключити людський фактор з процесу 

регулювання температурними режимами в залежності від експлуатаційних характеристик 

приміщень та зовнішньої температури. 

Ця система надає можливість реалізувати контроль температур у приміщеннях трьома 

способами:  

1. Управління окремим радіатором за допомогою електронної термостатичної голівки.  

2. Управління окремим приміщенням за допомогою настінного термостату. 

3. Управління будівлею за допомогою смартфону через Інтернет. 

Встановлення електронних термостатичних голівок на радіаторах не виключає 

встановлення механічних терморегуляторів для забезпечення безаварійного 

функціонування системи теплопостачання в учбовому корпусі. 

Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню системи дистанційного 
керування енергоефективним комфортом у будівлі з заходами по заміні системи 
опалення.  
 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Комунікаційний модуль (наприклад Cube+) шт. 4 

Перемикач режимів опалювання шт. 20 

Настінний термостат шт. 20 

Електронний радіаторний терморегулятор шт. 48 

Датчик відкриття вікон шт. 44 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

264416 грн 609417 грн 0,4 Років 

7893 EUR 18467 EUR 0,4 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 27599 6,26 
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1.9.8 Заміна системи холодного водопостачання 

Розводка труб системи холодного водопостачання знаходиться у незадовільному стані. Є 

доцільним повність замінити існуючу розводку системи холодного водопостачання та 

водовідведення. Та встановити нові економічні змішувачі, які споживають близько 2 літрів 

води на хвилину  та нові туалетні компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 

літрів). А також для захисту нової системи холодного водопостачання та збільшення строку 

служби всієї системи необхідно встановити регулятори тиску води в системі та фільтр 

грубого очищення води.  

Перед початком робіт необхідно більш детально визначити  довжину труб та іншого 

комплектуючого обладнання для облаштування нової системи холодного водопостачання. 

 

Найменування Од. виміру Кількість 

Нова розводка труб холодного водопостачання та водовідведення   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 50 м.п. 580 

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 20 м.п. 184 

Нові змішувачі або насадки для зниження споживання води   

Змішувачі води з споживанням 2-4,5 л/хв. шт. 36 

Нові компакт-системи з бачком на дві кнопки   

Компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). шт. 31 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

154605 грн 76725 грн 16 Років 

4685 EUR 2325 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається м3/рік CO2, тонн/рік 

Водопостачання та 

водовідведення 
1525 0 

 

1.9.9 Встановлення індивідуального теплового пункту 

Будівля живиться теплом від центральної котельні. В будівлі встановлений старий 

індивідуальний тепловий пункт, відсутня автоматична регуляція тиску, погодозалежне 

регулювання, тощо. Всі операції (перекрити подачу теплоносія) можна здійснити лише в 

ручному режимі за допомогою вентиля. В будівлі наявний новий Тепловий лічильник 

(витратомір «SHARKY»). Всі труби що знаходяться в ІТП не утеплені.  
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Рекомендується впровадження автоматичного регулювання теплового навантаження 
шляхом облаштування індивідуального теплового пункту (ІТП). Основою ІТП є система 
автоматичного регулювання залежно від погоди та режиму роботи будівлі, завдяки чому 
відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   
Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню індивідуального теплового 
пункту з заходами по заміні системи опалення.  

 
 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Автоматика управління шт. 1 

Циркуляційні насоси (основний та резервний) шт. 2 

Регулятор перепаду тиску шт. 1 

Змішувальний вузол (трьохходовий клапан з сервоприводом) шт. 1 

Регулююча арматура компл. 1 

Вимірювальні прилади компл. 1 

Система фільтрації шт. 1 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

285914 грн 36168 грн 8 Років 

8664 EUR 1096 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 43948 9,9 

 

1.9.10 Аналіз економічної доцільності 

Для обґрунтування та оцінення економічної ефективності впровадження енергоощадних 

заходів, що потребують значних фінансових інвестицій та залучення коштів банківських 

установ, за обома варіантами впровадження енергоефективних заходів проведено 

фінансовий аналіз, який базується на визначенні:  

- чистої приведеної вартості; 

- внутрішньої норми прибутковості;  

- простого періоду окупності. 
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Заходи 

Первинні 
інвестиції 

Первинні 
інвестиції 

Чиста 

економія 

Проста 

Окупність 

від 

базової 

лінії 

(simple 

payback) 

ESR IRR NPV 
Строк 

служби 

[EUR] [UAH] 
[UAH] 

/рік 
[рік] [%] [%] [UAH] [рік] 

Утеплення фасадів 
будівлі 

52173 1721709 108867 16 14 12 22659228 25 

Заміна вікон та дверей 37088 1223904 46332 26 6 15 8789856 20 

Утеплення підлоги 
горища 

34171 1127643 136488 8 17 80 28122733 20 

Заміна системи 
опалення 

13040 430320 4039 106 1 8 482480 30 

Модернізація системи 
вентиляції 

44964 1483812 92631 16 5 14 8093520 25 

Заміна системи 
освітлення 

46412 1531596 200607 7 35 66 10721172 15 

Встановлення ІТП 8664 285914 36168 8 10 39 7794201 20 

Встановлення системи 
дистанційного 
керування 
енергоефективним 
комфортом у будівлі 

7893 264416 609417 0,4 2 63 8808588 20 

Заміна системи 
холодного 
водопостачання 

4685 154605 76725 16 2 19 1925535 25 

РАЗОМ: 249090 8219970 1311274 6 38 15 73979730 21 

1.9.11 Висновок 

Зважаючи на зростання фінансових видатків кожного року на оплату усіх видів енергії 

витрачається значна частка коштів на утримання будівлі, на діаграмі показано фінансові 

витрати власника будівлі на енергії протягом 2015-2017рр. 
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Найбільш повну інформацію можна знайти у відповідних розділах енергетичного аудиту.  

Пропонується до впровадження наступні заходи: 

1. Утеплення стін 

2. Заміна вікон та заміна дверей 

3. Утеплення підлоги горища 

4. Заміна системи опалення  

5. Модернізація системи вентиляції 

6. Заміна системи освітлення 

7. Встановлення нового індивідуального теплового пункту 

8. Встановлення системи дистанційного керування енергоефективним комфортом у 

будівлі  

9. Заміна системи холодного водопостачання та водовідведення 

За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу енергоефективних заходів 

відносно базового рівня енергоспоживання (2017 рік) складатиме: 

ESR (energy saving ratio) = 38%.  

Це дасть змогу щорічно економити 1311274,00 грн для власника будівлі кожного року при 

опції підвищення тарифів на всі види енергії в цілому на 30% 

IRR = 15% 

NPV = 73979730,00  

Наведена економія отриманої енергії, розрахована від фактичного споживання, розділена 

на  економії від окремого джерела енергії: 

Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням першочергових заходів становить 

116.63 тон/рік (розраховано від базового значення споживання теплової енергії). 

Після впровадження всіх заходів очікувані наступні результати: 

 постійне забезпечення протягом опалювального періоду нормованих температур  

внутрішнього повітря у всіх приміщеннях будівлі, покращення умов теплового комфорту 

перебування проживаючих; 

 забезпечення  регулювання необхідних параметрів внутрішнього повітря у 

приміщеннях з урахуванням інтенсивності сонячного випромінювання і контролю 

температури у приміщеннях протягом усього опалювального періоду залежно від 

температури зовнішнього повітря, унеможливлення  подачі надлишкової кількості теплоти 

у періоди потепління;  

 зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів трубопроводів та витоків 

теплоносія; 

 забезпечення  нормативних показників освітленості  у приміщеннях будівлі. 

Клас енергоефективності будівлі : будівля відповідає класу енергоефективності Е, що 

дорівнює 107,0 кВт*год/м2 будівлі і не відповідає європейським стандартам. 
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Клас енергоефективності що стане після проведення термомодернізації та впровадження всіх 

заходів та буде відповідати класу В и споживатиме 40,3 кВт*год/м2 будівлі. 
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1.10. Адміністративний та навчальний корпус електротехнічний 

 

Дана будівля знаходиться у задовільному стані, постійно проводиться капітальний ремонт 

внутрішніх приміщень, однак інженерні системи в будівлі не замінювали. Щоденно 

будівлю в навчальний період відвідує близько 450 осіб. Основний режим роботи будівлі 

починається з 8.00 ранку і до 18.00 вечора, однак будівля починає функціонувати десь з 

5.00, оскільки в цей час збираються прибиральниці та інший обслуговуючий персонал, який 

займається прибиранням та приготуванням навчальних приміщень та кабінетів перед 

початком навчальних годин. Загалом інженерні системи функціонують справно, без 

виникнення аварійних ситуацій. Наразі в будівлі вже проведені частково роботи по 

модернізації та зменшенню споживання енергетичних ресурсів. Частково замінені 

дерев’яні вікна на металопластикові.  

Для зменшення споживання енергетичних ресурсів пропонується провести комплексну 

термомодернізацію  будівлі з заміною всіх існуючих інженерних систем в будівлі та 

провести комплексне утеплення фасадів та горища, а також замінити всі існуючі вікна та 

вхідні двері.    

Кількість поверхів 1-4 

Кількість відвідувачів (студентів) 450 чоловік 

Площа забудови 2 631,1 м2 

Опалювальна площа 7 277,2 м² 

Опалювальний об’єм 38 562,74 м³ 

Загальна площа стін 5 818,4  м2 

Площа даху 2124,8 м2 

Площа підвалу або підлоги на першому 
поверсі 

2 591,6 м2 

Загальна площа вікон 901 м2 

 

Споживання енергоресурсів за 3 останні роки 

Тип енергоносія 2015 2016 2017 
Середньорічне 

споживання 

Теплопостачання та гаряче 

водопостачання, Гкал 
498.47 743.08 610.64 617,4 

Електроенергія, кВт*г  133930 104936 90717 109861 

Холодне водопостачання та 

водовідведення, м3 
1830 1734 1304 1622,67 
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1.10.1 Утеплення стін 

Стан фасадів будівлі – фасади знаходяться в задовільному стані. Пропонується провести 

комплексне утеплення всіх стін будівлі для зменшення втрат тепла через них. 

Рівень складності для утеплення фасаду – середній. 

Стан відмостки –задовільний.  

 

 

1.10.2 Заміна вікон та дверей 

Основну частину вікон в будівлі складають дерев’яні вікна, всі дерев’яні, металопластикові 

вікна знаходяться в задовільному стані. Однак дані вікна станом на 2017 рік  не 

відповідають вимогам ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд 

Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Також всі металеві 

двері є неутепленими та мають високий рівень теплопередачі. Необхідно замінити всі 

дерев’яні вікна на нові енергозберігаючі металопластикові вікна з коефіцієнтом 

теплопровідності 1.3 Вт/м2К, а також необхідно замінити всі вхідні металеві двері на нові 

утеплені металеві або металопластикові з коефіцієнтом теплопровідності 1.82 Вт/м2К. 

 
Загальна 

площа для 

заміни, м2 

Фактичний 

показник для 

дверей та вікон U, 

Вт/м2К 

Нормований показник U, 

Вт/м2К 

Встановлення нових вікон 

та дверей в будівлі 
901 2,3  1,3 ; 1,82 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2378640 грн 90057 грн 26 Років 

72080 EUR 2729 EUR 26 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 62678 14,23 

 

 
Загальна площа 

для утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина 

утеплювача, 

мм 

Утеплення фасадів будівлі 

(мінеральна вата) 
5 818,4 1,14 0,3 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

4224158 грн 267102 грн 16 Років 

128005 EUR 8094 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 236774 54 
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1.10.3 Утеплення даху, горища 

Будівлі мають скатний та плоский дах які знаходяться у задовільному стані. Однак наявна 
на сьогодні конструкція даху не відповідає державним будівельним нормам. Дах будівлі 
адміністративного корпусу складається з шиферних листів, закріплених на дерев'яних 
балках. Шиферне покриття даху знаходиться у незадовільному стані, частково підтікає.    
За результатами розрахунків коефіцієнт теплопровідності даху становить 0,83  Вт/м2К. 

Необхідно провести частково ремонт покрівлі даху та усунути місця замокання підлоги 

горища. Облаштувати дах новою системою водостічних труб та жолобів, кінці вертикальних 

водостічних труб відвести від краю будівлі на відстань близько одного метра. Під час 

ремонту покрівлі даху перед утепленням стін будівлі, необхідно збільшити довжину суфітів 

для уникнення замокання стін та утеплюючого шару мінеральної вати. 

Дах будівлі електротехнічного корпусу складається з залізобетонних плит та шару 
керамзитного утеплювача. Рубероїдне покриття даху знаходиться у задовільному стані, 
місць підтікання не виявлено. Особливу увагу при утепленні даху та перед утепленням стін 
будівлі необхідно звернути на водостічні жолоби та труби.    
Коефіцієнт теплопровідності даху становить 0,83  Вт/м2К. 

