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Резюме 

У цьому документі коротко представлена інформація щодо поточного стану десяти багатоквартирних 

будинків у п’яти пілотних країнах. Вони різні за віком, розміром, кліматичними умовами і типом. Для 

всіх них пропонуються заходи з оновлення, поділені на дві великі групи: (а) зменшення споживання 

енергії та (б) впровадження відновлюваних джерел енергії. Більшість з цих заходів можна 

запропонувати для всіх будівель, з незначними змінами через відмінності щодо кліматичних умов та 

щодо їх поточного стану. Деякі з цих заходів можуть бути застосовані лише до однієї будівлі, деякі до 

кількох будівель. 

На початку посібника докладно викладено та описано детальний підхід та методологію, використані в 

даному документі. Цей документ призначений для використання в якості посібника з реконструкції 

десяти будівель. Цей документ не є ні попереднім, ні детальним енергетичним аудитом. Він може 

використовуватися персоналом комунальних підприємств, енергетичними менеджерами, і має бути 

легко зрозумілий людям, які не займаються інженерними питаннями. Тому він не містить докладних 

технічних описів систем, а містить коротку інформацію про заходи, що передбачають економію енергії 

та коштів. Для кожної будівлі наводяться оглядові таблиці, що містять усі наявні дані про всі 

запропоновані заходи, щоб будь-яка людина (включаючи мешканців) могла отримати уявлення про 

заходи, що пропонуються, та про економію енергії і коштів. 
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1. Вступ 

Наявність енергії за доступними цінами є одним із ключових факторів для досягнення сталого розвитку 

суспільства. Проте виробництво енергії та її використання істотно впливають на навколишнє середовище, 

призводячи до локального та регіонального забруднення, а також до глобальної зміни клімату. Перед усім 

світом стоїть завдання сталого розвитку - розвитку, що забезпечує надійність енергопостачання при 

зниженні негативного впливу на навколишнє середовище. 

Будинки всіх типів вимагають великої кількості енергії для підтримки проектних параметрів і нормального 

функціонування. З іншого боку, це також створює можливість для значної економії енергії. Тому 

енергоефективність будівель стала пріоритетом у державному секторі, що призвело до значної економії 

енергії та витрат. Останнім часом підвищення енергоефективності житла також викликало значний інтерес 

у мешканців, комунальних компаній та інвесторів. 

Однією з переваг підвищення енергоефективності будівель є зменшення забруднення та викидів 

парникових газів. Однак важливо підкреслити, що енергоефективність не може розглядатися лише як 

скорочення споживання енергії. Таке скорочення може передбачати певні жертви, наприклад, неадекватну 

внутрішню температуру або невідповідне освітлення, тоді як енергоефективність означає підтримання 

оптимальної внутрішньої температури, клімату в приміщенні та рівня освітлення за рахунок меншого 

споживання енергії. 

Залежно від типу пропонованих заходів підвищення енергоефективності може: 

• Зменшити навантаження на домогосподарства під час зростання цін на енергоносії, 

• Підвищити енергетичну безпеку, 

• Збільшити інвестиції, необхідні для енергопостачання, 

• Зменшити забруднення повітря та викиди парникових газів, 

• Розширити зайнятість некваліфікованих та кваліфікованих працівників, 

• Зменшити навантаження на національний та муніципальні бюджети, 

• Підвищити конкурентоспроможність економіки. 

Рисунок 1 - Багаточисельні переваги від підвищення енергоефективності (IEA, 2014) 
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Заходи з підвищення енергоефективності житлових будинків можуть призвести до значного 

покращення умов проживання за рахунок зниження витрат на енергію. Такі заходи для окремих 

будинків сильно залежать від розміру та форми будівлі, матеріалу огороджувальних конструкцій, 

технології будівництва, розташування та звичок мешканців, оскільки все це може істотно відрізнятися. 

Однак багато багатоквартирних будинків можна об’єднати за типами, які можуть бути застосовані 

(наприклад, TABULA), що робить аналіз заходів щодо підвищення енергоефективності загалом 

простіше, а результати аналізу взаємно співставними. 

1.1. Заходи з енергоефективності 

Як правило, залежно від типу будівлі та року її спорудження, а також її стану та кількості мешканців можуть 

бути запропоновані різні заходи щодо підвищення енергоефективності. Заходи варіюються від простих 

недорогих до складних і часто дорогих, таких як капітальний ремонт або реконструкція. Вони можуть бути 

націлені на кілька основних категорій, а саме: 

• Юридичні аспекти (наприклад, система розрахунків за опалення), 

• Поведінка мешканців, 

• Огороджувальні конструкції, 

• Системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, 

• Підготовка гарячої води, 

• Споживання електроенергії. 

Деякі з цих заходів можна легко реалізувати в більшості будівель (наприклад, заміна лампочок), інші є 
відносно складними (наприклад, теплоізоляція стін або заміна вікон), треті потребують значних інвестицій 
та детального аналізу (наприклад, впровадження теплових насосів для опалення, охолодження та 
підготовка гарячої води). Розробка оптимального набору заходів, які необхідно запропонувати для 
конкретної будівлі, є складним і виснажливим завданням, яке часто включає не тільки інженерні, а й 
правові та поведінкові аспекти. 

Рисунок 2 – Схематичне зображення застосування різних заходів з енергоефективності (ImgBin, 2018) 
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У деяких випадках споживання енергії може бути значно знижене шляхом застосування відповідної 

комбінації заходів. Більш того, енергія, необхідна для будівлі, може бути певною мірою покрита за рахунок 

відновлюваних джерел. Це робить будинок "будівлею з майже нульовим енергоспоживанням", що означає, 

що будинок має дуже високі енергетичні характеристики. 

Важливо мати на увазі, що енергетичні характеристики також залежать від способу генерації та системи 

розподілу тепла. Особливо це стосується будинків, де в квартирах використовуються різні джерела тепла 

(наприклад, централізоване опалення, електроенергія та природний газ). Компоненти системи опалення 

(наприклад, котли, клапани, циркуляційні насоси) піддаються коротшим циклам ремонту або повній заміні. 

Таблиця 1 – Заходи з енергоефективності, що пропонуються для багатоквартирних будинків 

Група заходів Складність Основні ефекти та переваги 

Юридичні та пов’язані з 
побутовою поведінкою 

Прості Економія фінансів та енергії 

Огороджувальні 
конструкції 

Від простих до помірно 
складних 

Підвищення теплового комфорту, економія 
фінансів та енергії, підвищення якості 
проживання та комфорту, підвищення вартості 
нерухомості 

Побутова гаряча вода Помірно складні 
Підвищений комфорт проживання, економія 
фінансів та енергії 

Система опалення 
Від помірно складного 
до складного 

Підвищення теплового комфорту та якості життя, 
зменшення забруднення, підвищення вартості 
нерухомості 

Електричні системи 
Від простого до 
складного 

Економія фінансів та енергії, підвищений рівень 
контролю за споживанням енергії 

 

Перехід від рахунків за площу до розрахунку за фактичне споживання енергії є одним із найбільш 

бажаних заходів для будинків, підключених до систем централізованого теплопостачання. Цей захід 

також може призвести до зміни поведінки мешканців, оскільки користувачі отримають можливість 

регулювати рівень споживання енергії. Однак він може бути досить складним для реалізації через 

обмеження у системі трубопроводів та при відсутності державної підтримки цього заходу. 

1.2. Мета та завдання 

Мета цього документу - використання його в якості посібника з реконструкції та для підвищення 

енергоефективності в десяти багатоквартирних житлових будинках у п'яти пілотних країнах. Кожна 

пілотна країна обрала дві будівлі на власний розсуд. Важливо відзначити, що цей документ не є 

жодною формою енергоаудиту, ні попереднього, ні детального. Завдання цього документа – 

проаналізувати всі можливі заходи, що ведуть до підвищення енергоефективності в будинках. Заходи 

підбираються для кожної будівлі індивідуально, з урахуванням поточного стану будівлі. Для кожної 

будівлі наводиться така інформація: 

• Основна інформація про будинок: місце розташування, кількість квартир та мешканців. 

• Опис поточного стану будівлі та стану огороджувальних конструкцій, систем опалення та 

гарячого водопостачання. 
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• Інформація про систему розрахунків за опалення, гарячу воду та електроенергію. 

• Опис запропонованих заходів щодо підвищення енергоефективності з оцінкою кількості 

матеріалів та робіт, необхідних для реалізації, та можливої економії енергії і фінансів. 

• Огляд заходів та економії енергії і фінансів з метою розробки оптимальних технічних сценаріїв. 

Перша частина цього документу містить опис методології та підходу до розрахунку економії для 

кожного запропонованого заходу. Також наводяться докладні відомості про можливі обмеження, 

оцінки та можливі спрощення у розрахунках. 

Друга частина містить вищезгадану інформацію для десяти будівель у п'яти пілотних країнах, а також 

оглядові таблиці з розрахунками економії. Ця інформація необхідна для розробки економічно 

обґрунтованих оптимальних технічних сценаріїв для обраних будівель. 
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2. Підходи і методологія 

Для отримання всіх даних, необхідних для складання дорожніх карт з реконструкції обраних будівель, 

експерти проекту ComAct відвідали кожну з десяти будівель у п’яти пілотних країнах. Частина 

інформації була зібрана та підготовлена представниками пілотних проектів, тоді як візити експертів 

надали можливість зібрати додаткову корисну інформацію для розрахунку потреб у теплі, припливу та 

втрат тепла в обраних будівлях. 

 Методологія, що використовується в даному документі (тобто результат), була розроблена в ході 

проведення детальних енергетичних аудитів понад 150 багатоквартирних житлових будинків площею 

близько 170 000 м2 та проведення попередніх енергетичних аудитів близько в 2700 багатоквартирних 

житлових будинках загальною площею близько 2,9 млн м2, які охоплюють усі типи будівель, 

збудованих за останні 130 років. Мета наведеної нижче інформації - дати уявлення про те, як 

проводяться розрахунки та які підходи та спрощення використовувалися для оцінки можливої 

економії. 

