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1 Резюме 

Енергетичний аудит будівлі ДНЗ №7 виконаний Українською Некомерційною Енергетичною Агенцією 
(УНЕА) в рамках проекту «Енергоефективне врядування в Україні» у м. Броди, що фінансується з коштів 
Міжнародного Вишеградського Фонду. 

Метою проведення енергетичного аудиту (ЕА) є визначення стану споживання енергоносіїв об’єктом, 
потенціалу енергозбереження, джерел втрат та обсягу нераціонального використання енергоносіїв, розроблення 
заходів з підвищення рівня енергоефективності об’єкту, їх техніко-економічне обґрунтування та оцінка екологічної 
вигоди. 
Основними завданнями енергетичного аудиту є: 

• аналіз споживання енергоносіїв, що споживає об’єкт; 

• визначення загального технічного та енергетичного стану об’єкта; 

• оцінка потенціалу енергозбереження об’єкту; 

• розробка енергоефективних заходів, які можуть бути реалізовані на об’єкті та їх техніко-економічне 
обґрунтування; 

• визначення потенціалу скорочення викидів СО2 в атмосферу. 
Під час проведення обстеження дошкільного закладу було зібрано і узагальнено інформацію по 

споживанню енергоносіїв, ознайомлено з наявною існуючою технічною та експлуатаційною документацією, 
виконано тепловізійне обстеження. Визначено клас енергоефективності будівлі, рівень системи обліку 
енергоносіїв та енергомоніторингу. Побудовано енергобаланси використання теплової енергії та електричної 
енергії. Складено енергетичний профіль об’єкта та запропоновано енергоефективні заходи сформованих у 
пакетних пропозиціях щодо зниження споживання енергоносіїв даним дошкільним закладом.  

Фактичне розрахункове енергоспоживання ДНЗ №7 становить 383 185 кВт•год•рік, в тому числі: 

• теплової енергії на потреби опалення та вентиляції– 319 914 кВт•год•рік,  

• електричної енергії на потреби гарячого водопостачання, освітлення та побутового електрообладнання  – 63 

261 кВт•год•рік. 

Фактичне розрахункове питоме споживання енергетичних ресурсів становить 193,7 кВт•год•рік/м², в тому 
числі на потреби опалення та вентиляції– 161,7 кВт•год•рік /м². 

Базове енергоспоживання об'єкту, за умови дотримання нормативного температурного режиму та 
повітрообміну в приміщеннях становить 734 404  кВт•год•рік, що на 48% перевищує фактичний рівень 
енергоспоживання. 

Енергоспоживання Розмірність Теплова енергія Електроенергія Разом 

Фактичний розрахунковий рівень 
кВт·год·рік 319 914 63 261 383 185 
кВт·год·рік /м2 161.7 32 193.7 

Базовий рівень 
кВт·год·рік 667 076 67 328 734 404 
кВт·год·рік /м2 337.2 34 371.2 

Відхилення % 52 6 48 

 
Енергоаудит визначив потенційні прийнятні енергоефективні покращення для цього об'єкту.  
У рамках запропонованих Пакетів розглядаються ЕЕЗ, які передбачають виконання робіт із комплексної 

термомодернізації оболонки будівлі, а саме: заміна старих вікон на енергоефективні двокамерні 
металопластикові; утеплення зовнішніх стін та цокольної частини будівлі із заглибленням в ґрунт на 1 м; 
утеплення даху. При утепленні забезпечується нормативний показник опору теплопередачі. 

Також передбачають модернізацію інженерних систем: влаштування системи погодозалежного 
регулювання теплового потоку; комплексну модернізацію системи опалення; влаштування механічної  
припливно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією тепла; заміна неефективних джерел світла систем 
внутрішнього освітлення на нові світлодіодні та впровадження системи енергетичного менеджменту.  

Згідно виконаного енергетичного аудиту запропоновано ряд енергоефективних заходів (пакетно) та оцінка 
їх рентабельності, які подані нижче в наступних таблицях : 
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Пакет №1  

Чиста економія енергії 409567 кВт•год/рік 

Чиста економія 688867 грн/рік 

Інвестиції 6349980 грн 

Cтрок окупності 9.2 рік 

Потенціал енергозбереження розрахований від «базової лінії енергоспоживання» для визначених 
енергоефективних заходів та заходів по реновації, зведений в наступній таблиці з ранжуванням заходів за їх 
рентабельністю (NPVQ) 

Енергоефективні заходи 
Чиста економія    

енергії, 
S,кВт*год/рік 

Чиста  
економія, 
B,грн/рік 

Інвестиція, 
I0,грн 

Період 
окупності, 

PB,  
рік 

Коефіцієнт  
чистої  

дисконтової  
вартості, 
NPVQ,грн 

Впровадження системи 
енергетичного менеджменту  

4976 8806 4 800 0.5 9.32 

Встановлення 
автоматизованої  
системи погодозалежного 
регулювання (ІТП) 

56455 94280 215 551 2.3 1.33 

Часткова модернізація 
системи внутрішнього 
освітлення (заміна ламп 
розжарювання на світлодіодні 
лампи). 

4861 12541 33 462 2.7 0.75 

Часткова заміна існуючих 
старих вікон на нові вікна з 2-
ох камерним склопакетом із (і-
склом) 

30940 51670 376 730 7.3 -0.21 

Влаштування механічної 
приточно-витяжної системи 
вентиляції з рекуперацією 
тепла. 

46491 77611 590 175 7.6 -0.30 

Повна модернізація системи 
опалення  

84187 140592 1 162 800 8.3 -0.36 

Утеплення зовнішніх стін 
(товщина 100 мм) 

98116 163854 1 688 906 10.3 -0.44 

Утеплення даху 
(горищного перекриття) 68254 113984 1 175 180 10.3 -0.44 

Утеплення цоколя 
(товщина 80 мм) 

15287 25529 759 058 29.7 -0.81 

Влаштування вимощення     133 253     

Проектні роботи     210 065     

  409567 688867 6349980 9.2 -0.39 
*розрахунок базується на 17,0 % (облікової ставки НБУ на 12.03.2018) реальної ставки дисконтування 
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Пакет №2  

Чиста економія енергії 420095 кВт•год/рік 

Чиста економія 706449 грн/рік 

Інвестиції 7026324 грн 

Cтрок окупності 9.9 рік 

Потенціал енергозбереження розрахований від «базової лінії енергоспоживання» для визначених 
енергоефективних заходів та заходів по реновації, зведений в наступній таблиці з ранжуванням заходів за їх 
рентабельністю (NPVQ) 

Енергоефктивні заходи 
Чиста економія    

енергії, 
S,кВт*год/рік 

Чиста  
економія, 
B,грн/рік 

Інвестиція, 
I0,грн 

Період 
окупності, 

PB,  
рік 

Коефіцієнт  
чистої  

дисконтової  
вартості, 
NPVQ,грн 

Впровадження системи 
енергетичного менеджменту  

4976 8806 4 800 0.5 9.32 

Встановлення 
автоматизованої  
системи погодозалежного 
регулювання (ІТП) 

56276 93981 215 551 2.3 1.51 

Часткова модернізація 
системи внутрішнього 
освітлення (заміна ламп 
розжарювання на світлодіодні 
лампи). 

4861 12541 33 462 2.7 0.75 

Часткова заміна існуючих 
старих вікон на нові вікна з 2-
ох камерним склопакетом із (і-
склом) 

30843 51508 376 730 7.3 -0.21 

Влаштування механічної 
приточно-витяжної системи 
вентиляції з рекуперацією 
тепла. 

46491 77611 590 175 7.6 -0.30 

Повна модернізація системи 
опалення  

83921 140148 1 162 800 8.3 -0.36 

Утеплення даху 
(горищного перекриття) 68040 113627 1 175 180 10.3 -0.44 

Утеплення зовнішніх стін 
(товщина 150 мм) 

108496 181188 2 137 116 11.8 -0.51 

Утеплення цоколя 
(товщина 100 мм) 

16191 27039 964 320 35.7 -0.84 

Влаштування вимощення     133 253     

Проектні роботи     232 937     

  420095 706449 7026324 9.9 -0.43 
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Рентабельними ЕЕЗ є заходи № 1-3. Енергоефективні заходи № 4-9 є нерентабельними, але їх 
реалізація необхідна для забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного мікроклімату та теплового комфорту 
в приміщеннях. Захід №10 відноситься до реноваційних.  

Період планування для даних пакетів заходів становить 20 років.  
Для досягнення задекларованої економії енергоресурсів усі енергоефективні заходи рекомендовано 

впроваджувати пакетно. В разі реалізації кожного заходу окремо, потенціал економії енергії може відрізнятися. 
Обчислення мають похибку ± 15 %. 

Після впровадження ЕЕЗ очікується наступне: 

• покращення мікроклімату в приміщеннях; 

• постійне забезпечення протягом опалювального періоду нормованої температури внутрішнього повітря та 

повітрообміну в усіх приміщеннях будівлі, покращення умов теплового комфорту; 

• забезпечення нормативного повітрообмінну і будівлі; 

• підвищення якості огороджувальних конструкцій та збільшення термічного опору, що призведе до зниження 

тепловтрат; 

• раціональне використання теплової енергії на потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання; 

• раціональне використання електричної енергії на потреби освітлення приміщень. 
Зниження викидів CO2 досягається шляхом впровадження всіх заходів і становить 160,52 тон•рік для 

пакету-1 та 109,14 тон•рік для пакету-2.  
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2 Вступ 

2.1 Передумови 

Енергетичний аудит будівлі ДНЗ №7 виконується Українською Некомерційною Енергетичною Агенцією 
(УНЕА) в рамках проекту «Енергоефективне врядування в Україні» у м. Броди, що фінансується з коштів 
Міжнародного Вишеградського Фонду. 

Виконання енергетичного аудиту ДНЗ №7 містить наступні цілі :  
- шляхом натурного обстеження оцінити існуючий технічний та експлуатаційний стан будівлі та інженерних 

систем; 
- визначити рівень енергоефективності будівлі та ефективність споживання енергоносіїв; 
-  сформувати для впровадження перелік енергоефективних заходів з техніко-економічним 

обґрунтуванням. 

2.2 Перелік умовних позначень, символів, скорочень та термінів  

ВОТЕ- вузол обліку теплової енергії 
ВРП – ввідно-розподільний пристрій 
в/д – відсутні дані 
ГВП - гаряче водопостачання 
ДБН - державні будівельні норми 
ДНЗ – дитячий навчальний заклад 
ДСТУ - державна система стандартизації України 
ЕА - енергетичний аудит 
ЕЕЗ - енергоефективні заходи 
ІТП - індивідуальний тепловий пункт 
ККД - коефіцієнт корисної дії 
КП – комунальне підприємство 
КТМ-204 – керівний технічний матеріал 
PB - період окупності 
ТЕ – теплова енергія 
IRR - внутрішня норма прибутковості 
NPV - чиста приведена вартість 
NPVQ - коефіцієнт чистої приведеної вартості 

 

2.3 Організація виконання робіт  

 
Назва проекту/будівлі/об’єкту: Дошкільний навчальний заклад  №7  
Адреса: Львівська область, м. Броди, вул. 900-річчя, 22  
Контанктна особа Майкут Ольга Степанівна 
Тел: +380669957781 

Факс: - 
Посада: Завідувач 

 
 

Енергоаудитор: Гутник Микола 

Адреса: м. Львів 

Телефон +38050371664 
 

Енергоаудитор: Масняк Олег 

Адреса: м. Львів 

Телефон +380504304823 
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3 Стандарти і Правила 

Наступні Стандарти та Правила є доречними для енергоефективних заходів та заходів по реновації: 
 

• Закон України «Про енергозбереження»; 

• ДСТУ ISO 50002:2016 «Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення» (ISO 50002:2014,IDT) 

• ДСТУ ISO 50015:2016 Система енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня 
досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципі та настанова (ISO 50015:2014,IDT) 

• ДСТУ Б А.2.2-12:2015 « Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при 
опаленні, охолоджені, освітленні та гарячому водопостачанні» 

• ДСТУ 4065-2001 «Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги (ANSI/IEEE 739-
1995,NEQ)» 

• ДСТУ 4472-2005. Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги 

• Розпорядження КМУ від 16.10.08 № 1337-р «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання 
електричної енергії бюджетними установами» 

• СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

• СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» 

• ДБН В.2.5-67-2013. «Опалення, вентиляція та кондиціювання» 

• ДБН В.2.2-4-97. «Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів» зі зміною №2 від 01.10.2008 р. 

• ДБН В 2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель”. 

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

• ДСТУ Б В.2.6-36:2008. «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням 
штукатурками. Загальні технічні умови” 

• «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських 
споруд, а також на господарсько–побутові потреби в Україні». КТМ 204 Україна 244–94. – К.:ЗАТ «ВІПОЛ». - 
2001. – 376 с. 

Наслідком цих стандартів та правил є наступні вимоги: 

• Мінімальний опір теплопередачі зовнішніх стін Rq min ≥ 3,3 м2·К/Вт.  

• Мінімальний опір теплопередачі вікон Rq min ≥ 0,75 м2·К/Вт. 

• Мінімальний опір теплопередачі вхідних дверей Rq min ≥ 0,6 м2·К/Вт. 

• Мінімальний опір теплопередачі перекриття над неопалюваним підвалом та проїздами Rq min ≥ 3,75 м2·К/Вт.  

• Мінімальний опір теплопередачі суміщеного покриття Rq min ≥ 6,0 м2·К/Вт. 

• Мінімальний опір теплопередачі  горищного покриття  Rq min ≥ 4,95 м2·К/Вт. 

• У разі реконструкції будинків, що виконується з метою їх термомодернізації, допускається для непрозорих 
огороджувальних конструкцій приймати значення R q min з коефіцієнтом 0,75. 

• Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і приведеною 
температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, ∆tcг, стіни - 4 0С, горище – 3 0С, підлога –         
2 0С. 

• Теплоізоляція трубопроводів та арматури. 

• Застосування автоматичних пристроїв зниження надходження теплоти в залежності від температури 
зовнішнього повітря та в неробочі години об'єкту. 

• Застосування енергоефективних освітлювальних приладів під час заміни ламп розжарювання. 
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4 Опис стану об'єкту 

4.1 Загальна інформація про об’єкт  

Назва будівлі / об’єкту 
Бродівський комунальний дошкільний навчальний заклад 
№7  

Місто: Броди Вул. 900-річчя Буд. №: 22 

Власник будівлі: Бродівська міська рада 

Контактна особа: Майкут Ольга Степанівна Посада Завідуюча 

Тел: 0669957781 Факс:   
Ел. 
пошта: 

Brodysone4ko@ukr.net 

Розміщення в забудові  Окремостояча будівля 

Типовий проект будівлі  в/д 

Рік зведення: 1983 В постійній роботі з (рік): 1983 

Дата останнього капітального ремонту/реконструкції (міс.,рік):  Тільки поточні ремонти  

За час експлуатації будівлі капітальний ремонт зовнішньої оболонки та інженерних мереж не 
проводився. 

Виконувалась повна заміна дерев’яних вікон на металопластикові з однокамерним та двокамерним 
склопакетом. 

Інженерні мережі технічно застарілі та не відповідають сучасним вимогам.   
Опалення будівлі виконується від централізованого теплопостачання. Система опалення запроектована 

по залежній схемі підключення. Централізоване гаряче водопостачання відключене. Потребу в гарячій воді 
забезпечують встановлені локальні електричні бойлери.   

Електропостачання забезпечується централізовано з міської електромережі по двох вводах (робочий-
резервний) від окремо стоячої трансформаторної підстанції 0,4 кВ.  

Холодне водопостачання забезпечується з міського водогону, а водовідведення побутових стоків 
відводиться у міський каналізаційний колектор.  

В садочку відсутній щоденний енергомоніторинг споживання енергоносіїв та води. Перед опалювальним 
сезоном гідропневматична промивка системи опалення не виконується. 

 

 
Рис.1. Ситуаційна схема забудови  

Експлуатаційні характеристики  

Назва комунальних послуг Назва компанії,яка надає послуги 

Теплова енергія на опалення  КП «Бродитеплоенерго» 

Електроенергія Бродівський РЕМ ПАТ "Львівобленерго" 

Холодне водопостачання і водовідведення КП "Бродиводоканал" 
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Теплове навантаження  

Показник Одиниця 
виміру 

Значення 

Максимальне теплове навантаження  на опалення згідно проекту або договору  Гкал/год 0,098 
Максимальне теплове навантаження на ГВП згідно проекту або договору Гкал/год - 

Графік перебування людей та опалення 

Графік роботи закладу – п’ять днів на тиждень з 7:45 до 20:00. У вечірні та нічні години в будівлі несуть 
варту чергові охоронці. 

Графіки Робочі дні Субота Неділя Святкові дні 

Графік присутності (год/день) 12 0 0  

Графік опалення (год/день) 24 24 24 24 

Робочі зміни Починаючи з (год.) До (год) Коментарі 

1 зміна 7:45-13:15   

2 зміна 13:15-18:15  До 20:00 чергова група 

Робота харчоблоку 6:00-19:00   

Інформація про кількість працівників та дітей 

Кількість присутніх (для лікарень, шкіл,і т.д. включити кількість пацієнтів , студентів  і т.д.) 