 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина  

утеплювача, 

мм 

Утеплення плаского даху методом 

напилення пінополіуретаном 
2124,8 0,83 0,2 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2492772 грн 301752 грн 8 Років 

 75539 EUR 9144 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 56183 12,76 

 

1.10.4 Модернізація системи опалення 

Система опалення в будівлі функціонує більше 60 років. Система опалення однотрубна, 

розбалансована. Частина труб опалення підтікає. Радіатори опалення чавунні, більшість 

забиті і функціонують лише на 50-60%. Будівля частково недогріта. Пропонується замінити 

стару однотрубну систему опалення на нову двотрубну. Замінити всі старі труби опалення 

на нові металопластикові, утеплити частину труб що проходить у неопалюваних 

приміщеннях. Замінити всі радіатори опалення на нові біметалеві, а також встановити на 

нові радіатори терморегулятори для регулювання температури в приміщенні.  
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Найменування Од. виміру Кількість 

Балансування системи опалення:   

Балансування системи опалення  балансувальними клапанами по стояках  

в будівлі (наприклад: Danfoss MSV-BD, або  AB-QM, та подібними.)   
шт. 48 

Система опалення   

Радіатори або конвектори з номінальною потужністю однієї секції не 

менше 120 Вт та робочим тиском не менше 8 атм. (Наприклад: біметалеві 

секційні радіатори Roda) 

секцій 1415 

 Труби поліпропіленові стабілізовані (Наприклад: Wawin Stabi) м.п. 3650 

 Утеплювач каучуковий фольгований м.п. 950 

Встановлення терморегулятори на радіатори шт. 279 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

6724169 грн 63096 грн 106 Років 

203763 EUR 1912 EUR 106 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 30783 7 

 

1.10.5 Модернізація системи вентиляції 

Система вентиляції в будівлі знаходиться в незадовільному стані. В більшості приміщень 

наявна лише природня припливна система вентиляції принцип роботи якої базується на 

інфільтрації, а саме відкриванню вікон, для провітрювання приміщень. Дана система 

вентиляції не забезпечує в повній мірі необхідний повітрообмін в приміщенні, тому 

пропонується змонтувати нову децентралізовану систему вентиляції з рекуперацією тепла, 

що дозволить зменшити тепловтрати, та заощадити кошти. 
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Більш детальну комплектацію та кількість вентиляційного обладнання доцільно підбирати 

на етапі проектування. Комплектацію обладнання та роботи по модернізації системи 

вентиляції необхідно виконувати згідно діючих Державних норм та правил облаштування 

систем вентиляції.     

Найменування 
Од. 

виміру 
Кіл-ть 

Учбові кабінети 

В такому типі приміщень наявна лише природня припливна система вентиляції я ка базується на 

принципі інфільтрації шляхом відкривання вікон. Дана система не забезпечує нормальний 

повітрообмін для комфортного перебування студентів та викладачів. Пропонується облаштувати 

приміщення даного типу децентралізованою локальною системою припливно-витяжної вентиляції 

з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 700 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 600 ПЕ ЄС). Одна така установка на 

кабінет  

шт. 25 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 115 

Кабінети та санвузли (45 кабінетів та 14 санвузлів)  

Пропонується змонтувати систему вентиляції на базі віконних провітрювачів, та настінних 

безшумних вентиляторів змонтованих в вентиляційний канал будівлі. 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 70 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB) та продуктивністю не менше 80 м3/год. 

(Наприклад: S&P Silent-100 CZ) 

шт. 45 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB), датчиком руху, таймером та 

продуктивністю не менше 80 м3/год. (Наприклад: S&P Silent-100 CDZ) 

шт. 14 

Великі аудиторії 

В такому типі приміщень встановлені кондиціонери, та наявна лише природня припливна система 

вентиляції. Дана система не забезпечує нормальний повітрообмін для комфортного перебування 

студентів та викладачів. Пропонується облаштувати приміщення даного типу децентралізованою 

локальною системою припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з рекуперацією тепла 

(КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше класу G4) та продуктивністю 

не менше 4000 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 3000 ПЕ ЄС) 
шт. 2 

- Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год. (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 28 
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Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1912550 грн 55497 грн 34 Років 

65950 EUR 1914 EUR 34Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 52099 11,86 

 

1.10.6 Заміна системи освітлення 

Більшість приладів освітлення в будівлі це старі довгі люмінесцентні лампи та лампи 

розжарення. Незважаючи на значну вартість нових світильників, що значно знижує 

окупність всього заходу, доцільно замінити старі люмінесцентні лампи та лампи 

розжарення на нові більш економічні з більшим ресурсом роботи LED лампи, та встановити 

їх на місце старих.   

 Кількість для 

заміни, шт 

Потужність ламп, 

Вт 
Ефективність, лм/Вт 

Встановлення нових ламп 

LED (заміна ламп 

розжарювання, 

люмінесцентних ламп) 

1990 16 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2638185 грн 307494 грн 8 Років 

79945 EUR 9318 EUR 8 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 12176 2,32 

 

1.10.7 Встановлення системи дистанційного керування енергоефективним комфортом у будівлі 

Для забезпечення більш енергоефективного функціонування системи теплопостачання 

будівлі доцільно впровадити систему дистанційного управління радіаторами, що дозволяє 

економити витрати на опалення до 60% та виключити людський фактор з процесу 

регулювання температурними режимами в залежності від експлуатаційних характеристик 

приміщень та зовнішньої температури. 
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Ця система надає можливість реалізувати контроль температур у приміщеннях трьома 

способами:  

1. Управління окремим радіатором за допомогою електронної термостатичної голівки.  

2. Управління окремим приміщенням за допомогою настінного термостату. 

3. Управління будівлею за допомогою смартфону через Інтернет. 

Встановлення електронних термостатичних голівок на радіаторах не виключає 

встановлення механічних терморегуляторів для забезпечення безаварійного 

функціонування системи теплопостачання в учбовому корпусі. 

Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню системи дистанційного 
керування енергоефективним комфортом у будівлі з заходами по заміні системи 
опалення.  
 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Комунікаційний модуль (наприклад Cube+) шт. 1 

Перемикач режимів опалювання шт. 5 

Настінний термостат шт. 5 

Електронний радіаторний терморегулятор шт. 12 

Датчик відкриття вікон шт. 11 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

12295 грн 38357 грн 0,4 Років 

367 EUR 1145 EUR 0,4 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 27599 6,26 

 

1.10.8 Заміна системи холодного водопостачання 

Розводка труб системи холодного водопостачання знаходиться у незадовільному стані. 

Оскільки данні будівлі мають один лічильник споживання холодної води, тому точну 

кількість споживаної води кожною будівлею встановити не можливо. Є доцільним повність 

замінити існуючу розводку системи холодного водопостачання та водовідведення. Та 

встановити нові економічні змішувачі, які споживають близько 2 літрів води на хвилину  та 

нові туалетні компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). А також для 

захисту нової системи холодного водопостачання та збільшення строку служби всієї 
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системи необхідно встановити регулятори тиску води в системі та фільтр грубого очищення 

води.  

Перед початком робіт більш детально визначити  небхідну довжину труб та іншого 

комплектуючого обладнання для облаштування нової системи холодного водопостачання. 

Найменування Од. виміру Кількість 

Нова розводка труб холодного водопостачання та водовідведення   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 50 м.п. 125 

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 20 м.п. 115 

Нові змішувачі або насадки для зниження споживання води   

Змішувачі води з споживанням 2-4,5 л/хв. шт. 25 

Нові компакт-системи з бачком на дві кнопки   

Компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). шт. 18 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

169620 грн 10296 грн 16 Років 

5140 EUR 312 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається м3/рік CO2, тонн/рік 

Водопостачання та 

водовідведення 
2389 0 

 

1.10.9 Встановлення індивідуального теплового пункту 

Будівля живиться теплом від центральної котельні. В будівлі встановлений один старий 

індивідуальний тепловий пункт для двох будівель, відсутня автоматична регуляція тиску, 

погодозалежне регулювання, тощо. Всі операції (перекрити подачу теплоносія) можна 

здійснити лише в ручному режимі за допомогою вентиля. В будівлі наявний новий 

Тепловий лічильник (витратомір «SHARKY»). Труби що знаходяться в ІТП частково утеплені.  

Рекомендується впровадження автоматичного регулювання теплового навантаження 
шляхом облаштування індивідуального теплового пункту (ІТП). Основою ІТП є система 
автоматичного регулювання залежно від погоди та режиму роботи будівлі, завдяки чому 
відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   
Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню індивідуального теплового 
пункту з заходами по заміні системи опалення.  
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Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Автоматика управління шт. 1 

Циркуляційні насоси (основний та резервний) шт. 2 

Регулятор перепаду тиску шт. 1 

Змішувальний вузол (трьохходовий клапан з сервоприводом) шт. 1 

Регулююча арматура компл. 1 

Вимірювальні прилади компл. 1 

Система фільтрації шт. 1 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 

проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

349440 грн 49071 грн 7 Років 

10589 EUR 1487 EUR 7 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 79350 18 

 

1.10.10 Аналіз економічної доцільності 

Для обґрунтування та оцінки економічної ефективності впровадження енергоощадних 

заходів, що потребують значних фінансових інвестицій та залучення коштів банківських 

установ, за обома варіантами впровадження енергоефективних заходів проведено 

фінансовий аналіз, який базується на визначенні:  

- чистої приведеної вартості; 

- внутрішньої норми прибутковості;  

- простого періоду окупності. 

 

 
 

Заходи 

Первинні 
інвестиції 

Первинні 
інвестиції 

Чиста 

економія 

Проста 

Окупність 

від 

базової 

лінії 

(simple 

payback) 

ESR IRR NPV 
Строк 

служби 

[EUR] [UAH] 
[UAH] 

/рік 
[рік] [%] [%] [UAH] [рік] 

Утеплення фасадів 
будівлі 

128005 4224158 267102 16 14 20 48577817 25 

Заміна вікон та дверей 72080 2378640 90057 26 5 17 17839800 20 

Утеплення даху, 
горища 

75539 2492772 301752 8 17 51 53345320 20 

Заміна системи 
опалення 

203763 6724169 63096 106 4 10 5984510 30 

Модернізація системи 
вентиляції 

65950 1912550 55497 34 8 21 10519025 25 

Заміна системи 
освітлення 

79945 2638185 307949 8 15 37 16092928 15 
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Встановлення ІТП 10589 349440 49071 7 5 41 2550912 20 

Встановлення системи 
дистанційного 
керування 
енергоефективним 
комфортом у будівлі 

367 12295 38357 0,4 1 32 1764333 25 

Заміна системи 
холодного 
водопостачання 

5140 169620 10296 16 3 28 2035440 25 

РАЗОМ: 641378 21165474 1183177 18 46 15 169323792 20 

 

1.10.11 Висновок 

Зважаючи на зростання фінансових видатків кожного року на оплату усіх видів енергії 

витрачається значна частка коштів на утримання будівлі, на діаграмі показано фінансові 

витрати власника будівлі на енергії протягом 2015-2017рр. 

 

Пропонуються до впровадження наступні заходи: 

1. Утеплення стін 

2. Заміна вікон та заміна дверей 

3. Утеплення підлоги горища 

4. Заміна системи опалення  

5. Модернізація системи вентиляції 

6. Заміна системи освітлення 

7. Встановлення нового індивідуального теплового пункту 

8. Встановлення системи дистанційного керування енергоефективним комфортом у 

будівлі 

9. Заміна системи холодного водопостачання та водовідведення 

За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу енергоефективних заходів 

відносно базового рівня енергоспоживання (2017 рік) складатиме: 

ESR (energy saving ratio) = 46%.  
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Це дасть змогу щорічно економити 1183177,00 грн для власника будівлі  кожного року при 

опції підвищення тарифів на всі види енергії в цілому на 30% 

IRR = 15% 

NPV = 169323792,00  

Наведена економія отриманої енергії, розрахована від фактичного споживання, розділена 

на  економії від окремого джерела енергії: 

Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням першочергових заходів становить 

116.63 тон/рік (розраховано від базового значення споживання теплової енергії). 

Після впровадження всіх заходів очікувані наступні результати: 

 постійне забезпечення протягом опалювального періоду нормованих температур  

внутрішнього повітря у всіх приміщеннях будівлі, покращення умов теплового 

комфорту перебування проживаючих; 

 забезпечення  регулювання необхідних параметрів внутрішнього повітря у 

приміщеннях з урахуванням інтенсивності сонячного випромінювання і контролю 

температури у приміщеннях протягом усього опалювального періоду залежно від 

температури зовнішнього повітря, унеможливлення  подачі надлишкової кількості 

теплоти у періоди потепління;  

 зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів трубопроводів та витоків 

теплоносія; 

 забезпечення  нормативних показників освітленості  у приміщеннях будівлі. 

Клас енергоефективності будівлі : будівля відповідає класу енергоефективності Е, що 

дорівнює 107,0 кВт*год/м2 будівлі і не відповідає європейським стандартам. 

 

Клас енергоефективності що стане після проведення термомодернізації та впровадження 

всіх заходів та буде відповідати класу В и споживатиме 40,3 кВт*год/м2 будівлі. 
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1.11. Корпус Фізичного виховання  

 

 

 

В будівлі загалом розміщуються кабінети викладачів, обслуговуючого персоналу, 

роздягальні та спортивні зали. Дана будівля знаходиться у задовільному стані, на початку 

2000-х років був проведений капітальний ремонт внутрішніх приміщень, однак інженерні 

системи в будівлі не замінювали. Щоденно будівлю в навчальний період відвідує близько 

600 студентів. Основний режим роботи будівлі починається з 8.00 ранку і до 21.30 вечора, 

однак будівля починає функціонувати десь з 5.00, так як в цей час збираються 

прибиральниці та інший обслуговуючий персонал який займається прибиранням та 

приготуванням навчальних приміщень та кабінетів перед початком навчальних годин. 

Загалом інженерні системи функціонують справно, без виникнення аварійних ситуацій. Під 

час огляду виявлено значну площу за скління у спортивних залах, хоча основна частина 

вікон і знаходиться з південної сторони, однак їхні теплофізичні показники не відповідають 

нормам, через що втрачається значна кількість теплової енергії крізь ці вікна. Наразі у 

будівлі вже проведені частково роботи по модернізації та зменшенню споживання 

енергетичних ресурсів. Частково замінені дерев’яні вікна на металопластикові.  

Для зменшення споживання енергетичних ресурсів пропонується провести комплексну 

термомодернізацію будівлі з заміною всіх існуючих інженерних систем та провести 

комплексне утеплення фасадів і горища, а також замінити всі існуючі вікна та вхідні двері.  

