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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.  

Енергоаудит будівель Харківського національного університету міського господарства імені 

О.М. Бекетова виконано 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. 

Підчас обстеження було здійснено детальний аналіз споживання енергетичних ресурсів, 

ефективності використання приміщень та розраховано базове споживання енергоресурсів.  

Фахівцями застосовувалося якісне, високоточне обладнання та програмне забезпечення 

для проведення енергетичного обстеження. Розраховано та визначено економію й 

майбутнє навантаження на інженерні системи та будівлі в цілому за допомогою 

програмного забезпечення ENSI.   
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1. Загальні дані 

Контактні дані власника будівель 
 

Назва організації 

                 
Харківського національного університету 
міського господарства  
імені О.М. Бекетова 
 

Адреса 
вул. Маршала Бажанова, 17  

м. Харків, Харківська обл.., Україна 

Контактна особа Бабаєв Володимир Миколайович 

Тел: (057) 706-15-37;  707-33-55 

Факс: (057) 706-15-54 

Посада: Ректор 

 

Контактні дані аудиторів 
 

Назва організації 

           
Харківського національного університету 
міського господарства  
імені О.М. Бекетова           
 

Адреса 
вул. Маршала Бажанова, 17  

м. Харків, Харківська обл., Україна 

Контактна особа Рапіна Костянтин Олексійович 

Тел: (097) 927-92-87 

Посада: Доцент кафедри будівельних конструкцій; енергоаудитор 

 

Назва організації 

           
Харківського національного університету 
міського господарства  
імені О.М. Бекетова           
 

Адреса 
вул. Маршала Бажанова, 17  

м. Харків, Харківська обл., Україна 

Контактна особа Рапіна Тетяна Володимірівна 

Тел: (097) 195-21-09 

Посада: Доцент кафедри міського будівництва; енергоаудитор 
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2. Нормативи 

 

ДСТУ ISO 50002:2016. Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення  

(ISO 50002:2014, IDT) 

ДСТУ Б В.2.2-39:2016. Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель 

ДСТУ А.2.2-12:2015. Енергетична ефективність будівель 

ДСТУ 4065-2001. Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги 

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

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

теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги. 

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

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

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

паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції 

ДБН В.1.2-11-2008. Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії  

ДБН В.2.6-31:2016. Теплова ізоляція будівель 

ДБН В.2.5-67:2013. Інженерне обладнання будинків і споруд. Опалення, вентиляція та 

кондиціонування 

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

ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові 

мережі 

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

проектування, улаштування та експлуатації 
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3. Прилади та обладнання  

Перелік приладів та 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. 
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4. Результати енергетичного аудиту Гуртожитку №2 

4.1. Коротка інформація про об'єкт 

Об'єкт – будівля гуртожитку №2 по провулку Отакара Яроша, 7 у м. Харкові. 

 

 

 

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

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

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 
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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 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 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 проведення комплексного 

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

заміною всіх існуючих вікон та вхідних дверей.  

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 
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4.2. Споживання енергоресурсів 

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 

 

Діаграма споживання енергоресурсів на теплопостачання та гаряче водопостачання (Гкал): 

 

Діаграма споживання електроенергії (кВт*г): 
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Діаграма споживання енергоресурсів на холодне водопостачання та водовідведення (м3): 

 

 

 



Звіт з енергетичного аудиту будівель Харківського національного  
університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 13 

 

4.3. Технічний стан об'єкту 

4.3.1 Технічний стан 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. 

4.3.2  Технічний стан вікон та дверей 

В будівлі гуртожитку  90% дерев’яних вікон, всі дерев’яні вікна 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 підвищується рівень інфільтрації та тепловтрат в будівлі. Також всі 

металеві двері є неутепленими та мають високий рівень теплопередачі, внаслідок 

відсутності будь якого утеплення. 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.  
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4.3.3 Технічний стан конструкцій даху 

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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4.3.4 Технічний стан системи опалення 

  

 

Система опалення в будівлі знаходиться в не задовільному 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 приміщенні, оскільки в деякі періоди року більшість студентів в гуртожитку  
не проживає.  

 

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.   
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4.3.5 Технічний стан 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 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 постійного інтенсивного 

користування 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.    
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4.3.6 Технічний стан 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 

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

новими вимикачами.  