Проектне наповнення дітей  в/д Осіб 

Фактичне наповнення дітей за 2015 рік 334 Осіб 

Фактичне наповнення дітей за 2016 рік 338 Осіб 

Фактичне наповнення дітей за 2017 рік 330 Осіб 

Кількість працюючого постійного персоналу (вчителі,вихователі, 
медпрацівники,кухарі,тощо) 

66 Осіб 

Середня кількість людей (працівників + дітей), які перебувають у 
будівлі протягом робочого графіку 

219 Осіб 

 

 
 

4.2 Оцінка зовнішніх огороджувальних  

За результатами візуального обстеження зовнішніх огороджувальних конструкцій, часткового викриття 
фрагментів конструкцій та аналізу проектної документації встановлено, що при зведенні будівлі застосовані 
конструкції типові для будівель цього періоду.  

 

Площа підлоги 1-го поверху, (м²) 989.65 

Загальний будівельний об’єм, (м³) 

- Наземний  

- Підземний  

 

9353.1 

3548.2 

Площа забудови, (м²) 1218.93 

Загальна площа, ( м²) 1979.3 

Кондиціонований (опалювальний)об’єм,(м³) 6234.8 

Кондиціонована (опалювальна) площа,(м²) 1979.3 

Чиста висота приміщення,(м) 3 

Висота поверху,(м) 3,3 
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4.2.1 Зовнішні стіни 

Загальна оцінка існуючого стану (поганий,задовільний,добрий) задовільний 

Загальна площа для утеплення,(м²) 1864.6 Загальна площа зовнішніх укосів (м²) 102.3 

Загальна площа зовнішніх стін,(м²) 1355 
Загальна площа зовнішніх укосів дверей 
(м²) 

6.15 

 
Загалом стан зовнішніх стін будівлі задовільний. Зовнішні стіни будівлі виконані з силікатної цегли 

товщиною 64 см. Зовнішнє оздоблення відсутнє. Внутрішнє оздоблення розчин складного (вапно,пісок, цемент) 
тиньку 1 см. При натурному обстеженні будівлі закладу виявлені незначні дефекти, а саме : 
- Тріщини стінової конструкції фасаду (Рис. 2). 

- Тріщини стінової конструкції в зоні рядового сполучення із віконними блоками (Рис. 3). 

- Замокання стінової конструкції фасаду (Рис. 4). 

- Відсутність опорядження зовнішніх укосів після монтажу нових віконних конструкцій (Рис. 5).  

- Відшарування зовнішнього тиньку стінової конструкції цоколя (Рис. 6); 

 

  

 

Рис. 2.Тріщини стінової конструкції фасаду  
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Рис. 3.Тріщини стінової конструкції в зоні рядового сполучення із віконними блоками  
 
 

 

Рис. 4.Замокання стінової конструкції фасаду 
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Рис. 5.Відсутність опорядження зовнішніх укосів  
 

 

Рис. 6.Відшарування зовнішнього тиньку цоколя  
 
 

 

  

Шари δ, м λ, Вт/м×К R, м2K/Вт 

Конструкція стіни  Ki1(Rmin = 3,3 м2× К/Вт) 

Силікатна цегла на цементно-піщаному розчині  ρ = 1800кг/м3 0,64 0,87 
0,91 

Складний розчин (вапно,пісок,цемент) 0,01 0,87 

Шари δ, м λ, Вт/м×К R, м2K/Вт 

Конструкція стіни  Ki2(Rmin = 3,3 м2× К/Вт) 

Силікатна цегла на цементно-піщаному розчині  ρ = 1800кг/м3 0,51 0,87 
0,76 

Складний розчин (вапно,пісок,цемент) 0,01 0,87 
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Площа стін по орієнтаціях(м2) 

Тип стіни Пн ПнЗх Сх ПнСх Пд ПдСх Зх ПдЗх 

Зовнішніх стін кондиціонованого об’єму, що межують з зовнішнім повітрям Кi1…n 

Конструкція стіни (Кі1,.) 382.8  191.9  368.1  231.3  

Конструкція стіни (Кі2,.) 39.4  49.5  40  51.9  

Загальна площа зовнішніх 
стін,(м²) 

422.3  241.4  408.1  283.2  

4.2.2 Віконні конструкції 

У будівлі встановлені два типа світлопрозорих конструкцій, а саме : металопластикові з однокамерним 
склопакетом та металопластикові з двокамерним склопакетом. 

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) задовільний 

Загальна площа всіх вікон (м2) 459.3 Загальна кількість всіх вікон, (шт.) 147 

Площа ПВХ вікон (1камерні), (м2) 186.5 Площа ПВХ вікон (2 камерні), (м2) 272.8 

 
 

Тип матеріалу Д – дерево, П – пластик, А – алюміній, СБ – склоблоки, М – метал 
Тип рами/коробки О - одинарний, Пд – подвійний, С – спарений 

Тип засклення 1зас – одинарне засклення, 2зас – подвійне засклення, 3зас – потрійне 
засклення 

 

Розмір  
(a x b) 

Площа 
одного 

К-ть  
Заг. 

площа 

Заг. 
довж. 
стиків 

Тип 
матеріалу 

Тип 
рами 

Тип 
заскл. 

Коеф. опору 
теплопередачі 

, R 

м м² шт м² м (Д, П,..) (О, Пд) 
1,2 
зас 

м2хK/Вт 

Північ (Пн) 

2 х 1.97 3.94 1 3.94 7.94 П О 3зас 0.75 

2 х 1.97 3.94 1 3.94 7.94 П О 2зас 0.37 

1.2 х 2 2.400 2 4.800 12.8 П О 2зас 0.37 

1.95 х 0.95 1.853 5 9.263 29 П О 3зас 0.75 

1.95 х 0.95 1.853 3 5.558 17.4 П О 2зас 0.37 

1.2 х 2 2.4 2 4.800 12.8 П О 2зас 0.37 

1.1 х 2.05 2.255 1 2.255 6.3 П О 3зас 0.75 

1.1 х 2.05 2.255 1 2.255 6.3 П О 2зас 0.37 

0.63 х 2.05 1.292 1 1.292 5.36 П О 3зас 0.75 

1.2 х 2 2.400 4 9.600 25.6 П О 3зас 0.75 

1.2 х 2 2.400 2 4.800 12.8 П О 2зас 0.37 

2 х 2 4.000 5 20.000 40 П О 3зас 0.75 

2 х 2 4.000 3 12.000 24 П О 2зас 0.37 

0.95 х 0.7 0.665 1 0.665 3.3 П О 2зас 0.37 

1.2 х 2 2.400 1 2.400 6.4 П О 2зас 0.37 

1 х 0.65 0.650 1 0.650 3.3 П О 2зас 0.37 
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2 х 2 4.000 2 8.000 16 П О 2зас 0.37 

0.7 х 2.02 1.414 1 1.414 5.44 П О 2зас 0.37 

0.85 х 0.63 0.536 1 0.536 2.96 П О 2зас 0.37 

Всього 38 98.168 245.64  

 

 

Розмір  
(a x b) 

Площа 
одного 

К-ть  
Заг. 

площа 

Заг. 
довж. 
стиків 

Тип 
матеріалу 

Тип 
рами 

Тип 
заскл. 

Коеф. опору 
теплопередачі 

, R 

м м² шт м² м (Д, П,..) (О, Пд) 
1,2 
зас 

м2хK/Вт 

Південь (Пд) 

1.92 х 0.96 1.843 6 11.059 34.56 П О 3зас 0.75 

1.1 х 2 2.200 4 8.800 24.8 П О 3зас 0.75 

1.1 х 2 2.200 2 4.400 12.4 П О 2зас 0.37 

1.96 х 2.05 4.018 1 4.018 8.02 П О 3зас 0.75 

1.96 х 2.05 4.018 2 8.036 16.04 П О 2зас 0.37 

0.63 х 2.03 1.279 1 1.279 5.32 П О 3зас 0.75 

0.95 х 0.7 0.665 1 0.665 3.3 П О 2зас 0.37 

1.25 х 1.95 2.438 2 4.875 12.8 П О 2зас 0.37 

1 х 0.7 0.700 2 1.400 6.8 П О 2зас 0.37 

1.2 х 2 2.400 1 2.400 6.4 П О 2зас 0.37 

1.2 х 2 2.400 1 2.400 6.4 П О 3зас 0.75 

1.1 х 2.05 2.255 1 2.255 6.3 П О 2зас 0.37 

2 х 2 4.000 8 32.000 64 П О 3зас 0.75 

2 х 2 4.000 2 8.000 16 П О 2зас 0.37 

0.95 х 0.7 0.665 1 0.665 3.3 П О 2зас 0.37 

2 х 2 4.000 2 8.000 16 П О 2зас 0.37 

1.25 х 1.95 2.438 2 4.875 12.8 П О 2зас 0.37 

1 х 0.7 0.700 2 1.400 6.8 П О 2зас 0.37 

Всього 41 106.527 262.04  

 

 

Розмір  
(a x b) 

Площа 
одного 

К-ть  
Заг. 

площа 

Заг. 
довж. 
стиків 

Тип 
матеріалу 

Тип 
рами 

Тип 
заскл. 

Коеф. опору 
теплопередачі 

, R 

м м² шт м² м (Д, П,..) (О, Пд) 
1,2 
зас 

м2хK/Вт 

Захід (Зх) 

1.92 х 0.96 1.843 4 7.373 23.04 П О 3зас 0.75 
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1.1 х 0.96 1.056 1 1.056 4.12 П О 3зас 0.75 

1.96 х 2.02 3.959 4 15.837 31.84 П О 2зас 0.37 

1.2 х 0.7 0.840 1 0.840 3.8 П О 2зас 0.37 

1.1 х 2 2.200 2 4.400 12.4 П О 3зас 0.75 

1.1 х 2 2.200 2 4.400 12.4 П О 2зас 0.37 

5.1 х 2.1 7.875 1 7.875 16.5 П О 3зас 0.75 

5.1 х 2.1 7.875 1 7.875 16.5 П О 2зас 0.37 

5.1 х 2.1 7.875 2 15.750 33 П О 3зас 0.75 

1.92 х 0.96 1.843 3 5.530 17.28 П О 3зас 0.75 

1.92 х 0.96 1.843 6 11.059 34.56 П О 2зас 0.37 

0.9 х 2 1.800 1 1.800 5.8 П О 3зас 0.75 

0.95 х 0.7 0.665 1 0.665 3.3 П О 2зас 0.37 

1.1 х 2.05 2.255 2 4.510 12.6 П О 3зас 0.75 

1.1 х 2.05 2.255 2 4.510 12.6 П О 2зас 0.37 

5.1 х 2.1 7.875 2 15.750 33 П О 3зас 0.75 

Всього 35 109.23 272.74  

 

 

Розмір  
(a x b) 

Площа 
одного 

К-ть  
Заг. 

площа 

Заг. 
довж. 
стиків 

Тип 
матеріалу 

Тип 
рами 

Тип 
заскл. 

Коеф. опору 
теплопередачі 

, R 

м м² шт м² м (Д, П,..) (О, Пд) 
1,2 
зас 

м2хK/Вт 

Схід (Сх) 

5.1 х 2.1 10.710 2 21.420 28.8 П О 3зас 0.75 

1.2 х 2 2.400 1 2.400 6.4 П О 3зас 0.75 

1.2 х 0.5 0.600 1 0.600 3.4 П О 2зас 0.37 

0.98 х 0.75 0.735 1 0.735 3.46 П О 2зас 0.37 

1.2 х 2 2.400 1 2.400 6.4 П О 2зас 0.37 

2 х 2 4.000 2 8.000 16 П О 3зас 0.75 

2 х 2 4.000 6 24.000 48 П О 2зас 0.37 

0.95 х 0.7 0.665 1 0.665 3.3 П О 2зас 0.37 

5.1 х 2.1 10.710 2 21.420 28.8 П О 3зас 0.75 

1.2 х 2 2.400 1 2.400 6.4 П О 3зас 0.75 

1.2 х 2 2.400 2 4.800 12.8 П О 2зас 0.37 

0.95 х 0.7 0.665 1 0.665 3.3 П О 2зас 0.37 

2 х 2 4.000 6 24.000 48 П О 3зас 0.75 

2 х 2 4.000 2 8.000 16 П О 2зас 0.37 

0.9 х 2 1.800 1 1.800 5.8 П О 3зас 0.75 

0.95 х 0.7 0.665 1 0.665 3.3 П О 2зас 0.37 
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5.1 х 2.1 10.710 2 21.420 28.8 П О 3зас 0.75 

Всього 33 145.39 268.96  

Обсяг замінених старих дерев’яних вікон на металопластикові становить 100% від загальної площі 
вікон,це 459,3 м2 та 147 штук (74-1камерні склопакети та 73 – 2камерні склопакети) 

Металопластикові вікна з однокамерним склопакетом не відповідають нормативним вимогам по опору 
теплопередачі для І кліматичної зони згідно ДБН В.2.6-31: «Теплова ізоляція».  

 
Рис. 7. Металопластикове (ПВХ) вікно  

 

4.2.3 Вхідні зовнішні двері 

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) прийнятний 
Загальна площа, (м2) 40.21 Загальна кількість,(шт.)  19 

Площа дерев’яних дверей,(м2) 3.68 Кількість дерев’яних дверей,(шт.) 1 

Площа металевих (утеплених) дверей, 
(м2) 

9.4 Кількість металевих(утеплених)дверей,(шт.) 5 

Площа ПВХ дверей, (м2) 27.14 Кількість ПВХ дверей,(шт.)  13 

 
 

Тип матеріалу Д – дерево, П – пластик, А – алюміній,  МУ – металеві утепленні 

Тип рами/коробу  О - одинарний, Пд – подвійний, С – спарений 

Тип засклення  1зас–одинарне засклення, 2зас–подвійне засклення, 3зас–потрійне 

засклення 

 
 

Розмір  
(a x b) 

Площа 
одного 

К-ть  
Заг. 

площа 

Заг. 
довж. 
стиків 

Тип 
матеріалу 

Тип 
рами 

Тип 
заскл. 

Коеф. опору 
теплопередачі 

, R 

м м² шт м² м (Д, П,..) (О, Пд) 
1,2 
зас 

м2хK/Вт 

Північ (Пн) 

1.2 х 2.1 2.520 1 2.520 6.600 П О 2зас 0.37 

0.9 х 2.05 1.845 1 1.845 5.900 М О 2зас 1 

0.95 х 2.05 1.948 2 3.895 12.000 П О 2зас 0.37 
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0.85 х 2.1 1.785 1 1.785 5.900 П О 2зас 0.37 

Всього 5 10.05 30.4  

 

Розмір  
(a x b) 

Площа 
одного 

К-ть  
Заг. 

площа 

Заг. 
довж. 
стиків 

Тип 
матеріалу 

Тип 
рами 

Тип 
заскл. 

Коеф. опору 
теплопередачі 

, R 

м м² шт м² м (Д, П,..) (О, Пд) 
1,2 
зас 

м2хK/Вт 

Південь (Пд) 

1.75 х 2.1 3.675 1 3.675 7.700 Д О 2зас 0.32 

0.9 х 2.05 1.845 1 1.845 5.900 М О 2зас 1 

1 х 2.05 2.050 2 4.100 12.200 П О 2зас 0.37 

0.9 х 2.05 1.845 1 1.845 5.900 М О 2зас 1 

1 х 2.05 2.050 2 4.100 12.200 П О 2зас 0.37 

Всього 7 15.57 43.9  

 

Розмір  
(a x b) 

Площа 
одного 

К-ть  
Заг. 

площа 

Заг. 
довж. 
стиків 

Тип 
матеріалу 

Тип 
рами 

Тип 
заскл. 

Коеф. опору 
теплопередачі 

, R 

м м² шт м² м (Д, П,..) (О, Пд) 
1,2 
зас 

м2хK/Вт 

Захід (Зх) 

1.2 х 2.15 2.580 1 2.580 6.700 П О 2зас 0.37 

0.96 х 2.1 2.016 1 2.016 6.120 М О 2зас 1 

Всього 2 4596 12.82  

 

Розмір  
(a x b) 

Площа 
одного 

К-ть  
Заг. 

площа 

Заг. 
довж. 
стиків 

Тип 
матеріалу 

Тип 
рами 

Тип 
заскл. 

Коеф. опору 
теплопередачі 

, R 

м м² шт м² м (Д, П,..) (О, Пд) 
1,2 
зас 

м2хK/Вт 

Схід (Сх) 

1.2 х 2.05 2.460 1 2.460 6.500 П О 2зас 0.37 

0.98 х 2.05 2.009 1 2.009 6.060 П О 2зас 0.37 

0.9 х 2.05 1.845 1 1.845 5.900 М О 2зас 1 

0.9 х 2.05 1.845 1 1.845 5.900 П О 2зас 0.37 

0.9 х 2.05 1.845 1 1.845 5.900 П О 2зас 0.37 

Всього 5 10.004 30.26  
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ДВfdi1 ДВfdi2 

  

ДВfdi3 ДВfdi4 

  

ДВfdi6 ДВfdi7 

Рис.8 Зовнішній вигляд дверей  
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4.2.4 Дах будівлі 

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) Задовільний  

Площа горищного перекриття Касu, (м2) 1025.84 

 
 

 
Дах шатровий. Покриття з азбестоцементних хвилястих листів. Наявне організоване зовнішнє 

водовідведення.  
 