2.1. Будівлі 

Площа опалення в м2 у всіх розрахунках розглядається як площа, призначена для використання, але 

часто може не використовуватися. Для ілюстрації цього припущення розглянемо квартиру, в якій є дві 

кімнати, призначені для використання, але мешканці, для того, щоб знизити витрати на опалення 

протягом опалювального сезону використовують лише одну кімнату. Для розрахунку потреб, втрат, 

економії та інвестицій вся квартира сприймається як опалювальна площа. При цьому також 

враховується, що всі квартири у будинках активно використовуються, тобто. вільних помешкань немає. 

Деяким специфічним аспектам огороджувальних конструкцій не приділяється належної уваги. 

Наприклад, не враховується, чи в будівлі кілька закритих балконів серед десятків інших. У цьому 

випадку неможливо дізнатися, які причини їх закриття (наприклад, чи використовуються вони як 

зимовий сад чи спальня, оскільки ці два параметри мають суттєво різні розрахункові параметри) або 

тип матеріалу, використаного для закриття балконів (наприклад, цегляні блоки, панелі). Крім того, 

балкони і тераси в більшості випадків взагалі не призначені для того, щоб бути приміщенням, що 

опалюється. 

Частка різних видів вікон (наприклад, дерев'яних, ПВХ, металевих) була приблизно оцінена у всіх 

випадках, коли було неможливо чи недоцільно отримати точні цифри. Поглиблення в такі деталі трохи 

підвищило б точність і значно збільшило б час розрахунку та аналізу. Винятком є випадки, коли 

представники пілотних проектів надали повний докладний список усіх типів вікон. 

Приміщеннями загального користування також вважаються опалюваними, що підтверджують 

радіатори, встановлені в деяких з будинків. Тому всі заходи пропонуються і для приміщень загального 

користування, наприклад, зміна вікон та дверей. 

Розрахунковою внутрішньою температурою для квартир вважається 20 °C, а для загальних приміщень 15 °C. 

За можливості, доступні національні типології для житлових будинків використовувалися для 

контролю розрахункового споживання енергії шляхом порівняння розрахункових значень з тими, які 

наведені в типологіях для того ж типу та віку будівлі. 
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2.2. Розрахунки 

Для розрахунку потреб у теплі, припливу та втрат тепла було використано спеціалізоване програмне 

забезпечення KI Expert. Кліматичні дані, використані програмною, були надані представниками пілотних 

проектів або завантажені з доступних джерел в Інтернеті. 

При розрахунках розглядалася лише природна вентиляція. Примусова вентиляція, що забезпечується 

окремими системами, не враховувалася. 

Враховуються лише розрахункові, а не фактичні показники тепла та споживання. Наприклад, якщо 

розрахунки показують, що для підтримки проектної внутрішньої температури в поточному стані достатньо 

50 000 кВт⋅год, це приймається за базовий рівень. Фактичне ж споживання енергії, про яке повідомляють 

жителі, що може бути вище або нижче, не приймається до уваги. Потім оцінка заходів з погляду витрат 

енергії та грошей проводиться шляхом порівняння з базовим рівнем. Таким чином, виключається будь-яка 

похибка щодо енергоспоживання, спричинена поведінкою мешканців. 

Всі потреби, припливи, втрати, та економія теплової енергії виражаються у вигляді так званої первинної 

енергії замість кінцевої енергії. Первинна енергія може розглядатися як "валова енергія", а кінцева енергія 

– як "чиста енергія". Інакше кажучи, первинна енергія поставляється користувачеві і за неї виставляється 

рахунок, а кінцева енергія використовується для фактичного обігріву внутрішнього простору. Вочевидь, що 

первинна енергія зменшується стосовно кінцевої на певну величину, звану коефіцієнтом 

енергоефективності (загалом, менше 100%). Цей коефіцієнт залежить від багатьох факторів, і в даному 

документі він оцінюється для кожної будівлі індивідуально з урахуванням джерела енергії та системи 

опалення. В інженерній практиці нерідко все виявляється у кінцевій енергії, але цей документ призначений 

для використання не тільки інженерами. Тому всі види енергії виражені у вигляді первинної енергії, 

враховуючи той факт, що рахунки за неї виставляються споживачам. Таким чином, цифри, подані у цьому 

документі, будуть легко зрозумілі для подальшої оцінки. 

Ціни на енергію та паливо були надані представниками пілотних проектів під час візитів, і тому вважаються 

точними на момент публікації цього документа. 

Деякі з проаналізованих будинків підключені до системи централізованого опалення, і рахунки базуються 

на опалювальній площі, тобто євро/м2. У таких випадках немає прямого зв’язку між ціною за одиницю 

енергії (євро/кВт-год) і загальною сумою грошей, яку необхідно сплатити за опалення. З іншого боку, 

передбачається, що внутрішня температура в будівлі досягається і підтримується протягом опалювального 

сезону. Таким чином, ціна за одиницю енергії розраховується шляхом ділення загальної річної суми всіх 

рахунків за всі квартири в будинках (у євро) на тепло, необхідне для підтримки внутрішньої температури 

(тобто первинної енергії, у кВт⋅год). Таким чином визначається ціна одиниці теплової енергії в євро/кВт-год 

і використовується для розрахунку фінансової економії. 

Річна енергія, необхідна для приготування побутової гарячої води, зазвичай розраховується з урахуванням 

річного споживання гарячої води (м3/рік), температури гарячої води (°C), теплоємності та щільності води. 

Проте споживання у різних будинках може значно відрізнятися залежно від звичок мешканців та 

обладнання у ванних кімнатах. Воно може становити від 30 до 90 літрів на особу на день, або від 0,5 до 3,0 

літрів на м2 на день. З іншого боку, температура гарячої води коливається між 40 та 85 °C. Тому тепло, 

необхідне для приготування гарячої води для побутових потреб, розраховується спрощено, шляхом 

множення площі опалення (м2) на питоме значення 16 кВт⋅год/м2. Це значення є середнє питоме 

споживання, визначене під час детального енергетичного аудиту житлових будинків. 

Електрична енергія, необхідна для системи освітлення Qel (кВт·год/рік), розраховується як 
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де n – кількість лампочок, P (Вт) електрична потужність однієї лампочки та t (год/рік) річний час 

використання лампочок. Якщо використовується кілька типів лампочок, загальне споживання являє собою 

суму споживання для кожного типу. 

2.3. Інвестиції 

Важливо зазначити, що точні інвестиції для тих чи інших заходів можна визначити лише після 

поглибленого вивчення поточного стану будівлі. Це має бути зроблено перед початком будь-яких 

ремонтних робіт і може виконуватися лише сертифікованими та уповноваженими компаніями. Це 

включає розробку детальної документації для реконструкції, що включає основний проект, креслення, 

ескізи та плани, детальну відомість матеріалів/кількість та іншу нетехнічну, наприклад, 

адміністративну, документацію. Тому специфікація матеріалів і робіт, наведена в цьому документі, 

може розглядатися лише як орієнтир. 

Особливо це стосується запропонованих заходів щодо встановлення сонячних колекторів для підігріву 

води та фотоелектричних панелей, а також заміни всієї системи опалення в будівлях. Інвестиції в такі 

складні заходи залежать від багатьох факторів, деякі з яких залежать від місцевих законів або технічних 

регламентів, інші - від внутрішньої конфігурації будівлі. Оцінювати їх мають лише ліцензовані фахівці, які 

знають та розуміють місцевий ринок, і то тільки після розробки детального проекту. Такий підхід 

забезпечує більш точну оцінку інвестицій, що особливо важливо, враховуючи нинішні значні коливання 

цін на матеріали та на робочу силу. 

2.4. Заходи щодо зниження енергоспоживання 

Ці заходи спрямовані на скорочення споживання енергії, що використовується для опалення житлових 

приміщень, та електричної енергії, що використовується для приготування гарячої води (де це 

можливо), для освітлення, побутової техніки, тощо. Більшість заходів цієї групи застосовуються до 

огороджувальних конструкцій будівлі задля зменшення втрат тепла (взимку) або припливів тепла 

(влітку). 

Економія енергії для заходів на огороджувальних конструкціях розраховується як: 

економія енергії = Q поточне – Q після заходу 

де Q поточне (у кВт·год/рік) тепло, необхідне для підтримки теплового комфорту в поточному стані 

будівлі, і Q після заходу (у кВт·год/рік) тепло, необхідне після виконання певного заходу. Фінансова 

економія розраховується просто шляхом множення заощадження енергії на ціну енергії. 

економія коштів = (економія енергії) × (ціна одиниці теплової енергії) 

Застосування кожного заходу дає певну економію, тоді як більшої економії можна досягти завдяки їх 

комбінації. У цьому випадку заходами, що пропонуються, є теплоізоляція зовнішніх стін, теплоізоляція 

стелі/покрівлі, заміна зовнішніх дверей та вікон та теплоізоляція стелі підвалу (де це можливо). Усі 

розрахунки зроблені відповідно до стандарту ISO 13790, який у 2017 році замінено на ISO 52016-1. 

Подібний підхід використовується для заходів щодо споживання електроенергії. Економія енергії, 



 

14 
 

 

досягнута в результаті впровадження заходу, розраховується як різниця між поточним станом 

споживання та станом після застосування заходу. 

економія енергії = Q еl – Q LED 

Де, Q el (у кВт·год/рік) – електрична енергія, споживана освітлювальними приладами в будівлі, і Q LED 

(у кВт·год/рік) — електроенергія, необхідна після заміни всіх існуючих лампочок на світлодіодні. Після 

цього фінансова економія розраховується шляхом множення заощадження енергії на ціну одиниці 

електроенергії. 

економія коштів = (економія енергії) × (ціна одиниці електричної енергії) 

Заміною звичайним лампочкам розжарювання, що пропонується, є світлодіодні зі схожими світловими 

характеристиками. Наразі в будівлях встановлено суміш лампочок різної потужності, але цього 

достатньо, щоб оцінити, що середня потужність становить 75 Вт. Її можна замінити світлодіодною 

лампою 10 Вт, 1200 лм з відповідною колірною температурою (наприклад, 2700 К, теплий білий). Для 

освітлення економія є прямим наслідком зниження потужності лампочок (режим використання не 

змінюється). 