4.3.7 Технічний стан системи холодного водопостачання 

  

  

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

металевих труб, які знаходяться в 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 в 

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 
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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 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. 

4.3.8 Технічний стан системи електропостачання 
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В гуртожитку функціонує електрична мережа з дня побудови будівлі і введення її в 

експлуатацію, а це більше 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.  

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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4.4 Енергоефективні заходи  

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 
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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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4.5 Висновки 

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. 

 

За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу відносно базового рівня 

енергоспоживання (2017 рік) складатиме: 

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: 
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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 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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5. Результати енергетичного аудиту Гуртожитку №3 

5.1. Коротка інформація про об'єкт 

Об'єкт – будівля гуртожитку №3 по провулку Отакара Яроша, 10  у м. Харкові. 

 

 

 

Будівля гуртожитку №3 побудована в 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 в 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 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 
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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 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 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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5.2. Споживання енергоресурсів 

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 

 

Діаграма споживання енергоресурсів на теплопостачання та гаряче водопостачання (Гкал): 

 

Діаграма споживання електроенергії (кВт*г): 
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Діаграма споживання енергоресурсів на холодне водопостачання та водовідведення (м3): 
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5.3. Технічний стан об'єкту 

5.3.1 Технічний стан 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 звернути 

на відведення водостоків від будівлі на необхідну відстань. 

 

5.3.2 Технічний стан 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 
підвищується рівень інфільтрації та тепловтрат в 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, за рахунок 
відсутності будь якого утеплення. 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. 
 

   
 

 

5.3.3 Технічний стан конструкцій 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 

  

 

5.3.4 Технічний стан 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. 

 

5.3.5 Технічний стан системи опалення 

Система опалення в будівлі знаходиться в не задовільному 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 
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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, оскільки в деякі періоди року більшість студентів та 

проживаючих не проживає в гуртожитку. 

   

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.   

 

5.3.6 Технічний стан 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 
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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 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.    

   

 

5.3.7 Технічний стан 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.  
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5.3.8 Технічний стан системи 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.  
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. 
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5.3.9 Технічний стан 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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5.4 Енергоефективні заходи 

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. 
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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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5.5 Висновки 

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. 

 

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).  

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: 
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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 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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6. Результати енергетичного аудиту Гуртожитку №4 

6.1. Коротка інформація про об'єкт 

Об'єкт – будівля гуртожитку №4 по провулку Отакара Яроша, 12  у м. Харкові. 

 

 

Будівля гуртожитку №4 побудована в 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 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 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 
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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 частко.  

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 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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6.2. Споживання енергоресурсів 

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 

 

Діаграма споживання енергоресурсів на теплопостачання та гаряче водопостачання (Гкал): 

 

Діаграма споживання електроенергії (кВт*г): 
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Діаграма споживання енергоресурсів на холодне водопостачання та водовідведення (м3): 
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6.3. Технічний стан об'єкту 

6.3.1 Технічний стан 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 звернути 

на відведення водостоків від будівлі на необхідну відстань. 

 

 

6.3.2 Технічний стан вікон та дверей 

В будівлі гуртожитку  80% дерев’яних вікон, всі дерев’яні вікна 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 підвищується рівень інфільтрації та тепловтрат в будівлі. В будівлі 
декілька років тому, в приміщеннях кухонь та санвузлів були замінені дерев’яні вікна на 
нові металопластикові з однокамерним склопакетом. Виробника віконного профілю та 
склопакету ідентифікувати не вдалось. 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, за 
рахунок відсутності будь якого утеплення. 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. 
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6.3.3 Технічний стан 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. 

6.3.4 Технічний стан 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 с 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. 
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6.3.5 Технічний стан системи опалення 

Система опалення в будівлі знаходиться в не задовільному 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, так як в деякі періоди року більшість студентів та проживаючих 

не проживає в гуртожитку.  

   

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.   
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6.3.6 Технічний стан 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 

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.    

  

 

6.3.7 Технічний стан 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.  

.  
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6.3.8 Технічний стан системи 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 72 м3, середньомісячне споживання 

складає 1820 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. 



Звіт з енергетичного аудиту будівель Харківського національного  
університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 47 

 

  

  

 

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. 

 

6.3.9 Технічний стан 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.  
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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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6.4 Енергоефективні заходи 

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 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. 
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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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6.5 Висновки 

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. 

