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Концепції термомодернізації 

будівель бюджетної та житлової 

сфери в Україні
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Стан енергоефективності України

• Середнє споживання енергії:

• Україна: 260 кВт*год/м2

• ЄС:      90-120 кВт*год/м2

За даними сайту platforma-reform.org. Дані за 2013 рік
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Модель 
системи 
енерго -

менеджменту 
ДСТУ ISO
50001:2014

Енергетичне планування

Перевіряння
Невідповідності, 

корекції, 
корегувальні та 

запобіжні дії

Моніторинг, 
вимірювання 

та аналіз

Аналіз з боку 
керівництва

Внутрішній 
аудит системи

енергетичного
менеджменту

Енергетична політика

Впровадження та
функціонування

Безперервне 
поліпшення
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Нормативні документи

1. Рішення сесії міськради, розпорядження міського голови.
2. Положення про службу енергетичного менеджменту.
3. Посадові інструкції енергоменеджерів.
4. Доповнення до посадових інструкцій інших служб та підрозділів, які 

мають відношення до енергоспоживання, включаючи перших осіб 
підприємств та міста.

5. Порядок документування енергоспоживання та документообігу на 
всіх рівнях управління від рядового об’єкту до міста в цілому.

6. Положення про створення та функціонування груп впровадження 
проектів.

7. Положення про матеріальне заохочення енергоефективності.
8. Положення про внутрішній та зовнішній  аудит системи 

енергетичного менеджменту.
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Перші кроки

1. Провести інвентаризацію закладів та установ з 
метою визначення розрахункової бази для 
подальшого аналізу стану споживання 
енергоресурсів 

2. Здійснити комплексний аналіз показників 
енергоспоживання будівлями

3. Провести оцінку потенціалу енергозбереження з 
розподілом по видах енергоресурсів і групам 
споживачів

4. Вивчити стан будівель і внутрішньо-будинкових 
інженерних систем будівель

5. Розробити рекомендації щодо впровадження 
енергоефективних заходів в будівлях

6. Розпочати систематичний енергетичний моніторинг 
споживання енергоносіїв у будівлях
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Відомі підходи до моніторингу

Моніторинг по 
щомісячних рахунках за 

енергоресурси та  
порівняння з рахунками 

відповідних періодів 
минулих років

Порівняння рахунків з 
фактичними 

показаннями основних 
(комерційних) 
лічильників, 

встановленими 
лімітами споживання

Щотижневий, більш 
детальний, заснований 

на показниках 
лічильників

Система щотижневого 
моніторингу, яка 

заснована на 
показниках 

лічильників, з 
визначенням цільових 

показників 
енергоспоживання

Щоденний моніторинг 
заснований на 

показниках 
лічильників
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Рівні прийняття рішення  

Рівень міського голови або 
заступника міського голови

Рівень енергоменеджера міста

Рівень галузевих управлінь та 
відділів

Рівень відповідальних осіб у 
бюджетних будівлях



Page 805 / 2012

ІСЕ 

Інформаційна система енергомоніторингу
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Блок «Лічильники»

Призначений для щоденного
накопичення інформації про
споживання енергетичних та водних
ресурсів у відповідності до показників
приладів обліку ресурсів. На підставі
наявної інформації є можливість
відслідкувати загальний обсяг
споживання будь-якого ресурсу за
обраний період як по окремому
лічильнику, так і по всіх приладах
обліку окремої установи, а також
сформувати зведену відомість
споживання ресурсів за даним приладів
обліку по розпоряднику або місту в
цілому.
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Блок «Моніторинг споживання»

Призначений для створення бази
даних показників енергоспоживання.
Даний блок передбачає можливість
накопичення по кожній будівлі за будь-
який період показників споживання
ресурсів в натуральному та грошовому
вираженні в розрізі їх видів, даних про
оплату за використані ресурси, про
річні та помісячні ліміти та розміри
тарифів. Інформація з цього блоку є
основною для всебічного аналізу стану
енергоспоживання та формування
різноманітних графіків та звітів, що
реалізовано в інших блоках програми.
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Блок «Бюджетна звітність»

Містить перелік аналітичних звітів, що
дозволяють оцінити динаміку
енергоспоживання будівлями по видах
ресурсів, здійснити порівняльний
аналіз показників питомого
споживання, обрахувати Індекси
енергозатратності будівель,
відслідкувати показники фактичних
видатків та оплат по споживанню
енергоресурсів, оцінити стан
дотримання установами лімітів
енергоспоживання, обрахувати
очікувані обсяги енергоспоживання та
оцінити потребу в енергоресурсах та
коштах на їх оплату.