Захід, що пропонується, для електричних водонагрівачів, полягає у встановленні нагрівачів із двох 

баковою технологією та, бажано, з автоматичним керуванням. Споживання енергії можна зменшити 

на 25% завдяки постійному контролю температури і витрат води, а також завдяки зменшенню 

електричної потужності нагрівача (зазвичай 1,5 кВт замість звичайних 2,0 кВт). Однак насправді 

економія може становити приблизно 10%. Незважаючи на те, що цей захід легко здійснити (це проста 

заміна водонагрівача), невідомо, чи такого типу нагрівачі вже встановлені у споживачів та чи бажають 

мешканці зробити таку зміну. Через високу ціну таких водонагрівачів (від 200 до 350 євро, залежно від 

потужності) та через відносно низьку економію цей захід не аналізується. 

Усі заходи щодо системи опалення дають економію енергії за рахунок підвищення ефективності 

системи в цілому, або її компонентів. При встановленні нових радіаторів, трубопроводів, регулюючих 

клапанів та циркуляційних насосів ефективність усієї системи можна підвищити до 15%, але в 

середньому підвищення становить близько 10%. Фактично, заміна кожного компонента підвищує 

ефективність певною мірою. Однак, щоб точно знати, який компонент необхідно замінити необхідно 

детально вивчити систему опалення будівлі. Якщо будівля підключена до системи централізованого 

теплопостачання, можна запропонувати лише обмежену кількість заходів, оскільки за основні з них 

(наприклад, заходи з котлів, пальників, насосів, балансування тощо) відповідає компанія 

централізованого теплопостачання, а не мешканці. 

Встановлення термостатичних клапанів на радіатори зазвичай дозволяє знизити споживання енергії 

на 5%, оскільки не буде перегріву житлового приміщення і кожна кімната прогріється до відповідної 

температури. 

Одним із заходів, які можуть забезпечити економію енергії для будинків, підключених до системи 

централізованого опалення, є перехід від розрахунку за опалювальну площу (євро/м2) до фактичного 

споживання теплової енергії (євро/кВт·год). Економія досягається завдяки тому, що користувачі 

отримують мождивість регулювати власне споживання енергії. Підраховано, що економія енергії може 

становити до 10%. 
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Для побутової техніки економія є результатом застосування більш ефективних приладів (наприклад, 

індукційних електричних плит замість звичайних). Розумно припустити, що мешканці вже замінили 

частину приладів на більш ефективні, а решта буде замінена в найближчий час. Як правило, сучасні 

високоефективні побутові прилади коштують дорого, а економія, яку вони забезпечують, у кращому 

разі є помірною. Тому, перш ніж пропонувати цей захід, необхідно ретельно проаналізувати його 

доцільність. З усіх вищезгаданих причин цей захід не пропонується і не розглядається в цьому 

документі. 

Одним із заходів, який також може призвести до зниження споживання енергії, є освіта мешканців. 

Мешканці можуть навчитися правильно використовувати енергію та узнати як змінити побутові звички, 

щоб досягти економії. Оцінити економію в цьому випадку важко, оскільки вона дуже суб’єктивна і 

залежить від багатьох факторів. Як правило, чим більша будівля, тим більша економія, хоча її важко 

досягти. Зазвичай економія від зміни побутової поведінки становить до 10% у не відремонтованих 

будинках і до 2% у повністю відремонтованих будинках. Інвестиції також залежать від багатьох 

факторів, включаючи форму та тривалість навчання, кількість слухачів та тренерів. 

2.5. Заходи щодо впровадження відновлюваних джерел енергії 

Для приготування гарячої води (ГВП) в якості базової лінії було використано рекомендоване середнє 

значення 16 кВт·год/м2 на рік. Можлива економія, досягнута за рахунок встановлення сонячних 

колекторів, розраховується з урахуванням середньої інсоляції в місці розташування будівель. 

Передбачається, що колектори будуть встановлені на даху, нахилені під оптимальними кутами, а 

система трубопроводів і котли будуть розташовані у відповідних і зручних місцях всередині будівлі. 

Уся кількість енергії, отримана від використання колекторів, вважається збереженою енергією, а 

фінансова економія розраховується шляхом множення цієї кількості енергії на її ціну за одиницю. У 

деяких випадках розрахунок показує, що за допомогою сонячних колекторів можна виробляти більше 

гарячої води для побутових потреб, ніж це потрібно в поточних умовах. Це відбувається в разі 

наявності достатньої площі даху для установки колекторів і якщо інсоляція досить інтенсивна. 

Що стосується електричної енергії, то в якості заходу щодо впровадження відновлюваних джерел 

енергії було запропоновано встановлення фотоелектричних панелей на даху будівлі. Важливо 

відзначити, що економія розраховується на основі доступної інсоляції у місці розташування будівлі та 

середніх значень ефективності таких систем. Економія, яка досягається за допомогою цього заходу, - 

це просто кількість електричної енергії, яку можна виготовити на території будівлі. Немає жодних 

уточнюючих деталей щодо того, що можна робити з надлишковою енергією, виготовленою на 

території будівлі. Причиною цього є законодавство, що стосується виробництва електроенергії за 

допомогою фотоелектричних систем, що суттєво відрізняється у кожній пілотній країні. Така енергія 

може зберігатися в конденсаторах-накопичувачах і використовуватися коли виникає потреба, 

повністю продаватися на ринку, тощо. Це залежить від кількох факторів, і таке рішення має і може бути 

прийняте лише після ретельного вивчення законодавства та технічних аспектів для кожної будівлі. 

Однак, для того, щоб оцінити фінансовий аспект такої економії, її множать на поточну ціну електричної 

енергії. 

Важливо зазначити, що і сонячні колектори, і фотоелектричні панелі встановлюються на даху будівлі. 

Якщо на даху є достатньо місця для встановлення обох систем, колекторам надається пріоритет (в 

кількості, достатній для покриття потреб у гарячій воді), а решта даху використовується для 
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фотоелектричних панелей. Однак якщо ж місця для встановлення обох систем недостатньо, інвестори 

повинні вирішити, яка саме система буде встановлена. 

2.6. Поєднання енергоефективних заходів 

Кожен захід вимагає інвестицій і дає економію енергії та грошей. Однак для досягнення більшої 

економії можна поєднати кілька заходів. Наприклад, доцільно поєднати виконання всіх заходів щодо 

огороджувальних конструкцій будівлі, тобто одночасно утеплити стіни, дах і стелю підвалу та замінити 

вікна та двері. Таким чином значно покращується стан будівлі. Звичайно, інвестиції в таких випадках 

можуть бути значно вищими. 

Таке поєднання заходів можна вважати сценарієм, який може містити два або більше заходів. Для 

будь-якої будівлі можна скласти кілька сценаріїв, які часто навмисно мають абсолютно різні 

результати. Для кращого розуміння сценарію корисним може бути огляд, наведений у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Сценарії для впровадження заходів з енергоефективності 

Захід 
Інвестиції 

Економія 
теплової 
енергії 

Економія 
електричної 

енергії 

Економія 
теплової 
енергії 

Економія 
електричної 

енергії 

Простий 
період 

окупності 

Євро кВт·год/рік кВт·год/рік Євро/рік Євро/рік Роки 

Захід 1 I1 EТЕe1 EEЕe1 EТЕф1 EЕЕф1 ППО1 

Захід 2 I2 ЕТЕe2 EEЕe2 EТЕф2 EЕЕф2 ППО2 

Захід 3 I3 ЕТЕe3 EEЕe3 EТЕф3 EЕЕф3 ППО3 

СУМА для сценарію I ЕТЕe EEЕe EТЕф EЕЕф ППО 

 

Простий період окупності (ППО) для сценарію, який включає Захід 1, Захід 2 і Захід 3 (Таблиця 2), можна 

розрахувати як 

=
+

I
ППО

ETEф ЕЕЕф
 

де I (Євро) – загальні інвестиції, а EТЕф (Євро) та EEЕф (Євро) заощадження фінансів у вигляді теплової 

та електричної енергії відповідно. Загальні інвестиції – це сума інвестицій для окремих заходів, або 

1 2 3I I I I= + +  

Аналогічно, економія фінансів за теплову та електричну енергію розраховується як суми відповідних 

заощаджень для окремих заходів, або 

EТЕф = EТЕф1 + EТЕф2 + EТЕф3 

EЕЕф = EЕЕф1 + EЕЕф2 + EЕЕф3 

Таким чином, можна поєднувати заходи, спрямовані на економію теплової енергії, із заходами, 

спрямованими на економію електричної енергії. Як правило, нерідкі випадки, коли різні сценарії 

мають суттєво різні прості терміни окупності. 
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Окрім простого періоду окупності, існує кілька інших, більш досконалих економічних показників, які 

використовуються для аналізу інвестицій та майбутніх грошових потоків, таких як внутрішня норма 

доходності (IRR) або чиста поточна вартість (NPV). Однак, оскільки цей документ не містить інформації 

про інвестиції, а враховуючи, що для розуміння згаданих показників потрібні знання, яких може не 

мати більшість користувачів цього документа, вони не аналізуються. Тим не менш, рекомендуємо 

розглянути їх після того, як буде відоме джерело інвестиції, тобто після складання детального проекту 

реконструкції будівлі та розрахунку витрат. Таким чином можна повністю обґрунтувати заходи або їх 

поєднання ще до початку реконструкції. 

У деяких випадках необхідно подбати про логіку комбінації заходів, включених до сценарію. Може 

статися так, що один захід виключає інший. Наприклад, заміну всієї системи опалення неможливо 

поєднати з установкою термостатичних клапанів, оскільки перше включає друге. Крім того, при зміні 

системи опалення необхідно враховувати правильну ціну на енергію та ефективність системи, щоб 

правильно розрахувати економію у сценарії. Це відбувається, наприклад, при переході з одного 

джерела опалення на інше, як то з газу на пелети. 