 

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  

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;  



Звіт з енергетичного аудиту будівель Харківського національного  
університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 52 

 

 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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7. Результати енергетичного аудиту Гуртожитку №5 

7.1. Коротка інформація про об'єкт 

Об'єкт – будівля гуртожитку №5 по вул. Клочківська, 216 Б  у м. Харкові. 

 

 

Будівля гуртожитку №5 побудована в 1977 році. Гуртожиток жіночого типу, в ньому 

проживають в більшості лише дівчата. Будівля знаходиться в задовільному стані. Підчас 

аналізу були виявлені основні проблеми такі як: забиті вентиляційні канали, повна 

відсутність будь якої механічної вентиляції в 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. Не енергоефективна 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 та виходять з ладу пристрої захисту (автомати), розетки та вимикачі. Всі 

встановленні лампи в приміщенні старого типу (лампи розжарювання та старі 
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люмінесцентні лампи) які споживають значну кількість електроенергії та є 

неенергоефективними. Радіатори системи опалення знаходиться в задовільному стані, 

однак загалом система розбалансована, промивка системи не проводилася, за рахунок 

чого система та більшість радіаторів забиті та функціонують лише на 50-60%.  

Пропонується проведення комплексної термомодернізації  будівлі з заміною всіх існуючих 

інженерних систем в будівлі та проведення комплексного утеплення фасадів та 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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7.2. Споживання енергоресурсів 

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 

 

Діаграма споживання енергоресурсів на теплопостачання та гаряче водопостачання (Гкал): 

 

Діаграма споживання електроенергії (кВт*г): 
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Діаграма споживання енергоресурсів на холодне водопостачання та водовідведення (м3): 
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7.3. Технічний стан об'єкту 

7.3.1 Технічний стан 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. Особливу увагу звернути на відведення водостоків від 

будівлі на необхідну відстань. 

7.3.2 Технічний стан вікон та дверей 

В будівлі гуртожитку  90% дерев’яних вікон, всі дерев’яні вікна 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 підвищується рівень інфільтрації та тепловтрат в будівлі. Всі металеві 

двері є неутепленими та мають високий рівень теплопередачі, внаслідок відсутності будь 

якого утеплення. 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. 

  

7.3.3 Технічний стан конструкцій даху 

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

0,81  Вт/м2К 
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7.3.4 Технічний стан 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 в підвалі є різною, в основному складається з бетонної стяжки, однак в деяких 
приміщення відсутня будь який настил на підлозі, тобто просто ґрунтова підлога. 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 
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В підвалі проходить значна частина труб холодного та гарячого водопостачання. 
Оглянувши інженерні системи в підвалі, а саме системи холодного, гарячого 
водопостачання та систему подачі і розподілу теплоти, та виявив що близько 80% труб що 
проходять в 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 холодного 
водопостачання.  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 довго окупним, однак він необхідний в повному комплексі 

термомодернізації будівлі. 

 

7.3.5 Технічний стан системи опалення 

Система опалення в будівлі знаходиться в не задовільному 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 приміщенні, так як в деякі періоди року більшість студентів та проживаючих 

в гуртожитку  не проживає в гуртожитку.  

  

Будівля живиться теплом від центральної котельні. В будівлі встановлений старий 

індивідуальний тепловий пункт, відсутня автоматична регуляція тиску, погодо залежне 

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

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

(витратомір «SHARKY»). Більша частина труб 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 
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відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   

  

 

7.3.6 Технічний стан 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 

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.    
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7.3.7 Технічний стан 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. 

  

 

 

7.3.8 Технічний стан системи водопостачання 

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

металевих труб, які знаходяться в 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 в 
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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. 

Доцільним буде повністю замінити існуючу розводку системи холодного водопостачання 

та водовідведення на пластикові труби. 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. 

   

На даний момент в гуртожитку споживається гаряча вода від центральної системи гарячого 
водопостачання. порахував 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. 

7.3.9 Технічний стан 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 в 

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. 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 додаткового 

приросту навантаження. Схема електропостачання на сьогоднішній день відсутня.  
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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 що знаходяться в підвалі 

рекомендується замінити на нові більш сучасні з новою системою захисту від 

перенавантажень та коротких замикань. Більш детальну комплектацію системи 

електропостачання визначити на етапі проектування, з урахуванням нового обладнання що 

буде встановлене підчас енергомодернізації будівлі.  
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7.4 Енергоефективні заходи  

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. 
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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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7.5 Висновки 

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. 