Кількість поверхів 4-8 

Кількість відвідувачів (студентів) 600 

Площа забудови 1644 м2 

Опалювальна площа 5364,9 м2 

Опалювальний об’єм 33116,3 м3 

Загальна площа стін 4707 м2 

Площа даху 1244 м2 

Площа підвалу або підлоги на першому 
поверсі 

1244 м2 

Загальна площа вікон 1168 м2 
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Споживання енергоресурсів за 3 останні роки 

Тип енергоносія 2015 2016 2017 
Середньорічне 

споживання 

Теплопостачання та гаряче 
водопостачання, Гкал 

611 632 595 612 

Електроенергія, кВт*г  60463 68765 56411 61789 

Холодне водопостачання та 
водовідведення, м3 

1902 1915 1795 1870 

 

1.11.1 Утеплення стін 

Стан фасадів будівлі – фасади знаходяться в задовільному стані. Пропонується провести 

комплексне утеплення всіх стін будівлі для зменшення втрат тепла через них. 

Рівень складності для утеплення фасаду – низький. 

Стан відмостки – задовільний.  

 

1.11.2 Заміна вікон та дверей 

Основну частину вікон в будівлі складають вікна з алюмінієвим профілем, всі дерев’яні, 

металопластикові вікна та вікна з алюмінієвим профілем знаходяться в задовільному стані. 

Однак, дані вікна станом на 2017 рік не відповідають вимогам ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ 

УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Також всі металеві двері, металопластикові двері є неутепленими та 

мають високий рівень теплопередачі. Необхідно замінити всі дерев’яні вікна на нові 

енергозберігаючі металопластикові вікна з коефіцієнтом теплопровідності 1.3 Вт/м2К, а 

також необхідно замінити всі вхідні металеві та металопластикові двері на нові утеплені 

металеві або металопластикові з коефіцієнтом теплопровідності 1.82 Вт/м2К. 

 
Загальна площа 

для утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина 

утеплювача, 

мм 

Утеплення фасадів будівлі 

(мінеральна вата) 
4707 1.16 0.3 100 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

7766550 грн 521532 грн 15 Років 

235350 EUR 15804 EUR 15 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 423879 96.22 
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Оскільки будівля має значну площу скління фасаду, тому необхідно приділити значну увагу 

заміні всіх вікон в даній будівлі.  

 
Загальна 

площа для 

заміни, м2 

Фактичний 

показник для 

дверей та вікон U, 

Вт/м2К 

Нормований показник U, 

Вт/м2К 

Встановлення нових вікон 

та дверей в будівлі 
1168 2,3  1,3 ; 1,82 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

3854400 грн 157773 грн 24 Років 

116800 EUR 4781 EUR 24 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що 

зберігається 
кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 128224 29,11 

 

1.11.3 Утеплення плаского даху 

Плаский дах в будівлі знаходиться в задовільному стані. Однак наявна на сьогодні 
конструкція даху не відповідає державним будівельним нормам. Дах будівлі складається з 
залізобетонних плит, шару керамзитного утеплювача та рубероїдного покриття. 
Рубероїдне покриття даху знаходиться в задовільному стані, місць підтікання не виявлено.    
Коефіцієнт теплопровідності даху становить 0,79 Вт/м2К. 

Пропонується виконати утеплення плаского даху методом напиленого пінополіуретану, та 

нанесенням поверх нього захисного шару (захист від механічних пошкоджень) наприклад 

за технологією: Elastospray від BASF. 

 Загальна 

площа 

утеплення, 

м2 

Фактичний 

показник U, 

Вт/м2К 

Нормований 

показник U, 

Вт/м2К 

Необхідна 

товщина  

утеплювача, 

мм 

Утеплення плаского даху методом 

напилення пінополіуретаном 
1244 0,79 0,2 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

821040 грн 94578 грн 9 Років 

24880 EUR 2866 EUR 9 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 76870 17,45 
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1.11.4 Заміна системи опалення  

Система опалення в будівлі знаходиться у незадовільному стані. Система опалення 

однотрубна, розбалансована. Частина труб опалення підтікає. Радіатори опалення чавунні, 

більшість забиті і функціонують лише на 50-60%. Будівля недогріта. Пропонується замінити 

стару однотрубну систему опалення на нову двотрубну. Замінити всі старі труби опалення 

на нові металопластикові, утеплити частину труб що проходить в неопалюваних 

приміщеннях. Замінити всі радіатори опалення на нові біметалеві, а також встановити на 

нові радіатори терморегулятори для регулювання температури в приміщенні.  

  

Найменування Од. виміру Кількість 

Балансування системи опалення:   

Балансування системи опалення  балансувальними клапанами по стояках  
в будівлі (наприклад: Danfoss MSV-BD, або  AB-QM, та подібними.)   

шт. 20 

Система опалення   

Радіатори або конвектори з номінальною потужністю однієї секції не 
менше 120 Вт та робочим тиском не менше 8 атм. (Наприклад: біметалеві 
секційні радіатори Roda) 

секцій 1100 

 Труби поліпропіленові стабілізовані (Наприклад: Wawin Stabi) м.п. 1900 

 Утеплювач каучуковий фольгований м.п. 90 

Встановлення терморегулятори на радіатори шт. 120 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

2252811 грн 55935 грн 40 Років 

68267 EUR 1695 EUR 40 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 45450 10,32 
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1.11.5. Модернізація системи теплопостачання для опалення та СГВ із використанням 

альтернативних джерел 

На даний момент опалення та гаряче водопостачання корпусу здійснюється від 
центральної системи міста. Було встановлено, що гаряча вода в будівлі подається тільки в 
опалювальний період. В останній час року (близько 6 місяців) гарячої води в будівлі не має. 
Отже в рамках проведення енергоаудиту було прораховано доцільність встановлення 
комбінованих геліосистем для даної будівлі як основного джерела для приготування 
гарячої води. Оскільки на даний момент в будівлі наявна стара центральна система 
гарячого водопостачання, то є необхідним створити нову центральну розводку гарячого 
водопостачання для всієї будівлі з ПВХ труб. 
Місце розміщення геліосистеми – покрівля будівлі. Геліосистема призначена лише для 

підігріву води. Для більшої економного використання теплової енергії на опалення на 

самперед в перехідний період при проведенні енергоаудиту було прораховано доцільність 

встановлення теплових насосів. Таким чином пропонується використати комбіновану 

систему (теплові насоси та геліостанція) для теплопостачання будівлі. 

Найменування Од. виміру Кількість 

Геліосистема  1 

Компактна геліостанція (наприклад: Logasol (з енергозберігаючим 
насосом)) 

шт. 1 

Сонячний модуль (наприклад: EMS plus) шт. 1 

Пристрій керування (наприклад: Logamatic) шт. 1 

Вертикальний сонячний колектор (наприклад: Logasol) шт. 30 

Рідина колектора (наприклад: Tifocor L 45/55%, 20 л.) шт. 20 

Бак мембранний розширювальний шт. 1 

Бак-водонагрівач шт. 4 

Відокремлював повітря для сонячних колекторів (наприклад: Logasol) шт. 3 

Комплект гідравлічного з’єднання рядів (наприклад: Logasol) шт. 3 

Комплект гідравлічного підключення пласкої покрівлі (наприклад: 
Logasol) 

шт. 3 

Комплекс додатковий для монтажу на пласкій покрівлі (вертикальний) 
(наприклад: Logasol) 

шт. 27 

Комплект основний для монтажу на пласкій покрівлі (вертикальний) 
(наприклад: Logasol) 

шт. 3 

Ручний регулювальний вентиль для геліосистем Ду=20 (наприклад: Herz) шт. 3 

Теплові насоси   

Реверсному тепловий насос з повітряним охолоджуванням конденсатора 
зовнішньої установки (наприклад: WSAN-XEM 50.4 HW) 

шт. 
2 

Манометри високого та низького тиску  шт. 2 

Багатофункціональний фазовий монітор шт. 2 

Антивібраційні опори (наприклад: AVIBX) шт. 2 
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Реле протоки рідини (наприклад: SW-1E) шт. 2 

Теплообмінник пластинчастий розбірний вода/вода 
(наприклад:Thermaks) 

шт. 
1 

Теплообмінник пластинчастий розбірний гліколь/вода ГВП (існуючий) 
(наприклад: Alfa-Laval) 

шт. 
1 

Насос циркуляційний здвоєний (наприклад: Wilo) шт. 3 

Бак розширювальний  250 л (наприклад: Zilmet ) шт. 2 

Бак розширювальний  150 л (наприклад: Zilmet) шт. 2 

3-ходвий змішувальний клапан (наприклад: ESBE) шт. 3 

Електропривід 230В (наприклад: ESBE) шт. 3 

Балансувальний вентиль Ду=65,  Kvs=60.30 (наприклад: Herz) шт. 2 

Клапан прохідний регулювальний Ду=65, Kvs=63 (наприклад: Herz) шт. 2 

Привід для регулюючих клапанів 220 V. 3p (наприклад: Herz) шт. 2 

Розводка та утеплення труб гарячого водопостачання в будівлі   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. м.п. 485 

Утеплення каучуковим утеплювачем для ПВХ м.п. 270 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

10521793 грн 495632 21 Років 

318842 EUR 14795 21 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 45450 10,32 

1.11.6 Модернізація системи вентиляції 

Система вентиляції в будівлі знаходиться в незадовільному стані. В більшості приміщень 

наявна лише природня припливна система вентиляції принцип роботи якої базується на 

інфільтрації, а саме відкриванню вікон, для провітрювання приміщень. Дана система 

вентиляції не забезпечує в повній мірі необхідний повітрообмін в приміщенні, тому 

пропонується змонтувати нову децентралізовану систему вентиляції з рекуперацією тепла, 

що дозволить зменшити тепловтрати, та заощадити кошти. 

Більш детальну комплектацію та кількість вентиляційного обладнання доцільно підбирати 

на етапі проектування. Комплектацію обладнання та роботи по модернізації системи 

вентиляції слід виконувати згідно діючих Державних норм та правил облаштування систем 

вентиляції.     
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Найменування 
Од. 

виміру 
Кіл-ть 

Кабінети та санвузли (20 кабінетів та 4 санвузлів)  

Пропонується змонтувати систему вентиляції на базі віконних провітрювачів, та настінних 

безшумних вентиляторів змонтованих в вентиляційний канал будівлі. 

 - Віконні провітрювачі с системою фільтрації повітря (не менше класу G3) 

та продуктивністю не менше  20-40 м3/год (Наприклад:  ВЕНТС ПО400) 
шт. 40 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB) та продуктивністю не менше 80 м3/год. 

(Наприклад: S&P Silent-100 CZ) 

шт. 20 

 - Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким 

рівнем шуму (не більше 27 dB), датчиком руху, таймером та 

продуктивністю не менше 80 м3/год. (Наприклад: S&P Silent-100 CDZ) 

шт. 4 

Спортивні зали 

В приміщенні спортивного залу не передбачена примусова система вентиляції крім природної.  

Існуюча природня система вентиляції є дуже не ефективною характеризується дуже великими 

тепловтратами, навіть зважаючи на те що будівля нова, тому пропонується дану систему 

заблокувати. Під час проведення заходів, де скупчуються до 200 чоловік, якість повітря стає не 

задовільною. Пропонується встановити децентралізованих локальну припливно-витяжну систему 

вентиляції з рекуперацією тепла. 

  - Децентралізована локальна припливно-витяжна система з 

рекуперацією тепла (КПД не менше 70%), фільтрацією повітря (не менше 

класу G4) та продуктивністю не менше 2000 м3/год (Наприклад: Vents ВУТ 

2000 ПЕ ЄС) 

шт. 4 

 - Повітропроводи з оцинкованої сталі товщ. 0,5-0,7 мм м.кв. 400 

Приміщення роздягальні   

- Побутовий настінний вентилятор зі зворотнім клапаном, низьким рівнем 

шуму, датчиком руху, таймером та продуктивністю не менше 150 м3/год 

(Наприклад: Vents Quiet) 

шт. 4 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

1185690 грн 36861 грн 31 Років 

35930 EUR 1117 EUR 31 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 30385 6,92 
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1.11.7 Заміна системи освітлення 

Більшість приладів освітлення в будівлі це старі довгі люмінесцентні лампи та лампи 

розжарення. Зважаючи на значну вартість нових світильників, що значно знижує окупність 

всього заходу експерти пропонують замінити старі люмінесцентні лампи та лампи 

розжарення на нові більш економічні з більшим ресурсом роботи LED лампи, та встановити 

їх на місце старих.   

 

 Кількість для 

заміни, шт 

Потужність ламп, 

Вт 
Ефективність, лм/Вт 

Встановлення нових ламп 

LED (заміна ламп 

розжарювання) 

753 16 90 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

124245 грн 6732 грн 65 Років 

3765 EUR 204 EUR 65 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 2931 0,56 

 

1.11.8 Встановлення системи дистанційного керування енергоефективним комфортом у будівлі 

Для забезпечення більш енергоефективного функціонування системи теплопостачання 

будівлі доцільно впровадити систему дистанційного управління радіаторами, що дозволяє 

економити витрати на опалення до 60% та виключити людський фактор з процесу 

регулювання температурними режимами в залежності від експлуатаційних характеристик 

приміщень та зовнішньої температури. 

Ця система надає можливість реалізувати контроль температур у приміщеннях трьома 

способами:  

1. Управління окремим радіатором за допомогою електронної термостатичної голівки.  

2. Управління окремим приміщенням за допомогою настінного термостату. 

3. Управління будівлею за допомогою смартфону через Інтернет. 

Встановлення електронних термостатичних голівок на радіаторах не виключає 

встановлення механічних терморегуляторів для забезпечення безаварійного 

функціонування системи теплопостачання в учбовому корпусі. 

Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню системи дистанційного 
керування енергоефективним комфортом у будівлі з заходами по заміні системи 
опалення.  
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Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Комунікаційний модуль (наприклад Cube+) шт. 5 

Перемикач режимів опалювання шт. 25 

Настінний термостат шт. 25 

Електронний радіаторний терморегулятор шт. 60 

Датчик відкриття вікон шт. 55 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

302775 грн 697767 грн 0,4 Років 

9175 EUR 21144 EUR 0,4 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Електрична 27599 6,26 

 

1.11.9 Заміна системи холодного водопостачання 

Розводка труб системи холодного водопостачання знаходиться в незадовільному стані. 