Всі заходи для всіх будівель, представлені та запропоновані в цьому документі, можуть бути об'єднані 

в будь-якій компоновці. Це зроблено навмисно, оскільки цей документ буде використовуватися не 

тільки інженерами. 

Важливо зазначити, що впровадження заходів може включати допоміжні роботи, які безпосередньо 

не пов’язані з підвищенням енергоефективності. Прикладом може бути заміна дощових жолобів, які 

знаходяться в поганому стані, та які, якщо вони не будуть замінені, можуть повільно пошкодити 

утеплені стіни через неконтрольований потік води під час дощів, що призведе до збільшення втрат 

тепла та зниження енергоефективності. Такі допоміжні роботи є рекомендованими, але не 

обов'язковими для завершення процесу реконструкції огороджувальних конструкцій будівлі. Тому 

вони часто не включаються до інвестицій, а рахуються окремо. При розгляді будь-якого заходу з 

енергоефективності нагально рекомендується включати всі допоміжні роботи в інвестиції. 
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3. Болгарія 

3.1. ж.к. Славейков 1 Б, Бургас 

Поточний стан 

Наступні фотографії показують будівлю та її поточний стан. 

Рисунок 3 – Будинок в ж.к. Славейков 1 Б, Бургас 

    

    

У наступних таблицях наведено детальну інформацію про систему опалення та про огороджувальні 
конструкції будівлі. 

Таблиця 3 – Загальні відомості про будівлю 

Адреса ж.к. Славейков 1Б, Бургас 

Розташування 42.516258372665924, 27.459818045856927 

Рік побудови 1975 

Кількість квартир 256 

Кількість мешканців 576 

Опалювана площа 24 319 м2 

Зауваження На першому поверсі є 8 невеликих магазинів. 
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Таблиця 4 – Інформація про огороджувальні конструкції будівлі 

Композиція зовнішніх 
стін 

Збірні легко бетонні блоки, 20 см 

Площа зовнішніх стін 13 360 м2 

Зовнішні вікна та двері Дерев'яний каркас, одинарний і подвійний склопакет 1609 м2 
Рама ПВХ, склопакет 1567 м2 
Рама ПВХ, склопакет 454 м2 
Алюмінієвий каркас, подвійний або потрійний склопакет 495 м2 
Всього 1397 вікон і дверей площею 4124 м2 

Тип даху Прохідний плоский дах 

Композиція даху Залізобетон 12 см, керамзит 5 см, гідроізоляція 

Площа даху 2931 м2 

Тип підвалу Над землею 

Таблиця 5 – Інформація про систему опалення 

Система опалення Централізоване опалення 

Паливо Природний газ 

Початок опалювального 
сезону 

25 жовтня 

Закінчення 
опалювального сезону 

19 квітня 

Зауваження Підприємство, що постачає тепло, регулює температуру води, що 
подається в залежності від зовнішньої температури повітря. Установка 
подачі води виконує друге регулювання температури води, що 
подається в будинок, в залежності від зовнішньої температури. 
Дати є приблизними, але це залежить від зовнішньої температури і 
прогнозу погоди. Загальною причиною запуску опалення є 
середньодобова температура 7 °C або нижче. 
Усі радіатори оснащені термостатичними клапанами. 
Деякі квартири обладнані кондиціонерами повітря, які іноді 
використовуються для опалення. 

Таблиця 6 – Інформація про систему освітлення 

Лампочки в квартирах Середня потужність на квартиру становить близько 290 Вт (1×100 Вт і 
2×75 Вт лампи розжарювання, 4×10 Вт світлодіоди), все з базою E27. 

Лампочки в місцях 
загального користування 

Світлодіодні лампочки, по 2 лампочки на поверх на під'їзд. 
Автоматично вимикається через 30-60 секунд. 

Таблиця 7 – Інформація про систему гарячого водопостачання 

Джерело енергії Електрична енергія 

Опис системи Індивідуальні електричні котли 

Таблиця 8 – Потреби в енергії в поточному стані 

Опалення 1 965 118 кВт·год/рік, 80,81 кВт·год/м2рік 
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Гаряча вода 389 104 кВт/год 

Освітлення 130 836 кВт·год/рік, 5,38 кВт·год/м2рік 

Таблиця 9 – Інформація про ціни на енергоносії та паливо 

Природний газ 160 BGN/МВт·год 

Пелети 151 BGN/МВт·год 

Централізоване опалення 90 BGN/МВт·год 

Електрика 175 BGN/МВт·год (у середньому), 205 BGN/МВт·год (день), 
115 BGN/МВт·год (ніч) 

Заходи, що пропонуються 

У наступних таблицях описано заходи, що пропонуються, приблизні обсяги матеріалів та робочої сили 

(якщо можливо), необхідні для їх реалізації, включаючи економію енергії (кВт·год/рік) та грошових 

коштів (BGN/рік). Все розраховується відповідно до методології та умов, описаних у розділі 2. 

Таблиця 10 – Заходи для огороджувальних конструкцій 

Опис Теплоізоляція зовнішніх стін панелями мінеральної вати (12 см) і 
панелями XPS (12 см), з усіма додатковими роботами навколо отворів в 
зоні зволоження. Оздоблення згідно специфікації виробника. 

Кількість 13 360 м2 

Економія 605 412 кВт-год/рік, 24,89 кВт-год/м2рік, 30,81% 

Опис Теплоізоляція плоского даху панелями XPS (12 см) та встановлення нової 
гідроізоляції. Оздоблення гравійною або бетонною плиткою. 

Кількість 2931 м2 

Економія 319 499 кВт·год/рік, 13,14 кВт·год/м2рік, 16,26% 
28 755 BGN/рік 

Опис Заміна невідповідних вікон і дверей на нові енергоефективні вікна, рами 
з ПВХ з Uw=1,0 Вт/м2К. 

Кількість Заміна вхідних дверей на алюмінієві з терморозривом, Uw=1,2 Вт/м2К.  
3 671 м2 

Економія 332 990 кВт-год/рік, 13,69 кВт-год/м2рік, 16,95%  
29 970 BGN/рік 

Таблиця 11 – Заходи щодо опалення, підігріву гарячої води та системи освітлення будівлі 

Опис Заміна ламп розжарювання на світлодіодні. 

Кількість 768 світлодіодних лампочок, 15 Вт 

Економія 77 582 кВт-год/рік, 3,19 кВт-год/м2рік, 59,30% 
13 576 BGN/рік 

Опис Установка плоских сонячних колекторів для приготування гарячої води. 
Систему необхідно підключити до існуючої з теплообмінником, 
розташованим на підстанції. Розрахункова ємність резервуарів гарячої 
води 20 000 літрів. Система включає регулювання, насосну групу, 
розширювальні баки та систему трубопроводів. 
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Кількість 350 м2 колекторів, резервуари ємністю 20 000 літрів, монтаж та 
трубопроводи за основним проектом. 

Економія 298 935 кВт-год/рік, 12,29 кВт-год/м2рік, 76,83%  
52 325 BGN/рік 

Опис Монтаж фотоелектричних панелей загальною потужністю 220 кВт. Захід 
включає розробку головного проекту та іншої технічної документації, 
встановлення модуля фотоелектричних панелей, інвертора 
постійного/перемінного струму, опор, усіх необхідних кабелів та 
проводів, системи контролю та автоматизації і тестування обладнання. 

Кількість 1500 м2 фотоелектричних панелей, потужність 220 кВт 

Економія 297 000 кВт·год/рік, 12,21 кВт·год/м2рік  
51 975 BGN/рік 

Зауваження 

Як бачимо, кількість енергії, необхідної для опалення, знижується на 64% за допомогою повної 

ізоляції огороджувальних конструкцій будівлі. Найбільший внесок робить теплоізоляція стін, яка 

знижує потребу в теплі на 31%. Перехід на світлодіодні лампочки може зменшити споживання 

електроенергії на освітлення на 59%. Сонячні колектори, встановлені на даху, можуть забезпечити 

76% потреб будівлі в гарячій воді. 
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3.2. ж.к. Зорніца 7, Бургас 

Поточний стан 

Наступні фотографії показують будівлю та її поточний стан. 

Рисунок 4 – Будівля в ж.к. в Зорніца 7, Бургас  

       

       

У наступних таблицях наведено детальну інформацію про систему опалення та про огороджувальні 
конструкції будівлі. 

Таблиця 12 – Загальні відомості про будівлю 

Адреса ж.к. Зорніца 7, Бургас 

Розташування 42.516621260938365, 27.46416386281341 

Рік будівництва 1975 

Кількість квартир 57 

Кількість жителів 83 

Опалювана площа 3021 м2 

Зауваження  
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Таблиця 13 – Інформація про огороджувальні конструкції будівлі 

Композиція зовнішніх 
стін 
Площа зовнішніх стін 

Збірні легко бетонні блоки, 20 см 
Збірні легко бетонні блоки, 20 см, з утеплювачем 5 см 
1776 м2 
785 м2 

Зовнішні вікна та двері Дерев'яний каркас, одинарний і подвійний склопакет 182 м2 
Рама ПВХ, склопакет 261 м2 
Алюмінієвий каркас, подвійний або потрійний склопакет 23 м2 
Всього 213 вікон і дверей площею 466 м2 

Тип даху Плоский дах 

Композиція даху Залізобетон 12 см, прошарок повітря 2 см, керамзит 5 см, залізобетон 12 см 

Площа даху 262 м2 

Тип підвалу Неопалюваний підвал, повністю під землею 

Таблиця 14 – Інформація про систему опалення 

Система опалення Централізоване опалення 

Паливо Природний газ 

Початок опалювального 
сезону 

25 жовтня 

Закінчення 
опалювального сезону 

19 квітня 

Зауваження Підприємство, що постачає тепло, регулює температуру теплоносія, що 
подається в залежності від зовнішньої температури повітря. Установка 
подачі теплоносія виконує друге регулювання температури теплоносія, що 
подається в будинок, в залежності від зовнішньої температури. 
Дати є приблизними, але це залежить від зовнішньої температури і 
прогнозу погоди. Загальною причиною запуску опалення є 
середньодобова температура 7 °C або нижче. 
Усі радіатори оснащені термостатичними клапанами. 
Деякі квартири обладнані кондиціонерами повітря, які іноді 
використовуються для опалення. 

