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Для мікроклімату треба створити 
систему захисту – нормативний 

та правовий імунітет 

Serhii Parasochka 

Нормативи  щодо  мікроклімату в  Україні відповідають європейському та 
світовому рівню. Але, так склалось, що наші нормативи не завжди розгля-
даються, як обов’язкові. А наявні Закони не наголошують на важливості 
дотримання норм мікроклімату на не гарантують їх виконання 
 

 Нормативи «комфорту»:     
- підвищені оптимальні умови;      
- оптимальні умови; 
- допустимі умови. 

Вимоги до мікроклімату встановлюються будівельними нормами, держав-
ними стандартами та санітарними регламентами. 

 Повітрообмін – це найбільш слабка ланка 
в системі створення комфортних умов       

Мікрокліматичні умови у приміщеннях будівель мають забезпечувати для 
людей добре самопочуття, високий рівень працездатності та відсутність 
факторів, що негативно впливають на здоров’я. 
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Кондиціювання повітря  -  створення  і  підтримання  у  приміщеннях  комплек-
су параметрів повітря чи окремих параметрів повітря (температури, вологості, 
чистоти,  швидкості руху…). 

Вентиляція – це процес заміни відпрацьованого повітря приміщень, де 
перебувають люди, на свіже зовнішнє повітря. 
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Типи утилізаторів тепла витяжного повітря. 

до 80%  до 90%  

біля 50%  
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Причинами негативного впливу на людей є забруднення внутрішнього 
повітря приміщень.  У громадських будівлях (навчальних закладах, 
лікарнях, закладах культури та торгівлі) основним джерелом забруднення 
повітря є самі люди. 

Споживаючи кисень кожна людина щогодини видихає 18-25 літрів СО2. 
Крім СО2 людина виділяє більше 30-ти інших речовин: оксид вуглецю, 
сірководень, ацетон альдегіди, фенол …… збудники інфекційних 
захворювань 

! 
 Забруднення повітря впливає не 

лише на відчуття комфорту, а і 
можуть стати причиною 

захворювань, в тому числі 
тяжких… 
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Індикатором якості внутрішнього повітря приміщень є концентрація СО2.  

В Україні прийняти вважати гранично-допустимим рівнем 
концентрації СО2 – 1000 ppm 
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36 

25 
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Нормативи СО2  залежать від 
статусу населеного пункту 

Санітарні норми свіжого повітря. 
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Жалко-Титаренко В.А. «Время эпидемического взаимодействия» 

Український вчений В.П. Жалко-Титаренко вивів 
інтегральний показник вірогідності зараження 
інфекційними захворюваннями в приміщеннях – 
час епідемічного спілкування  

Наявність нормативного повітрообміну у громадських будівлях в 
25 разів знижає вірогідність поширення COVID-19 
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70–90 роки починаючи з  2000-х років 

 Наявність припливних систем 
вентиляції. 

 Системи природної витяжки. 
 Подача повітря через нещільності. 

 Відмова від припливної вентиляції. 
 Встановлення прогресуючих лімітів на тепло. 
 Герметизація природної витяжки. 
 Встановлення герметичних вікон. 

ССО2 = 600–1200 ppm   ССО2 : = від 1200 до 6000 ppm   

Крім технічних проблем існує велика проблема низького рівня 
обізнаності про потенційні небезпеку здоров’ю через відсутність 

вентиляції 
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Dataloger Walcom HT-2000 

Serhii Parasochka 

Для  оцінки  якості  повітря  у  приміщеннях  громадських  будівель 
найбільш доступний та дієвий спосіб - вимірювання концентрації СО2, 
як індикатора забрудненості повітря приміщень. 

Для системної оцінки та аналізу необ-
хідно мати можливість  вимірювання 
концентрації  СО2  постійно з  інтерва-
лом у декілька хвилин та з дистанцій-
ною передачею інформації 

Для разових замірів, в тому числі і на 
побутовому рівні, достатньо пропозицій, 
навіть в інтернет-магазинах 
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Найбільш характерні результати замірів концентрації СО2 в зимовий період 
1-й клас школи. В класі 23 учні. Розмір класу типовий 
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Заміри концентрації СО2 в приміщеннях груп дитячих садків 
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Низький рівень інформованості про шкідливість 
забруднення повітря приміщень. 

Руйнування та демонтаж систем вентиляції у 
існуючих будівлях. 

Ігнорування державних стандартів, будівельних 
норм та санітарних регламентів. 

Герметизація приміщень шляхом встановлення 
герметичних віконних блоків та дверей. 

Встановлення лімітів на теплову енергію 
(адміністративне енергозбереження). 