Оскільки дана будівля входить до числа 5 будівель університету які споживають воду від 

одного лічильника, тому точну кількість споживаної води встановити не можливо, однак 

було розраховано об’єм споживання води в даній будівлі залежно від кількості персоналу 

та студентів що в ньому перебувають, споживання води в даній будівлі на добу становить 

близько 6,5 м3. В місяць 169 м3. Є доцільним повність замінити існуючу розводку системи 

холодного водопостачання та водовідведення. Та встановити нові економічні змішувачі, та 

душові головки які споживають від 2 до 8 літрів води на хвилину  та нові туалетні компакт-

системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). А також для захисту нової системи 

холодного водопостачання та збільшення строку служби всієї системи необхідно 

встановити регулятори тиску води в системі та фільтр грубого очищення води.  

Перед початком робіт більш детально визначити небхідну довжину труб та іншого 

комплектуючого обладнання для облаштування нової системи холодного водопостачання. 

Найменування Од. виміру Кількість 

Нова розводка труб холодного водопостачання та водовідведення   

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 50 м.п. 180 

Розводка з ПВХ труб для не високих температур до 60 оС. DN 20 м.п. 130 

Нові змішувачі або насадки для зниження споживання води   

Змішувачі води з споживанням 2-4,5 л/хв. шт. 10 

Нові компакт-системи з бачком на дві кнопки   

Компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 літрів). шт. 15 

Нові душові головки або змішувачі   

Душова головка з споживанням до 8 л/хв. шт. 20 
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Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

237138 грн 15081 грн 16 Років 

7186 EUR 457 EUR 16 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається м3/рік CO2, тонн/рік 

Водопостачання та 
водовідведення 

1236 0 

 

1.11.10 Встановлення індивідуального теплового пункту 

Будівля живиться теплом від центральної котельні. В будівлі встановлений старий 

індивідуальний тепловий пункт, відсутня автоматична регуляція тиску, погодозалежне 

регулювання, тощо. Всі операції (перекрити подачу теплоносія) можна здійснити лише в 

ручному режимі за допомогою вентиля. В будівлі наявний Тепловий лічильник. Всі труби 

що знаходяться в ІТП не утеплені належним чином.  

Рекомендується впровадження автоматичного регулювання теплового навантаження 
шляхом облаштування індивідуального теплового пункту (ІТП). Основою ІТП є система 
автоматичного регулювання залежно від погоди та режиму роботи будівлі, завдяки чому 
відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   
Доцільним буде об’єднати всі заходи по встановленню індивідуального теплового 
пункту з заходами по заміні системи опалення.  

 

Основні комплектуючі Од. виміру Кількість 

Автоматика управління шт. 1 

Циркуляційні насоси (основний та резервний) шт. 2 

Регулятор перепаду тиску шт. 1 

Змішувальний вузол (трьохходовий клапан з сервоприводом) шт. 1 

Регулююча арматура компл. 1 

Вимірювальні прилади компл. 1 

Система фільтрації шт. 1 

Детальна кількість комплектуючого обладнання теплового пункту розраховується шляхом 
проектних робіт. 

Фінансово-економічний аналіз заходу 

Інвестиції (без ПДВ) Фінансова економія Окупність 

544500 грн 101673 грн 5 Років 

16500 EUR 3081 EUR 5 Років 

Збереження енергії та CO2 

Вид енергії, що зберігається кВт-год/рік CO2, тонн/рік 

Теплова енергія 82636 18,76 
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1.11.11 Аналіз економічної доцільності 

Для обґрунтування та оцінення економічної ефективності впровадження енергоощадних 

заходів, що потребують значних фінансових інвестицій та залучення коштів банківських 

установ, за обома варіантами впровадження енергоефективних заходів проведено 

фінансовий аналіз, який базується на визначенні:  

- чистої приведеної вартості; 

- внутрішньої норми прибутковості;  

- простого періоду окупності. 

 
 

Заходи 

Первинні 
інвестиції 

Первинні 
інвестиції 

Чиста 

економія 

Проста 

Окупність 

від 

базової 

лінії 

(simple 

payback) 

ESR IRR NPV 
Строк 

служби 

[EUR] [UAH] 
[UAH] 

/рік 
[рік] [%] [%] [UAH] [рік] 

Утеплення фасадів 
будівлі 

235350 7766550 521532 15 44 30 104428693 25 

Заміна вікон та дверей 116800 3854400 157773 24 13 24 30267246 20 

Утеплення підлоги 
горища 

24880 821040 94578 9 8 38 19454244 20 

Заміна системи 
опалення 

68267 2252811 55935 40 5 19 9949339 30 

Модернізація системи 
теплопостачання для 
опалення та СГВ з з 
використанням 
альтернативних 
джерел 

318842 10521793 495632 21 18 32 42418055 20 

Модернізація системи 
вентиляції 

35930 1185690 36861 31 3 21 6994119 25 

Заміна системи 
освітлення 

3765 124245 6732 65 5 15 296359 15 

Встановлення ІТП 16650 544500 101679 5 9 47 21210644 20 

Встановлення системи 
дистанційного 
керування 
енергоефективним 
комфортом у будівлі 

9175 302775 697767 0,4 2 63 33910734 20 

Заміна системи 
холодного 
водопостачання 

7186 237138 15081 16 1 29 3005765 25 

РАЗОМ: 
836845 27615885 2183570 13 62 22 187401192 20 
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1.11.12 Висновок 

Зважаючи на зростання фінансових видатків кожного року на оплату усіх видів енергії 

витрачається значна частка коштів на утримання будівлі, на діаграмі показано фінансові 

витрати власника будівлі на енергії протягом 2015-2017рр. 

 

Найбільш повну інформацію можна знайти у відповідних розділах енергетичного аудиту.  

Пропонується до впровадження наступні заходи: 

1. Утеплення стін 

2. Заміна вікон та заміна дверей 

3. Утеплення підлоги горища 

4. Заміна системи опалення  

5. Модернізація системи вентиляції 

6. Заміна системи освітлення 

7. Встановлення нового індивідуального теплового пункту 

8. Встановлення системи дистанційного керування енергоефективним комфортом у 

будівлі  

9. Заміна системи холодного водопостачання та водовідведення 

10. Модернізація системи теплопостачання для опалення та СГВ із використанням 

альтернативних джерел 

За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу енергоефективних заходів 

відносно базового рівня енергоспоживання (2017 рік) складатиме: 

ESR (energy saving ratio) = 62% (разом із переходом на теплові насоси та геліосистеми).  

Це дасть змогу щорічно економити 2183570,00 грн для власника будівлі  кожного року при 

опції підвищення тарифів на всі види енергії в цілому на 30% 

IRR = 22% 

NPV = 187401192,00  
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Наведена економія отриманої енергії, розрахована від фактичного споживання, розділена 

на  економії від окремого джерела енергії: 

Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням першочергових заходів становить 

188.70 тон/рік (розраховано від базового значення споживання теплової енергії). 

Після впровадження всіх заходів очікувані наступні результати: 

 постійне забезпечення протягом опалювального періоду нормованих температур  

внутрішнього повітря у всіх приміщеннях будівлі, покращення умов теплового 

комфорту перебування проживаючих; 

 забезпечення  регулювання необхідних параметрів внутрішнього повітря у 

приміщеннях з урахуванням інтенсивності сонячного випромінювання і контролю 

температури у приміщеннях протягом усього опалювального періоду залежно від 

температури зовнішнього повітря, унеможливлення  подачі надлишкової кількості 

теплоти у періоди потепління;  

 зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів трубопроводів та витоків 

теплоносія; 

 забезпечення  нормативних показників освітленості  у приміщеннях будівлі. 

Клас енергоефективності будівлі : будівля відповідає класу енергоефективності G, що 

дорівнює 270,7 кВт*год/м2 будівлі і не відповідає європейським стандартам. 

 

Клас енергоефективності що стане після проведення термомодернізації та впровадження 

всіх заходів та буде відповідати класу Е и споживатиме 105,8 кВт*год/м2 будівлі. 
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2. Загальні характеристики та рекомендації щодо впровадження технічних заходів  

2.1 Теплова ізоляція стін 

2.1.1 Поточна ситуація 

Усі будівлі мають дуже різноманітний стан фасадів. Кожна будівля оцінена індивідуально в 

описі будівель.  

Практично усі будівлі були побудовані більш ніж 20 років тому, тому їхні експлуатаційні 

характеристики через значний строк експлуатації значно погіршились. Це звичайно 

призводить до збільшення теплових втрат, через збільшення показника U (Вт/м2К) – 

коефіцієнта теплопровідності. Усереднений показник U (Вт/м2К) для усіх будівель можна 

прийняти на рівні – 1,0. 

Всі обстежені будівлі побудовані з силікатної цегли. 

Також негативний вплив на теплові втрати приносять різноманітного типу тріщини, що 

присутні в елементах огороджувальних конструкцій, наявне замокання, що призводить до 

погіршення експлуатаційних характеристик стін, а в окремих місцях це призвело до 

часткового руйнування огороджувальних конструкцій. 

Слід відмітити, що часто спостерігаються підвищені втрати теплової енергії через стіни 

будівлі, зокрема в місцях встановлення опалювальних приладів та в цокольній частині, за 

рахунок підвищеної температури в тех. підвалі. В кутових приміщеннях фасаду на стиках 

між ними спостерігаються також значні теплові втрати. 

Загальна характеристика зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін) з силікатної 

цегли: Приведений (середньозважений) коефіцієнт теплопередачі U - 0,90 Вт/(м2*°С). 

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

даного регіону становить 0,30 (м2*°С)/Вт. Площа стін теплотехнічні характеристики яких не 

відповідають вимогам ДБН – 100 %. 
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Огороджуюча конструкція складається з наступних шарів: кладка цегляна з силікатної 

цегли на цементно-піщаному розчині товщиною 510 мм (густина - 1800 кг/м3), розчин 

цементно-піщаний внутрішній товщиною 20 мм (густина - 1600 кг/м3), розчин цементно-

піщаний зовнішній товщиною 20 мм (густина - 1600 кг/м3). 

Стан відмостки на більшості будівель – аварійний. Необхідно створити нову відмостку по 

всьому периметру будівлі, там де це зазначено. Утеплення стін та цоколю забороняється 

проводити без влаштування нової відмостки. Відмостка має забезпечувати відведення 

води від цоколю будівлі. 

 

При проектуванні утеплення фасаду, слід включити нові водостічні труби до проекту та 

розрахувати їх необхідність по всім схилам даху, Проектом рекомендується навіть взяти на 

20% більший діаметр  водостічних труб, ніж передбачено в державних будівельних 

нормах. Особливу увагу звернути на відведення водостоків від будівлі на необхідну 

відстань. 

 

Стан суфіту (ширина звисання даху або «козирьок») в деяких будівлях надзвичайно мала та 
не зможе створити достатній шар для всієї ширини утеплюючого шару стіни. 

 

Забороняється утеплення фасаду без модернізації суфіту та облаштування нових 

водостоків. 
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Приведений (середньозважений) коефіцієнт теплопередачі існуючих стін складає 1,05 

(м2*°С)/Вт і не відповідає нормам, пропонується досягти значення – 0,30 (м2*°С)/Вт за 

допомогою утеплення стін. 

2.1.2 Пропоновані рішення 

Утеплення фасадів слід виконувати згідно з відповідними державними будівельними 

нормами.  Головний матеріал для утеплення фасаду  будівель – мінеральна вата, згідно 

державних будівельних норм.  

Рекомендована густина для мінеральної вати – 150 або 165 кг/м³ та коефіцієнт 

теплопровідності = 0,0385 Вт/(м·°С). 

Рекомендована товщина утеплювача для кожного об’єкту порахована індивідуально. 

Визначення точної товщини мінераловатного утеплювача залежить від щільності 

мінеральної вати та коефіцієнту теплопровідності L. Повторний розрахунок товщини 

мінеральної вати потрібно зробити на етапі проектування системи утеплення фасаду. 

Окрім того, слід уважно проаналізувати ґрунти біля будівлі на стадії проектування систем 

утеплення фасаду. Це можна зробити візуально. У виключних випадках необхідно 

застосувати інструментальний спосіб. Існують ділянки просідання ґрунту та незначного 

поширення тріщин на стіни будівлі. 

 

1. мінеральна вата; 2. скло сітка спеціальна для систем утеплення (вагою не менше 

160г/м2; 3. ґрунтуючий шар; 4. вирівнюючий шар; 5. декоративна штукатурка; 6. фарба (за 

потребою); 7. сталеве анкерне кріплення; 8. зовнішня стіна. 

При влаштуванні зовнішніх віконних та дверних відкосів використовується мінераловатний 

утеплювач товщиною 50 мм. Віконні відкоси повинні бути зроблені після монтажу вікон. 
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Під час робіт з встановлення системи ізоляції слід видалити всі термальні мости: балконні 

плити, невеличкі перильця, пожежні сходи потрібно відрізати їх від будівлі та виробити 

нові металеві, котрі приєднаються до нової системи ізоляції, проте не будуть під’єднані до 

стіни. 

 

Утеплення цоколю 

Проектом не передбачено утеплення цоколю нижче рівня ґрунту.  Перед утепленням 

цоколю необхідно збити усі існуючі декоративні елементи та каміння там, де вони існують. 

Головний матеріал для утеплення цоколю будівель – екструдований пінополістирол. 

Нормований показник має бути U = 0,30 Вт/м2К. Визначення точної товщини 

екструдованого пінополістиролу залежить від щільності полістиролу та коефіцієнту 

теплопровідності L. Повторний розрахунок товщини екструдованого пінополістиролу 

потрібно зробити на етапі проектування системи утеплення цоколю. 

При облаштуванні цоколю необхідно використати роботи із гідроізоляції цоколю шляхом 

нанесення обмазувальної гідроізоляції та пізнішого нанесення мозаїчної штукатурки. 