Таблиця 15 – Інформація про систему освітлення 

Лампочки в квартирах Середня потужність на квартиру становить близько 275 Вт (3×75 Вт 
лампа розжарювання, 2×10 Вт світлодіод, 2×15 Вт світлодіод), все з 
базою E27. 

Лампочки в місцях 
загального користування 

Світлодіодні лампочки, по 2 лампочки на поверх на під'їзд. Автоматично 
вимикаються через 30-60 секунд. 

Таблиця 16 – Інформація про систему гарячого водопостачання 

Джерело енергії Електрична енергія 

Опис системи Індивідуальні електричні котли 
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Таблиця 17 – Потреби в енергії в поточному стані 

Опалення 232 484 кВт·год/рік, 77,62 кВт·год/м2рік 

Гаряча вода 48 336 кВт/год 

Освітлення 21 781 кВт·год/рік, 7,21 кВт·год/м2рік 

Таблиця 18 – Інформація про ціни на енергоносії та паливо 

Природний газ 160 BGN/МВт·год 

Пелети 151 BGN/МВт·год 

Централізоване опалення 90 BGN/МВт·год 

Електрика 175 BGN/МВт·год (середнє), 205 BGN/МВт·год (день), 
115 BGN/МВт·год (ніч) 

Заходи, що пропонуються 

У наступних таблицях описано заходи, що пропонуються, приблизні обсяги матеріалів та робочої сили 

(якщо можливо), необхідні для їх реалізації, включаючи економію енергії (кВт·год/рік) та грошових 

коштів (BGN/рік). Все розраховується відповідно до методології та умов, описаних у розділі 2. 

Таблиця 19 – Заходи для огороджувальних конструкцій 

Опис Теплоізоляція зовнішніх стін мінеральною ватою (10 см) і XPS панелями 
(10 см), в зоні зволоження з усіма додатковими роботами навколо 
отворів. Оздоблення згідно специфікації виробника. 

Кількість 2561 м2 

Економія 81 043 кВт-год/рік, 28,15 кВт-год/м2рік, 36,27% 
7 294 BGN/рік 

Опис Теплоізоляція плоского даху панелями XPS (10 см) та встановлення нової 
гідроізоляції. Оздоблення гравійною або бетонною плиткою. 

Кількість 262 м2 

Економія 38 235 кВт-год/рік, 12,66 кВт-год/м2рік, 16,31% 
3441 BGN/рік 

Опис Заміна невідповідних вікон і дверей на нові енергозберігаючі 
склопакети, рами з ПВХ, Uw=1,0 Вт/м2К. 

Кількість Заміна вхідних дверей на алюмінієві з терморозривом, Uw=1,2 Вт/м2К. 
466 м2 

Економія 29 893 кВт год/рік, 9,90 кВт год/м2рік, 12,75% 
2690 BGN/рік 

Опис Теплоізоляція неопалюваної стелі підвалу панелями EPS товщиною 
10 см, з іншими допоміжними роботами. 

Кількість 262 м2 

Економія 5311 кВт-год/рік, 1,76 кВт-год/м2рік, 2,26% 
477 BGN/рік 
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Таблиця 20 – Заходи щодо опалення, підігріву гарячої води та системи освітлення будівлі 

Опис Заміна ламп розжарювання на світлодіодні. 

Кількість 171 світлодіодна лампочка, 15 Вт 

Економія 14 078 кВт-год/рік, 4,66 кВт-год/м2рік, 64,63% 
2464 BGN/рік 

Опис Установка плоских сонячних колекторів для приготування гарячої води. 
Систему необхідно підключити до існуючої з теплообмінником, 
розташованим на підстанції. Розрахункова ємність резервуарів гарячої 
води 6000 літрів. Включає регулювання, насосну групу, розширювальні 
баки та систему трубопроводів. 

Кількість 100 м2 колекторів, резервуарів ємністю 6000 літрів, монтаж і 
трубопроводи за основним проектом 

Економія 88 257 кВт год/рік, 29,21 кВт год/м2рік, 182% (більше, ніж потрібно)  
15 446 BGN/рік 

Опис Монтаж фотоелектричних панелей загальною потужністю 15 кВт. Захід 
включає розробку проекту та іншої технічної документації, встановлення 
модуля фотоелектричних панелей, інвертора постійного/перемінного 
струму, опор, усіх необхідних кабелів та проводів, системи контролю та 
автоматизації і тестування обладнання. 

Кількість 100 м2фотоелектричних панелей, потужність 15 кВт 

Економія 19 800 кВт·год/рік, 6,55 кВт·год/м2рік 
3 465 BGN/рік 

Зауваження 

Як бачимо, кількість енергії, необхідної для опалення, знижується на 68% за допомогою повної ізоляції 

огороджувальних конструкцій будівлі. Найбільший вклад робить захід з теплоізоляції стін, який знижує 

потребу в теплі на 36%. Це не є несподіваним, враховуючи геометрію будівлі, тобто висотність, при 

якій частка зовнішніх стін у конструкції, що огороджують будівлю, значно перевищує частку поверхні 

даху. Через відносно невелику площу порівняно зі стінами, ізоляція даху вносить лише 16% у загальну 

економію. Перехід на світлодіодні лампочки може зменшити споживання електроенергії на освітлення 

на 65%. Сонячні колектори, встановлені на даху, можуть забезпечити 183% потреб будівлі в гарячій 

воді, тобто, значно більше, ніж потрібно.  
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4. Угорщина 

4.1. Вулиця Срамлі 1-5, Будапешт 

Поточний стан 

Наступні фотографії показують будівлю та її поточний стан. 

Рисунок 5 – Будівля по вулиці Срамлі 1-5, Будапешт 
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Наступні фотографії показують деталі системи опалення, яка використовується в будівлі. Крім труб 
системи опалення, на малюнку 6 можна побачити трубопровід для гарячої води, яка забезпечується 
тим же комунальним підприємством, що поставляє централізоване опалення. 

Рисунок 6 – Деталі системи опалення в будинку та в квартирах 

    

    

Наступні фотографії показують систему освітлення в будівлі та лампочки. Частково оновлено 
освітлення в приміщеннях загального користування (встановлено світлодіодні лампочки та датчики 
руху). Для освітлення квартир використовуються різні типи ламп, як правило, лампи розжарювання та 
світлодіодні, при цьому останні використовуються все частіше. 

Рисунок 7 – Деталі системи освітлення в приміщеннях загального користування та в квартирах 
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Рисунок 8 – Термографія будівлі 

    

    

    

Таблиця 21 – Загальні відомості про будівлю 

Адреса Вулиця Срамлі 1-5, Будапешт 

Розташування 47.59659538953291, 19.04716519422033 

Рік будівництва 1975 (2016 частково відремонтований) 

Кількість квартир 96 

Кількість жителів 150 

Опалювана площа 5392 м2 

Зауваження Будівля має 5 окремих під'їздів. 
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Таблиця 22 – Інформація про огороджувальні конструкції будівлі 

Композиція зовнішніх 
стін 
Площа зовнішніх стін 

Два шари залізобетону приблизно 38 см 
Два шари залізобетону приблизно 38 см з ізоляцією, EPS 10 см 
3516 м2 
1857 м2 

Зовнішні вікна та двері Дерев'яний каркас, одинарний і подвійний склопакет 389 м2 
Рама ПВХ, подвійний або потрійний склопакет 450 м2 
Алюмінієвий каркас, подвійний або потрійний склопакет 8 м2 
Всього 353 вікна та двері площею 847 м2 

Тип даху Плоский дах 

Композиція даху Залізобетон 15 см, теплоізоляція 5 см, бітум 

Площа даху 1269 м2 

Тип підвалу Неопалюваний підвал, 1,0 м під землею та 1,3 м над землею 

Таблиця 23 – Інформація про систему опалення 

Система опалення Централізоване опалення 

Паливо Природний газ 

Початок опалювального 
сезону 

15 жовтня 

Закінчення 
опалювального сезону 

15 квітня 

Зауваження Дати є приблизними, але зазвичай вони залежать від зовнішньої 
температури та прогнозу погоди. Поширеною причиною початку 
опалення є середньодобова температура 10 °C або нижче. 
Вночі опалення температура опалення знижується. 
Один тепло лічильник на всю будівлю. Підстанція містить 
теплообмінник, циркуляційні насоси, клапани та тепло лічильник, 
доступна тільки для уповноваженого персоналу. 
Труби в підвалі в хорошому стані, але їх ізоляція ні. 
Всі радіатори оснащені термостатичними клапанами. 
Деякі квартири обладнані кондиціонерами, які час від часу також 
використовуються для опалення. 

Таблиця 24 – Інформація про систему освітлення 

Лампочки в квартирах Середня потужність на квартиру становить близько 360 Вт (4×75 Вт 
лампи розжарювання, 4×15 Вт світлодіодні). 

Лампочки в місцях 
загального користування 

Світлодіодні лампочки. Датчики руху. 

Таблиця 25 – Інформація про систему гарячого водопостачання 

Джерело енергії Природний газ 

Опис системи Місцеве комунальне підприємство централізованого опалення також 
готує та доставляє в будівлі гарячу воду. Споживання вимірюється для 
кожної квартири окремо. Системи для підігріву води в будівлі не 
встановлені. 
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Таблиця 26 – Потреби в енергії в поточному стані 

Опалення 950 212 кВт·год/рік, 176,23 кВт·год/м2рік 

Гаряча вода 86 272 кВт/год 

Освітлення 33 215 кВт·год/рік, 6,16 кВт·год/м2рік 

Таблиця 27 – Інформація про ціни на енергоносії та паливо 

Централізоване опалення 9344 HUF/МВт·год 

Гаряча вода 9344 HUF/МВт·год 

Електрика 37 460 HUF/МВт·год 

Заходи, що пропонуються 

У наступних таблицях описано заходи, що пропонуються, приблизні обсяги матеріалів та робочої сили, 

необхідних для їх реалізації, включаючи економію енергії (кВт·год/рік) та грошових коштів (HUF/рік). 