 

 

Рис.9 Фотофіксація стану покрівлі даху 
 

4.2.5 Підлога 

 

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) прийнятний 

Загальна площа стін підвалу вище рівня 
ґрунту, (м2) 

263.33 
Висота підвалу, (м) 

2.9 

Загальна площа стін підвалу нижче рівня 
ґрунту, (м2) 

310.49 
Висота від відмітки ґрунту до верхньої 

відмітки перекриття (h), (м) (серед.) 
0.85 

Загальна площа підвального перекриття 
неопалювального підвалу Кcubiu, (м2) 

989.65 

 

Неопалювальний підвал, що вентилюється знаходиться під всією площею будівлі. У підвалі розміщенні 
інженерні мережі, а саме розведення трубопроводів системи опалення, гарячого та холодного водопостачання, а 
також системи водовідведення. Підвальне перекриття виконане із кругло пустотних залізобетонних плит.  
  

Шари δ, м λ, Вт/м×К R, м2K/Вт 
Горищне перекриття  Кacu  (Rmin = 4,95 м2× К/Вт) 
2 шари руберойду 0,008 0,17 

1,17 
Цементно-піщаний розчин  0,02 0,93 
Засипка шлаку 0,14 0,19 
Круглопустотна з/б плита 0,22 1,36 
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Неопалювальний підвал  

Перекриття неопалювального підвалу  

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) Добрий  

Загальна площа перекриття, (м2) 989.65 

 

 

 

Зовнішні стіни неопалювального підвалу 

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) Добрий 

Висоти від відмітки ґрунту до верхньої відмітки 
перекриття (h), (м) 

0.85 Площа стін над рівнем ґрунту, (м2) 263.33 

Загальна площа стін, (м2) 573.82 
Площа стін, яка межує з ґрунтом, 
(м2) 

310.49 

 

Площа стін по орієнтації (м²) 

Тип стіни Пн ПнЗх Сх ПнСх Пд ПдСх Зх ПнЗх 

Зовнішні стіни підвалу, що межують з зовнішнім повітрям 

Конструкція стіни (Ki3) 82.27  53.08  81.39  46.58   

Зовнішні  стіни підвалу, що межують із ґрунтом 

Конструкція стіни (Кgwu1) 93.67  62.98  90.81  63.03  

 

Двері неопалювального підвалу  

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) Незадовільний  

Загальна площа дверей, (м2) 1.8 

Шари δ, м λ, Вт/м×К R, м2K/Вт 
Конструкція підвального перекриття Кcubiu1 (Rmin = 3,75 м2× К/Вт) 
Паркет 0,015 0,18 

0,9 
Цементно-піщаний розчин 0,03 0,93 
Засипка шлаку 0,08 0,19 

Круглопустотна з/б плита 0,22 1,36 

Шари δ, м λ, Вт/м×К R, м2K/Вт 
Конструкція  підвального перекриття    Кcubiu2 (Rmin = 3,75 м2× К/Вт) 
Плитка керамічна 0,01 1,1 

0,82 
Цементно-піщаний розчин 0,03 0,93 
Засипка шлаку 0,08 0,19 
Круглопустотна з/б плита  0,22 1,36 

Шари δ, м λ, Вт/м×К R, м2K/Вт 
Конструкція стіни  Ki3(Rmin = 3,3 м2× К/Вт) 
Бетонні блоки  0,6 1,86 

0,50 
Цементно-піщаний розчин 0,02 0,93 
Конструкція стіни  Kgwu1 
Бетонні блоки  0,6 1,86 0,48 
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Розмір  
(a x b) 

Площа 
одного 

К-ть  
Заг. 

площа 

Заг. 
довж. 
стиків 

Тип 
матеріалу 

Тип 
рами 

Тип 
заскл. 

Коеф. опору 
теплопередачі 

, R 

м м² шт м² м (Д, П,..) (О, Пд) 
1,2 
зас 

м2хK/Вт 

Північ (Пн) 

0.9 х 2 1.8 1 1.8 5.8 Д О 1 0.32 

Всього     

 

Віконні вентиляційні прорізи неопалювального підвалу  

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) Незадовільний  

Загальна площа дверей, (м2) 2.795 

 

Розмір  
(a x b) 

Площа 
одного 

К-ть  
Заг. 

площа 

Заг. 
довж. 
стиків 

Тип 
матеріалу 

Тип 
рами 

Тип 
заскл. 

м м² шт м² м (Д, П,..) (О, Пд) 
1,2 
зас 

Північ (Пн) 

0.74 х 0.56 0.414 2 0.829 5.2 - - - 

0.38 х 0.16 0.061 11 0.669 11.88 - - - 

0.9 х 0.55 0.495 2 0.990 5.8 - - - 

0.48 х 0.32 0.154 2 0.307 3.2 - - - 

Всього 17 2.795 26.08  

 

Підлога неопалювального підвалу  

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) прийнятний 

Зовнішній периметр підлоги, (м) 294.36 

Загальна площа підлоги, (м2) 989.65 

Площа підлоги Кgfu, (м2) 989.65 

 
 

4.3 Оцінка інженерних мереж 

4.3.1 Система опалення  

Теплопостачання / Вироблення теплоти В дії, починаючи з (року) 1983 

Тип системи Центральне теплопостачання 

Енергоносії Теплоносій системи централізованого теплопостачання 
Джерело теплопостачання   Котельня КП «Бродитеплоенерго» 
Максимальне теплове навантаження, згідно 
даних теплопостачаючої організації, Гкал/год 

0,098 
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Автоматичне регулювання відсутнє 

 

Система розподілу Однотрубна горизонтальна з нижньою подачею теплоносія 

Матеріал труб розводящих трубопроводів та 
стояків 

Сталь 

Діаметр розводящих труб, (мм) 65;50 

Довжина розводящих труб, ( м)  в/д 

Кількість стояків, (шт) в/д 

Діаметр стояків, (мм) 25;32 

Наявність теплоізоляції Так, частково 

Стан теплової ізоляції незадовільний 

Матеріал теплової ізоляції скловата 

Товщина теплоізоляції, (мм) 50 

Гідравлічна збалансованість система розподілу розбалансована 

Наявність балансувальних кранів відсутні 

Температурний графік T1/T2 (°C) 95/70  

Теплоносій вода 

Стан системи розподілу  задовільний 

Остання дата промивки системи опалення  в/д 

 
 

Система подачі тепла 

Тип опалювальних приладів 
Чавунні радіатори М-140 Кіл-ть (шт.) - Потуж-ть (кВт) - 

Конвектори «Комфорт» Кіл-ть (шт.) - Потуж-ть (кВт) - 

Індивід. нагрівальні прилади 
Електричні конвектори Кіл-ть (шт.) - Потуж-ть (кВт)  

Тепло-вентилятори Кіл-ть (шт.) - Потуж-ть (кВт)  

Наявність замикаючих ділянок на 
радіаторах 

так Кіл-ть (шт.) -  - 

Термостатичні крани на радіаторах відсутні Кіл-ть (шт.) - Тип - 

Стан опалювальних приладів задовільний 

Система опалення закладу підключена до централізованої системи теплопостачання за залежною 
схемою. Теплоносій подається підземним трубопроводом прокладеним в непрохідному каналі до теплового 
вводу будівлі.  

 

Рис. 10 Тепловий ввід  
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Тепловий ввід 

Тепловий ввід Ду 80 мм складається з системи трубопроводів із запірною арматурою (кульові крани), 
відмулювача, сіткового фільтра та вузла обліку теплової енергії (ВОТЕ) на опалення. ВОТЕ складається з 
тахометричного витратоміра MWN-130-50NK Powogaz (Ду – 50 мм), двох погружних термометрів опору та тепло 
обчислювача Sontex. Запірна арматура знаходиться в задовільному технічному стані. Трубопроводи уражені 
корозією.  Автоматична регулювальна арматура відсутня. Регулювання теплового потоку здійснюється в ручному 
режимі запірною арматурою. 

Розподільча система 
Система розводящих трубопроводів прокладена в підвалі та знаходиться в задовільному стані. 

Виявлено ознаки ураження корозією. Заміна розводящих трубопроводів не здійснювалась. Запірна арматура на 
розводящих трубопроводах, технічно застаріла та фізично зношена, знаходиться в незадовільному стані.  

Існуюча теплоізоляція системи розводящих трубопроводів виконана зі скловолокна та має покриття з 
лінолеуму, повністю втратила свої теплоізоляційні властивості. На деяких ділянках теплоізоляція трубопроводів 
зовсім відсутня.  

 

Рис. 11. Вигляд існуючої теплоізоляції (скловолокно та лінолеуму) 

Система подачі тепла  
Система опалення закладу запроектована за закритою схемою, проточна однотрубна горизонтальна з 

нижнім розведенням теплоносія із замикаючими ділянками на приладах опалення. Підлогове опалення у 
групових першого поверху відключене.  Прилади опалення – чавунні батареї М-140 та конвектори «Комфорт». На 
опалювальних приладах актового та спортзалу встановлені декоративні дерев’яні екрани. При обстежені 
виявлено часткове встановлення за радіаторних екранів на опалювальних приладах. У прохолодні періоди та 
перехідні періоди опалювального сезону для покращення температурних умов у приміщеннях використовуються 
локальні електрообігрівачі. Загальний технічний стан системи тепловикористання є задовільним. При обстеженні 
системи опалення протікань не виявлено. Звичайне гідропневматичне промивання системи опалення не 
виконувалось зі слів персоналу дуже давно.  

 

Чавунні батареї М-140 

Рис. 12. Опалювальні прилади 
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Оглядом та аналізом встановлено, що система опалення є морально і технічно застаріла, що не 
відповідає сучасним вимогам. Розбалансованість та відсутність місцевої регулювальної радіаторної арматури не 
дозволяє забезпечити підтримання в приміщеннях достатнього теплового комфорту при мінімальних потребах 
споживання енергоресурсів.  
 

4.3.2 Система побутового гарячого водопостачання  

В експлуатації з: (рік) 1983 Стан системи ГВП  Відключена   

 

Побутове гарячого теплопостачання 

Тип системи Індивідуальна 

Енергоносій          Електрика 

Тип індивідуальних водо підігрівальних приладів  Електричний бойлер 

Індивідуальні прилади/водопідігрівачі так Кількість (шт) 3 Потужність (кВт) 1,5;3 

 

Потребу у гарячій воді забезпечують встановлені електричні бойлера у загальній кількості 3 шт. З них у 4 
групах встановлений 1шт. ємністю 100 л, електричною потужністю 1,5 кВт, у харчоблоці+4групи 1 шт. – 200л, 
електричною потужністю 3 кВт та у пральні+4групи 1шт.- 100л, електричною потужністю 1,5 кВт. Гаряча вода 
використовується на потреби харчоблоку та у групах.  

 

 
Рис. 13. Електричний бойлер для підігріву води 

 

4.3.3 Система вентиляції 

В експлуатації з: (рік) 1983 Стан системи вентиляції задовільний 

Система вентиляції з природнім спонуканням 

Стан вентиляційних каналів ( шахт) Задовільний  

Остання дата чистки вентиляційних шахт Не виконувалась 

Утилізація вентиляційної теплоти (так/ні) ні 

 

Система витяжної вентиляції з механічним спонуканням (робоча) 

Кількість витяжних вентиляторів, (шт.) 2 

Утилізація вентиляційної теплоти , (так/ні) ні 

В -1 харчоблок 
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В-2 Пральня,прасувальня 

Система припливної вентиляції з механічним спонуканням (не робоча) 

Кількість припливних вентиляторів, (шт.) 2 

Кількість калориферів, (шт.) 2 

Тип калориферів Водяні 

П -1 пральня, прасувальне приміщення 

П-2 харчоблок 

 

Існуючі вентилятори 

Вентилятори 
(тип/марка) 

Місцезнахо-

дження 

Встановлена. 
потужність 

Період 
роботи 

В дії з 
Тип 

керування.

 
Стан 

кВт год/тижд. рік 

Вентилятор витяжний, В1 (в/д) Дах 2,2 25 - ручне робочий 

Вентилятор витяжний, В2 (в/д) Дах 0,5 10 - ручне робочий 

Вентилятор припливний,П1 (в/д) Підвал 1,1 - - ручне неробочий

Вентилятор припливний,П2 (в/д) Підвал 1,1 - - ручне неробочий

Згідно проекту існуюча вентиляційна система закладу припливно-витяжна з природнім та механічним 
спонуканням. Механічна витяжна вентиляція В-1 забезпечується витяжними вентилятором, що встановлений на 
даху, а саме на горищі. Система В-1 забезпечує видалення відпрацьованого повітря з харчоблоку. Система В-2 
забезпечує видалення повітря з пральні та прасувальні. Для підігріву припливного повітря передбачені водяні 
калорифери, а транспортування забезпечується вентиляційними установками П-1-П-2, що встановлені у 
підвальному приміщенні. Повітропроводи виконані з оцинкованої сталі. Всі вище описані припливні вентиляційні 
системи з механічним спонуканням є в не робочому стані. Притік повітря здійснюється за рахунок інфільтрації 
повітря через огороджувальні конструкції (вікон, дверей , зовнішніх стін) та природньої вентиляції зокрема 
відкривання стулок вікон і дверей для провітрювання приміщень. Відпрацьоване повітря виводиться через 
витяжні вентиляційні канали. Витяжний зонд над плитами у харчоблоці присутній. Повітрообмін 
неконтрольований. Якість повітря у приміщеннях класів є в задовільному стані.  

Загальний вигляд елементів вентиляційної системи наведений на рис.14-16  
 

 

  
Рис.14. Існуючий витяжний зонд  харчоблоку Рис. 15.Вентустановка припливної вентиляції 
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Рис.16. Існуючі припливні повітропроводи та витяжні вентканали 

 

4.3.4 Система електропостачання  

Електропостачання будівлі здійснюється від двох взаєморезервуючих трифазних ліній низької напруги 
(0,4 кВ) від окремо стоячої трансформаторної підстанції (ТП).  

Схема електропостачання будівлі ДНЗ є однолінійною. Будівля відноситься до ІІ категорії надійності 
електропостачання. На вводі в будівлю встановлений ввідно-розподільчий пристрій (ВРП), що розміщений в 
приміщенні електрощитової.  

Розподільна мережа електроживлення будівлі складається з: 

• силового розподільного щита (РЩ) харчоблоку; 

• групових щитків електричного освітлення та штепсельних розеток. 
Найбільшим енергоємним сектором споживання електроенергії є кухонне електрообладнання 

харчоблоку.  
Система електроосвітлення будівлі розподіляється на освітлення приміщень (внутрішнє освітлення) та 

освітлення прибудинкових територій (зовнішнє освітлення). 
Сумарна потужність джерел електроосвітлення будівлі становить 19,41 кВт.  

 

Приєднане навантаження системи електроосвітлення 

№  Найменування Загальна кількість 
ламп 

Приєднана електрична 
потужність 

шт. кВт 

1 Внутрішнє освітлення 438 19,41 

2 Зовнішнє освітлення 5 0,21 

 Всього  443 19,62 

 
 

Найменування Значення 
Рік початку експлуатації 1983 

Тип управління  ручне 

Загальна оцінка існуючого стану задовільний 

Експлуатація Вмикаються за потребою 

Період роботи, (год/тиждень)  

Садік 20 

харчоблок 40 

зовнішнє 56 
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Освітлення приміщень будівлі 

Система освітлення приміщень будівлі – загальна суміщена (поєднання природного та штучного 
освітлення), що відповідає вимогам ДБН В.2.5-28. 

Мережа живлення системи електроосвітлення виконана алюмінієвим проводом (кабелем). Прокладення 
мережі живлення системи електроосвітлення – приховане, в товщі стін, під штукатурним покриттям, що 
відповідає вимогам ПВЕ України 2009 (Правила встановлення електроустановок). Система керування штучним 
освітлення приміщень будівлі – зональна. Керування освітленням приміщень будівлі здійснюється в ручному 
режимі вимикачами, що встановлені на групу світильників.  

Найбільшу частку в системі внутрішнього освітлення займають лінійні люмінесцентні лампи та лампи 
розжарювання, кількість яких налічується 253 шт та 169 шт. відповідно.  

 

 

Рис. 17. Люмінесцентні лампи  

Освітлювальні прилади/лампи 

Потужність. 

ламп (Вт) 

К-сть ламп на  

світильнику 

(шт) 

Потужність світил. 

(Вт) 

Кількість 

світильників 

(шт) 

Всього 

(кВт) 

Люмінесцентні  36 2 72 100 7,2 

Люмінесцентні 36 1 36 53 1,91 

Розжарювання  60 1 60 160 10,14 

LED- лампи  10 2 20 2 0,04 

LED- лампи  10 1 10 6 0,06 

LED- лампи 10 3 30 2 0,06 

Всього    323 19,41 

 

Управління освітленням проводиться за допомогою побутових електровимикачів. Система 
централізованого керування освітленням у відповідності до графіку роботи будівлі відсутня. 

Через відсутність окремого обліку електроенергії на систему освітлення неможливо об’єктивно визначити 
фактичне споживання електроенергії на потреби системи освітлення.  

Зовнішнє освітлення 

Система освітлення прилеглих територій закладу складається зі світильників з ламп розжарювання-2шт. 
та LED- ламп - 3шт. одиничною потужністю 75 Вт та 20 Вт відповідно.   