 

При виконання робіт вимагається використовувати лише риштування для більш якісного 

монтажу системи утеплення. 
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2.2 Теплова ізоляція горища 

2.2.1 Поточна ситуація 

На всіх об’єктах, існують 2 типи дахів: шатрові дахи із неопалювальним горищем та пласкі 

дахи. Для кожного конкретного об’єкту обрано певний варіант рішення для утеплення 

перекриття в залежності від багатьох факторів: шатрові дахи, які надбудовано зверху 

пласких дахів  або ті, які існували з самого початку. 

Стан покрівлі по всіх будівлях можна оцінити як різноманітний. Основний матеріал – 

шифер. Спостерігаються нещільності в примиканні шиферу, черепиць, деякі з них 

пошкоджені, що і є причиною протікань даху через такі нещільності під час дощу. Таких 

місць дуже багато. Це в свою чергу призводить до появи грибка. Система водовідведення – 

водостоки, їх недостатньо й вони не справляються із кількістю опадів. 

Перекриття між верхнім поверхом будівлі та горищем є  залізобетонне. 

Середня  товщина перекриття між останнім поверхом та холодним горищем становить 260 

мм, термічний опір – 1,25 (м2*°С)/Вт, нормативне значення – 4,95 (м2-°С)/Вт, 

характеристика огороджуючої конструкції не відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2006.  

Залізобетонне перекриття конструкції складається з наступних елементів: залізобетон 

товщиною 220 мм (густина - 2500 кг/м3), розчин складний (пісок, вапно, цемент) товщиною 

З0 мм (густина -1700 кг/м3), рубероїд товщиною 10 мм (густина – 600 кг/м3). 

2.2.2 Пропоновані рішення 

Утеплення дерев’яного перекриття (підлоги горища) мінеральної ватою 

«Утеплюючий пиріг» буде складатись з пароізоляційної плівки, мінеральної вати та 

супердифузійної мембрани.  

Приведений (середньозважений) термічний опірдаху складає 1,25 (м2*°С)/Вт не відповідає 

нормам, пропонується досягти значення 4,95 (м2*°С)/Вт за допомогою утеплення.  

Конструкція складається з обрешітки, пароізоляції, теплоізоляційного шару з мінеральної 

вати, перекриття. В якості матеріалів для теплоізоляції перекриття застосовують РОЛИ з 

мінеральної вати. Монтаж системи проводиться шляхом укладання мінераловатних РОЛІВ 

між балками перекриття (там, де це є можливим), або шляхом розстелення по всій площі 

перекриття. 
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Пароізоляційна плівка розташовується з самого низу «утеплюючого пирогу». Вимоги до 

пароізоляційної плівки: щільність не менше 110г/м2 Пароізоляційна плівка з’єднується між 

собою бутил-каучуковою стрічкою, згідно технічних карт багатьох виробників. 

 

Після пароізоляційної плівки вкладають мінераловатний утеплювач. Вимоги до 

мінеральної вати: товщина 150 мм, густина 150/80 кг/м³ та коефіцієнтом теплопровідності  

не вище 0,038 Вт/(м·°С). 

 

Зверху пароізоляційної плівки вкладається супер дифузійна мембрана.  Щільність - 

100г/м2, Паропроникність - 1400г/м2. 
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У разі наявності сміття між балками та на горищі, шматків старого даху, шиферу, тощо – їх 
необхідно видалити з горища. 

Утеплення залізобетонного перекриття (підлоги горища) зверху старого рубероїду 

«Утеплюючий пиріг» буде складатись з поліуретану, що напилятиметься, та цементної 
стяжки. Такий тип утеплення використовуватиметься на будівлях, де шатровий дах протікає 
та має погану якість. Це дозволить уникнути замокання перекриття та надасть перекриттю 
нормативного коефіцієнту теплопровідності. Технологія  напилення така сама, як і для 
пласких дахів, однак стяжка (верхній шар) може бути не міцною, оскільки існує шатрова 
покрівля.  

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; 
• пінополіуретанове покриття являє собою жорсткий пінополіуретан 

чарунковатої структури з рівномірно розподіленими порами, на який нанесено 
шар захисного матеріалу (стяжки). 
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2.3 Утеплення пласких покрівель 

2.3.1 Поточна ситуація 

Приведений (середньозважений) термічний опір – 1,19 (м2*°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6- 

31:2006 нормативне значення термічного опору для даного регіону становить – 5,0, 

характеристика огороджуючої конструкції (даху) не відповідає вимогам ДБН.  

Плаский дах знаходиться над останнім поверхом. Загальна товщина становить 260 мм, 

термічний опір – 1,15 (м2*°С)/Вт, нормативне значення – 5,0 (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), розчин складний (пісок, вапно, цемент) товщиною ЗО мм (густина -1700 

кг/м3), руберойд товщиною 15 мм (густина - 600 кг/м3). 

2.3.2 Пропоновані рішення 

«Утеплюючий пиріг» буде складатись з поліуретану, що напилятиметься, та захисного 

шару. Такий тип утеплення використовуватиметься на будівлях, де шатровий дах протікає 

та має погану якість покрівлі. Це дозволить уникнути замокання перекриття та надасть 

перекриттю нормативного коефіцієнту теплопровідності. Технологія  напилення має бути 

дотримана згідно технічних карт виробників (наприклад: Elastospray від BASF). 

  

Переваги технології:  

 

• безшовна теплоізоляція без «містків холоду»; 
• хороші гідро і теплоізоляційні властивості: теплопровідність λ = 0,028 Вт/(м•К) 
• порівняно висока міцність матеріалу - 2,5 кг / см2; 
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• підвищення протипожежного захисту за рахунок улаштування негорючого 
захисного покриття; 

• пінополіуретанове покриття являє собою жорсткий пінополіуретан 
чарунковатої структури з рівномірно розподіленими порами, на який нанесено 
шар захисного матеріалу (стяжки). При проектування даного виду утеплення 
для вказаних об’єктів слід звернути особливу увагу на щільність матеріалу та 
його теплопровідність і правильно розрахувати товщину і відповідності до ДБН 
щодо Теплової ізоляції будівель. 

2.4 Ізоляція підлоги на першому поверсі або у підвалі, що опалюється 

Підхід до цього проекту передбачає тільки заміну підлоги на першому рівні або у підвалах. 

Підлогу слід замінити тільки у опалюваних місцях! 

2.4.1 Поточна ситуація 

Характеристики «наземної» бетонної підлоги: 

Характеристики «наземної» бетонної підлоги: відрегульований (середньозважений) 
термічний опір – 2,63 (м2*°С)/Вт. Згідно з ДБН В.2.6 - 31:2006 нормативне значення 
термічного опору в цьому регіоні становитиме – 3.75 (м2*°С)/Вт, отже, характеристики 
захисної конструкції не означають відповідність нормам ДБН.  Подібна підлога відповідає 
за 20%  теплових витрат у підвалі. 

2.4.2 Пропоновані рішення 

Утеплювач підвалу, що опалюється, з бетонними панелями на підлозі: 

Система ізоляції для підлоги складається з екструдованого пінополістиролу, котру слід 
встановлювати безпосередньо зверху бетонних панелей всередині опалюваного підвалу. 

 
1. Екструдований пінополістирол (ХРS) навкруги поліуретану товщиною 100 мм 

або з поліуретанового розпилювача. 
2. Збірна стяжка з листового матеріалу 40-50 мм + суміш «рівна підлога» 
3. Вирівнюючий матеріал 
4. Покриття для підлоги  
5. Залізобетонні пластини перекриття 

 

2.5 Заміна вікон 

2.5.1 Поточна ситуація 

У будівлях встановлені дерев'яні вікна з подвійним склінням в спарених палітурках. 
Відповідно до прийнятих норм дані вікна не відрізняються високою енергоефективністю. 
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Значні тепловтрати - до 30% тепловтрат будівель відбуваються через вікна. Під час 
експлуатації у зв'язку із зносом конструкцій, дана цифра збільшується з кожним роком.  

Загальний стан віконних конструкцій та балконних дверей можна охарактеризувати як 
незадовільний. Віконні рами значно пошкоджені в наслідок тривалого часу їх експлуатації, 
спостерігаються значні «холодні» протяги через нещільності у вікнах. Також 
спостерігаються містки холоду, які викликані неякісним стикуванням між стінами та 
віконними рамами. 

Вікна в деяких будівлях були частково замінено на металопластикові.  

70% замінених на даний час вікон, представлені однокамерними склопакетами в 
пластиковій рамі, встановлені у віконну нішу з монтажним швом, який неякісно 
заповнений монтажною піною, а також потім не оброблену належним чином. Зовнішні 
віконні відкоси часто відсутні, а внутрішні зроблені зовсім не якісно. Слід особливу увагу 
приділити облаштуванню внутрішніх та зовнішніх  віконних відкосів, які є суттєвими 
«містками холоду». 

Приведений (середньозважений) термічний опір металопластикових вікон на даний 
момент складає 0,52 (м2-°С)/Вт, а для дерев’яних вікон він складає 0,43 (м2-°С)/Вт(U=2.3 
Вт/(м2-°C), при нормативному термічному опорі світлопрозорих конструкцій (вікон) згідно 
із зміною №1 до ДБН В.2.6- 31 2006 – 0,75 (м2-°С)/Вт. 

Площа вікон які потребують заміни через невідповідність вимогам ДБН або через 
неприйнятний технічний стан складає практично 100%, але після аналізу було прийнято 
рішення про доцільність заміни лише дерев’яних віконних конструкцій адже заміна 
існуючих вікон ПВХ не принесе суттєвої економії при використанні значних інвестицій.  

Характеристика віконних конструкцій та балконних дверей. Загальна площа вікон 
становить – 9075 м2, приведений (середньозважений) термічний опір складає - 0,43 (м2-
°С)/Вт, при коефіцієнті скління - 0,19. 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 
практично 100%, але після аналізу було прийнято рішення про доцільність заміни лише 
усереднено 85% віконних конструкцій (тільки дерев’яних вікон, адже заміна існуючих вікон 
ПВХ не принесе суттєвої економії при використанні значних інвестицій). 

2.5.2 Пропоновані рішення 

Приведений усереднений опір теплопередачі існуючих вікон складає 0,47 (м2*°С)/Вт 

(U=2,12 Вт/(м2-°C)) (для конструкції) і не відповідає нормам. Проектом пропонується 

встановити нові металопластикові вікна із особливим акцентом на фізичні властивості 

енергоефективного склопакету.  

Енергозберігаючі склопакети, в порівнянні з простими, дозволяють заощадити до 80% 

теплової енергії, яку випромінюють теплі поверхні усередині приміщення. 

Згідно вимог оновленого ДСТУ Б В.2.6-15: 2011 "БЛОКИ ВІКОННІ ТА Дверні 

ПОЛІВІНІЛХЛОРІДНІ Загальні технічні умови", з урахуванням зміни №1 до ДБН В.2.6-31: 

2006 "Теплова ізоляція будівель", для I-ої температурної зони, мінімально допустиме 

значення опору теплопередачі віконних конструкцій для житлових і громадських будівель 

Rq min = 0,75 м2*КВт, U=1.33 Вт/(м2-°C).  

Для відповідності даній вимозі у вікнах необхідно використовувати як заповнення 

двокамерний склопакет з енергозберігаючим склом, напиленням на скло та  

заповненням камер склопакету аргоном. (двокамерний склопакет з енергозберігаючим 
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склом, полімерною дистанційною рамкою і аргоном 4-10SS-4-10SS-4iAr, Rq min = 0,75 м2 

*К/Вт.) 

 

Вимоги – до віконних рам – мінімальна ширина профілю – 70 мм. Середня кількість камер профілю 

– 3. 

Віконні рами володіють високою герметичністю і в закритому положенні практично не 

пропускають повітря. Що в свою чергу порушує повітрообмін і згодом сприяє накопиченню 

вуглекислого газу, парів, утворення грибка і цвілі. Щоб уникнути всіх вище вказаних 

проблем, проектом передбачено різноманітні рішення по вентиляції кожного типу 

приміщення.  

На етапі замовлення вікон для будівель для кожного типу приміщення, необхідно звірити 

рішення по вентиляції для конкретного приміщення. Якщо рішенням передбачено 

встановлення припливних клапанів, їх необхідно замовити та передбачити на етапі 

замовлення і виготовлення вікна.  

Монтажний шов – це надзвичайно важливий елемент вузла примикання віконного блоку 

до віконного отвору, який представляє з себе комбінацію з різних ізоляційних матеріалів, 

використовуваних для заповнення монтажного зазору і володіють заданими 

характеристиками. При встановленні вікон слід  дотримуватись правил монтажу віконних 

конструкцій згідно державних будівельних норм та використовувати необхідну кількість 

дюбелів по периметру віконної коробки.  

Після монтажу вікон, слід особливу увагу приділити віконним відкосам. Та змонтувати 

якісні віконні відкоси внутрішні та зовнішні.  

Внутрішні відкоси мають бути зроблені зі штукатурної суміші та закривати 50% ширини 

віконної коробки  



Техніко-економічне обґрунтування підвищення ефективності використання енергії в будівлях Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 191 

 

 

Зовнішні відкоси повинні бути також зроблені. В будівлях, що утеплюються, відкоси 

зовнішні мають бути змонтовані одночасно із зовнішнім утепленням фасаду. Зовнішні 

відкоси повинні також закривати 50% ширини віконної рами та не допускати створення 

містків холоду.  

 

2.6 Встановлення нових дверей з ізоляцією 

2.6.1 Поточна ситуація 

У будівлях встановлені дерев'яні, пластикові, а також алюмінієві двері із одинарним, 

подвійним та спареним типом рами, також різноманітними варіантами засклення. 

Відповідно до прийнятих норм представлені двері не відрізняються високою 

енергоефективністю так як і вікна.  Більшість дверей дерев’яні або металеві без утеплення, 

що призводить до надмірних теплових втрат. Відсутність тамбурів у багатьох будівлях 

спричиняє “вривання” холодного повітря в будівлю, що веде за собою збільшення теплової 

потужності для опалення. Рами дерев’яних дверей переважно "покручені" через що 

відбуваються присоси холодного повітря взимку. 