Все розраховується відповідно до методології та умов, описаних у розділі 2. 

Таблиця 28 – Заходи для огороджувальних конструкцій 

Опис Теплоізоляція зовнішніх стін мінераловатними панелями (12 см) і XPS 
панелями (12 см), з усіма додатковими роботами навколо отворів в зоні 
зволоження. Оздоблення згідно специфікації виробника. 

Кількість 3516 м2 

Економія 233 489 кВт-год/рік, 43,30 кВт-год/м2рік, 24,57% 
2 181 721 HUF/рік 

Опис Теплоізоляція плоского даху панелями XPS (10 см) та встановлення нової 
гідроізоляції. Оздоблення гравійною або бетонною плиткою. 

Кількість 1269 м2 

Економія 100 822 кВт-год/рік, 18,70 кВт-год/м2рік, 10,61% 
942 081 HUF/рік 

Опис Заміна невідповідних вікон і дверей на енергозберігаючі склопакети, 
рами з ПВХ, Uw=1,0 Вт/м2К. Заміна вхідних дверей на нові алюмінієві з 
терморозривом Uw=1,2 Вт/м2К. 

Кількість 846 м2 

Економія 160 680 кВт-год/рік, 29,80 кВт-год/м2рік, 16,91% 
1 501 394 HUF/рік 

Опис Теплоізоляція неопалюваної стелі підвалу панелями EPS товщиною 10 см. 

Кількість 1269 м2 

Економія 35 587 кВт-год/рік, 6,60 кВт-год/м2рік, 3,75%  
332 525 HUF/рік 
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Таблиця 29 – Заходи щодо опалення, підігріву гарячої води та системи освітлення будівлі 

Опис Заміна ламп розжарювання на світлодіодні. 

Кількість 384 світлодіодні лампочки, 15 Вт 

Економія 21 460 кВт-год/рік, 3,98 кВт-год/м2рік, 64,61%  
803 892 HUF/year 

Опис Установка плоских сонячних колекторів для приготування гарячої води. 
Установку необхідно підключити до існуючої системи з 
теплообмінником. Розрахункова ємність резервуарів гарячої води 6300 
літрів. Включає в себе систему регулювання, насосну групу, 
розширювальні баки та систему трубопроводів для розподілу води. 

Кількість 100 м2 колекторів, резервуари ємністю 6300 літрів, трубопроводи згідно 
з основним проектом. 

Економія 83 804 кВт год/рік, 15,54 кВт год/м2рік, 97,14% 
783 065 HUF/year 

Опис Монтаж фотоелектричних панелей загальною потужністю 72 кВт. Захід 
включає розробку головного проекту та іншої технічної документації, 
встановлення модуля фотоелектричних панелей, інвертора постійного / 
змінного струму, опор, усіх необхідних кабелів та проводів, системи 
контролю та автоматизації і тестування обладнання. 

Кількість 500 м2 фотоелектричних панелей, потужність 72 кВт 

Економія 89 700 кВт/год 
3 360 162 HUF/рік 

Зауваження 

Як можна бачити, кількість енергії, необхідної для опалення, знижується на 56% за рахунок повної 

теплоізоляції огороджувальних конструкцій будівлі. Це не так багато, як можна було б очікувати, але 

значна частина будівлі вже утеплена. Найбільший внесок робить захід з утеплення стін, який знижує 

потребу в теплі на 25%. Перехід на світлодіодні лампочки може зменшити споживання електроенергії 

для освітлення на 65%. Сонячні колектори для підігріву води, встановлені на даху, можуть забезпечити 

97% від об’єму гарячої води будівлі, тобто забезпечити майже всі потреби в гарячій воді. 
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4.2. Вулиця Тімар 15, Будапешт 

Поточний стан 

Наступні фотографії показують будівлю та її поточний стан. 

Рисунок 9 – Будівля по вулиці Тімар 15, Будапешт 
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На наступних фото показані деталі системи опалення квартир, а також труб, що використовуються для 

газорозподілу в квартирах. 

Рисунок 10 – Деталі системи опалення в будинку та квартирах 

    

На наступних фотографіях представлені деталі стану будівлі за допомогою термографії. Таким чином 
можна дати якісну оцінку стану огороджувальних конструкцій будівлі. 

Рисунок 11 – Термографія будівлі 

    

    

У наступних таблицях наведено детальну інформацію про систему опалення та про огороджувальні 
конструкції будівлі. 
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Таблиця 30 – Загальні відомості про будівлю 

Адреса Вулиця Тімар 15, Будапешт 

Розташування 47.534729194714956, 19.038644957816526 

Рік будівництва 1899 

Кількість квартир 36 

Кількість жителів 50 

Опалювана площа 1463 м2 

Зауваження  

Таблиця 31 – Інформація про огороджувальні конструкції будівлі 

Композиція зовнішніх 
стін 

Штукатурка 5 см, повна цегла 65 см 

Площа зовнішніх стін 2348 м2 

Зовнішні вікна та двері Дерев'яний каркас, склопакет одинарний і подвійний 215 м2 
Рама ПВХ, склопакет 151 м2 
Каркас металевий, без скління 5 м2 
Всього 96 вікон і дверей площею 372 м2 

Тип даху Неопалюване та вентильоване горище, дерев'яна конструкція даху, 
покрита глиняною черепицею 

Композиція даху Дерев'яні балки, дерев'яні плити, засипка глини, гравію та шлаку 

Площа даху 570 м2 

Тип підвалу Неопалюваний підвал, 1,6 м під землею та 0,6 м над землею 

Таблиця 32 – Інформація про систему опалення 

Система опалення Індивідуальні газові печі та комбіновані конденсаційні котли 

Паливо Природний газ 

Початок опалювального 
сезону 

При необхідності для кожної квартири окремо. 

Закінчення 
опалювального сезону 
Зауваження Деякі квартири обладнані кондиціонерами, які іноді також 

використовуються для опалення. 

Відремонтовано освітлення в приміщеннях загального користування (встановлено світлодіодні 
лампочки та таймери). Для освітлення квартир використовуються різні типи ламп, як правило, лампи 
розжарювання та світлодіодні, останні використовуються все частіше. 

Table 33 – Інформація про систему освітлення 

Лампочки в квартирах Середня потужність на квартиру становить близько 195 Вт (2×75 Вт 
лампи розжарювання, 3×15 Вт світлодіоди). 

Лампочки в місцях 
загального користування 

Світлодіодні лампочки, датчики руху. 

 



 

35 
 

 

Таблиця 34 – Інформація про систему гарячого водопостачання 

Джерело енергії Природний газ, електроенергія 

Опис системи Індивідуальні газові та електричні котли 

Таблиця 35 – Потреби в енергії в поточному стані 

Опалення 243 271 кВт·год/рік, 166,28 кВт·год/м2рік 

Гаряча вода 23 408 кВт·год/рік 

Освітлення 7681 кВт·год/рік, 5,25 кВт·год/м2рік 

Таблиця 36 – Інформація про ціни на енергоносії та паливо 

Природний газ 10 314 HUF/МВт·год 

Електрика 37 460 HUF/МВт·год 

Заходи, що пропонуються 

У наступних таблицях описано заходи, що пропонуються, приблизні обсяги матеріалів та робочої сили, 

необхідних для його реалізації, включаючи економію енергії (кВт·год/рік) та грошових коштів (HUF/рік). 

Все розраховується відповідно до методології та умов, описаних у розділі 2. 

Таблиця 37 – Заходи для огороджувальних конструкцій 

Опис Теплоізоляція зовнішніх стін мінеральною ватою (10 см) і панелями XPS 
(10 см) в зоні зволоження з усіма додатковими роботами навколо 
отворів. Оздоблення згідно специфікації виробника. 

Кількість 1319 м2 

Економія 89 150 кВт-год/рік, 60,94 кВт-год/м2рік, 36,65% 
919 493 HUF/рік 

Опис Теплоізоляція перекриття між останнім поверхом та неопалюваним 
горищем. Утеплення плитами мінеральної вати (10 см), покритими 
дерев'яними плитами. 

Кількість 570 м2 

Економія 14 091 кВт-год/рік, 9,63 кВт-год/м2рік, 5,79%  
145 335 HUF/рік 

Опис Заміна невідповідних вікон і дверей на нові склопакети з низьким рівнем 
ЕП з рами з ПВХ, Uw=1,0 Вт/м2К. Заміна вхідних дверей на нові 
алюмінієві двері з терморозривом, Uw=1,2 Вт/м2К. 

Кількість 372 м2 

Економія 53 975 кВт-год/рік, 36,89 кВт-год/м2рік, 22,19% 
504 342 HUF/рік 

Опис Теплоізоляція неопалюваної стелі підвалу панелями EPS товщиною 10 см. 

Кількість 430 м2 

Економія 13 997 кВт-год/рік, 9,57 кВт-год/м2рік, 5,75% 
130 788 HUF/рік 
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Опис Закриття сходів до атріуму в центральній частині будівлі. Двері з 
алюмінієвих профілів з термічним роз’єднанням, Uw=1,2 Вт/м2К. 

Кількість 42 м2 

Економія 11 105 кВт-год/рік, 7,59 кВт-год/м2рік, 4,56% 
103 765 HUF/рік 

Таблиця 38 – Заходи щодо опалення, підігріву гарячої води та системи освітлення будівлі 

Опис Заміна ламп розжарювання на світлодіодні. 

Кількість 384 світлодіодні лампочки, 15 Вт 

Економія 3248 кВт-год/рік, 2,22 кВт-год/м2рік, 42,29% 
121 670 HUF/рік 

Опис Монтаж плоских сонячних колекторів для гарячої води. Систему 
необхідно підключити до існуючої системи подачі гарячої води з 
теплообмінником, розташованим на підстанції. Розрахункова місткість 
баків гарячої води 2000 л. Система включає в себе модуль управління, 
групу насосів, розширювальні баки та систему трубопроводів. 
При необхідності включити додаткову конструкцію, яка буде з’єднана з 
існуючою конструкцією в будівлі. 