Світильники зовнішнього освітлення встановлені над вхідними дверима по периметру будівлі. Керування 
зовнішнім освітленням здійснюється в ручному режимі. Засоби автоматичного керування системою зовнішнього 
освітлення – відсутні. Датчики руху, рівня освітлення та засоби регулювання освітленості не встановлені. 
Включення зовнішнього освітлення відбувається щоденно. Тривалість роботи залежить від пори року. Загальна 
кількість світильників зовнішнього освітлення 5 шт. Загальна електрична потужність ламп, що застосовуються на 
потреби освітлення прилеглої територій будівлі становить 0,21 кВт.  
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4.3.5 Інше електрообладнання  

Інше електрообладнання  

Загальна потужність (кВт) 52,43 Період роботи (г/тиждень) 60 

 

Електрообладнання 
Кіл-сть. 

(шт.) 
Потужність 
одиниці,(Вт) 

Загальна потужність, 
(кВт) 

Харчоблок 
Електроплита з духовкою 2 16 800 33,6 
Електроплита 1 6 000 6 

Електром’ясорубка  1 2500 2,5 
Електром’ясорубка МИМ 300 1 1910 1,91 

Морозильна камера 1 400 0,4 

Холодильник Атлант 1 120 0,12 
Холодильник  2 200 0,4 

Інше 
Комп’ютер 1 300 0,3 
Копіювальна машина 1 400 0,4 
Пральна машина 2 2 400 4,8 

Електропраска 1 2 000 2 
Всього   52,43 

В харчоблоці встановлене технологічне обладнання для приготування страв, а також холодильне 
обладнання для зберігання харчової сировини. Нижче показані електричне обладнання харчоблоку. 

 

 

 
Рис. 18. Електроплити Рис. 19. Електром’ясорубка 

4.3.6 Система холодного водопостачання та водовідведення  

Холодне водопостачання будівлі здійснюється централізовано від зовнішніх водопровідних мереж міста. 
Водовідведення будівлі здійснюється централізовано до зовнішніх міських каналізаційних мереж.  

Послуги з холодного водопостачання та водовідведення надає комунальне підприємство КП 
"Бродиводоканал". 

Постачання холодної води відбувається цілодобово. 
Вузол вводу холодного водопостачання змонтований із сталевих водогазопровідних труб. 
Вузол вводу холодного водопостачання будівлі обладнано витратоміром (лічильником) холодної води 

КВБ-10 (Ду 40 мм), запірною арматурою, з'єднувальними фасонними частинами.  
Магістральний трубопровід холодного водопостачання знаходиться в задовільному стані. 
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4.4 Оцінка існуючої системи обліку енергоносіїв та води 

Лічильник 
Місце 

розташування 

Діє з 

(рік) 
Назва/Тип 

Серійний 

номер 

Коеф. 

перерах 

Примітки 

Електроенергія № 1 
Трансформаторна 

підстанція 
2009 

Меридіан ЛТЕ-
1,03Т 

09168703 в/д 
Комерційний 
ДНЗ 

Теплова енергія на 
опалення 

Підвальне 
приміщення 

(тепловий ввід) 
в/д Sontex 08401469 0,23883 

Перевід з 
ГДж у Гкал 

Холодна вода 
Підвальне 

приміщення 
2016 Gross MTW-UA 

2014010036
92 

- - 

 

Рис. 18. Теплообчислювач ВОТЕ Рис. 19. Комерційний лічильник холодної води 

 
Рис. 20. Комерційний лічильник електроенергії 

Енергомоніторинг споживання енергоносіїв та води відсутній. Покази по споживанню реєструються раз у 
місяць для комерційної звітності для оплати енергопостачальним компаніям. Повірка засобів обліку енергоносіїв 
та води виконується згідно плану.  

Облік електроенергії загальний на всю будівлю, що не дає можливості об’єктивно оцінити фактичне 
споживання електроенергії, як на потреби харчоблоку, підігріву води електробойлерами, так і на систему 
освітлення.  
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За умови реалізації заходу з повної модернізації системи освітлення, необхідно встановлювати окремий 
технічний лічильник електроенергії, який буде обліковувати лише систему освітлення садочка.  

Облік теплової енергії на потреби опалення закладу виконується комерційним тепловим лічильником, який 
встановлений у тепловому вводі.  

Облік холодної води забезпечується загальним комерційним лічильником, що встановлений на вводі. Усі 
прилади обліку є у працездатному стані. На даний час контроль показників приладів обліку здійснюється в 
ручному режимі..  

5 Аналіз мікроклімату та фактичного споживання енергоносії та води  

5.1 Аналіз мікроклімату на об’єкті 

Розподіл температури і вологості повітря в приміщенні є однією з основних характеристик мікроклімату. 
Нормативні значення температури внутрішнього повітря в залежності від призначення приміщення приймаються 
в межах 16-22°С. Середньозважена фактична внутрішня температура повітря у садочку становить 18°С. Це 
свідчить про незадовільну якість теплового режиму в приміщеннях та не відповідність середній розрахунковій 
величині внутрішньої температури повітря для дошкільних навчальних закладів, яка згідно КТМ-204 становить 
20ºС, та не відповідність розрахунковій середньозваженій величині внутрішньої температури повітря для 
дошкільних навчальних закладів, яка згідно ДБН В.2.2-4-97 "Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів" 
має становити 22ºС. У прохолодні періоди для підтримання комфортної температури в приміщеннях час від часу 
використовували локальні електричні обігрівачі. Журнал моніторингу внутрішньої температури відсутній.  

Фактичні умови внутрішнього середовища за період 2015-2017 роки 

Показники 2015 2016 2017 

Середня фактична температура внутрішнього повітря за опалювальний 
період, ºС 

18 18 18 

Розрахункові параметри згідно ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Н Б В.1.1-27-2010 

Найменування розрахункових параметрів Позначення 
Одиниці 

вимірювання 
Величина 

Розрахункова температура внутрішнього повітря tв ºC 22 

Розрахункова температура зовнішнього повітря tз ºC -19 

Тривалість опалювального періоду zоп доба 179 

Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний 
період 

tоп з ºC 0,4 

Розрахункова кількість градусо-діб опалювального періоду Dd ºC·доба 3 866,4 

5.2 Виміряне енергоспоживання 

Виміряне енергоспоживання – це фактично спожита енергія згідно з показами лічильників. Але слід 
зазначити, що лічильник при цьому не відслідковує чи витримуються при цьому нормативні параметри 
мікроклімату в будівлі.   

Виміряне енергоспоживання може бути більшим від базового або меншим в залежності від фактичних 
умов експлуатації та стану існуючого мікроклімату в приміщеннях будівлі.  

При фактичному рівні споживання теплової енергії середня температура в будівлі за опалювальний 
період становить 18°С.  

Наступна таблиця показує виміряне енергоспоживання і витрати на будівлю за три останніх роки: 

Рік 2015 Опалення Електроенергія Гаряча вода Разом 
Витрати на ПЕР 447 375 118 822   566 197 грн. 

Споживання ПЕР 272    272 Гкал 
Споживання ПЕР 316 778 68 403  385 181 кВт*г 

Питоме споживання ПЕР 160.1 34.6   194.7 кВт*г/м² 
Споживання води 1364 м3 10 135 грн. 
Водовідведення 1364 м3 13 422 грн. 

Рік  2016 Опалення Електроенергія Гаряча вода Разом 
Витрати на ПЕР 457 661 127 040   584 701 грн. 
Споживання ПЕР 288    288 Гкал 
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Споживання ПЕР 335 339 59 963   395 302 кВт*г 

Питоме споживання ПЕР 169.4 30.3   199.7 кВт*г/м² 
Споживання води 1767 м3 13 129 грн. 

Водовідведення 1767 м3 17 387 грн. 
Рік  2017 Опалення Електроенергія Гаряча вода Разом 

Витрати на ПЕР 406 101 139 447   545 547 грн. 

Споживання ПЕР 263     Гкал 
Споживання ПЕР 306 125 61 241   367 366 кВт*г 
Питоме споживання ПЕР 154.7 30.9   185.6 кВт*г/м² 

Споживання води 1505 м3 11 182 грн. 
Водовідведення 1505 м3 14 809 грн. 
Діючі тарифи 1941.54 2.58  грн./кВт*г (в т.ч. ПДВ) 
Тариф на водопостачання 7.43 грн./м3 (в т.ч. ПДВ) 
Тариф на водовідведення 9.84  
Тариф  01.03.2018  

 

За результатами аналізу витрат на оплату спожитих енергетичних ресурсів виявлено, що найбільшу 
питому вагу займають витрати на оплату теплової енергії, яка споживається на потреби опалення. У зв'язку з цим 
енергоефективні заходи в першу чергу повинні бути направлені на скорочення споживання теплової енергії.  

Аналіз споживання теплової енергії 

 
Рис.21.Динаміка споживання теплової енергії на опалення 

Згідно діаграми спостерігається збільшенням споживання теплової енергії на опалення в 2016 році у 
порівнянні з 2014 та 2015 роком на 6% та на 9% відповідно. Це може бути зумовлено збільшенням кількості 
градусодіб, а також невідповідністю показників. 
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Рис.22. Динаміка споживання ТЕ на опалення та зростання тарифів на ТЕ за 2015-2017 роки 

Згідно діаграми спостерігається тенденція до зростання тарифів у січні-березні 2016 року відносно 2015 
року та зниження у січні-березні 2017 року відносно 2015 року. У жовтні-грудні 2016 року спостерігається 
зниження тарифів відносно 2015 року та зростання у жовтні-грудні 2017 року відносно 2015 року.  

 
Рис.23 Споживання ТЕ на опалення та фактичні середньомісячні температури зовнішнього повітря  

за 2015-2017 роки 

Виявлена невідповідність у споживанні теплової енергії на опалення в розрізі місяців опалювального 
періоду останніх трьох років.  

Дані показники свідчать про відсутність кореляції між споживанням теплової енергії на опалення та 
зовнішньою температурою повітря за представлені місяці. 

Це може бути зумовлено двома факторами :  

1519.39 1519.39 1519.39

2135.26

1772.63 1772.63
1710.77

1648.48 1648.48 1648.48 1648.48

1414.07 1414.07

1610.84

1351.56 1351.56 1351.56 1351.56

1941.54 1941.54 1941.54

0

500

1000

1500

2000

2500

0

10

20

30

40

50

60

70

Січень Лютий Березень Квітень Жовтень Листопад Грудень

Т
а
р
и
ф

 г
р
н

/Г
к
а
л

Т
е
п
л
о

, 
Г
к
а
л

Споживання теплової енергії на опалення за 2015-2017 роки

2014 рік 2015 рік 2016 рік

Тарифи 2014 рік Тарифи 2015 рік Тарифи 2016 рік

60.62

47.97
44.86

15.12
17.76

52.47

33.58

66.42

48.23

40.04

16.15

23.43

43.85

50.22

60.11
62.22

55.56

34.26

51.07

0.7 0.5

4.7
3.8

6.1
5

3.2

-3.6

4 4.1

7.8

6.3

2

-0.8

-5.4

-1.2

6.2

9.3

3.8

2

-10

-5

0

5

10

15

0

20

40

60

80

січень лютий березень квітень жовтень листопад грудень

З
о
в
н
іш
н
я

 т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
а
 п
о
в
іт
р
я

, ⁰
С

Т
е
п
л
о

, 
Г
к
а
л

Споживання теплової енергії на опалення та  фактичні 

середньомісячні температури зовнішнього повітря за 2015-

2017 роки 

Фактичне споживання 2015 рік Фактичне споживання 2016 рік

Фактичне споживання 2017 рік Фактична зовнішня температура 2015 рік



ДНЗ  №8, ВУЛ. ГОНЧАРСЬКА, 28, М. БРОДИ ,  ЗВІТ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ 

     Сторінка | 34 

 

- не коректною подачею показників теплового лічильника теплопостачальній організації для формування 
необхідного рахунку на оплату за енергоносії з прив’язкою до наявних залишкових коштів по бухгалтерії; 
- подача показників не по факту облікованого календарного місяця, а прив’язка до бухгалтерсько-
розрахункових днів оплати за енергоносії енергопостачальним компаніям/ 

Аналіз споживання електроенергії  

 

Рис.24. Динаміка споживання електроенергії за 2015-2017 роки 

Згідно діаграми найбільший показник споживання електроенергії спостерігається в 2015 році. 

 

Рис.25.Динаміка споживання електроенергії та тарифів за 2015-2017 роки  

Відносно споживання електроенергії треба зазначити, що окрім системи освітлення та енергоємного 
електрообладнання харчоблоку, певна частина електроспоживання припадає на електричні бойлера для підігріву 
холодної води.  
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Аналіз споживання холодної води 

 
Рис.26.Споживання холодної води за 2015-2017 роки 

Згідно діаграми найбільший показник споживання холодної води спостерігається в 2016 році. 

 

Рис.27.Динаміка споживання холодної води та тарифів за 2015-2017 роки 

За результатами проведеного аналізу споживання енергоресурсів та води можна зробити наступні 
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Аналіз теплоспоживання закладом виявив відсутність кореляції між споживанням фактичної теплової 
енергії на опалення та зовнішньою температурою повітря. Це може бути зумовлено двома факторами :  

- не коректною подачею показників теплового лічильника теплопостачальній організації для формування 
необхідного рахунку на оплату за енергоносії з прив’язкою до наявних залишкових коштів по бухгалтерії;  

- фіксування показників засобів обліку за неповний календарний місяць, а в розрізі фінансово-
розрахункового періоду оплати за енергоносії, це стосується не лише теплової енергії, а й усіх видів 
енергоносіїв та води; 
Кім того спостерігається значна різниця у показниках по споживанню холодної води та електроенергії. Це 

проявляється у не якісному енергомоніторингу та формуванні, систематизації та верифікації даних по 
енергоспоживанню. Відсутність чітких правил експлуатації з точки зору енергоефективного використання 
інженерних систем, наявність існуючих морально застарілих та енергоємних інженерних систем призводить до 
нераціонального споживання енергоносіїв. Слід також зазначити про не досконалу  систему енергомоніторингу 
споживання енергоносіїв, а точніше її відсутність. Вона не виконує своєї основної функції, а відіграє  формальну 
роль збору показників засобів комерційного обліку споживання енергоносіїв та води для фінансових розрахунків з 
енергопостачальними організаціями.  

Роблячи підсумок аналізу по енергоспоживанню та споживанню холодної води можна сказати про 
незадовільний стан системи енергомоніторингу та відсутність системи енергоменеджменту в цілому, що не дає 
можливості якісно провести аналіз рівня фактичного енергоспоживання закладом за минулі періоди.  

5.3 Розрахункове та базове енергоспоживання  

Фактичне розрахункове енергоспоживання будівлі – енергоспоживання будівлі з урахуванням 
реальних умов експлуатації будівлі, фактичних параметрів мікроклімату та внутрішнього теплового комфорту 
будівлі.  

Базове енергоспоживання будівлі – розрахункове енергоспоживання будівлі при дотриманні 
нормативних умов мікроклімату, внутрішнього теплового комфорту та нормативних (проектних) умов експлуатації 
будівлі (базове енергоспоживання при дотриманні нормативних/проектних умов експлуатації «базове як має 
бути»).  

Основні параметри «базове як має бути» мікроклімату та внутрішнього теплового комфорту, які не 
повинні бути нижче проектних/нормативних значень : 

- Внутрішня температура повітря 

- Кратність повітрообміну  

- Період роботи інженерних систем (вентиляції, вентилятори і насоси) 

- Середнє навантаження освітлення та період роботи  

Розподіл температури і вологості повітря в приміщенні є однією з основних характеристик мікроклімату. 
Нормативні значення температури внутрішнього повітря в залежності від призначення приміщення приймаються 
в межах 16-22°С. В розділі аналіз мікроклімату об’єкту за 2015-2017 роки були проаналізовані дані, які 
надавалися експлуатуючим персоналом. Згідно цих даних фактична середньозважена температура внутрішнього 
повітря у садочку складає 18°С.  Температура внутрішньої поверхні огорожі є одним з основних санітарно-
гігієнічних параметрів приміщення і характеризує теплозахисні властивості конструкції. Температурний режим в 
приміщеннях залежить значною мірою від матеріалу огороджуючих конструкцій, розмірів приміщення, 
інженерного устаткування будинку (опалювальної і вентиляційної систем) та інших факторів.  

Нормативна кратність повітрообміну – 1,5
1−год  реально занижена з огляду на встановлення 

пластикових вікон та заклеювання витяжних каналів настінними обоями.  