 

За результатами проведеного енергетичного аудиту очікувана економія енергетичних 

ресурсів після впровадження запропонованого комплексу енергоефективних заходів 

відносно базового рівня енергоспоживання (2016 рік) складатиме: 

ESR (energy saving ratio) = 88% (разом із переходом на комбіновані геліосистеми).  

Це дасть змогу щорічно економити 1632922,00 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: 
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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 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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8. Результати енергетичного аудиту Гуртожитку №6 

8.1. Коротка інформація про об'єкт 

Об'єкт – будівля гуртожитку по провулку Отакара Яроша, 6Б  у м. Харкові. 

 

 

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

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

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

функціоную, всі інші системи є не енергоефективними, та потребують повної модернізації 

чи навіть заміни. Загалом огороджуючі конструкції будівлі знаходиться в 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 та виходять з ладу пристрої захисту 

(автомати), розетки та вимикачі. Всі встановленні лампи в приміщенні старого типу (лампи 
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розжарювання та старі люмінесцентні лампи) які споживають значну кількість 

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

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

радіатори забиті та функціонують лише на 80%.  

Пропонуєтья 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 

 

 



Звіт з енергетичного аудиту будівель Харківського національного  
університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 70 

 

8.2. Споживання енергоресурсів 

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 

 

Діаграма споживання енергоресурсів на теплопостачання та гаряче водопостачання (Гкал): 

 

Діаграма споживання електроенергії (кВт*г): 
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Діаграма споживання енергоресурсів на холодне водопостачання та водовідведення (м3): 
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8.3. Технічний стан об'єкту 

8.3.1 Технічний стан 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.  

 

 

8.3.2 Технічний стан вікон та дверей 

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

всі дерев’яні вікна що залишилися 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 підвищується рівень 

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

високий рівень теплопередачі, за рахунок відсутності будь якого утеплення. Дані двері 

мають значні нещільності та пропускають багато холодного повітря до будівлі.  Необхідно 

замінити всі вхідні металеві двері на нові утеплені металеві або металопластикові з 

коефіцієнтом теплопровідності 1.82 Вт/м2К. 

   

Консультантом були пораховані інвестиції та економія при повній заміні вікон та дверей. 

 

8.3.3 Технічний станконструкцій даху 

Плаский дах в будівлі знаходиться в задовільному стані, функціонує з 1989 року. Дах 
будівлі складається з залізобетонних плит та шару керамзитного утеплювача. Рубероїдне 
покриття даху знаходиться в задовільному стані, місць підтікання не виявлено.    
Провівши розрахунки встановлено, що 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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8.3.4 Технічний стан підвалу 

Підвал будівлі має окремі виходи з різних сторін будівлі.  
Підвал майже повністю не опалювальний. 
Площа підвалу – 1480 м2. Частково підвал є цокольним поверхом, так як 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.  
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. 
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8.3.5 Технічний стан системи опалення 

Система опалення в будівлі знаходиться в не задовільному 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 приміщенні, так як в деякі періоди року більшість студентів та проживаючих 

в гуртожитку  не проживає в гуртожитку.  

  

 

 

8.3.6 Технічний стан 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 

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.  
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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.   
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8.3.7 Технічний стан системи освітлення 

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

система освітлення знаходиться в незадовільному стані і є дуже не енергоефективною, 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.   

  

 

8.3.8 Технічний стан системи водопостачання 

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

знаходяться в 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 

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. 

Доцільно 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. 

На даний момент в гуртожитку споживається гаряча вода від центральної системи гарячого 
водопостачання. порахував 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. 
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8.3.9 Технічний стан 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. Перед проведенням заходу по заміні системи електропостачання 

необхідно провести більш детальну оцінку системи, та визначити об’єми проведення робіт 

по заміні чи модернізації системи. 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.     

  

Більш детальну комплектацію нової системи електропостачання визначита на етапі 

проектування. 
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8.4 Енергоефективні заходи 

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. 
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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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8.5 Висновки 

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. 

 

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).  