Кількість 30 м2 колекторів, резервуари ємністю 2000 літрів, монтаж та 
трубопроводів по основному проекту 

Економія I25 141 кВт-год/рік, 17,18 кВт-год/м2 рік, 107,40% (більше, ніж потрібно) 
259 304 HUF/рік 

Опис Монтаж фотоелектричних панелей загальною потужністю 14 кВт. Захід 
включає розробку головного проекту та іншої технічної документації, 
встановлення модуля фотоелектричних панелей, інвертора 
постійного/перемінного струму, опор, усіх необхідних кабелів та 
проводів, системи контролю та автоматизації та тестування обладнання. 
При необхідності включає опорну конструкцію, яка буде з’єднана з 
існуючою конструкцією в будівлі. 

Кількість 
Економія 

100 м2 фотоелектричних панелей, потужність 14 кВт 
17 928 кВт·год/рік, 12,25 кВт·год/м2рік 
671 583 HUF/рік 

Зауваження 

Як бачимо, енергія, необхідна для опалення, зменшується на 75% за рахунок повної ізоляції 

огороджувальних конструкцій будівлі. Економії енергії найбільше сприяє захід з утеплення стін, що 

зменшує потреби в теплі на 37%. Трохи менше, 27%, можна досягти шляхом заміни старих вікон і 

дверей, а також через захід із закриття сходів у внутрішньому дворі. Перехід на світлодіодні лампочки 

може зменшити споживання електроенергії для освітлення на 42%. Сонячні колектори, встановлені на 

даху, можуть забезпечити 107% гарячої води в будівлі, тобто трохи більше, ніж необхідно. 
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5. Литва 

5.1. Вулиця Гедиміно 30, Кайшадорис 

Поточний стан 

Наступні фотографії показують будівлю та її поточний стан. 

Рисунок 12 – Будинок на вулиці Гедиміно 30, Кайшадорис 
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Наступні фотографії показують деталі системи опалення, яка використовується в будівлі. Крім труб 
системи опалення, на малюнку 13 можна побачити трубопровід для гарячої води, оскільки він 
забезпечується тим же комунальним підприємством, що й централізоване опалення. 

Рисунок 13 – Деталі системи опалення в будинку та в квартирах

    

    

Наступні фотографії показують систему освітлення в будівлі та лампочки. Освітлення оновлено 
частково в приміщеннях загального користування (встановлено світлодіодні лампочки та датчики 
руху). Для освітлення квартир використовуються різні типи ламп, як правило, лампи розжарювання та 
світлодіодні, і останні використовуються все частіше. 

Рисунок 14 – Деталі системи освітлення в приміщеннях загального користування та в квартирах 
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Рисунок 15 – Термографія будівлі 

    

    

У наступній таблиці наведено детальну інформацію про систему опалення та про огороджувальні 
конструкції будівлі. 

Таблиця 39 – Загальні відомості про будівлю 

Адреса Вулиця Гедиміно 30, Кайшадорис 

Розташування 54.86251278951356, 24.45611899820151 

Рік будівництва 1971 (2019 частково відремонтовано) 

Кількість квартир 26 

Кількість жителів 50 

Опалювана площа 1832 м2 

Зауваження Перший поверх використовується для невеликих магазинів. 

Таблиця 40 – Інформація про огороджувальні конструкції будівлі 

Композиція зовнішніх 
стін 

Бетонні блоки та штукатурка, 45 см 

Площа зовнішніх стін 1368 м2 

Зовнішні вікна та двері Дерев'яний каркас, одинарний і подвійний склопакет 13 м2 
Рама ПВХ, склопакет 256 м2 
Алюмінієвий каркас, подвійний або потрійний склопакет 78 м2 
Всього 148 вікна та двері 347 м2 
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Тип даху Плоский дах 

Композиція даху Залізобетон 35 см, теплоізоляція 5 см 

Площа даху 503 м2 

Тип підвалу Неопалюваний підвал, повністю під землею 

Таблиця 41 – Інформація про систему опалення 

Система опалення Централізоване опалення 

Паливо Дерев’яна щепа 

Початок опалювального 
сезону 

15 жовтня 

Закінчення 
опалювального сезону 

15 квітня 

Зауваження Дати є приблизними. Поширеною причиною початку опалення є 
середньодобова температура 10 °C або нижче. На ніч температура 
опалення знижується. 
Один тепловий лічильник на всю будівлю. 
Радіатори не оснащені термостатичними клапанами. Регулювання 
температури теплоносія здійснюється комунальним підприємством 
вручну, після того, як мешканці просять підвищити/знизити температуру. 

Таблиця 42 – Інформація про систему освітлення 

Лампочки в квартирах Середня потужність на квартиру становить близько 270 Вт (3×75 Вт 
лампи розжарювання, 3×15 Вт світлодіоди). 

Лампочки в місцях 
загального користування 

Світлодіодні лампочки. Датчики руху. 

Таблиця 43 – Інформація про систему гарячого водопостачання 

Джерело енергії Дерев’яна щепа 

Опис системи Комунальне підприємство централізованого опалення також здійснює 
підігрів та доставку гарячої води. Споживання гарячої води вимірюється 
для кожної квартири окремо. В будівлі не встановлено жодних пристроїв 
для підігріву води. 

Таблиця 44 – Потреби в енергії в поточному стані 

Опалення 398 731 кВт·год/рік, 217,65 кВт·год/м2рік 

Гаряча вода 29 312 кВт·год/рік 

Освітлення 8958 кВт·год/рік, 4,89 кВт·год/м2рік 

Таблиця 45 – Інформація про ціни на енергоносії та паливо 

Централізоване опалення 73 євро/МВт·год 

Гаряча вода 73 євро /МВт·год 

Електрика 164 євро/МВт·год 
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Заходи, що пропонуються 

У наступних таблицях описано заходи, що пропонуються, приблизні обсяги матеріалів та робочої сили, 

необхідних для їх реалізації, включаючи економію енергії (кВт·год/рік) та грошових коштів (євро/рік). 

Все розраховується відповідно до методології та умов, описаних у розділі 2. 

Таблиця 46 – Заходи для огороджувальних конструкцій 

Опис Теплоізоляція зовнішніх стін мінераловатними панелями (15 см) і XPS 
панелями (15 см), з усіма додатковими роботами навколо отворів в зоні 
зволоження. Оздоблення згідно специфікації виробника. 

Кількість 1368 м2 

Економія 145 482 кВт·год/рік, 79,41 кВт·год/м2рік, 36,49% 
10 620 євро/рік 

Опис Теплоізоляція плоского даху панелями XPS (20 см) та встановлення нової 
гідроізоляції. Оздоблення гравійною або бетонною плиткою. 

Кількість 503 м2 

Економія 77 210 кВт·год/рік, 42,15 кВт·год/м2рік, 19,36% 
5636 євро/рік 

Опис Заміна неенергоефективних вікон і дверей на нові енергоефективні вікна 
з склопакетами та з рамами з ПВХ, Uw=1,0 Вт/м2К. 

Кількість 13 м2 

Економія 1614 кВт·год/рік, 0,88 кВт·год/м2рік, 0,40% 
118 євро/рік 

Опис Теплоізоляція стелі неопалюваного підвалу панелями EPS товщиною 15 см. 

Кількість 503 м2 

Економія 48 439 кВт·год/рік, 26,44 кВт·год/м2рік, 12,15% 
3536 євро/рік 

Таблиця 47 – Заходи щодо опалення, підігріву гарячої води та системи освітлення будівлі 

Опис Заміна ламп розжарювання на світлодіодні. 

Кількість 78 світлодіодних лампочок, 15 Вт 

Економія 6212 кВт·год/рік, 3,39 кВт·год/м2рік, 69,34% 
1019 євро/рік 

Опис Повномасштабна реконструкція системи опалення по всьому будинку. 
Демонтаж існуючих труб та радіаторів, установка нових, оснащених 
термостатичними клапанами. Установка балансувальних клапанів. 
Тестування та введення в експлуатацію системи. 

Кількість Розробка основного проекту та технічної документації на нову систему 
опалення, демонтаж усієї існуючої системи опалення, закупівля та 
монтаж 135 нових металевих панельних радіаторів, 135 термостатичних 
клапанів, 30 балансувальних клапанів, трубопроводів та елементів 
трубопроводів, випробування та введення в експлуатацію 

Економія 51 180 кВт·год/рік, 27,94 кВт·год/м2рік 
3736 євро/рік 

Опис Установка вакуумних сонячних колекторів для приготування гарячої 
води. Систему необхідно підключити до існуючої ГВП з 
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теплообмінником, розташованим на підстанції. Розрахункова ємність 
резервуарів гарячої води 1900 літрів. Нова система включає модуль 
регулювання, насосну групу, розширювальні баки та систему 
трубопроводів. 

Кількість Вакуумні сонячні колектори 30 м2, резервуари ємністю 1900 літрів, 
монтаж і трубопроводи за основним проектом. 

Економія 25 141 кВт·год/рік, 13,72 кВт·год/м2рік, 85,77% 
1835 євро/рік 

Опис Монтаж фотоелектричних панелей загальною потужністю 43 кВт. Захід 
включає розробку головного проекту та іншої технічної документації, 
встановлення модуля фотоелектричних панелей , інвертора 
постійного/перемінного струму, опор, усіх необхідних кабелів та 
проводів, системи контролю та автоматизації та тестування обладнання. 

Кількість 300 м2 фотоелектричних панелей, потужність 43 кВт 

Економія 43 330 кВт·год/рік, 23,65 кВт·год/м2рік  
7106 євро/рік 

Зауваження 

Як бачимо, при повній теплоізоляції огороджувальних конструкцій будівлі, енергія, необхідна для 

опалення, зменшується на 68%. Найбільше сприяє утеплення стін, що зменшує потреби в теплі на 36%. 