При поточній ситуації в садочку кратність повітрообміну оцінюється 0,3 
1−год . Система охолодження та 

кондиціювання не використовуються. Централізоване ГВП відключене. 
В даному звіті для подальших розрахунків базової лінії енергоспоживання за основу приймаємо :  

- внутрішню температуру повітря як середньозважену відповідно до норм ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та 
споруди дитячих дошкільних закладів», що складає 22°С; 

- забезпечення нормативного повітрообміну кратністю 1,5
1−год  згідно ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та 

споруди дитячих дошкільних закладів»;  
- споживання електричної енергії на потреби внутрішнього освітлення з урахуванням розрахункового 

середнього навантаження при умові, що система внутрішнього освітлення відповідає нормам згідно  
Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів; 
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- споживання електричної енергії на побутові потреби будівлі та роботи кухонного електрообладнання з 
урахуванням розрахункового середнього навантаження; 

- система ГВП на повне розрахункове навантаження з повним робочим процесом 240 робочих дні.  
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6 Енергоефективні заходи 

В результаті аналізу фактичного стану закладу, з метою підвищення енергоефективності будівлі, 
пропонуються наступні заходи та рекомендації, що приведені нижче :  
 

Енергоефективні заходи 

Термомодернізація огороджувальних конструкцій будівлі 

1 Утеплення зовнішніх стін 

Пакет-1 
1.1) Утеплення зовнішніх стін мінватою товщиною 100 мм (пошарова скріплююча система 
утеплення) 

Пакет-2 
1.2) Утеплення зовнішніх стін мінватою товщиною 150 мм (пошарова скріплююча система 
утеплення ) 

2 Утеплення даху (горищного перекриття) 

Пакет-1 та 2 2.2) Утеплення даху (горищного перекриття) мінватою товщиною 200мм 

3 Утеплення цоколя вище та нижче рівня грунту 

Пакет-1  3.1) Утеплення зовнішньої стіни цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 80 мм 

Пакет-2 3.2) Утеплення зовнішньої стіни цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм  

4 
Заміна існуючих старих вікон на нові вікна з двокамерним склопакетом із 
енергозберігаючим склом (і-скло) 

Модернізація інженерних систем 

5 Встановлення автоматизованої системи погодазалежного регулювання (ІТП)  

6 Повна модернізація системи опалення.   

7 
Влаштування механічної приточно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією тепла 
та механічної системи витяжної вентиляції. 

8 
Часткова модернізація системи внутрішнього освітлення (заміна ламп розжарювання 
на світлодіодні лампи).  

9 Впровадження системи енергетичного менеджменту 

Реноваційні заходи (неокупні заходи) 

10 Влаштування вимощення 

 

Опис заходів 

Термомодернізація огороджувальних конструкцій будівлі 

Для підвищення енергоефективності будівлі та забезпечення існуючих показників опору теплопередачі 

нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» пропонується утеплення непрозорих 

огороджувальних конструкцій теплоізоляційними матеріалами. Для І температурної зони нормативні показники 

опору теплопередачі повинні становити :  
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- для зовнішніх стін 3,3  м2 ·К/Вт; 

- для світлопрозорих огороджувальних конструкцій 0,75 м2 ·К/Вт; 

- для вхідних дверей 0,6 м2 ·К/Вт; 

- для покриття горищ та перекриття неопалювальних горищ 4,95 м2 ·К/Вт; 

- для перекриття над проїздами та неопалювальними підвалами 3,75 м2 ·К/Вт; 

- для суміщеного покриття 6,0 м2 ·К/Вт. 

Це дозволить стабілізувати тепловий режим у внутрішніх приміщеннях протягом різної пори року, 

забезпечити швидкий прогрів у період опалювального сезону та охолодження в літній період року, а також 

збільшити довговічність огороджувальних конструкцій. 

Перед впровадженням заходів з термомодернізації огороджувальних конструкцій необхідно виконати 

експертизу щодо несучої здатності всіх тримних конструкцій (фундаментів, покриття, зовнішніх стін) для 

подальшої термореновації будівлі.   

 

ЕЕЗ -1. Утеплення зовнішніх стін 

Для пакету заходів -1. Утеплення базальтовою мінеральною ватою товщиною 100мм  

Для пакету заходів -2. Утеплення базальтовою мінеральною ватою товщиною 150мм  

Опис заходу 

Пропонується застосувати пошарову скріплюючу систему утеплення зовнішніх стін. Суть системи полягає у 
шаровому нанесенні клейової суміші, теплоізоляційних матеріалів, захисних та декоративних шарів. Мінімально 
необхідна товщина теплоізолюючого матеріалу повинна відповідати забезпеченню нормативних показників опору 
теплопередачі згідно ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» . 

Утеплення зовнішніх стін виконувати згідно вимог ДБН В.2.6-33:2008 
«Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, 
улаштування та експлуатації» та  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції зовнішніх стін із 
фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні вимоги   

 Пропонується для утеплення зовнішніх стін застосовувати в якості 
утеплювача базальтову мінеральну вату з щільністю 145 кг/м3  та λр, Вт/(м К) = 0,04, 
товщиною 100 мм для (пакету заходів-1) та 150мм (пакету заходів-2). При влаштуванні 

зовнішніх віконних та дверних відкосів використовувати базальтову мінеральну вату з щільністю 145 кг/м3 , λр, Вт/(м 
К) = 0,04,товщиною 50 мм. Ізоляцію стін пропонується виконувати за фасадними системами утеплення Ceresit, 
Baumit або Kreisel. Загальна площа утеплення зовнішніх стін усієї будівлі з парапетами складає 1865 м² , площа 
віконних та дверних відкосів 108,4 м². 

 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-1 ( товщина100 мм) 

Економія енергії:                         49,58 кВт•год/м²рік

· 1 979 м² =  98116 кВт•год  /рік 

· 1,67 грн./кВт =  163 854 грн/рік 

Всього інвестицій    

 1 407 422 грн.без ПДВ 

 281 484 грн. ПДВ 

 1 688 906 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  - грн./рік 

Чиста економія  163 854 грн./рік 

Економічний строк служби  25 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-2 (товщина 150 мм) 

Економія енергії:                                    54,82 кВт•год/м²р

· 1 979 м² =  108 496 кВт•год  
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· 1,67 грн./кВт =  181 188 грн/рік 

Всього інвестицій    

 1 780 930 грн.без ПДВ 

 356 186 грн. ПДВ 

 2 137 116 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  - грн./рік 

Чиста економія  181 188 грн./рік 

Економічний строк служби  25 

 
 

ЕЕЗ -2. Утеплення даху (горищного перекриття) 

Для пакету заходів -1 та 2.  

Опис заходу 

Для утеплення горищного перекриття пропонується : 
- Очистити поверхню підлоги горища від сміття  

- Влаштування дифузійної мембрани  

- Влаштування у два поперечні шари утеплювача із базальтових мінераловатних плит товщиною 200 мм 

- Влаштування захисної мембрани (захист від вологи та пропускання пари на зовні)  

- Влаштування захисної конструкції покриттям із OSB плит, які прикріплюються до існуючої конструкції 

брусу  

- Влаштування шару піску по ухилу – 10…20 мм 

- Влаштування по периметру покриття вентиляційних отворів  

Мінімально необхідна товщина теплоізолюючого 
матеріалу повинна відповідати забезпеченню нормативних 
показників опору теплопередачі згідно ДБН В.2.6-31:2016 
«Теплова ізоляція будівель. В якості утеплювача 
використати плити базальтової мінеральної вати щільністю 
30-35 кг/м3, λр, Вт/(м К) = 0,04.  Площа утеплення даху 
(горищного перекриття) становить 1026 м².  

Утеплення горищного перекриття виконувати 
згідно вимог ДБН В.2.6-14:2008 «Конструкції будинків і 
споруд. Покриття будинків і споруд». 

На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти утеплення та обрати найдоцільніший 
варіант, який відповідатиме нормативним вимогам на час проектування та забезпечуватиме не гірші показники,які 
розраховані в поточному звіті. Вартість впровадження енергоефективного заходу є орієнтовною, остаточна вартість 
буде відома після виконання робочого проекту та його погодження експертизою.  

 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-1  

Економія енергії:                                    34,49 кВт•год/м²рік

· 1 979 м² =  68 254 кВт•год  /рік 

· 1,67 грн./кВт =  113 984 грн/рік 

Всього інвестицій    

 979 317 грн.без ПДВ 

 195 863 грн. ПДВ 

 1 175 180 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  - грн./рік 

Чиста економія  114 048 грн./рік 

Економічний строк служби  25 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-2  

Економія енергії:                                    34,38 кВт•год/м²рік

· 1 979 м² =  68 040 кВт•год  /рік 
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· 1,67 грн./кВт =  113 627 грн/рік 

Всього інвестицій    

 979 317 грн.без ПДВ 

 195 863 грн. ПДВ 

 1 175 180 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  - грн./рік 

Чиста економія  113 627 грн./рік 

Економічний строк служби  25 

 
 
 

ЕЕЗ -3. Утеплення цоколя  

Для пакету заходів -1. Утеплення екструдованим пінополістиролом товщиною 80мм  

Для пакету заходів -2. Утеплення екструдованим пінополістиролом товщиною 100мм  

Опис заходу 

Пропонується утеплення цоколя скріплюючою системою від рівня підлоги до відмітки грунту, а також нижче 
рівня грунту на глибину промерзання грунту для даної кліматичної зони, але не менше 1 м (згідно п.4.10 ДСТУ Б 
В.2.6-189:2013). Мінімально необхідна товщина теплоізолюючого матеріалу повинна відповідати забезпеченню 
нормативних показників опору теплопередачі згідно ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» . 

Утеплення зовнішніх стін виконувати згідно вимог ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкції зовнішніх стін із 
фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації» та  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 
«Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні вимоги   

Пропонується для утеплення стін цоколя  застосовувати в якості утеплювача екструдований пінополістирол 
з щільністю 45 кг/м3  та λр, Вт/(м К) = 0,035, товщиною 80 мм для (пакету заходів-1) та 100мм (пакету заходів-2). 
Ізоляцію стін цоколя над рівнем грунту пропонується виконувати за фасадними системами утеплення Ceresit, Baumit 
або Kreisel. Разом з утепленням стін цоколя під рівнем грунту виконати гідроізоляцію.  

Площа утеплення цоколю вище рівня грунту  становить 263.3 м² та 310.5 м² нижче рівня грунту. Загальна 
площа утеплення цоколю становить 573,8 м². 

На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти утеплення та обрати найдоцільніший 
варіант, який відповідатиме нормативним вимогам на час проектування та забезпечуватиме не гірші показники,які 
розраховані в поточному звіті. Вартість впровадження енергоефективного заходу є орієнтовною, остаточна вартість 
буде відома після виконання робочого проекту та його погодження експертизою.  

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-1 ( товщина80 мм) 

Економія енергії:                                    7,72 кВт•год/м²рік

· 1 979 м² =  15 287 кВт•год  /рік 

· 1,67 грн./кВт =  25 529 грн/рік 

Всього інвестицій    

 632 548 грн.без ПДВ 

 126 510 грн. ПДВ 

 759 058 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  - грн./рік 

Чиста економія  25 529 грн./рік 

Економічний строк служби  25 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-2 (товщина 100 мм) 

Економія енергії:                                    8,18 кВт•год/м²р

· 1 979 м² =  16 191 кВт•год/рік 

· 1,67 грн./кВт =  27 039 грн/рік 

Всього інвестицій    

 803 600 грн.без 
ПДВ  160 720 грн. ПДВ 

 964 320 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  - грн./рік 
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Чиста економія  27 039 грн./рік 

Економічний строк служби  25 

 
 

ЕЕЗ -4. Заміна існуючих старих вікон на нові вікна з двокамерним склопакетом із енергозберігаючим склом 
(і-скло) 

Для пакету заходів -1 та 2.  

Опис заходу 

Конструкції дерев’яних вікон через вплив навколишнього середовища і старіння з плином часу мають 
короблення елементів рами, провисання стулок, нещільне прилягання скла, нещільне примикання стулок до рами, 
трухлість окремих елементів та їх випадання, що призводить до високого рівня інфільтрації та значних тепловтрат 
через них.  

Встановленні металопластикові вікна з однокамерним склопакетом не 
відповідають нормативним показникам опору теплопередачі. Для підвищення 
енергоефективності світлопрозорих огороджувальних конструкцій та 
забезпечення їхніх показників опору теплопередачі нормативним вимогам 
відповідно до ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» пропонується 
замінити старі дерев’яні вікна та однокамерні металопластикові вікна на нові 
двокамерні вікна з і-склом. Для І температурної зони нормативний показник 
опору теплопередачі повинен становити: світлопрозорі огороджувальні 
конструкції Rq min=0,75 м²•К/Вт 

Щоб забезпечити нормативні показники опору теплопередачі віконних 
конструкцій рекомендується встановити вікна ПВХ з 5-и камерною профільною системою Rehau Ecosol-Design (опір 
теплопередачі профільної системи 0,77 м²•К/Вт) та з енергозберігаючим двокамерним склопакетом у варіанті 
скління 4і-10-4М1-10-4і з тепловідбивним покриттям, тобто напиленням на скло іонів срібла(і-скло) з коефіцієнтом 
опору теплопередачі 0,93 м²•К/Вт. Опір теплопередачі віконної конструкції становить 0,76 м²•К/Вт згідно протоколів 
випробувань, що відповідає нормам для І та ІІ температурної зони згідно ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція 
будівель».  
Заміні підлягають усі існуючі металопластикові вікна з однокамерними склопакетами. Загальна площа заміни вікон 
становить 186.5 м² .  
Розміри та кількість вікон підлягають уточненню перед замовленням шляхом індивідуальних замірів. Нові вікна 
обов'язково повинні бути обладнані системою мікропровітрювання. 

Для забезпечення надійної експлуатації протягом строку служби нових вікон рекомендується хоча б один 
раз на рік проводити очищення від бруду фурнітури та ущільнювачів, змащувати їх. Кожен рік необхідно перевіряти 
вікна на щільність та проводити регулювання фурнітури. 

У вартість заміни вікон входять такі роботи: 
- Демонтаж існуючих вікон 

- Монтаж нових вікон 

- Герметизація стиків вікон стрічкою монтажною ПСУЛ  

- Встановлення пластикових підвіконних дошок 

- Встановлення віконних зливів  

На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти підбору вікон та обрати найдоцільніший 
варіант, який відповідатиме нормативним вимогам на час проектування та забезпечуватиме не гірші показники,які 
розраховані в поточному звіті. Вартість впровадження енергоефективного заходу є орієнтовною, остаточна вартість 
буде відома після виконання робочого проекту та його погодження експертизою.  

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-1  

Економія енергії:                                    15,63 кВт•год/м²рік

· 1 979 м² =  30 940 кВт•год  /рік 

· 1,67 грн./кВт =  51 670 грн/рік 

Всього інвестицій    

 313 942 грн.без ПДВ 

 62 788 грн. ПДВ 

 376 730 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  - грн./рік 
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Чиста економія  51 670 грн./рік 

Економічний строк служби  25 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-2  

Економія енергії:                                    15,58 кВт•год/м²рік

· 1 979 м² =  30 843 кВт•год  /рік 

· 1,67 грн./кВт =  51 508 грн/рік 

Всього інвестицій    

 313 942 грн.без ПДВ 

 62 788 грн. ПДВ 

 376 730 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  - грн./рік 

Чиста економія  51 508 грн./рік 

Економічний строк служби  25 

 
 
 

ЕЕЗ -5. Встановлення автоматизованої системи погодозалежного регулювання (ІТП) 

Для пакету заходів -1 та 2.  

Опис заходу 

Заклад отримує теплову енергію на опалення від централізованого теплопостачання. Садок приєднаний до 
теплової мережі через центральний тепловий ввід по залежній схемі. В будівлі садку тепловий ввід знаходяться у 
підвальному приміщенні. 

Існуючий тепловий ввід Ду 80 мм складається з системи трубопроводів із запірною арматурою (кульові 
крани), відмулювача, сіткового фільтра без елеваторного вузла. Тепловий ввід містить також вузол обліку теплової 
енергії (ВОТЕ) на опалення. ВОТЕ складається з тахометричного витратоміра MWN-130-50NK Powogaz (Ду – 50 
мм), двох погружних термометрів опору та тепло обчислювача Sontex. Трубопроводи уражені корозією. 
Автоматична регулювальна арматура відсутня. Регулювання теплового потоку здійснюється в ручному режимі 
запірною арматурою. 
Проблема полягає в тому, що даний тепловий  ввід (пункт) не має можливості регулювання теплоспоживання в 
залежності від погодних змін та теплоізоляційних характеристик будівель. Тому в будівлі неможливо забезпечити 
регульований потік теплоносія, що є наслідком значних температурних відмінностей в приміщеннях та 
нераціонального використання енергоресурсів тепломережою, яка постійно працює з навантаженнями, що скорочує 
термін експлуатації обладнання та трубопроводів. На даний час регулювання теплового потоку здійснюється в 
ручному режимі «прикриванням засувками».  
Пропонується встановити автоматизовану систему погодозалежного регулювання теплового потоку 
(автоматизований індивідуальний тепловий пункт із залежним підключенням – АІТП) в існуючому тепловому вводі на 
елементній базі фірми Danfoss. Основою АІТП є система автоматичного регулювання залежно від погодних умов, 
завдяки чому відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент часу при 
конкретних погодних умовах. Крім того, функціонування автоматичного регулювання споживання теплової енергії на 
опалення, за необхідності, дозволяє економити теплову енергію в нічний час, неробочі та святкові дні шляхом 
автоматичного зниження температури повітря в приміщеннях будівлі, з урахуванням її теплоакумулюючих 
можливостей. Тобто система управління ІТП забезпечує здійснення опалення будівлі в двох режимах – робочому і 
ощадному (по заниженому температурному графіку). Для реалізації цього заходу необхідно встановити наступне 
обладнання: циркуляційний насос, двох – або трьохходовий клапан з електроприводом, що управляється 
контролером, датчики температури подачі та зворотки теплоносія, зовнішнього повітря, шафу керування.  