Загальний стан дверей можна охарактеризувати як прийнятний. Дверні рами пошкоджені в 

наслідок тривалого часу їх експлуатації. Також спостерігаються містки холоду, які викликані 

неякісним стикуванням між стінами та дверними рамами. 

Характеристика зовнішніх дверей 

Приведений (середньозважений) термічний опір R = 0,41 (м2*°С)/Вт. (U=2,3 Вт/(м2*°С)). 
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Згідно  з ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору (R) для даного регіону 

становить - 0,50 (м2*°С)/Вт. (U=2,0 Вт/(м2*°С)). 

Наявні вхідні тамбури мають значну площу засклення, а також значні нещільності в місцях 

стиків вхідних дверей, які не утеплені. Внаслідок чого спостерігаються значні «холодні» 

протяги в будівлю. 

При монтажі старих дверей були не дотримані норми по влаштуванню дверних зовнішніх 

та внутрішніх відкосів. Внаслідок чого, спостерігаються містки холоду. 

2.6.2 Пропоновані рішення 

Заміна вхідних дверей 

При встановленні нових дверей пропонується досягти значення для дверей R=0,54 

(м2*°С)/Вт  (U=1,85 Вт/(м2*°С)). 

Конструкція енергозберігаючого дверного блоку: 

• Ширина коробки 100-150мм, яка адаптується до товщини стін будинку. Завдяки 

цьому жодних добірних елементів з внутрішнього або зовнішнього боку не потрібні; 

• Теплоізоляційна вставка і 4 контури ущільнення забезпечують щільність між 

дверними полотнами «теплової камери», що істотно підвищує енергоефективність 

дверного блоку; 

• Дверні полотна забезпечені теплоізоляційними вставками, їх коефіцієнт опору 

теплопередачі значно вище, ніж в деревини.  

• Економічний термін служби таких дверей досягає 20 років. 

Беручи до уваги те, що найбільші втрати тепла відбуваються саме через постійне відкриття 

дверей прийнято рішення встановити додатково доводжувачі дверей, у середньому ресурс 

роботи автоматичних доводжувачі складає 500 тис. циклів.  

На етапі робочого проектування слід повторно розглянути типи дверей, та обрати 

найдоцільніший який відповідатиме сучасним вимогам на час проектування. 

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. 
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При встановленні дверей слід  дотримуватись правил монтажу дверних конструкцій згідно 
державних будівельних норм та використовувати необхідну кількість дюбелів по 
периметру дверної коробки.  

Особливу уваги після завершення монтажу слід приділити створенню якісних внутрішніх  та 
зовнішніх відкосів.  

Внутрішні відкоси мають бути зроблені зі штукатурної суміші та закривати 50% ширини 
дверної коробки 

Зовнішні відкоси повинні бути зроблені одночасно із зовнішнім утепленням фасаду. 
Зовнішні відкоси повинні також закривати 50% ширини дверної лиштви та не допускати 
створення містків холоду. 

2.7 Ізоляція розподільчих мереж 

2.7.1 Поточна ситуація 

У підвалах, шахтах і на горищах подаючі та зворотні трубопроводи а також трубопроводи 

гарячого водопостачання мають зношену термоізоляцію або зовсім її не мають, що 

призводить  до істотних втрат тепла із системи опалення будівлі. 

  

№ 
діл. 

Труба, 
мм 

Теплопр. 
труби 

Теплопр. 
ізоляц 

Товщина 
ізоляц 

k 
коеф 

t 
води 
град. 

t 
пов. 
град. 

b  
коеф. 

q  
Вт/м 

L 
діл. 
 М 

Втрати 
 Вт 

1. Cталь 
57/3.5 

58   0.68 55 10 1 1 1 97 

Cумарна величина теплових втрат (за одну годину) 97 Вт 

 

В середньому по будівлі подаючих і зворотніх трубопроводів та трубопроводів гарячого 

водопостачання у підвалах та на горищах налічується понад 1000 м. Сума тепловтрат від 

неізольованих труб складе близько 500 000 кВт/рік., а це більше 500 000 гривень на рік.  

2.7.2 Пропоновані рішення 

Для зменшення втрат тепла пропонуємо утеплити магістральні трубопроводи системи 

опалення  у підвалі та на горищі будівлі каучуковим утеплювачем для труб. 

 

Каучуковий утеплювач (наприклад: KAIFLEХ), який має такі переваги: 

 Збереження гнучкості і еластичності при усіх робочих температурних режимах; 
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 Висока стійкість до навантажень на стискування і розтягування; 

 Чудова паро  і водонепроникність, що оберігає системи, що ізолюються, від 
корозії і утворення конденсату; 

 Незмінність теплофізичних властивостей навіть в умовах 100% вологості; 

 Найнижча теплопровідність, тобто висока здатність збереження, як тепла, так і 
холоду; 

 Висока хімічна стійкість; 

 Висока пожежна і вибухонебезпечність; 

 Простота монтажу, надійність і герметичність з'єднань; 

 Екологічна чистота і безпека. 

Основні технічні характеристики цього утеплювача: теплопровідність λ = 0° C Вт/(мК) - ≤ 

0.042,  опір проникнення вологості µ -фактор- ≥ 4500, діапазон робочих температур t (°C) - 

від -50 до +175. 

Каучуковий утеплювач має суттєві переваги перед мінераловатним утеплювачем. Даним 

проектом пропонується використання лише каучукового утеплювача, оскільки він 

практично не має водопоглинання, на відміну від мінераловатного. 

 

2.8 Встановлення ІТП з автоматичним управлінням 

2.8.1 Поточна ситуація 

Індивідуальні 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%. Всі теплові пункти обладнані 

особистими лічильниками теплової енергії. Теплові пункти не мають можливості 

автоматично підтримувати необхідну температуру в будівлі на протязі дня, неділі та року. 

 

2.8.2 Пропоновані рішення 

Замінити повністю індивідуальний тепловий пункт (ІТП) на новий автоматичний 

індивідуальний тепловий пункт з кліматичним та добовим управлінням температурним 

режимом будівлі. Метою нового теплового пункту буде: 
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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; 
5. Фільтрація теплоносія з мережі центрального опалення.  

 

 

 

2.9 Реконструкція та балансування системи теплопостачання 

2.9.1 Поточна ситуація 

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

заміни або значної модернізації. В будівлях спостерігаються наступні проблеми з 

опаленням: 

 Труби та радіатори системи опалення мають велику зашлакованість та 
корозійний знос, що призводить до постійних теплових втрат при аваріях та 
створює додаткове навантаження на циркуляційні насоси; 
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 Радіатори прогріваються не повністю, мають великий шар фарби та в деяких 
випадках потребують повної заміни. 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; 

 

 В деяких місцях, якщо проводився частковий ремонт, радіатори замінені на 
панельного типу, які не підходять для систем центрального опалення, це 
призводить до швидкої їх зашлакованості та високо ризику розриву під час 
гідравлічних ударів; 

 Спостерігається 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, шторами 
або меблями та речами, що перешкоджає нормальній їх конвекції та 
зниженню їх ефективності на 30-70%; 

 

 Труби опалення що проходять по підвальним та іншим неопалювальним 
приміщення, мають значний знос утеплювача або зовсім не 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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2.9.2 Пропоновані рішення 

1. Повна заміна системи опалення на двохтрубну з установленням: 

 біметалевих радіаторів; 

 поліпропіленових або металопластикових труб; 

 балансуючих та відсічних радіаторних та мережевих вентилів; 

 встановлення терморегуляторів на радіатори; 

 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. В інших системах пропонується встановити балансувальні 
вентилі на стояках; 
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3. В системах які ще придатні до експлуатації пропонується провести гідрохімічну 
промивку системи опалення в цілому та радіаторів індивідуально; 

 

 
 

4. Встановити тепловідбивні екрани за радіаторами та виконати захисні екрани за 
правильною схемою; 

 

5. Провести утеплення трубопроводів в підвальних приміщеннях та приміщеннях які 
не опалюються. 

 

2.10 Встановлення децентралізованих систем вентиляції з рекуперацією тепла 

2.10.1 Поточна ситуація 

Поточна ситуація вентиляційних систем майже в усіх гуртожитках та корпусах університету 
є неприйнятним, що веде до низької якості повітря і зниження рівня комфорту, та в 
результаті негативно впливає на процес навчання та продуктивність роботи. Досвід з 
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практики вже довів нам, що природна вентиляція через вертикальні шахти відповідно 
через відкривання вікон є недостатньою у більшості випадків. 
Хоча покращення якості повітря не обов’язково має бути пов’язаним із скороченням 
споживання тепла, однак встановлення вентиляційних систем є абсолютно обов’язковим, 
незалежно від строку окупності. 

 

2.10.2 Вибір пропонованих рішень  

Загалом в корпусах університету та в гуртожитках існують декілька різних типів приміщень.   

1 тип – це житлові приміщення, приміщення в котрих проживають студенти та 

робітники університету; 

2 тип – адміністративні та робочі кабінети, де знаходиться від 1 до 5 робітників; 

3 тип – учбові кабінети, в яких протягом дня знаходяться студенти; 

4 тип – Аудиторії, в даному типі приміщень одночасно перебуває близько 100 

студентів, одночасно, а іноді кількість студентів досягає 300. 

5 тип – Лабораторії. 

6 тип – Актові зали, читальні зали 

7 тип – Спорт зали 

8 тип – Кухні та столові 

9 тип – Санвузли, приміщення для особистої гігієни та душові. 

Враховуючи що всі будівлі мають різноманітний тип приміщень тому необхідно при 

розрахунку системи вентиляції індивідуально розглядати кожне приміщення.   

Отже, вибір прийнятного дизайну вентиляції для одного приміщення, та відповідно – для 

одного будинку – має відповідати мінімальним вимогам параметрів повітря всередині 

приміщень згідно із застосованими в Україні стандартами. У той самий час всі нові заходи 

вентиляційної системи мають підвищувати КПД системи та скорочувати потребу у 

енергоресурсах. У будь-якому випадку потрібне рішення для вентиляційної системи різних 

кімнат буде технічним компромісом із урахуванням наявних коштів та досяжного 

потенціалу збереження. Отже, вибір найбільш підходящої категорії з «Кращої наявної 

технології з найвищим КПД» та «Потрібної технології, що відповідає мінімальним 

вимогам» має проходити оцінку  для кожної кімнати, де передбачено влаштування нової 

централізованої системи вентиляції. Втім, слід зазначити, що пріоритетною метою цього 

проекту є забезпечення добробуту тих, хто знаходиться у будівлі. Таким чином, критерії 

визначення підходящого дизайну вентиляційної системи різноманітних типів кімнат є 

наступним:  

 Тип використання кімнати; 

 Розміри кімнати, включаючи індивідуальні властивості кімнати; 

 Максимальна місткість кімнати та інтенсивність її використання; 

 Можливість прив’язати до інших систем, таких як опалювальні системи; 
Дослідження життєздатності проекту з ремонту або повної заміни системи з точки зору 

того, як використовується конкретна кімната та залежно від того, у якому стані знаходиться 

існуюча система, як, наприклад вентилятори та повітропроводи, та  варіанти установки 

нового сучасного обладнання у підвалі; 
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2.10.3 Житлові кімнати  

2.10.3.1 Поточна ситуація 

Всі житлові кімнати обладнані лише природньою припливною системою вентиляції. Дана 

система вентиляції знаходиться в не задовільному стані оскільки більшість вентиляційних 

каналів забиті, заклеєні шпалерами та не забезпечують достатній повітрообмін в 

приміщеннях, який базується лише на принципі інфільтрації. 

2.10.3.2 Пропоновані рішення 

Оскільки всі житлові кімнати в гуртожитках обладнані лише природною системою 

вентиляції, то експерти пропонують облаштувати дані приміщення новою централізованою 

припливно – витяжною системою вентиляції з рекуперацією тепла. Дана система базується 

на принципі роботи таких установок як наприклад: Рекупераційна установка ВЕНТС серії 

ВУТ ПЕ ЕС.    

 

Більш детальний розрахунок та комплектацію системи вентиляції для даного типу 

приміщення розраховувати на етапі проектування та з дотриманням Державних норм та 

правил облаштування систем вентиляції. 

2.10.4 Адміністративні, робочі кабінети та санітарні вузли 

2.10.4.1 Поточна ситуація 

В приміщеннях була передбачена природня система вентиляції основана на принципі 

інфільтрації. У зв’язку з тим, що на сьогоднішній день дерев’яні вікна в більшості замінені 

на металопластикові, деякі канали повністю забиті або демонтовані, якість роботи 

природньої системи вентиляції не відповідає санітарним нормам. В приміщеннях на стінах 

розповсюджується грибок а на вікнах з’являється конденсат. Провітрювання постійно 

проводиться шляхом відкривання вікон, що призводить до значних теплових втрат. 
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2.10.4.2 Пропоновані рішення 

В даному типі приміщень пропонується передбачити механічну витяжну систему шляхом 

встановлення настінних вентиляторів, та припливну систему шляхом встановлення 

віконних провітрювачів. В санітарних вузлах з метою економії тепловтрат пропонується 

передбачити обладнання з датчиками руху та таймерами затримки, а в адміністративних 

приміщеннях звичайні вентилятори які вмикаються примусово окремими вимикачем в 

кімнаті. 

 

В приміщеннях де вентиляційні канали відсутні або не придатні до використання, 

пропонується змонтувати канальну витяжну систему. 

2.10.5 Учбові кабінети 

2.10.5.1 Поточна ситуація 

В приміщеннях де проходять зайняття була передбачена природня система вентиляції 

основана на принципі інфільтрації. Вентиляційні канали частково або повністю забиті, деякі 

демонтовані, якість роботи природньої системи вентиляції не відповідає санітарним 

нормам. В приміщеннях під час проходження занять зафіксований високий рівень СО2 та 

вологості. Приміщення провітрюються шляхом відкривання вікон, що призводить до 

теплових втрат, та все одно на протязі занять якість повітря значно погіршується. 