Це дасть змогу щорічно економити 1587919,00 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: 
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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 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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9. Результати енергетичного аудиту Центрального корпусу  

9.1. Коротка інформація про об'єкт 

Об'єкт – будівля Центрального корпусу  

 

, 

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.  
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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 

 

9.2. Споживання енергоресурсів 

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 

 

Діаграма споживання енергоресурсів на теплопостачання та гаряче водопостачання (Гкал): 
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Діаграма споживання електроенергії (кВт*г): 

 

Діаграма споживання енергоресурсів на холодне водопостачання та водовідведення (м3): 
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9.3. Технічний стан об'єкту 

9.3.1 Технічний стан 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. 

9.3.2  Технічний стан 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.  

9.3.3 Технічний стан конструкцій даху 

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.  

9.3.4 Технічний стан 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. 
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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 
відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент 
часу при конкретних погодних умовах.   

 
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. 

9.3.5 Технічний стан 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 
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вентиляції необхідно буде виконувати згідно діючих Державних норм та правил 

облаштування систем вентиляції.     

 

 

 

 

9.3.6 Технічний стан 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.   
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9.3.7 Технічний стан 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 

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. 
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9.4 Енергоефективні заходи 

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 

 

 
 

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 

 

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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9.5 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. 

 

 

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; 
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 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. 

 

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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10. Результати енергетичного аудиту ГЕТ корпусу 

10.1. Коротка інформація про об'єкт 

Об'єкт – будівля ГЕТ корпусу 

 

 

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.  
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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 
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10.2. Споживання енергоресурсів  

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 

Діаграма споживання енергоресурсів на теплопостачання та гаряче водопостачання (Гкал): 

 

Діаграма споживання електроенергії (кВт*г): 
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Діаграма споживання енергоресурсів на холодне водопостачання та водовідведення (м3): 
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10.3. Технічний стан об'єкту 

10.3.1 Технічний стан 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.  

 

10.3.2  Технічний стан 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. 

10.3.3 Технічний стан конструкцій 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. 

 

10.3.4 Технічний стан 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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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.   

 
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. 

10.3.5 Технічний стан 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 
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вентиляції необхідно буде виконувати згідно діючих Державних норм та правил 

облаштування систем вентиляції.     

10.3.6 Технічний стан 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.   

  

 

10.3.7 Технічний стан 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 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. 

 

 

 
 



Звіт з енергетичного аудиту будівель Харківського національного  
університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 99 

 

10.4 Енергоефективні заходи 
 
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 

 
 

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 
 
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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10.5 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.  

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: 

 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 
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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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11. Результати енергетичного аудиту Південно-східного корпусу 

11.1. Коротка інформація про об'єкт 

Об'єкт – будівля Південно-східного корпусу. 

     

 

 

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 
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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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11.2. Споживання енергоресурсів 

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 

 

Діаграма споживання енергоресурсів на теплопостачання та гаряче водопостачання (Гкал): 

 

Діаграма споживання електроенергії (кВт*г): 
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Діаграма споживання енергоресурсів на холодне водопостачання та водовідведення (м3): 
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11.3. Технічний стан об'єкту 

11.3.1 Технічний стан 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.  

 

11.3.2  Технічний стан 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. 

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. 

11.3.3 Технічний стан конструкцій 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.  

11.3.4 Технічний стан 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.   
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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.   

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. 

11.3.5 Технічний стан 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 
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вентиляції необхідно буде виконувати згідно діючих Державних норм та правил 

облаштування систем вентиляції.     

11.3.6 Технічний стан 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.   

11.3.7 Технічний стан 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. 
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11.4 Енергоефективні заходи  

 

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 

 
 

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 
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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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11.5 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. 

 

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: 

 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;  
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 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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12. Результати енергетичного аудиту Учбово-лабораторного корпусу (УЛК) 

12.1. Коротка інформація про об'єкт 

Об'єкт – будівля Учбово-лабораторного корпусу. 

 

 

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.  
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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 
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12.2. Споживання енергоресурсів 

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 

 

Діаграма споживання енергоресурсів на теплопостачання та гаряче водопостачання (Гкал): 

 

Діаграма споживання електроенергії (кВт*г): 
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Діаграма споживання енергоресурсів на холодне водопостачання та водовідведення (м3): 
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12.3. Технічний стан об'єкту 

12.3.1 Технічний стан 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.  

 

12.3.2  Технічний стан 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. 

 

12.3.3 Технічний стан конструкцій 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. 