Орієнтовна схема АІТП із залежним підключенням 
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№ Найменування та технічна характеристика Тип, марка Фірма 
Одиниця 
вимірюва

ння 

К-
сть 

Система керування 

1 
Електронний регулятор ECL Comfort 310, 
напруга живлення 230 В 

ECL 310 Danfoss шт. 1 

2 
Базова частина для монтажу регулятора на 
стіну або на DIN-рейку (35 мм) 

Базова частина Danfoss шт. 1 

3 
Ключ A231 - один контур опалення з 
підживленням 

A231 Danfoss шт. 1 

4 
Датчик температури зовнішнього повітря, тип 
ESMT 

ESMT Danfoss шт. 1 

5 
Занурювальний датчик температури, 100 мм, 
мідь, тип ESMU-100 

ESMU-100 Danfoss шт. 2 

6 
Занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, 
для датчиків ESMU-100 

Гільза (до ESMU-100) Danfoss шт. 2 

7 Реле перепаду тиску, тип RT262A RT262A Danfoss шт. 1 

Контур №1: Опалення І зона 

8 
Сідельний регулювальний клапан, тип VB 2, 
DN 25 мм, kVS = 10.0 м3/год 

VB 2 Danfoss шт. 1 

9 
Редукторний електропривід, тип AMV 20, 230 
В, 15 с/мм 

AMV 20 Danfoss шт. 1 

10 
Регулятор перепаду тиску, тип AVP, 0.2-1.0 
бара, DN 25 мм, kVS = 8.0 м3/год 

AVP Danfoss шт. 1 

11 Імпульсна трубка AV (комплект) AV Danfoss шт. 1 

Запірна арматура та інше обладнання 

12 Зворотній клапан міжфланцевий Ду 50 635Е Danfoss шт. 1 

13 Кульові крани Ду80/65  11с52п     шт. 6 

14 
Фільтр сітковий Ду65 Ukrarm 

Укрармат
ура 

шт. 
2 
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15 Манометр технічний Ру 0,1 Мпа   
 

шт. 5 

16 Термометри прямi в оправi   
 

шт. 2 

17 Гільза під термометр   
 

шт. 2 

18 Труби та фасонні частини   
 

    

19 Насоси Stratos 32/1-12 (фланець) Stratos 32/1-12  Wilo шт. 2 

20 
Кульові крани Ду32 муфтові 

  
Укрармат

ура 
шт. 

2 

21 
Зворотні клапани Ду32 муфтові 

  
Укрармат

ура 
шт. 

2 

22 
Зворотній клапан міжфланцевий Ду 65 

D-402 UKRARM 
Укрармат

ура 
шт. 

1 

23 
Відмулювач Ду80 Ukrarm 

Укрармат
ура 

шт. 
1 

 

Даний енергоефективний захід базується також на вимогах державних нормативних документів, а саме 

обов'язкове регулювання витрати та температури теплоносія за погодними умовами в індивідуальних теплових 

пунктах; заборона застосування елеваторів, допуск застосування автоматичного обмеження витрати на будівлю 

замість лімітних шайб згідно ДБН В.2.5-39: 2008 «Теплові мережі», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та 

споруди», ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів» зі Зміною №1 та №2. та ДБН В.2.5-67:2013 

«Опалення, вентиляція та кондиціонування». 

На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти формування елементів автоматизованої 

системи погодозалежного регулювання та обрати найдоцільніший варіант, який відповідатиме сучасним вимогам на 

час проектування. Вартість впровадження енергоефективного заходу є орієнтовною, остаточна вартість буде відома 

після виконання робочого проекту та його погодження експертизою. 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-1  

Економія енергії:                                    28,53 кВт•год/м²рік

· 1 979 м² =  56 455 кВт•год  /рік 

·Теплова енергія 1,67 грн./кВт =  94 280 грн/рік 

Внесена додаткова 

електроенергія:                                   

   
 

0,0891 кВт•год/м²рік 

 1 979 м² =  176 кВт•год  /рік 

Елетроенергія 2,58 грн./кВт =  454.08 грн/рік 

Всього інвестицій    

 179 626 грн.без ПДВ 

 35 925 грн. ПДВ 

 215551 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  4500 грн./рік 

Чиста економія  89 325.92 грн./рік 

Економічний строк служби  15 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-2  

Економія енергії:                                    28,43 кВт•год/м²рік

· 1 979 м² =  56 276 кВт•год  /рік 

·Теплова енергія 1,67 грн./кВт =  93 981 грн/рік 

Внесена додаткова 

електроенергія:                                   

   
 

0,0891 кВт•год/м²рік 

 1 979 м² =  176 кВт•год  /рік 

Елетроенергія 2,58 грн./кВт =  454.08 грн/рік 
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Всього інвестицій    

 179 626 грн.без ПДВ 

 35 925 грн. ПДВ 

 215551 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  4500 грн./рік 

Чиста економія  93 526,92 грн./рік 

Економічний строк служби  15 

 
 

ЕЕЗ -6. Повна модернізація системи опалення  

Для пакету заходів -1 та 2.  

Опис заходу 

Існуюча система опалення горизонтальна однотрубна з нижнім розведенням із замикаючими ділянками на 
приладах опалення. Прилади опалення – чавунні батареї М-140.  

В більшості випадків при довготривалій експлуатації системи опалення, зокрема її елементи, а саме 
опалювальні прилади, стояки та розводячі трубопроводи зазнають змін. З часом на внутршніх поверхнях труб 
утворюються відкладення продуктів корозії, що зумовлює засмічення та зменшення пропускної здатності 
трубопроводів, і відповідно збільшення гідравлічного опору. Це зумовлює зниження ефективності тепловіддачі 
опалювальних приладів, а також вплив як на гідравлічний режим системи опалення так і на збільшення гідравлічного 
навантаження на централізовану систему теплопостачання (необхідно збільшувати напір, що призводить до 
затрачання додаткової електричної енергії насосними агрегатами).  

Існуюча теплоізоляція системи розводящих трубопроводів виконана зі скловолокна та має покриття з 
мішковини і ПВХ плівки, повністю втратила свої теплоізоляційні властивості. Теплова ізоляція стояків у межах 
технічного підвалу – застаріла та частково відсутня. 

Система розводящих трубопроводів прокладена в підвалі та знаходиться в задовільному стані. Виявлено 
ознаки ураження корозією. Періодично виконуються поточні ремонти при виявлені аварійних ситуацій. Заміна 
розводящих трубопроводів не здійснювалась. Запірна арматура на стояках та секційна, технічно застаріла та 
фізично зношена, знаходиться в незадовільному стані.  

Присутнє гідравлічне розбалансування системи опалення так як спостерігається нерівномірність розподілення 
теплоносія по стояках, що в свою чергу зумовлює коливання внутрішньої температури повітря у приміщеннях залежно від 
блоку будівлі та розташування стояка у системі опалення відносно розподільчого теплового вводу.  

Відсутність місцевої регулювальної арматури (терморегуляторів) на опалювальних приладах обмежує можливість 
забезпечувати  підтримання в приміщеннях достатнього теплового комфорту при мінімальних потребах споживання 
теплоносія.  

Перелічені вище фактори, а саме низька ефективність роботи розподільчої підсистеми та низька тепловіддача 
опалювальних приладів впливають на тепловий комфорт у приміщеннях садочку. На сьогоднішній день тепловий 
комфорт у дошкільному закладі є задовільний. 

Для покращення ефективності роботи розподільчої підсистеми та ефективності тепловіддачі опалювальних 
приладів системи опалення пропонується виконати повну (комплексну) модернізацію системи опалення.  

В рамках комплексної модернізації  пропонується проведення наступних заходів : 
� Заміна існуючої застарілої однотрубної системи опалення (розводячих трубопроводів та стояків) на двохтрубну 

систему опалення із застосуванням нових стальних труб.  
� Заміна існуючих опалювальних приладів на нові опалювальні прилади (біметалічні радіатори) з кращою 

тепловіддіачею.  
� Встановлення динамічних клапанів RA-DV DN15, запірних клапанів RLV-S DN15  та термоголовки RA2920 фірми 

Danfoss. Динамічні клапани RA-DV поєднують в собі функції автоматичних балансувальних кранів та радіаторних 
терморегуляторів, тому додаткових балансувальних клапанів дублювати не має потреби. Встановлення динамічних 
клапанів RA-DV дозволить  забезпечити необхідний розподіл потрібної кількості теплоносія по системі опалення та 
забезпечить місцеве регулювання теплового потоку у відповідності до внутрішніх температурних режимів конкретних 
приміщень також їх встановлення дозволить  усунути коливання внутрішньої темпераутри приміщень залежно від 
орієнтації розташування будівлі або стояка системи опалення. Згідно гідравлічного розрахунку, що буде виконуватись 
в робочому проекті буде визначено остаточні діаметри стояків та динамічних клапанів.  

� Встановлення радіаторних рефлекторів (відбиваючих екранів із вспіненого поліетилену та алюмінієвоїфольги) між 
стіною та опалювальним приладом. Це дозволить зменшити трансмісійні тепловтрати через зовнішні 
огороджувальні конструкції та покращити радіаційну та конвективну ефективність нагрівального приладу завдяки 
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віддзеркаленню інфрачервоного теплового випромінювання тепловідбиваючим екраном з алюмінієвої фольги 
(наприклад: ізолон, пінофол, бестізол та інші, які представлені на ринку України). Встановлення екрану необхідно 
виконувати по ширині ніші віконного прорізу, товщиною не менше 8мм. 

� Влаштування теплоізоляції розводячих трубопроводів системи опалення. Це дозволить зменшити тепловтрати по всій 
довжині прокладання розводячих трубопроводів. В якості теплоізоляції для трубопроводів слід використовувати 
або спінений поліетилен (наприклад "Thermaflex", “Izoflex”, “Teploizol” або інші які представлені на ринку України) 
товщиною не менше 30мм або теплоізоляційні сегменти з пінополіуретану (наприклад ВК «Пінофлот»).  

Вибір заходу модернізації системи опалення заснований на вимогах державних нормативних документів, а саме 
обов'язкове автоматичне гідравлічне балансування стояків або приладових віток систем опалення та обов'язкове 
застосування автоматичних терморегуляторів на опалювальних приладах систем опалення згідно ДБН В.3.2-2-2009 
«Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капремонт» та ДБН В.2.5-
67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування». 
Основним завданнями модернізації системи опалення є скорочення споживання теплової енергії при поліпшенні рівня 
теплового комфорту в приміщеннях. 

Загальний вигляд  

біметалевих радіаторів 

Загальний вигляд динамічного клапану двохтрубних 

систем опалення RA-DV фірми Danfoss 

 
 

Загальний вигляд теплоізоляції з 

пінополіуретану 
Загальний вигляд теплоізоляції з поліетилену 

 
 

На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти повної модернізації системи опалення та 
обрати найдоцільніший варіант, який відповідатиме сучасним вимогам на час проектування. Вартість впровадження 
енергоефективного заходу є орієнтовною, остаточна вартість буде відома після виконання робочого проекту та його 
погодження експертизою. 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-1  

Економія енергії:                                    42,54 кВт•год/м²рік

· 1 979 м² =  84 187 кВт•год  /рік 

·Теплова енергія 1,67 грн./кВт =  140 592 грн/рік 

Всього інвестицій    

 969 000 грн.без ПДВ 

 193 800 грн. ПДВ 

 1 162 800 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  - грн./рік 

Чиста економія  140 592 грн./рік 

Економічний строк служби  15 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-2  

Економія енергії:                                    42,41 кВт•год/м²рік

· 1 979 м² =  83 921 кВт•год  /рік 
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·Теплова енергія 1,67 грн./кВт =  140 148 грн/рік 

Всього інвестицій    

 969 000 грн.без ПДВ 

 193 800 грн. ПДВ 

 1 162 800 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  - грн./рік 

Чиста економія  140 148 грн./рік 

Економічний строк служби  15 

 
 

Захід 7. Влаштування механічної приточно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією тепла та механічної 
системи витяжної вентиляції. 

Для пакету заходів -1 та 2.  

Опис заходу 

Згідно проекту існуюча вентиляційна система закладу припливно-витяжна з природнім та механічним 
спонуканням. Механічна витяжна вентиляція В-1 забезпечується витяжними вентилятором, що встановлений на 
даху, а саме на горищі. Система В-1 забезпечує видалення відпрацьованого повітря з харчоблоку. Система В-2 
забезпечує видалення повітря з пральні та прасувальні. Для підігріву припливного повітря передбачені водяні 
калорифери, а транспортування забезпечується вентиляційними установками П-1-П-2, що встановлені у 
підвальному приміщенні. Повітропроводи виконані з оцинкованої сталі. Всі вище описані припливні вентиляційні 
системи з механічним спонуканням є в не робочому стані. Притік повітря здійснюється за рахунок інфільтрації 
повітря через огороджувальні конструкції (вікон, дверей , зовнішніх стін) та природньої вентиляції зокрема 
відкривання стулок вікон і дверей для провітрювання приміщень. Відпрацьоване повітря виводиться через витяжні 
вентиляційні канали. Витяжний зонд над плитами у харчоблоці присутній. Повітрообмін неконтрольований. Якість 
повітря у приміщеннях класів є в задовільному стані.  

Після виконання термомодернізації огороджувальних конструкцій будівлі взалежності від сценарію 
реалізованих пакетів енергоефективних заходів, економиться споживання теплової енергії, завдяки зменшенню 
трансмісійних тепловтрат та інфільтраційних. Зменшення інфільтрації повітря через огороджувальні конструкції 
(стіни, вікна, двері) знижує рівень вентиляції, що дуже негативно позначається як на здоров'ї людини, так і на стані 
приміщень. Не керована вентиляція будівель, як правило, відбувається завдяки тому, що ми відкриваємо пластикові 
вікна, але це, по-перше, не вирішує всіх проблем, а, по-друге, в холодну пору створює дискомфорт і зводить 
нанівець їх енергозберігаючі властивості. 

Тому для приведення внутрішнього повітрообміну приміщень до санітарних норм пропонується :  
- відновити роботу механічної припливно-витяжної системи вентиляції харчоблоку ПВ-1 з влаштуванням рекуперації 
тепла ; 
- відновити роботу механічної припливно-витяжної вентиляції пральні та прасувальні  ПВ-2  з влаштуванням 
рекуперації тепла; 
- виконати профілактичну чистку  вентиляційних витяжних гравітаційних каналів у всіх приміщеннях;  
- встановити в ігрових кімнатах, спортивних та музичних залах децентралізовану припливно-витяжну вентиляцію з 
рекуперацією тепла; 
- встановити у санвузлах настінні побутові витяжні вентилятори;  
Пріоритетом даного заходу є не стільки економія енергоносіїв, як приведення внутрішнього повітрообміну 
дошкільного закладу до нормативних умов. Тому цей захід не можна зовсім відносити до енергозберігаючого навіть 
по між того, що виконуватиметься утилізація тепла вихідного повітря. Одночасно система припливно-витяжної 
вентиляції буде частково компенсувати навантаження на систему опалення догріваючи водяними калориферами від 
централізованого теплопостачання припливне повітря до температури 20°С . 

1. В рамках відновлення припливно-витяжної системи вентиляції ПВ-1 харчоблоку пропонується проведення 
наступних заходів : 
� Демонтаж обладнання існуючої припливно-витяжної  системи вентиляції 
� Влаштування нової припливно-витяжної установки з рекуперацією тепла ВУТ 2000 ВГ-4 фірми Vents 
� Влаштування повітропроводів, решіток та фасонних елементів 
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Характеристика установки  ВУТ 2000 ВГ-4 
Продуктивність 2100 м³/год; 
Калорифер –водяний 
Вентилятор приточний – 650 Вт 
Вентилятор витяжний – 650 Вт 
Фільтр витяжки та притоку – G4 
Тип рекуператора – пластинчастий перехресного 
потоку 
ККД рекуператора – 77% 
Автоматика 

 

2. В рамках відновлення припливно-витяжної системи вентиляції ПВ-2 пральні та прасувальні пропонується 
проведення наступних заходів : 
� Демонтаж обладнання існуючої припливно-витяжної  системи вентиляції 
� Влаштування нової припливно-витяжної установки з рекуперацією тепла ВУТ 300-2 ВГ ЕС фірми Vents 
� Влаштування повітропроводів, решіток та фасонних елементів 

Характеристика установки ВУТ 300-2 ВГ ЕС : 
Продуктивність 300 м³/год; 
Калорифер –водяний 
Вентилятор приточний – 70 Вт 
Вентилятор витяжний – 70 Вт 
Фільтр витяжки та притоку – G4 
Тип рекуператора – пластинчастий перехресного 
потоку 
ККД рекуператора – 98% 
Автоматика  

 

3. Встановлення в ігрових кімнатах, музичних залах децентралізовану припливно-витяжну вентиляцію з 
рекуперацією тепла: 

- пропонується встановити в ігрових кімнатах стінові рекуператори Прана 200С у кількості – 13 шт. та у 
музичному залі 2 шт. 

Характеристика установки Прана 200С : 
Продуктивність П/В - 235/220 м³/год; 
ККД рекуператора – 81% 
Автоматика з пультом управління  

 

4. Встановлення у санвузлах настінних побутових витяжних вентиляторів: 
- пропонується встановити у санвузлах стінові витяжні побутові вентилятори ВЕНТС 100 Силента-МTP у кількості – 
16 шт.  