Основні слабкі місця в вентиляційній системі учбових приміщень, які впливають на 

енергоефективність будівлі та санітарні умови: 

 Відсутня припливна система з нагрівом та фільтрацією повітря; 

 Забрудненість вентиляційних каналів, та не здатність їх забезпечити санітарними 
нормами приміщення з дітьми; 

 Висока вологість та низький рівень кисню під час занять; 

 Постійно відкриті вікна для забезпечення приміщення свіжим повітрям, що 
призводить до значних теплових втрат. 

2.10.5.2 Пропоновані рішення 

В даному типі приміщень, у зв’язку з постійним прибуванням в ньому людей, пропонується 
передбачити децентралізовану припливно-витяжну систему вентиляції з рекуперацією 
тепла та фільтрацією повітря.  
Провести розрахунки згідно забезпечення 20 м3/чол. або 1,5 кратності повітрообміну на всі 
приміщення з урахуванням тривалості занять та перерв коли студенти знаходяться поза 
межами учбового приміщення.  
Нагрів припливного повітря покласти на систему рекуперації, а догрів до необхідної 
температури, на систему опалення, що призведе до значної економії енергоресурсів. 
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2.10.6 Спортивні та Актові зали 

2.10.6.1 Поточна ситуація 

У обстежених спортивних та актових залах була раніше передбачена: 

 Механічна припливно-витяжна система; 

 Механічна припливна та природня витяжна система з функцією повітряного 
опалення; 

 Природня витяжна система за рахунок інфільтрації через старі дерев’яні вікна. 

В усіх спортивних та актових залах на сьогоднішній день не працює жодна система 

вентиляції крім природньої, але тільки там, де ще не встановлені металопластикові вікна. 

В приміщеннях спостерігається великий надлишок вологи та температури під час 

проведення масових змагань.  

В приміщеннях де є природня вентиляція, якість її роботи також є не задовільною із-за 

відсутності інфільтрації та надбудованих шатрових дахів.  

На стінах та на вікнах із-за наведених причин з’являється конденсат, та розповсюджується 

грибок. 

Основні слабкі місця в вентиляційній системі приміщень спортивного залу, які впливають 

на енергоефективність будівлі та санітарні умови: 

1. Відсутня припливна система з нагрівом та фільтрацією повітря; 
2. Робоче вентиляційне обладнання фізично застаріле та є вже неефективним; 
3. Відсутня система автоматики регулювання продуктивності систем вентиляції; 
4. Не утеплені повітропроводи у підвальних та інших не опалювальних приміщеннях; 
5. Не передбачений гідравлічний вузол на припливних системах; 
6. Забрудненість повітропроводів; 
7. Витяжні вентиляційні канали не виведені з горища на вулицю; 
8. Не встановлені зворотні клапани на припливних та витяжних системах; 
9. Постійно відкриті вікна для забезпечення приміщення свіжим повітрям, що 

призводить до значних теплових втрат. 
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2.10.6.2 Пропоновані рішення 

Спортивна зала 

Пропонується декілька принципових варіантів модернізації системи вентиляції: 

 Відновити припливно-витяжну систему вентиляції шляхом, заміни обладнання на 
нове, більш енергоефективне, з встановленням енергозберігаючого проміжного 
рекуператора, автоматики управління з функцією частотного регулювання 
продуктивністю систем; 

 Встановити повністю нову індивідуальну децентралізовану систему з рекуперацією 
тепла. Нагрів припливного повітря покласти на систему рекуперації, а догрів до 
необхідної температури, на систему опалення. 

  

  

 
Актова зала 

 Відновити постачання повітря та витяжну систему вентиляції через заміну 
обладнання новим, більш енергоефективним обладнанням із встановленням 
енергозберігаючого теплообмінника та системи автоматичного управління 
швидкістю обертання вентиляторів частотним перетворювачем. Ефективність 
системи зростає, оскільки двигун вентилятора є регульованим та він не працює весь 
час на повній швидкості. 
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 Встановити повністю нову індивідуальну децентралізовану систему із відновленням 
тепла. Нагрів припливного повітря буде забезпечуватись системою рекуперації 
тепла, та додатковий нагрів до бажаної температури буде виконуватись 
опалювальної системою. 

 Встановити нову індивідуальну децентралізовану систему подачі із електричним 
нагрівом та фільтрацією повітря. 

 

 

2.10.7 Кухні  

2.10.7.1 Поточна ситуація 

На разі у всіх  гуртожитках в кухнях наявна лише природня припливна система вентиляції 

яка базується на принципі інфільтрації шляхом відкривання вікон, що є досить не 

ефективним та енергозатратним. Повністю відсутні будь які витяжні установки чи витяжні 

зонти, за рахунок чого в приміщеннях спостерігається великий надлишок вологи та 

температури. 
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Основні слабкі місця в вентиляційній системі приміщень харчоблоку, які впливають на 

енергоефективність будівлі та санітарні умови: 

 Забиті вентиляційні канали природньої припливної системи кухні; 

 Відсутність витяжних установок та витяжних зонтів над кухонними плитами; 

 Відсутня система нагріву та фільтрації припливного повітря;  

 Постійно відкриті вікна для забезпечення компенсації витяжного повітря; 

2.10.7.2 Пропоновані рішення 

В приміщенні кухні організувати індивідуальну витяжну систему вентиляції з 
встановленням нових витяжних зонтів та автоматики управління з функцією регулювання 
продуктивністю системи. Обладнати всі кухні новими сучасними, більш 
енергоефективними вентиляційними агрегатами та установками. 

 

 

 

Також у приміщеннях кухні передбачити: 

1. Прочистку вентиляційних каналів; 
2. Передбачити автоматику з частотним регулюванням; 
3. В приміщеннях кухні із-за відсутності витяжного каналу, встановити настінний 

вентилятор з вмонтованим гігростатом; 
4. Передбачити у приміщеннях харчоблоку припливно-витяжні дверні решітки; 
5. В приміщеннях де є неможливим передбачити механічний приплив повітря, 

пропонується змонтувати віконні провітрювані. 
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2.11 Заміна ламп розжарювання на LED 

2.11.1 Поточна ситуація 

Після відвідування об’єктів, було виявлено, що в будівлях ще і досі використовується 

значна частина ламп розжарювання, які є не ефективними та споживають в кілька разів 

більше електроенергії, ніж лампи покоління LED. Середня існуюча потужність ламп 

розжарювання - це 60 - 75W. 

Світловіддача ламп розжарювання є низькою, крім того, строк служби таких ламп складає 

біля 1000 годин (приблизно 9 місяців, при умові роботи в середньому 5 год/доба). Окрім 

того, використання ламп розжарювання також не забезпечує мінімальний рівень 

освітленості 200 лк в приміщеннях. 

 

Люмінесцентні лампи (у вигляді трубок) в будівлях існують в значній кількості (особливо в 

корпусах університету) із середньою потужністю 36 W пропонується замінити на нові довгі 

лампи LED покоління. Світильники з люмінесцентними лампами не забезпечують розсіяне 

світло. 

 

Енергозберігаючі лампи компактні (у вигляді спіралі), які вже встановлені в будівлях, 

замінювати на інші лампи не планується, бо це є економічно не доцільним. 
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Вимоги до освітлення державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, 

утримання  навчальних закладів говорять, що джерела штучного освітлення повинні 

забезпечувати достатнє та рівномірне освітлення всіх приміщень. 

Нормативи штучної освітленості основних приміщень при використанні ламп 

люмінесцентних, у тому числі енергозберігаючих, повинні становити не менше 400 лк для 

аудиторій, навчальних кабінетів та лабораторій,  а в робочих кабінетах на рівні 300 лк. 

Під час обстеження систем освітлення в будівлях, було виявлено, що представлені вище 

норми не виконуються повною мірою. Освітлення сходових кліток, а також різноманітних 

переходів як між кімнатами так і корпусами знаходиться в незадовільному стані, що в 

подальшому може призводити до травмування персоналу чи студентів. Також з метою 

економії електроенергії не вмикається освітлення багатьох коридорних приміщень, так і 

освітлення в тамбурах. 

Оскільки, персонал  будівель, системно працює над заміною старих ламп на нові 

енергоефективні, то кількість нових необхідних ламп може змінюватись. При встановленні 

нових ламп слід повторно уважно визначити доцільність встановлення ламп в кожному 

приміщенні та сходовій клітці з метою дотримання санітарних норм та правил. 

2.11.2 Пропоновані рішення 

Встановлення нових лам LED 

Лампи розжарювання мають бути замінені на лампи LED з метою забезпечення 

нормативних параметрів та рівня комфорту освітленості. 

Це також зменшить середню потужність системи освітлення. За проектним підходом, 

лампи LED мають бути вкручені у старі цоколі (патрони). 
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Характеристики світлодіодної лампи: 

Напруга 220В 

Діаметр 63мм 

Потужність 8Вт 

Довжина 106мм 

Цоколь Е27 

Ефективність 70-90лм/Вт 

Термін служби 30 000 годин 

Технічні вимоги до виконання робіт з модернізації систем освітлення: 

1. Система освітлення навчальних та допоміжних приміщень повинні забезпечувати 
параметри освітленості не нижче рекомендованих згідно діючих в Україні 
нормативних документів; 
2. Джерела світла повинні мати світловіддачу не нижчу ніж 70 лм/Вт, 
енергоспоживання не вище 20Вт/м2 з урахування споживання ПРА та додаткових 
систем управління освітленням; 
3. Освітлювальні установки повинні забезпечувати наступні параметри: 
 

- рівень освітленості min 400 lx (на робочій поверхні) 

- світлопередача Індекс Ra = min 80 

- стробоскопічний ефект відсутній (наявність електронного ПРА) 

- ефект засліплення UGR не більше 20 

- коефіцієнт нерівномірності не менш 0,8 

- споживання електричної енергії не більше 20W на 1 кв.м. 

- термін служби 
не менш 20 000 годин при 80% світлового 

потоку 

 

2.12 Система холодного водопостачання та водовідведення 

2.12.1 Поточна ситуація 

Холодне водопостачання і каналізація в гуртожитках є централізованими. 
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При обстеженні було виявлено, що в гуртожитках використовуються не ефективні 

водопровідні крани, в яких розхід води перевищує 10л/хв, що призводить до надлишкової 

витрати води при митті посуду, рук та господарських потреб. 

  

2.12.2 Пропоновані рішення 

Встановлення водозберігаючих змішувачів (кранів) та клапанів аераторів 

1. Замінити всі змішувачі води у будівлі АБО лише насадки-аератори )там де це можливо і 
де крани-змішувачі перебувають в якісному стані. Саме нові змішувачі дозволять 
зменшити споживання води у будівлі, в них будуть присутні нові насадки, які 
пропускають 3-4 літра холодної води за хвилину. 

 
2. Альтернативним варіантом модернізації існуючих змішувачів (що встановлені на нових 

вмивальниках) є встановлення нових насадок для зниження споживання води, з 
пропускною здатністю 1,7-4 літри на хвилину. 
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Встановлення аераторів здійснювати на змішувачах, де це можливо. У випадку наявності 

старих змішувачів води або неможливості встановлення аератора, слід використати 

металевий перехідник, після чого встановити аератор. 

3. Встановлення фільтру грубої очистки води в підвалі будівлі біля лічильника. Фільтр 
дозволить ліквідувати потрапляння елементів металу та сміття в систему холодного 
постачання води у будівлі. 

 
4. Заміна розводки холодного водопостачання в будівлі на нову , металопластикову. 

Даний захід необхідно об’єднати з прокладкою нової розводки системи гарячого 
водопостачання в будівлі. 

 

5. Встановити на вводі холодної води та гарячої води в будівлю регулятор тиску воді в 
системі. Регулятор тиску захистить нові крани, бачки та всю розводку холодного 
водопостачання та гарячого водопостачання від надмірного тиску в системі та 
гідроударів, що в результаті підвищить строк служби всієї системи в декілька раз. 

 

2.12.3 Поточна ситуація з душовими 

Майже всі душові крани встановлені без душових головок та насадок, дані душову 

змішувачі споживають близько 16 літрів на хвилину що в декілька разів перевищує 

споживання нових. 
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2.12.4 Пропоновані рішення для душових 

Замінити всі душові головки на нові, енергоефективні, з пропускною здатністю близько 4-5 
літрів на хвилину. 

 

2.12.5 Поточна ситуація з туалетними бачками 

Більшість туалетних бачків знаходяться також в незадовільному стані. 

    
Середня місткість одного туалетного бачка складає 11 літрів. Окрім того багато туалетів 
протікає, резинові клапани не витримують, що сприяє не ефективному споживанню води у 
будівлі.  

2.12.6 Пропоновані рішення для туалетних бачків 

Замінити всі туалетні бачки на нові компакт-системи з бачком на дві кнопки (3 літри, та 6 
літрів). 

  
Наповнити це наклейками про екологічну важливість у споживанні води. 

2.13 Електрична мережа. Загальний опис та рекомендації щодо модернізації 

2.13.1 Поточна ситуація 

У певних будівлях існуючі побутові електричні установки і мережі знаходяться у поганому 

стані, що призводить до підвищення рівня збоїв живлення. Проте крім низької надійності 
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побутово-електричних установок, їх стан представляє потенційну загрозу для будівлі та 

особливо для людей. 

Зокрема, стан електричних розподільчих щитів є неприйнятним (наприклад, немає або 

наявні недостатні захисні прилади, недостатній захист від короткого замикання, 

неправильна проводка, пошкодження кабелю, відсутність або не якісно виконане 

заземлення та ін.) що може призводити до короткого замикання у розподільчому щиті. 

Слід зрозуміти, що забагато будівель університету, що знаходяться у експлуатації, були 
побудовані більше двох десятків років тому. Порівняно з сьогодення, у ті часи люди не 
використовували забагато побутових приладів. Сьогодні більшість аудиторій обладнана 
проекторами, в учбових кабінетах встановлене нове навчальне обладнання, збільшилася 
кількість комп’ютерів використовують щонайменше декілька телевізорів, ноутбуків. В 
гуртожитках використовують кухонні плити, мікрохвильових печей, електричних котлів, 
пральних машин, телевізори, ноутбуки та ін. 