 

12.3.4 Технічний стан 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.  
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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.   
 
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. 

12.3.5 Технічний стан 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 
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вентиляції необхідно буде виконувати згідно діючих Державних норм та правил 

облаштування систем вентиляції.     

12.3.6 Технічний стан 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.   

12.3.7 Технічний стан 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 

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. 
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12.4 Енергоефективні заходи  

. 

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 

 
 

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 

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 
 
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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12.5 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. 

 

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;  
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 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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13. Результати енергетичного аудиту Навчального (Архітектурного) корпусу 

 13.1. Коротка інформація про об'єкт 

Об'єкт – будівля Навчального (Архітектурного) корпусу. 

     
 

 

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.  
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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 
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13.2. Споживання енергоресурсів 

Споживання енергоресурсів за 3 останні роки 

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 

 

Діаграма споживання енергоресурсів на теплопостачання та гаряче водопостачання (Гкал): 

 

Діаграма споживання електроенергії (кВт*г): 
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Діаграма споживання енергоресурсів на холодне водопостачання та водовідведення (м3): 
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13.3. Технічний стан об'єкту 

13.3.1 Технічний стан 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.  

 

13.3.2  Технічний стан 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. 

13.3.3 Технічний стан конструкцій даху 

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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13.3.4 Технічний стан 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.   

  

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.   
 

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. 
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13.3.5 Технічний стан 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.     

13.3.6 Технічний стан 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.   

13.3.7 Технічний стан 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. 

 



Звіт з енергетичного аудиту будівель Харківського національного  
університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 130 

 

13.4 Енергоефективні заходи  
 

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 
 

 
 

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 
 

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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13.5 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. 

 

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. 
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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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14. Результати енергетичного аудиту Адміністративного та навчального корпусу електротехнічного 

14.1. Коротка інформація про об'єкт 

Об'єкт – будівля Адміністративного та навчального корпусу електротехнічного 

 

 

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.  
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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 
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14.2. Споживання енергоресурсів 

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 

 

Діаграма споживання енергоресурсів на теплопостачання та гаряче водопостачання (Гкал): 

 

Діаграма споживання електроенергії (кВт*г): 
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Діаграма споживання енергоресурсів на холодне водопостачання та водовідведення (м3): 
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14.3. Технічний стан об'єкту 

14.3.1 Технічний стан 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.  

 

14.3.2  Технічний стан 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. 

14.3.3 Технічний стан конструкцій даху 

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. 

 

14.3.4 Технічний стан 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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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.   
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. 

 

14.3.5 Технічний стан 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.     

14.3.6 Технічний стан 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.   

14.3.7 Технічний стан 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 

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. 
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14.4 Енергоефективні заходи  

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 
10.  

 
 

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 

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 

 

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. 



Звіт з енергетичного аудиту будівель Харківського національного  
університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 141 

 

14.5 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. 

 

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%.  

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. 
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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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15. Результати енергетичного аудиту Корпусу Фізичного виховання 

15.1. Коротка інформація про об'єкт 

Об'єкт – будівля Корпусу 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 
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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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15.2. Споживання енергоресурсів 

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 

 

Діаграма споживання енергоресурсів на теплопостачання та гаряче водопостачання (Гкал): 

 

Діаграма споживання електроенергії (кВт*г): 
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Діаграма споживання енергоресурсів на холодне водопостачання та водовідведення (м3): 
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15.3. Технічний стан об'єкту 

15.3.1 Технічний стан 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.  

 

15.3.2  Технічний стан 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. 

Оскільки будівля має значну площу скління фасаду, тому необхідно приділити значну увагу 

заміні всіх вікон в даній будівлі.  

15.3.3 Технічний стан конструкцій 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. 

15.3.4 Технічний стан 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.  
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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.   
 
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. 

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. 

15.3.5 Технічний стан 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.     

15.3.6 Технічний стан 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.   

15.3.7 Технічний стан 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. 
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15.4 Енергоефективні заходи  

 

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 

 
 

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 

9175 302775 697767 0,4 2 63 33910734 20 
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енергоефективним 
комфортом у будівлі 

Заміна системи 
холодного 
водопостачання 

7186 237138 15081 16 1 29 3005765 25 

РАЗОМ: 
836845 27615885 2183570 13 62 22 187401192 20 

 

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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15.5 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.  

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  

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 
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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. 

 