Відсутність контролю параметрів мікроклімату у 
приміщеннях громадських будівель. 
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Поширення інформації про те, чим шкідливе забруднене 
повітря і чому важливо мати вентиляцію у  приміщення. 

Суттєве покращення якості повітря у громадських будівлях, і в 
першу чергу у дитячих закладах, має розглядатись, як 
пріоритетний напрямок розвитку та вирішуватись шляхом 
впровадження держаний цільових програм. 

Контроль дотримання параметрів мікроклімату у 
громадських будівлях на рівнях громад та держави. 

Усвідомлення того, що мікроклімат – це не лише 
комфорт, а і категорія економіки (формування інвести-
ційної привабливості) 

Відновлення функціонування існуючих систем природної 
вентиляції, використання функцій мікропровітрювання 
сучасних вікон та використання віконних клапанів-
провітрювачів  

Serhii Parasochka 



Вентиляція громадських будівель має влаштовуватись у відповідності до вимог 
нормативів: 

 ДБН В.2.5-67:2013  «Опалення, вентиляція та кондиціювання» 
 Будівельні норми для кожного типу громадських будівель. 

Вентиляція будівлі розглядається не як сума повітрообмінів окремих приміщень, 
а як вентиляція всього комплексу взаємопов’язаних приміщень.  
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Баланс повітрообмінів розраховується не для кожного приміщення окремо, а для 
будівлі в цілому. При цьому можливе, а іноді є обов’язковим, перетікання повітря 
між приміщеннями.  
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 Герметичність огороджень будівель; 
 Обов’язкове використання утилізаторів тепла витяжного повітря; 
 Використання механічної вентиляції; 
 Високий рівень автоматизації вентиляційних систем; 
 Повітрообмін лише в робочий час. 

Згідно вимог ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова 
ізоляція будівель» для будівель встановлені 
вимоги по повітропроникності. Будівлі мають 
бути герметичними. В залежності від ступеню 
герметичні встановлені класи енергетичної 
ефективності будівель. 

Такий принцип організації вентиляції суттєво знижає енергоспожи-
вання будівель та підвищує рівень комфорту. 

В Україні цей процес ще не почався, але окремі приклади вже з’являються. 
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Засоби автоматизації агрегатів забезпечують 
можливість керування роботою агрегата в 
залежності від  концентрації СО2.  

Ринок вентиляційного обладнання доволі широкий. Пропоную розглянути 
дещо спрощену класифікацію організації повітрообміну. 

Serhii Parasochka 
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Центральні припливно-витяжні системи вентиляції складаються із приплив-
них та витяжних вентагрегатів збільшеної продуктивності та мережі 
повітроводів.  

Центральні припливно-витяжні вентиля-
ційні системи є найбільш дорогим 
варіантом облаштування вентиляції бо 
досить часто потребують окремих площ 
для встановлення обладнання.  

Найбільш ефективною є комплексна припливно-витяжна вентиляція, що 
використовує центральні системи вентиляції та індивідуальні вентиляційні 
агрегати та в повній мірі відповідає вимогам нормативної бази.  

Serhii Parasochka 
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Вартість облаштування вентиляції однозначно визначити нереально, бо вона 
залежить від багатьох факторів: 
 принципової схеми організації повітрообміну; 
 типу вентиляційного обладнання, що застосовується; 
 призначення та режиму експлуатації будівлі; 
 кількості людей, що знаходяться у будівлі (заповненість будівлі); 
 умов проведення закупівлі (застосування критерію «вартість життєвого 

циклу» підвищує ціну обладнання але знижає експлуатаційні витрати). 

У відповідності до запропонованої вище класифікації питому вартість 
впровадження вентиляції можна оцінити наступним чином: 

             - питома вартість впровадження систем вентиляції у розрахунку на одиницю 
                створеного повітрообміну – 1 м3/год 

Serhii Parasochka 
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Першочергово мають впроваджуватись маловитратні заходи із 
відновленням функціонування витяжних систем вентиляції із природ-
ним спонуканням (ревізія, ремонт вентиляційних шахт та каналів, 
прочищення каналів та встановлення решіток) 

Шляхи для створення інвестиційної привабливості реалізації проектів 
по впровадженню ефективних систем вентиляції: 
 Встановлення логічно обґрунтованого та адекватного базового рівня 

енергоспоживання з метою залучення ЕСКО-компаній* 
 Застосування аналізу вартості життєвого циклу систем вентиляції та 

оцінка втрат від захворювань та втрат працездатності для оцінки 
ефективності інвестицій**  
 

Впровадження цільових державних програм (в першу чергу для 
дитячих закладів) 
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Дякую за увагу ! 

Сергій Парасочка   +380 50 3277305    
tecom.ps@gmail.com 