Багато з цих перерахованих приладів мають досить високу потужністю. Якщо одночасно 

працює обладнання  то створюється дуже високе навантаження на електромережі. 

Проводка віком 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 збоїв у роботі цієї техніки. 

Типові проблемні місця у електричній мережі будівлі: 

 Застарілі  високовольтні розподілювачі із недостатнім базовим захистом, що 
уникає випадкового контакту; 

 Немає або наявний недостаній захист від збоїв (наприклад, через встановлення 
захисту від струму та короткого замикання)  

 Немає або недостатній захист від замикань на землю від ураження електричним 
струмом у землі; 

 Недостатня проводка у будівлі; 

 Застарілі вимикачі, розетки; 

Отже, може стати необхідним замінити існуючі електричні розподільчі щити, і також 

електричні кабелі, достатнього розміру згідно з діючими в Україні стандартами. Особливо 

це стосується кабельної проводки для нового або додаткового обладнання із високим 

навантаження електричної схеми (наприклад, новою електричною плитою), де існуючі 

кабелі застарілі. 

2.13.2 Пропоновані рішення 

 Заміна існуючих застарілих високовольтних розподільчих щитів, обладнаних 
контактними вимикачами на ввідному та декількох захисних пристроях; 

 Заміна розподільчих щитів, обладнаних диференційними запобіжниками 
(RCDs); 
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 Заміна проводки загалом у будівлях, та де було встановлено нове або 
додаткове електричне обладнання, що  підвищило загальне 
енергоспоживання; 

 Заміна вимикачів та розеток; 

Приклади обладнання для заміни: 

 Силові ввідні шафи; 

 

 Розподільчі шафи та шафи освітлення; 

 

 Пристрої захисту (Автоматичні вимикачі, диференційні автомати, захист від 

перепадів напруги і короткого замикання, та інші); 

 

 Нова електрична проводка для систем освітлення і живлення побутових 

приладів;  

  

 Нові вимикачі та розетки; 
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2.14 Заходи з підготовки гарячої води в будівлях 

2.14.1 Поточна ситуація 

Всі будівлі університету під’єднані до центральної мережі гарячого водопостачання, однак 

більшість гарячої води споживається лише в гуртожитках. В гуртожитках вже наявна 

розводка гарячого водопостачання і в частині будівель вона виконана з ПВХ труб, але в 

більшості приміщень вона вже знаходиться в незадовільному стані. Основними 

проблемами даної системи є не утеплені труби в підвалі та коробах що проходять між 

поверхами, зламані вентилі для перекриття води, та інші. 

2.14.2 Пропоновані рішення 

Експерти проаналізували ситуацію з гарячим водопостачанням в будівлях гуртожитків та 
розрахували доцільність встановлення геліосистем для приготування гарячої води. 
Оскільки будівлі гуртожитків підпадають під категорію електропостачання як категорія 
населення і сплачують за електроенергію по мінімальному тарифі, а це станом на серпень 
2016 року лише 0,57грн. навіть враховуючи подорожчання  електроенергії з 01.09.2016 до 
0,714грн. та з 01.03.2017 до 0,9грн. за 1кВт вартість 1 Гкал становитиме не більше 1046 грн. 
На разі гуртожитки сплачують 1256,65 грн. за 1 Гкал, що на 210 грн. більше. А також в 
Україні діє програма багато тарифного обліку електричної енергії і при встановленні 
лічильника з подвійним тарифом в період з 23.00 до 07.00 вартість електроенергії 
становить 0,5 вартості 1 тарифу, що при ефективному використанні теплового насосу в 
нічний час дасть змогу зменшити вартість 1 Гкал для приготування гарячої води до 500 грн. 
Враховуючи що в деяких гуртожитках вже встановлені лічильники з подвійним тарифом та 
мінімальну вартість електроенергії і сприятливий клімат, експерти вбачають доцільність 
встановлення теплового насосу для приготування гарячої води і його швидку окупність. В 
середньому по всім гуртожиткам окупність теплових насосів для приготування гарячої води 
становить менше 6 років.   
Пропонується у всіх гуртожитках готувати гарячу воду за допомогою геліосистем 
(наприклад Logamatic).  

Технічні данні цих комплектних геліосистем наведені нижче. 
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А також створити за необхідності в будівлях нову розводку труб з ПВХ для гарячого 
водопостачання. 

 
Перед впровадженням заходів по встановленню геліосистеми для приготування гарячої 
води необхідно більш детально розрахувати об’єм накопичувального баку.  
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Висновок 

Існуюча ситуація 

В ході проведеного детального аналізу будівель було встановлено що майже всі будівлі 

побудовані та експлуатуються більше 30 років. За період існування інженерні системи що 

знаходяться в будівлях зазнали лише незначної модернізації чи часткової заміни. 

Загальний стан фасадів і покрівлі знаходиться в задовільному стані і не потребує значного 

ремонту, однак жодна зовнішня огороджуюча конструкція чи перекриття не відповідають 

державним будівельним нормам, що призводить до значних тепловтрат через 

огороджуючі конструкції та перекриття. 

Вікна та двері на 40% знаходяться в незадовільному стані, але станом на 2016 рік жодне 

вікно чи двері не відповідають вимогам Державних будівельних норм. 

Існуючі системи опалення функціонують  30 і більше років. З моменту побудови будівель та 

введення  їх в експлуатацію системи опалення майже не модернізувалися. Більша частина 

труб зашлаковані  або забиті. За рахунок постійного та інтенсивного нанесення фарби на 

радіатори опалення, ККД радіаторів знизилося на 20-30%. 

Всі наявні теплові пункти не облаштовані системою автоматичного погодозалежного 

контролю, та також не мають можливості автоматично керувати подачею теплоти в нічний 

час на вихідних та в святкові дні. 

В більшості приміщень наявна лише природня система вентиляції, принцип роботи якої 

базується на інфільтрації шляхом відчинення вікон. Всі механічні припливно-витяжні 

установки не функціонують і більшість з них знаходиться в незадовільному стані. 

Вентиляційні канали природньої системи вентиляції забиті або заклеєні шпалерами, що 

погіршує  повітрообмін в приміщенні. 

Система холодного водопостачання знаходиться в незадовільному стані. Старі металеві, 

ржаві труби, зламані вентилі на нових ПВХ трубах. Відсутність захисту від перепадів тиску в 

системі, що  призводить до проривів труб та виходу з ладу змішувачів, відсутність фільтрів 

грубої очистки води, які б зменшували рівень потрапляння різноманітного сміття в систему. 

На разі всі встановлені старі змішувачі води є дуже не ефективними та споживають понад 

10 літрів води за хвилину. Старі не ефективні туалетні бачки. 

Система гарячого водопостачання – всі труби системи ГВП не утеплені, в результаті чого 

втрачається значна кількість теплової енергії з системи, а оскільки оплата за гарячу воду 

відбувається за  спожиті Гкал а не з м3, то це є досить не економічним.  

Система освітлення в гуртожитках переважну більшість (80%) приладів освітлення 

складають лампи розжарення, які є досить неенергоефективними та мають незначний 

строк експлуатації (близько 1000 годин).  

Система електропостачання в більшості випадків (особливо в гуртожитках) знаходиться в 

незадовільному стані. Стара алюмінієва проводка та старі автоматичні вимикачі вже не 

витримують існуючого навантаження на мережу, в результаті чого часто відбувається вихід 

з ладу пристроїв захисту чи короткого замикання в електропроводці. 
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Необхідні міри    

Для досягнення високого рівня економії енергетичних ресурсів, зниження витрат на оплату 

енергоресурсів та зменшенню рівня викидів СО2 в атмосферу необхідно провести у всіх 

обстежених будівлях комплексну термомодернізацію, а саме: 

Виконати утеплення всіх зовнішніх огороджуючих конструкцій та перекриттів.  

Замінити старі неенергоефективні вікна та двері на нові енергозберігаючі з коефіціентом 

теплопередачі U не більше 1,33 Вт/м2К для вікон та 1,82 Вт/м2К для дверей. 

Облаштувати всі будівлі новою децентралізованою припливно-витяжною вентиляцією з 

рекуперацією тепла. 

Замінити існуючу неефективну однотрубну систему опалення на нову двотрубну з 

можливістю регуляції температури опалення в кожному приміщенні та в цілому по будівлі. 

Встановити нові індивідуальні теплові пункти з автоматичним погодозалежним 

керуванням, та можливістю автоматичного зниження температури в системі опалення в 

нічний час, на вихідних та у святкові дні.  

Провести заміну існуючих неефективних змішувачів води на нові з рівнем споживання не 

більше 2 літрів за хвилину. Замінити старі туалетні бачки  на нові компакт системи з двома 

клавішами (з споживанням 3 і 6 літрів). Встановити в душових більш економічні змішувачі 

та душові головки з споживанням до 8 літрів за хвилину. 

Замінити в гуртожитках стару систему освітлення разом з електропроводкою та 

світильниками, для забезпечення нормального та більш економічного функціонування 

системи. В будівлях університету (корпусах) замінити всі люмінесцентні лампи та лампи 

розжарення на нові LED лампи. Та розглянути можливість зменшення кількості 

освітлювальних приладів або більш ефективного їх розташування. 

Замінити існуючу алюмінієву електропроводку та в цілому електричну систему в 

гуртожитках, на нову мідну, яка буде розрахована на сучасне навантаження та можливе 

додаткове навантаження від нових систем вентиляції та іншого додаткового обладнання. 

Облаштувати нову електричну мережу сучасними пристроями захисту від перепадів 

напруги, короткого замикання та інших аварійних ситуацій. Також замінити всі старі 

вимикачі та розетки  в гуртожитках. Пропонується не замінювати електричну мережу в 

корпусах університету оскільки даний захід є досить витратним та має дуже великий 

період окупності. 

Встановити комбіновані геліосистеми для приготування гарячої води в гуртожитках та 

спортивному корпусі.  

 

 

 

 

 

 



Техніко-економічне обґрунтування підвищення ефективності використання енергії в будівлях Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 218 

 

Таблиця 1. Загальний об’єм інвестицій по заходам 

 Загальна 
площа що 
підлягає 

утепленню або 
заміні, м2 

Необхідні 
інвестиції, грн. 

Економія, грн. 
Період 

окупності 

Утеплення стін 46109.9 69404867,00 4310559,00 16 

Вікна та двері 9977.6 31484244,00 1238754,00 25 

Покрівля даху 15062.7 12744585,00 1404810,00 9 

Підвал 5065 6683160 65505,00 102 

Система опалення -//- 52981919,00 634108,00 83 

Система вентиляції -//- 27516062,00 1626165,00 16,9 

Встановлення ІТП -//- 8290981,00 1886188,00 4,4 

Система 
освітлення 

-//- 8907261,00 812486,00 11 

Система 
холодного 
водопостачання 

-//- 6269934,00 1169949,00 5,3 

Система ГВП -//- 17517265,00 1518632,00 11,5 

Система 
електропостачання 

-//- 5578980,00 141075,00 39 

Система 
дистанційного 
керування 
комфортом у 
будівлях 

-//- 1581610,00 3959909,00 0,4 

*Більшість заходів є довгоокупними, однак вони необхідні в загальному комплексі модернізації будівель та 

досягнення найвищого рівня економії.  

Таблиця 2. Загальний об’єм інвестицій по типу будівель і в цілому для всього закладу 

 Загальна сума 
інвестицій, грн.  

Загальна економія, 
грн 

Загальний середній 
період 
окупності,років 

Гуртожитки 102620595,00 6535947,00 15,7 

Корпуси університету 144988493,00 11397193,00 12,7 

Разом  247609088,00 17933140,00 13,8 
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Внутрішня норма прибутковості 
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Перелік обладнання що використовувалося: 

 

Fluke 975v AirMeter - аналізатор якості повітря та 

вентиляційних  систем. Багатофункціональний 

прилад, з можливістю запису даних на великому 

діапазоні часу. Виміряє рівень CO, рівень CO2, 

вологість, швидкість повітря, температуру у 

приміщенні, вентиляційних каналах, тощо. 

 

Testo 635-2 - багатофункціональний гігрометр. 

Компанія володіє також необхідними додатковими 

зондами, прилад із зондами вимірює різні 

параметри. Основні параметри для вимірювання: 

температура, коефіцієнт U стін, точка роси та багато 

інших параметрів. 

 

Fluke 434-I - аналізатор якості електричної енергії. 

Використовується для вимірювання та моніторингу 

трьох фазних та однофазних мереж. Реєструє такі 

параметри як: потужність, напруга, сила струму, 

гармоніки мережі, дисбалансі, cos ϕ та багато 

інших. Всі параметри можна реєструвати як 

миттєвими значеннями так і довготривалим 

моніторингом. У компанії в наявності ДВА таких 

прилади Fluke 434-I. 

 

Testo 545 - люксметр з вбудованим зондом для 

вимірювання якості і рівня освітлення у 

приміщенні. Зберігає у пам'яті до 99 місць, у яких 

проводились виміри. Завдяки функції логера, 

зберігає до 3000 вимір у приміщеннях. 

 

Тепловізійна камера FLIR b-360  - призначена для 

тепловізійних знімків різних поверхонь. Дозволяє 

знайти місця найбільших теплових втрат у 

огороджуючих конструкціях та різних поверхнях. 

 

Термотестери - прилади, які дозволяють  робити 

моніторинг зовнішньої та внутрішньої температури, 

з можливістю графічного відображення результатів, 

інтервалом від 1 хвилини до 60 днів. Термотестери 

працюють в температурному діапазоні від -40'C до 

+50'C.  У компанії в наявності 16 таких 

термотестерів. 

 

Лазерний дальномір Bosch GLM-80 Proffesional - 

прилад який дозволяє вимірювати довжину до 80 

метрів, також дозволяє вимірювати площу, об'єм  

та кути нахилу поверхні. 

 