 
Характеристика установки  ВЕНТС 100 Силента-МTP: 
Продуктивність В - 78 м³/год; 
Потужність – 7 Вт 
Опції – таймер та датчик руху  

 

Наголошуємо цей захід доцільно виконувати лише після комплексної термомодернізації будівлі та 
заміні усіх вікон!!! Він несе за собою приведення до санітарних умов внутрішній мікроклімат, а не 
енергозберігаючий ефект!!! 

На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти відновлення механічної припливно-витяжної 
системи вентиляції та обрати найдоцільніший варіант, який відповідатиме сучасним вимогам на час проектування. 
Вартість впровадження заходу є орієнтовною, остаточна вартість буде відома після виконання робочого проекту та 
його погодження експертизою. 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-1  

Економія енергії:                          23,51 кВт•год/м²рік



ДНЗ  №8, ВУЛ. ГОНЧАРСЬКА, 28, М. БРОДИ ,  ЗВІТ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ 

     Сторінка | 50 

 

· 1 979 м² =  46 524 кВт•год  /рік 

·Теплова енергія 1,67 грн./кВт =  77 695 грн/рік 

Економія енергії:                                       0,06 кВт•год/м²рік

 1 979 м² =  114 кВт•год  /рік 

Електроенергія 2,58 грн./кВт =  294 грн/рік 

Внесена електроенергія:                                       0,074 кВт•год/м²рік

 1 979 м² =  146,5 кВт•год  /рік 

Електроенергія 2,58 грн./кВт =  378 грн/рік 

Всього інвестицій    

 491 812,5 грн.без ПДВ 

 98 362,5 грн. ПДВ 

 590 175 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  - грн./рік 

Чиста економія  77 611 грн./рік 

Економічний строк служби  15 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-2  

Економія енергії:                                   23,51 кВт•год/м²рік

· 1 979 м² =  46 524 кВт•год  /рік 

·Теплова енергія 1,67 грн./кВт =  77 695 грн/рік 

Економія енергії:                                       0,06 кВт•год/м²рік

 1 979 м² =  114 кВт•год  /рік 

Електроенергія 2,58 грн./кВт =  294 грн/рік 

Внесена електроенергія:                                       0,074 кВт•год/м²рік

 1 979 м² =  146,5 кВт•год  /рік 

Електроенергія 2,58 грн./кВт =  378 грн/рік 

Всього інвестицій    

 491 812,5 грн.без ПДВ 

 98 362,5 грн. ПДВ 

 590 175 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-)  - грн./рік 

Чиста економія  77 611 грн./рік 

Економічний строк служби  15 

 
 
 

Захід 8. Часткова модернізація системи внутрішнього освітлення (заміна ламп розжарювання на 
світлодіодні лампи). 

Для пакету заходів -1 та 2.  

Опис заходу 
Внутрішнє освітлення будівлі здійснюється за допомогою 438 ламп, з яких 169 – лампи розжарювання, 

253 – лінійні люмінесцентні лампи та 16 – світлодіодні лампи (LED-лампи). Управління освітленням проводиться 
за допомогою побутових електровимикачів.  

В даному заході пропонується часткова модернізація системи внутрішнього освітлення шляхом заміни 
усіх ламп розжарювання на LED лампи.  

Економічний ефект забезпечується зниженням споживання електроенергії за рахунок меншої 
електричної потужності світлодіодних ламп ніж існуючих ламп розжарювання при обов’язковому дотриманні 
нормативних вимог рівня освітленості та зниження експлуатаційних витрат за рахунок кращих експлуатаційних 
характеристик.  

Вимоги до джерел світла наступні: 
- світлова температура K: 3500-4200; 
- кольоропередача повинна складати не менше 80 Ra; 
- світлова ефективність світильника повинна складати не менше 90 Лм/Вт; 
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- коефіцієнт потужності повинен бути не меншим ніж 0,9; 
- коефіцієнт пульсації повинен бути не більшим ніж 0,1 для 

кабінетів, ігрових, музичних та спортивних залів та не більшим 
ніж 0,15 для інших приміщень; 

- тип джерела живлення: 165-275 В; 
- наявність алюмінієвого тепловідводу при потужності світильника 

вище 10 Вт; 
- термін експлуатації не менше, годин: 30 000. 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-1 та 2 

Економія енергії:                                   2,46 кВт•год/м²рік 

· 1 979 м² =                            4 861 кВт•год/рік 

· 2,58 грн./кВт = 12 541 грн/рік 

Всього інвестицій 

27 885 грн.без ПДВ 

5577 грн. ПДВ 

33 462 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-) - грн./рік 

Чиста економія 12 541 грн./рік 

Економічний строк служби  10 

 
 
 
 

Захід 9. Впровадження системи енергетичного менеджменту  

Для пакету заходів -1 та 2.  

Опис заходу 
Енергетичний менеджмент (ЕМ) є частиною загальної системи управління будинком пов’язаної із 

забезпеченням та раціональним використанням паливно-енергетичних ресурсів. 
ЕМ – це постійно діюча на об’єкті система, метою функціонування якої є послідовне зниження рівня 
енергоспоживання до того мінімального значення, яке необхідно для виробництва (надання послуг). 

Система енергетичного менеджменту (СЕМ) – це комплекс організаційного, технічного та програмного 
забезпечення, що в сукупності дозволяють вирішувати задачі ЕМ. 

Створення СЕМ в бюджетному закладі повинно регламентуватися наступними документами: 

• ДСТУ 4472-2005. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги. 

• ДСТУ ISO 50001:2014. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо 
використання. 

Функції ЕМ 

• Енергомоніторинг 

• Аналіз споживання енергоносіїв на оперативних інтервалах часу(доба, тиждень, місяць, 
опалювальний сезон, рік) 

• Контроль фактичного споживання енергоносіїв та води на оперативних інтервалах часу(доба, 
тиждень, місяць, опалювальний сезон, рік). 

• Оперативне виявлення та усунення причин перевитрати енергоносіїв та води.  

• Прийняття управлінських рішень щодо підвищення рівня енергоефективності установи.  
Організаційне та кадрове забезпечення 

Для реалізації функцій ЕМ в закладі доцільно виконати навчання персоналу, зокрема завідувача з 
господарських питань. 

Також необхідно розробити посадові інструкції.  
Завідувач з господарських питань повинен забезпечувати щоденне введення показників фактичного 

споживання енергоносіїв та води у програмний продукт створюючи при цьому масив даних показників лічильників 
для подальшого аналізу міським енергоменеджером, який в подальшому може внести корективи та приймати 
рішення щодо підвищення енергоефективності даної установи. 

Технічне забезпечення СЕМ 
Технічне забезпечення СЕМ має включати: 
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• Персональний комп’ютер для внесення, зберігання та обробки даних по споживанню 
енергоносіїв та води. 

Програмне забезпечення 
На ринку присутні ряд програмних ресурсів з енергоменеджменту, які дозволяють через мережу інтернет 

централізовано збирати, систематизувати, візуалізовувати внесені дані показників лічильників для подальшого 
аналізу. Серед таких програм EManagement24, яка є безплатною і не потребує коштів за користування .  

При умові наявності існуючого ПК у свому розпорядженні та доступу до інтернету користування 
програмою є безплатною, а вартість навчання персоналу (завгоспу школи) та впровадження СЕМ становитиме 
4000 грн.  

 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) для пакету заходів-1 та 2 

Економія енергії:                                   2,24 кВт•год/м²рік 

· 1 979 м² =                            4 431 кВт•год/рік 

Теплова енергія· 1,67 грн./кВт = 7399,8 грн/рік 

Економія енергії:                                      0,28 кВт•год/м²рік 

 1 979 м² =    545 кВт•год/рік 

Електроенергія 2,58 грн./кВт = 1406,1 грн/рік 

Всього інвестицій 

4 000 грн.без ПДВ 

800 грн. ПДВ 

4 800 грн. з ПДВ 

ЕіО видатки на рік (+/-) - грн./рік 

Чиста економія 8805,9 грн./рік 

Економічний строк служби  20 

 
 
 

Захід 10. Влаштування вимощення  

Для пакету заходів -1 та 2.  

Опис заходу 
Цей реноваційний захід належить до неокупних. Мета даного заходу відновити вимощення по периметру 

закладу після його демонтажу при утепленні та гідроізоляції цоколя. Вимощення відіграє важливу роль по 
відведенню дощових та талих вод від фундаменту будівлі, таким чином захищаючи фундамент від потрапляння 
води та в подальшому накопиченні вологи в його конструкціях. Зовнішній периметр закладу складає 312,8 м. При 
влаштуванні вимощення шириною 1 м, товщиною 13 см та ухилом 0,020, загальна площа становитиме 312,8 м² .  

Всього інвестицій 

111 044 грн.без ПДВ 

22 209 грн. ПДВ 

133 253 грн. з ПДВ 

 
 
 
 
  



ДНЗ  №8, ВУЛ. ГОНЧАРСЬКА, 28, М. БРОДИ ,  ЗВІТ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ 

     Сторінка | 53 

 

7 Енергетичний баланс  

Енергобаланс річного споживання теплової та електричної енергії подано нижче в таблицях :  
Пакет заходів -1 

Стаття витрат 
Фактичне 

розрахункове 

Фактичне 
виміряне 

Базова лінія 
енергоспоживання 

Після 
реалізації 

ЕЕЗ 
Пакет-1 

кВт·год·рік кВт·год·рік кВт·год·рік кВт·год·рік 
Теплова енергія (опалення)  309 022 

319 414 

562 567 211 007 

Теплова енергія (вентиляція) 10 892 64 893 17 823 
Теплова енергія (ГВП) 0 39 616 39 616 
Електроенергія (ГВП) 7 019 

63 202 

0 0 

Електроенергія (вентилятори і насоси)  2 501 11 402 11 288 
Електроенергія (внутрішнєосвітлення)  9 431 11 616 6 755 
Електроенергія (зовнішнє освітлення)  613 613 613 

Електроенергія (інше обладнання)  43 696 43 696 43 696 
РАЗОМ 383 175 382 616 734 404 330 800 
 
Питомі показники споживання 

Стаття витрат 
Фактичне 

розрахункове 
Фактичне 
виміряне 

Базова лінія 
енергоспоживання 

Після 
реалізації 

ЕЕЗ 
Пакет-1 

кВт·год /м2 кВт·год /м2 кВт·год /м2 кВт·год /м2 
Теплова енергія (опалення)  156.2 

161.4 
284.3 106.6 

Теплова енергія (вентиляція) 5.5 32.8 9 

Теплова енергія (ГВП) 0 20 20 
Електроенергія (ГВП) 3.5 

31.9 

0 0 

Електроенергія (вентилятори і насоси)  1.3 5.8 5.7 
Електроенергія (внутрішнє освітлення)  4.8 5.9 3.4 
Електроенергія (зовнішнє освітлення)  0.3 0.3 0.3 

Електроенергія (інше обладнання)  22.1 22.1 22.1 
РАЗОМ 193.7 193.3 371.2 167.1 
 
Пакет заходів -2 

Стаття витрат 
Фактичне 

розрахункове 
Фактичне 
виміряне 

Базова лінія 
енергоспоживання 

Після 
реалізації 

ЕЕЗ 
Пакет-2 

кВт·год·рік кВт·год·рік кВт·год·рік кВт·год·рік 
Теплова енергія (опалення)  309 022 

319 414 
562 567 200 487 

Теплова енергія (вентиляція) 10 892 64 893 17 823 

Теплова енергія (ГВП) 0 39 616 39 616 
Електроенергія (ГВП) 7 019 

63 202 

0 0 
Електроенергія (вентилятори і насоси)  2 501 11 402 11 288 

Електроенергія (внутрішнє освітлення)  9 431 11 616 6 755 
Електроенергія (зовнішнє освітлення)  613 613 613 
Електроенергія (інше обладнання)  43 696 43 696 43 696 

РАЗОМ 383 175 382 616 734 404 320 279 
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Питомі показники споживання 

Стаття витрат 
Фактичне 

розрахункове 
Фактичне 
виміряне 

Базова лінія 
енергоспоживання 

Після 
реалізації 

ЕЕЗ 
Пакет-2 

кВт·год /м2 кВт·год /м2 кВт·год /м2 кВт·год /м2 
Теплова енергія (опалення)  156.2 

161.4 

284.3 101.3 

Теплова енергія (вентиляція) 5.5 32.8 9 
Теплова енергія (ГВП) 0 20 20 
Електроенергія (ГВП) 3.5 

31.9 

0 0 

Електроенергія (вентилятори і насоси)  1.3 5.8 5.7 
Електроенергія (внутрішнєосвітлення)  4.8 5.9 3.4 
Електроенергія (зовнішнє освітлення)  0.3 0.3 0.3 

Електроенергія (інше обладнання)  22.1 22.1 22.1 
РАЗОМ 193.7 193.3 371.2 161.8 
 
 

Фактичне розрахункове енергоспоживання будівлі складає 193,7 кВт•год/м2. Базова лінія 
енергоспоживання за умови дотримання нормативних показників мікроклімату в середині будівлі – 371,2 
кВт•год/м2. В приміщеннях об'єкта не дотримуються нормативні параметри внутрішнього повітря, 
спостерігається відхилення фактичного споживання від базового на 48%.  

При наявних конструктивних особливостях будівлі базове річне енергоспоживання на потреби опалення, 
та вентиляції складає 627 460 кВт•год/рік.  

Порівняльний аналіз класу енергоефективності після впровадження ЕЕЗ при різних пакетах подано 
нижче у таблицях: 

Стаття витрат 
Фактичне 

розрахункове 
Виміряне Базове 

Після 
реалізації ЕЕЗ 

Пакет-1 
Енергопотреба, кВт·год/м³ 52.4 52.4 107 42.8 

Клас енергоефективності D D G B 
 
 

Стаття витрат 
Фактичне 

розрахункове 
Виміряне Базове 

Після 
реалізації ЕЕЗ 

Пакет-2 
Енергопотреба, кВт·год/м³ 52.4 52.4 107 41.1 
Клас енергоефективності D D G B 
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8 Потенціал енергозбереження та потенційна економія коштів 

Спираючись на результати обстеження об'єкту, виявлені при ньому джерела втрат енергоресурсів та за 
результатами енергетичних розрахунків енергоаудитор визначив потенційні енергоефективні покращення для 
цього об'єкту. За результатами розрахунків всі ЕЕЗ сформовані в два пакети. 

У рамках Пакетів у запропоновані ЕЕЗ, які передбачають виконання робіт із комплексної 
термомодернізації оболонки будівлі, а саме: заміна старих вікон на енергоефективні двокамерні 
металопластикові; утеплення зовнішніх стін та цокольної частини будівлі із заглибленням в ґрунт на 1 м; 
утеплення даху(горища). При утепленні забезпечується нормативний показник опору теплопередачі. 

Також передбачають модернізацію інженерних систем: влаштування системи погодозалежного 
регулювання теплового потоку; комплексну модернізацію системи опалення; влаштування механічної  
припливно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією тепла; заміна неефективних джерел світла систем 
внутрішнього освітлення на нові світлодіодні та впровадження системи енергетичного менеджменту.  

Пакет №1  

Чиста економія енергії 409567 кВт•год/рік 

Чиста економія 688867 грн/рік 

Інвестиції 6349980 грн 

Cтрок окупності 9.2 рік 

Потенціал енергозбереження розрахований від «базової лінії енергоспоживання» для визначених 
енергоефективних заходів та заходів по реновації, зведений в наступній таблиці з ранжуванням заходів за їх 
рентабельністю (NPVQ) 

 

Енергоефективні заходи 
Чиста економія   

енергії, 
S,кВт*год/рік 

Чиста  
економія, 
B,грн/рік 

Інвестиція, 
I0,грн 

Період 
окупності, 

PB,  
рік 

Коефіцієнт  
чистої  

дисконтової  
вартості, 
NPVQ,грн 

Впровадження системи 
енергетичного 
менеджменту  

4976 8806 4 800 0.5 9.32 

Встановлення 
автоматизованої  
системи погодозалежного 
регулювання (ІТП) 

56455 94280 215 551 2.3 1.33 

Часткова модернізація 
системи внутрішнього 
освітлення (заміна ламп 
розжарювання на 
світлодіодні лампи). 

4861 12541 33 462 2.7 0.75 

Часткова заміна існуючих 
старих вікон на нові вікна з 
2-ох камерним склопакетом 
із (і-склом) 

30940 51670 376 730 7.3 -0.21 

Влаштування механічної 
приточно-витяжної системи 
вентиляції з рекуперацією 
тепла. 