Page 12

Блок «Аналітична звітність»

Дозволяє представити інформацію
щодо показників енергоспоживання у
графічному вигляді за допомогою
графіків та діаграм, а окремі звіти
блоку дозволяють оцінити
ефективність споживання тепла з
урахуванням впливу температурного
фактору, а також оцінити фактичний
рівень споживання теплової енергії у
відповідності до нормативного обсягу.
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Блок «Бенчмаркінг»

Призначений для створення бази
даних для моніторингу показників
енергетичної ефективності
громадських будівель по всій Україні,
що дозволяє енергоменеджерам
бюджетної сфери всіх рівнів оцінити
власний рівень ефективності
енергоспоживання окремими
будівлями та в динаміці шляхом
порівняння показників питомого
енергоспоживання. Блок також
дозволяє виявити рівень якості
енергоспоживання з позиції
енергоефективності в порівнянні з
іншими однотипними будівлями інших
міст.
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Термомодернизация будівель

XXX23.01.2014
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Послідовність дій 

з впровадження енергоефективних заходів у багатоквартних

будинках 

1. Прийняття рішення про  впровадження енергоефективних 

заходів.

2. Оцінка існуючого стану будівлі щодо споживання енергії 

(встановлення базової лінії споживання). Енергетичний аудит, 

енергетична сертифікація будинку.

3. Розроблення проектно-кошторисної документації, її експертиза і 

затвердження.

4. Визначення джерела фінансування.

5. Виконання будівельно-монтажних робіт.

6. Експлуатація будинку і інженерних систем, енергомоніторинг і 

енергоменеджмент.
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Улаштування системи теплоізоляції
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Містки холоду



Page 2105 / 2012



Page 2205 / 2012



Page 2305 / 2012

Інвестиції в утеплення 

Товщина утеплювача?

Втрата тепла/товщина утеплювача

В

т

р

а

т

а

т

е

п

л

а

Товщина утеплювача (см)
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Заміна вікон 
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Варіанти монтажу вікон
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Тепловізійне зображення до та після 

встановлення ізоляції

Джерело: ZRMK Словенія
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• Улаштування індивідуального теплового пункту та 

модернізація внутрішньобудинкової системи 

опалення

• встановлення індивідуального теплового пункту

• ремонт або заміна трубопроводів

• ремонт або заміна опалювальних пристроїв

• встановлення терморегуляторів в систему опалення

• Промивка системи опалення

• Балансування системи опалення

• Утеплення трубопроводів на горищі та підвалі

Система опалення
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Індивідуальний 

тепловий пункт
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1. Фіксація стану об’єктів (систем) на початку проведення робіт 

та після (фото, відео та інше);

2. Встановлення систем автоматичного регулювання повинно 

забезпечувати максимальне енергозбереження без  шкоди для 

якості теплозабезпечення споживачей, не порушуючи 

життєздатність системи теплопостачання в цілому;

3.   Проведення промивки систем опалення порушує гідравлічний 

режим роботи системи опалення та може привести до 

збільшення (у деяких випадках значного) споживання теплової 

енергії. Необхідна обов’язкова гідравлічна наладка та 

випробування системи після проведення робіт.

Практичні питання реалізації 
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4.   Важливий фактор економії – параметри теплоносія, що 

подається виробником, а також можливості виробника 

впливати на ці параметри (дотримання температурних 

графіків, вимикання мережевих насосів з метою економії 

електроенергії і т. і.)

5. Контроль за роботою систем, проведення обслуговування та 

утримання у належному стані.

6.    Для досягнення максимального ефекту необхідне приведення 

системи опалення у належний стан (поточний ремонт, 

промивка, балансування і т. і.)

Практичні питання реалізації 
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Промивка системи опалення
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Термограма типового розбалансованого житлового 

будинку

41

Цим мешканцям жарко, 
вони відкривають кватирку

Цим мешканцям холодно, 
Вони жаліються

Розбалансована система опалення
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Регулювання стояків

RTD-G

RTD-G

RTD-G

RTD-G

ASV-Q

RTD-G

RTD-G

RTD-G

RTD-G

ASV-Q

RTD -G

RTD -G

RTD -G

RTD -G

ASV-Q

Збалансована 
система
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Енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу 

№ 5 «Сонечко», м. Миргород

Вартість проекту: 1,4 млн. грн. 
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Перелік заходів, що були реалізовані   

№ п/п Назва заходу Технічне рішення Досягнутий результат

1. Утеплення фасаду

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 3,33 м2 ·К/Вт

2. Утеплення горища 

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі для горища:

не менше 5 м2 ·К/Вт

3. Утеплення цоколю

Матеріал: 

жорсткий полістирол

Товщина: 100 мм

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі стін фундаменту (цоколя):

не менше 3,03 м2 ·К/Вт

4. Заміна вікон та дверей

Матеріал: металопластик, 

3-х камерний профіль, 

2-х камерний склопакет 

(енергозберігаюче скло та газ 

аргон)

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі:

- вікон: не менше 0,75 м2 ·К/Вт

- дверей: не менше 0,66 м2 ·К/Вт

5.