46491 77611 590 175 7.6 -0.30 

Повна модернізація 
системи опалення  

84187 140592 1 162 800 8.3 -0.36 
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Утеплення зовнішніх стін 
(товщина 100 мм) 

98116 163854 1 688 906 10.3 -0.44 

Утеплення даху 
(горищного перекриття) 68254 113984 1 175 180 10.3 -0.44 

Утеплення цоколя 
(товщина 80 мм) 

15287 25529 759 058 29.7 -0.81 

Влаштування вимощення     133 253     

Проектні роботи     210 065     

  409567 688867 6349980 9.2 -0.39 

*розрахунок базується на 17,0 % (облікової ставки НБУ на 12.03.2018) реальної ставки дисконтування 

 

 

Пакет №2  

Чиста економія енергії 420095 кВт•год/рік 

Чиста економія 706449 грн/рік 

Інвестиції 7026324 грн 

Cтрок окупності 9.9 рік 

Потенціал енергозбереження розрахований від «базової лінії енергоспоживання» для визначених 
енергоефективних заходів та заходів по реновації, зведений в наступній таблиці з ранжуванням заходів за їх 
рентабельністю (NPVQ) 

Енергоефктивні заходи 
Чиста економія   

енергії, 
S,кВт*год/рік 

Чиста  
економія, 
B,грн/рік 

Інвестиція, 
I0,грн 

Період 
окупності, 

PB,  
рік 

Коефіцієнт  
чистої  

дисконтової  
вартості, 
NPVQ,грн 

Впровадження системи 
енергетичного 
менеджменту  

4976 8806 4 800 0.5 9.32 

Встановлення 
автоматизованої  
системи погодозалежного 
регулювання (ІТП) 

56276 93981 215 551 2.3 1.51 

Часткова модернізація 
системи внутрішнього 
освітлення (заміна ламп 
розжарювання на 
світлодіодні лампи). 

4861 12541 33 462 2.7 0.75 

Часткова заміна існуючих 
старих вікон на нові вікна з 
2-ох камерним склопакетом 
із (і-склом) 

30843 51508 376 730 7.3 -0.21 
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Влаштування механічної 
приточно-витяжної системи 
вентиляції з рекуперацією 
тепла. 

46491 77611 590 175 7.6 -0.30 

Повна модернізація 
системи опалення  

83921 140148 1 162 800 8.3 -0.36 

Утеплення даху 
(горищного перекриття) 68040 113627 1 175 180 10.3 -0.44 

Утеплення зовнішніх стін 
(товщина 150 мм) 

108496 181188 2 137 116 11.8 -0.51 

Утеплення цоколя 
(товщина 100 мм) 

16191 27039 964 320 35.7 -0.84 

Влаштування вимощення     133 253     

Проектні роботи     232 937     

  420095 706449 7026324 9.9 -0.43 

Рентабельними ЕЕЗ є заходи № 1-3. Енергоефективні заходи № 4-9 є нерентабельними, але їх 
реалізація необхідна для забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного мікроклімату та теплового комфорту 
в приміщеннях. Захід №10 відноситься до реноваційних.  

Період планування для даних пакетів заходів становить 20 років.  
Для досягнення задекларованої економії енергоресурсів усі енергоефективні заходи рекомендовано 

впроваджувати пакетно. В разі реалізації кожного заходу окремо, потенціал економії енергії може відрізнятися. 
Обчислення мають похибку ± 15 %. 

Для визначення доцільності залучення різних джерел фінансування виконані розрахунки основних 
економічних показників по кожному ЕЕЗ окремо. 

Нижче приведено результати розрахунків у програмному продукті ENSI Profitability software. 
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Пакет заходів -1  

Енергоефктивні заходи 

Чиста  
економія    
енергії, 

S,кВт*год/рік 

Чиста  
економія, 
B,грн/рік 

Інвестиція, 
I0,грн 

Період 
окупності, 

PB,  
рік 

Термін служби 
(економічний), 

n,рік 

Чиста 
дисконтова  

вартість 
(поточна 
вартість), 
NPV,грн 

Коефіцієнт  
чистої  

дисконтової  
вартості, 
NPVQ,грн 

Внутрішня 
норма  

рентабельності, 
IRR, 

% 

1 
Утеплення зовнішніх стін 
(товщина 100 мм) 

98116 163854 1 688 906 10.3 25 -744086 -0.44 8.41 

2 
Утеплення даху 
(горищного перекриття) 68254 113984 1 175 180 10.3 25 -517 922 -0.44 8.41 

3 
Утеплення цоколя 
(товщина 80 мм) 

15287 25529 759 058 29.7 25 -611 851 -0.81 -1.29 

4 
Часткова заміна існуючих старих 
вікон на нові вікна з 2-ох 
камерним склопакетом із (і-склом) 

30940 51670 376 730 7.3 25 -78 789 -0.21 13.08 

5 
Встановлення автоматизованої  
системи погодозалежного 
регулювання (ІТП) 

56455 94280 215 551 2.3 15 286 413 1.33 43.55 

6 
Повна модернізація системи 
опалення  

84187 140592 1 162 800 8.3 15 -414262 -0.36 8.57 

7 
Влаштування механічної 
приточно-витяжної системи 
вентиляції з рекуперацією тепла. 

46491 77611 590 175 7.6 15 -176 960 -0.30 10.00 

8 

Часткова модернізація системи 
внутрішнього освітлення (заміна 
ламп розжарювання на 
світлодіодні лампи). 

4861 12541 33 462 2.7 10 24 962 0.75 35.71 

9 
Впровадження системи 
енергетичного менеджменту  

4976 8806 4 800 0.5 20 44 758 9.32 183.46 
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10 Влаштування вимощення     133 253           

11 Проектні роботи     210 065           

Всього по всім заходам : 409567 688867 6349980 9.2 19 -2489182 -0.39 8.58 
 
*  реальна ставка дисконтування 17,0 % (облікової ставки НБУ на 10.03.2018) реальної ставки дисконтування  
 

Пакет заходів -2 

Енергоефективні заходи 

Чиста 
економія    
енергії, 

S,кВт*год/рік 

Чиста  
економія, 
B,грн/рік 

Інвестиція, 
I0,грн 

Період 
окупності, 

PB,  
рік 

Термін служби 
(економічний), 

n,рік 

Чиста 
дисконтова  

вартість 
(поточна 
вартість), 
NPV,грн 

Коефіцієнт  
чистої  

дисконтової  
вартості, 
NPVQ,грн 

Внутрішня 
норма  

рентабельності, 
IRR, 

% 

1 
Утеплення зовнішніх стін 
(товщина 150 мм) 

108496 181188 2 137 116 11.8 25 -1092344 -0.51 6.87 

2 
Утеплення даху 
(горищного перекриття) 68040 113 627 1 175 180 10.3 25 -519 981 -0.44 8.37 

3 
Утеплення цоколя 
(товщина 100 мм) 

16191 27 039 964 320 35.7 25 -808 407 -0.84 -2.56 

4 
Часткова заміна існуючих старих 
вікон на нові вікна з 2-ох 
камерним склопакетом із (і-склом) 

30843 51 508 376 730 7.3 25 -79 723 -0.21 13.03 

5 
Встановлення автоматизованої  
системи погодозалежного 
регулювання (ІТП) 

56276 93 981 215 551 2.3 25 326 365 1.51 43.60 

6 
Повна модернізація системи 
опалення  

83921 140148 1 162 800 8.3 15 -416626 -0.36 8.51 
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7 
Влаштування механічної 
приточно-витяжної системи 
вентиляції з рекуперацією тепла. 

46491 77 611 590 175 7.6 15 -176 960 -0.30 10.00 

8 

Часткова модернізація системи 
внутрішнього освітлення (заміна 
ламп розжарювання на 
світлодіодні лампи). 

4861 12 541 33 462 2.7 10 24 962 0.75 35.71 

9 
Впровадження системи 
енергетичного менеджменту  

4976 8 806 4 800 0.5 20 44 758 9.32 183.46 

10 Влаштування вимощення     133 253           

12 Проектні роботи     232 937           

Всього по всім заходам : 420095 706449 7026324 9.9 21 -3035571 -0.43 7.83 
 
*  реальна ставка дисконтування 17,0 % (облікової ставки НБУ на 10.03.2018) реальної ставки дисконтування  
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9 Екологічні вигоди 

Розрахунок скорочення викидів парникових газів, пов'язаного із зменшенням споживання енергії, 
виконаний з врахуванням місцевого коефіцієнту викидів при виробництві теплової енергії та національного 
коефіцієнту викидів парникових газів при виробництві електричної енергії.  

Розрахована економія отриманої енергії та пов’язане з цим зменшення емісії CO2 приведені нижче: 
Для пакету заходів-1 

Вид економії Од. вим. Значення 

Теплова енергія   
 Скорочення споживання теплової енергії на вводі в будівлю МВт·год·рік 404,2 

Скорочення споживання теплової енергії на виході з котельні МВт·год·рік 499 

Коефіцієнт перетворення для природного газу  викидів СО2 розрахований для 
теплопостачального підприємства. 

т/МВт·год. 0,202 

Скорочення викидів СО2 по тепловій енергії т/рік 100,79 

Електрична енергія 
  

Скорочення споживання електричної енергії у будівлі  МВт·год·рік 5,4 

Національний коефіцієнт викидів парникових газів при виробництві електричної 
енергії 

т/МВт·год. 1,059 

Скорочення викидів  СО2 по електричній енергії т/рік 5,72 

Разом, обсяг річного скорочення викидів т СО2 106,52 
 

В наслідок впровадження запропонованих ЕЕЗ планується зменшити обсяги викидів СО2  на 106,52 т/рік. 
Для пакету заходів-2 

Вид економії Од. вим. Значення 

Теплова енергія   
 Скорочення споживання теплової енергії на вводі в будівлю МВт·год·рік 414,7 

Скорочення споживання теплової енергії на виході з котельні МВт·год·рік 512 

Коефіцієнт перетворення для деревини  викидів СО2 розрахований для 
теплопостачального підприємства. 

т/МВт·год. 0,202 

Скорочення викидів СО2 по тепловій енергії т/рік 103,42 

Електрична енергія 
  

Скорочення споживання електричної енергії у будівлі  МВт·год·рік 5,4 

Національний коефіцієнт викидів парникових газів при виробництві електричної 
енергії 

т/МВт·год. 1,059 

Скорочення викидів  СО2 по електричній енергії т/рік 5,72 

Разом, обсяг річного скорочення викидів т СО2 109,14 
 

В наслідок впровадження запропонованих ЕЕЗ планується зменшити обсяги викидів СО2  на 109,14 т/рік. 
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Додаток-1 

Тепловізійна зйомка  

Короткий опис роботи Роботою передбачалась тепловізійна зйомка фасадів будівлі для визначення ділянок 
огороджувальних конструкцій з надмірними тепловтратами. Дослід було проведено 
згідно ДСТУ Б  EN 13187 за допомогою тепловізійної камери. 

 
Опис споруди.  Призначення: дошкільний навчальний заклад 

 Кількість поверхів: 2 
 

Конструкція.     Стіни: цегляні (не утеплені) 
Перекриття: залізобетонне 
Дах: шатровий 

Орієнтація  (по сторонам світу). 
Головний фасад орієнтований на південь 

Навколишнє середовище. 
На півночі фасаду знаходиться відкрита зона із засадженими деревами та 
малоповерховою житловою забудовою, а з інших фасадів будівлі - малоповерхова 
житлова забудова. 

 

Атмосферні умови: 

Температура зовнішнього повітря мін. макс. 

24 год до обстеження -1˚С 0˚С 

Підчас обстеження 0˚С 1˚С 

 
Опади Без опадів, середня хмарність 

Швидкість вітру 3 м/с 

Напрямок вітру З півдня  на схід 

Температура повітря всередині приміщення 21˚С 

Різниця температури повітря між внутрішньою та зовнішньою 

сторонами стіни 
20˚С 

 
 

Дата: 
14.02.2018 

Час: 
14:10:00 

 

Параметри зображення.  
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Коефіцієнт випромінення: 0,93 

Температура відбиття(˚С):1˚С 

 

 
 

Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 5,9 0,93 - 
Точка виміру 2 4,3 0,93 - 
Точка виміру 3 4,6 0,93 - 

Точка виміру 4 2,7 0,45 - 
Точка виміру 5 8,5 0,93 - 

 
Лінія профіля: 

 
 

Параметри зображення.  

  

Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 
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Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 5,1 0,93 - 

Точка виміру 2 3,5 0,93 - 
Точка виміру 3 3,4 0,93 - 

 

Лінія профіля: 

 
 

Параметри зображення.  

  
Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 

 

 

Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 4,2 0,93 - 
Точка виміру 2 3,1 0,45 - 

Точка виміру 3 6,5 0,93 - 
Точка виміру 4 4,6 0,93 - 

 

Лінія профіля: 
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Параметри зображення.  

  
Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 

 

 

Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 6,2 0,93 - 

Точка виміру 2 8,3 0,45 - 
Точка виміру 3 4,6 0,93 - 
Точка виміру 4 6,2 0,93 - 

 

Лінія профіля: 
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Параметри зображення.  

  

Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 

 

 

Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 5,7 0,45 - 
Точка виміру 2 6,1 0,45 - 
Точка виміру 3 2,8 0,45 - 

Точка виміру 4 7,1 0,45 - 
Точка виміру 5 5,4 0,93 - 

Точка виміру 6 3,9 0,93 - 
Точка виміру 7 3,8 0,93 - 

 

Лінія профіля: 

 
 

Параметри зображення.  

 
 

Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 
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Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 9 0,93 - 
Точка виміру 2 6,4 0,93 - 

Точка виміру 3 5,4 0,93 - 
Точка виміру 4 4,4 0,45 - 
Точка виміру 5 7,2 0,93 - 

Точка виміру 6 8 0,93 - 
 

Лінія профіля: 

 
 

Параметри зображення.  

  
Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 

 

 

Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 4,2 0,45 - 

Точка виміру 2 4,6 0,45 - 
Точка виміру 3 5,8 0,93 - 
Точка виміру 4 5 0,93 - 

Точка виміру 5 7,7 0,93 - 
Точка виміру 6 6,9 0,93 - 
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Лінія профіля: 

 
 

Параметри зображення.  

  
Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 

 

 

Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 3,5 0,93 - 
Точка виміру 2 3,1 0,93 - 

Точка виміру 3 2,3 0,45 - 
Точка виміру 4 5,3 0,93 - 

 

Лінія профіля: 

 
 
 
 
  



ДНЗ  №8, ВУЛ. ГОНЧАРСЬКА, 28, М. БРОДИ ,  ЗВІТ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ 

 69

Параметри зображення.  

  
Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 

 

 

Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 5 0,93 - 
Точка виміру 2 4,8 0,93 - 
Точка виміру 3 3 0,93 - 

Точка виміру 4 3,1 0,93 - 
Точка виміру 5 2,5 0,45 - 

 

Лінія профіля: 

 
 

Параметри зображення.  

 
 

Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 
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Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 3,4 0,93 - 

Точка виміру 2 3 0,45 - 
Точка виміру 3 3 0,45 - 
Точка виміру 4 6,8 0,45 - 

Точка виміру 5 6,1 0,45 - 
Точка виміру 6 5,1 0,45 - 

 

Лінія профіля: 

 
 

Параметри зображення.  

  
Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 

 

 

Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 6,1 0,45 - 

Точка виміру 2 1,7 0,45 - 
Точка виміру 3 4,2 0,93 - 
Точка виміру 4 4,6 0,93 - 

Точка виміру 5 4,5 0,93 - 
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Лінія профіля: 

 
 
 

Параметри зображення.  

  

Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 

 

 

Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 6,2 0,93 - 
Точка виміру 2 3,5 0,93 - 

Точка виміру 3 3,9 0,93 - 
Точка виміру 4 5,9 0,93 - 

Точка виміру 5 3,1 0,45 - 
 

Лінія профіля: 
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Параметри зображення.  

 
 

Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 

 

 

Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 5,6 0,93 - 
Точка виміру 2 4,8 0,93 - 

Точка виміру 3 4,4 0,93 - 
Точка виміру 4 2,5 0,45 - 

 

Лінія профіля: 

 
 
 

Параметри зображення.  

 
 

Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 

 

 

Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 5,5 0,93 - 
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Точка виміру 2 3,4 0,93 - 
Точка виміру 3 1,3 0,45 - 

 

Лінія профіля: 

 
 
 
 

Параметри зображення.  

  
Коефіцієнт випромінення: 0,93 
Температура відбиття(˚С):1˚С 

 

 

Точки виміру Темп.(˚С) Випромінення Примітки 
Точка виміру 1 4 0,93 - 

Точка виміру 2 3,1 0,93 - 
Точка виміру 3 5,2 0,93 - 
Точка виміру 4 4,3 0,93 - 

 

Лінія профіля: 
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Висновок: 
В результаті тепловізійної зйомки фасадів будівлі було виявлено ділянки огороджувальних конструкцій 

будівлі в яких відбуваються  надмірні втрати теплової енергії, а саме: 
Втрати теплової енергії через віконні конструкції. 
Виявлені дефекти під час обстеження віконних конструкцій будівлі: 

• втрати теплової енергії з теплопередачою. Встановлені  металопластикові вікна не є 
енергоефективними і не відповідають нормативному показнику опору теплопередачі згідно ДБН 
В.2.6-31-2006 «Теплова ізоляція будівель» -0,75 для І кліматичної зони; 

• інфільтраційні втрати теплової енергії по периметру віконних конструкцій , що прилягають до 
відкосів; 

• інфільтраційні втрати теплової енергії через не щільне прилягання віконних стулок до рами 
віконної конструкції; 

• вузли з’єднання віконних конструкцій  із стіною створюють містки холоду, що зумовлюють 
трансмісійні втрати теплової енергії; 

 Втрати теплової енергії через зовнішні стіни та в місцях встановлення опалювальних приладів. 
В результаті обстеження були виявлені наступні ділянки втрати теплоти: 

• в місцях встановлення опалювальних приладів; 

• в місцях стінових конструкцій цоколя; 

Для покращення теплофізичних характеристик огороджувальних конструкцій рекомендується виконати 
комплексну термореновацію будівлі. 

 

 

 

 

 