Улаштування

індивідуального теплового 

пункту

Блочно-модульний тепловий пункт 
Регулювання подачі теплоносія в залежності 

від температури навколишнього повітря

6.
Встановлення вакуумної 

геліосистеми

Встановлення 

2 геліоколекторів

загальною площею 4,6 м2 та 

продуктивністю 

0,3 м3/на добу

Забезпечення закладу гарячою водою 
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«Енергоефективна реновація старої будівлі загальноосвітнього 

навчального закладу №11, м. Чернігів» 

Вартість проекту: 2,2 млн. грн. 
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Перелік заходів, що були реалізовані   

№ п/п Назва заходу Технічне рішення Досягнутий результат

1. Утеплення фасаду

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 3,33 м2 ·К/Вт

2. Утеплення горища 

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі для горища:

не менше 5 м2 ·К/Вт

3. Утеплення цоколю

Матеріал: 

жорсткий полістирол

Товщина: 80 мм

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі стін фундаменту (цоколя):

не менше 2,77 м2 ·К/Вт

4. Заміна вікон та дверей

Матеріал: металопластик, 5-ти 

камерний профіль, 

2-х камерний склопакет 

(енергозберігаюче скло та газ 

криптон)

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі:

- вікон: не менше 1,0 м2 ·К/Вт;

- дверей: не менше 0,66 м2 ·К/Вт

5.
Утеплення перекриття 

підвалу

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 100 мм

Досягнуто значення коефіцієнту опору 

теплопередачі стелі підвалу:

не менше 5 м2 ·К/Вт

6.

Встановлення 

індивідуального теплового 

пункту

Блочно-модульний тепловий пункт 
Регулювання подачі теплоносія в залежності 

від температури навколишнього повітря
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Енергоефективна термосанація дошкільного навчального 

закладу № 63 «Вербиченька», м. Житомир

Вартість проекту: 3,6 млн. грн. 
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№ 

п/п
Назва заходу Технічне рішення Досягнутий результат

1. Утеплення фасаду

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 3,33 м2 ·К/Вт

2.
Утеплення горища 

двохповерхової частини будівлі

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 5,88 м2 ·К/Вт

3.
Утеплення горища

одноповерхової частини будівлі

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 200 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 5,55 м2 ·К/Вт

4. Утеплення цоколю

Матеріал: 

жорсткий полістирол

Товщина: 100 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 3,03 м2 ·К/Вт

5. Заміна вікон та дверей

Матеріал: металопластик, 

2-х камерний склопакет (два 

енергозберігаючі скла)

Коефіцієнт опору теплопередачі зовнішніх стін:

- вікон: не менше 1 м2 ·К/Вт

- дверей: не менше 0,66 м2 ·К/Вт

6.
Встановлення рекуператорів 

тепла

Встановлення децентралізованої 

системи рекуперації тепла

Впроваджено енергоефективну притічно-

витяжну вентиляційну систему

7. Утеплення перекриття підвалу

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 5,88 м2 ·К/Вт

8.
Встановлення індивідуального 

теплового пункту
Блочно-модульний тепловий пункт 

Автоматизована система подачі теплоносія, 

облік спожитої енергії

9. Промивка системи опалення
Гідрохімічна промивка системи 

опалення

Підвищено ефективність роботи системи 

опалення

10.
Встановлення геліосистеми для 

гарячого водопостачання

Встановлення 10 геліоколекторів СВК-

30А

загальною площею 42 м2

Часткове заміщення централізованого 

гарячого водопостачання та забезпечення ДНЗ 

гарячою водою в неопалювальний період
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-56,77 %
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Енергоефективна термосанація (капітальний ремонт)

житлового будинку за адресою:                                             

Дніпропетровськ,  вул. Високовольтна, 8
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Енергоефективна термосанація (капітальний ремонт)

житлового будинку за адресою:                                             

Дніпропетровськ,  вул. Високовольтна, 8

Утеплення стін фасаду  та підземної і надземної частини 
цоколю

Заміна вікон на енергоефективні

Ремонт та утеплення покрівлі

Ремонт системи, балансування системи опалення, 
встановлення ІТП 

Інші роботи (перенос мереж і комунікацій, ремонт 
електромережі у будинку)
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Заміна  мережі опалення підвального поверху житлового будинку 

ОСББ "Високовольтна,8", м. Дніпропетровськ
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Заходи проекту

Демонтаж старих труб системи опалення та 
заміна їх на нові поліпропіленові

Ізоляція труб опалення з метою запобігання втрат 
тепла

Встановлення автоматичних балансувальних 
клапанів на стояках для забезпечення рівномірного 
розподілу теплоносія по системі опалення будинку

Загальна вартість проекту 315 тис. грн.
- Фінансова допомога GIZ - 155 тис. грн.

- Внесок ОСББ, ДОР та депутата міської ради – 160 тис. грн.
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Очікуваний результат

Відновлення системи опалення підвального поверху житлового будинку

Економія теплової енергії на рівні 1-2% від загального споживання 
за рахунок гідравлічного балансування системи опалення та 
утеплення труб опалення підвального поверху

Забезпечення санітарних норм та комфортних умов проживання        
для мешканців будинку

Проведення підготовчих робіт для подальшого встановлення ІТП, а 
також реалізації проекту з енергоефективної термосанації в цілому
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Дякую за увагу !

Марусич Дмитро Володимирович

т. +38 (097) 127 09 04

e-mail: marusich_dmitriy@ukr.net