Покрівля дає 19% загальної економії. Оскільки майже всі вікна вже замінені, цей захід вносить 

незначний внесок – 0,40%. Перехід на світлодіодні лампочки може зменшити споживання 

електроенергії для освітлення на 65%. Значної економії можна досягти за рахунок заміни всієї системи 

опалення в будівлі, з усіма її складовими. Сонячні колектори, встановлені на даху, могли б забезпечити 

86% гарячої води в будівлі, але вони повинні бути вакуумного типу. 
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5.2. Вулиця Жемайтес 3, Таураге 

Поточний стан 

Наступні фотографії показують будівлю та її поточний стан. 

Рисунок 16 – Будинок на вулиці Жемайтес 3, Таураге 

    

    

    

Наступні фотографії показують деталі системи опалення, яка використовується в будівлі. Крім труб 
системи опалення, на малюнку 17 можна побачити трубопровід для гарячої води, який забезпечується 
тим же комунальним підприємством, що й централізоване опалення. 
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Рисунок 17 – Деталі системи опалення в будинку та в квартирах 

    

    

Наступні фотографії показують систему освітлення в будівлі та лампочки. Освітлення в приміщеннях 

загального користування частково оновлено (встановлено світлодіодні лампочки та датчики руху). Для 

освітлення квартир використовуються різні типи ламп, як правило, лампи розжарювання та 

світлодіодні, останні використовуються все частіше. 

Рисунок 18 – Деталі системи освітлення в приміщеннях загального користування та в квартирах 
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Рисунок 19 – Термографія будівлі 

    

    

    

    



 

46 
 

 

У наступних таблицях наведено детальну інформацію про систему опалення та про огороджувальні 

конструкції будівлі. 

Таблиця 48 – Загальні відомості про будівлю 

Адреса Вулиця Жемайтес, 3, Таураге  

Розташування 55.25455663657378, 22.29361651675398 

Рік будівництва 1976 (2019 частково відремонтовано) 

Кількість квартир 19 

Кількість жителів 40 

Опалювана площа 1343 м2 

Зауваження  

Таблиця 49 – Інформація про огороджувальні конструкції будівлі 

Композиція зовнішніх 
стін 

Силікатна цегла і штукатурка, 35 см 

Площа зовнішніх стін 863 м2 

Зовнішні вікна та двері Рама ПВХ, склопакет 266 м2 
Всього 69 вікон і дверей площею 266 м2 

Тип даху Плоский дах 

Композиція даху Залізобетон 35 см, теплоізоляція 5 см, гравій 8 см 

Площа даху 264 м2 

Тип підвалу Неопалюваний підвал, 0,6 м під землею, 1,8 м над землею 

Таблиця 50 – Інформація про систему опалення 

Система опалення Централізоване опалення 

Паливо Дерев’яна щепа 

Початок опалювального 
сезону 

15 жовтня 

Закінчення 
опалювального сезону 

15 квітня 

Зауваження Дати є приблизними. Поширеною причиною початку опалення є 
середньодобова температура 10 °C або нижче. На ніч температура 
опалення зменшується. 
Один тепловий лічильник на всю будівлю. 
Радіатори не оснащені термостатичними клапанами. Регулювання 
температури теплоносія здійснюється комунальним підприємством 
вручну, після того, як мешканці просять підвищити/знизити температуру. 
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Таблиця 51 – Інформація про систему освітлення 

Лампочки в квартирах Середня потужність на квартиру становить близько 255 Вт (3×75 Вт лампи 
розжарювання, 2×15 Вт світлодіоди). 

Лампочки в місцях 
загального користування 

Світлодіодні лампочки. Датчики руху. 

Таблиця 52 – Інформація про систему гарячого водопостачання 

Джерело енергії Дерев’яна щепа 

Опис системи Комунальне підприємство централізованого опалення також здійснює 
підігрів та доставку гарячої води. Споживання гарячої води вимірюється 
для кожної квартири окремо. В будівлі не має жодних додаткових 
пристроїв для підігріву води. 

Таблиця 53 – Поточні потреби в енергії  

Опалення 216 562 кВт·год/рік, 161,25 кВт·год/м2рік 

Гаряча вода 21 488 кВт·год/рік 

Освітлення 6003 кВт·год/рік, 4,47 кВт·год/м2рік 

Table 54 – Інформація про ціни на енергоносії та паливо 

Централізоване опалення 45 євро/МВт·год 

Гаряча вода 45 євро/МВт·год 

Електрика 164 євро/МВт·год 

Заходи, що пропонуються 

У наступних таблицях описано заходи, що пропонуються, приблизні обсяги матеріалів та робочої сили, 

необхідні для їх реалізації, включаючи економію енергії (кВт·год/рік) та грошових коштів (євро/рік). Все 

розраховується відповідно до методології та умов, описаних у розділі 2. 

Table 51 – Заходи для огороджувальних конструкцій  

Опис Теплоізоляція зовнішніх стін мінераловатними панелями (15 см) і XPS 
панелями (15 см), з усіма додатковими роботами навколо отворів в зоні 
зволоження. Оздоблення згідно специфікації виробника. 

Кількість 863 м2 

Економія 92 431 кВт·год/рік, 68,82 кВт·год/м2рік, 42,68% 
4159 євро/рік 

Опис Теплоізоляція плоского даху панелями XPS (20 см) та встановлення нової 
гідроізоляції. Оздоблення гравійною або бетонною плиткою. 

Кількість 365 м2 

Економія 43 657 кВт·год/рік, 32,51 кВт·год/м2рік, 20,16% 
1965 євро/рік 

Опис Теплоізоляція стелі неопалюваного підвалу панелями EPS товщиною 15 см. 

Кількість 365 м2 

Економія 16 426 кВт·год/рік, 12,23 кВт·год/м2рік, 7,58% 
739 євро/рік 
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Таблиця 56 – Заходи щодо опалення, підігріву гарячої води та системи освітлення будівлі 

Опис Заміна ламп розжарювання на світлодіодні. 

Кількість 57 світлодіодних лампочок, 15 Вт 

Економія 2825 кВт·год/рік, 2,10 кВт·год/м2рік, 47,06% 
463 євро/рік 

Опис Часткова реконструкція системи опалення у всьому будинку. Установка 
термостатичних клапанів. Тестування та введення в експлуатацію 
системи. 

Кількість Монтаж 105 термостатичних клапанів, тестування та введення в 
експлуатацію 

Економія 31 015 кВт·год/рік, 23,09 кВт·год/м2рік 
1396 євро/рік 

Опис Установка вакуумних сонячних колекторів для приготування гарячої води. 
Систему необхідно підключити до існуючої системи з теплообмінником, 
розташованої на підстанції. Розрахункова ємність резервуарів гарячої 
води 1600 літрів. Включає систему регулювання, насосну групу, 
розширювальні баки та систему розподільчих трубопроводів. 

Кількість Вакуумні колектори 25 м2, резервуари ємністю 1600 літрів, монтаж та 
трубопроводи за основним проектом. 

Економія 20 951 кВт·год/рік, 15,60 кВт·год/м2рік, 97,50% 
943 євро/рік 

Опис Монтаж фотоелектричних панелей загальною потужністю 28 кВт. Захід 
включає розробку головного проекту та іншої технічної документації, 
встановлення модуля фотоелектричних панелей, інвертора 
постійного/перемінного струму, опор, усіх необхідних кабелів та 
проводів, системи контролю та автоматизації і тестування обладнання. 

Кількість 200 м2 фотоелектричних панелей, потужність 28 кВт 

Економія 28 886 кВт·год/рік, 21,51 кВт·год/м2рік 
4737 євро/рік 

Зауваження 

Як бачимо, кількість енергії, необхідної для опалення будівлі, зменшується на 70% за рахунок повної 

ізоляції огороджувальних конструкцій. Найбільше зменшенню потреб в теплі сприяє утеплення стін, 

що складає 43%. Покрівля дає 20% загальної економії. Перехід на світлодіодні лампочки може 

зменшити споживання електроенергії для потреб освітлення на 47%. Сонячні колектори, встановлені 

на даху, можуть забезпечити 98% потреб в гарячій воді в будівлі, але вони повинні бути вакуумного 

типу. Площа даху може бути використана для фотоелектричних панелей, які можуть забезпечити 

достатньо електроенергії, щоб повністю покрити енергетичні потреби системи освітлення в будівлі. 
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6. Північна Македонія 

6.1. Юрія Гагаріна 49, Скоп'є 

Поточний стан 

Наступні фотографії показують будівлю та її поточний стан. 

Рисунок 20 – Будівля на Юрія Гагаріна 49, Скоп'є 

    

    

    

Наступні фотографії показують деталі системи опалення, яка використовується в будівлі. 
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Рисунок 21 – Деталі системи опалення в будинку та в квартирах 

    

    

Наступні фотографії показують систему освітлення в будівлі та лампочки. Лампочки в місцях загального 

користування частково замінено на світлодіодні, з таймерами. Для освітлення квартир 

використовуються різні типи ламп, як правило, розжарювання, люмінесцентні та світлодіодні. 

Рисунок 22 – Деталі системи освітлення в приміщеннях загального користування та в квартирах 

    

На наступних фотографіях представлені деталі стану будівлі за допомогою термографії. Таким чином 
можна дати якісну оцінку стану огороджувальних конструкцій будівлі. 
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Рисунок 23 – Термографія будівлі 

    

    

У наступних таблицях наведено детальну інформацію про систему опалення та про огороджувальні 
конструкції будівлі. 
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Таблиця 57 – Загальні відомості про будівлю 

Адреса Юрія Гагаріна 49, Скоп’є 

Розташування 41.99580374226422, 21.399333151077794 

Рік будівництва 1972 

Кількість квартир 52 

Кількість жителів 150 

Опалювана площа 4335 м2 

Зауваження  

Таблиця 58 – Інформація про огороджувальні конструкції будівлі 

Композиція зовнішніх 
стін 

Глиноземні блоки та штукатурка, 30 см 

Площа зовнішніх стін 2185 м2 

Зовнішні вікна та двері Дерев'яний каркас, склопакет 30 м2 
Рама ПВХ, склопакет 750 м2 
Рама алюмінієва, склопакет 48 м2 
Всього 244 вікна та двері площею 828 м2 

Тип даху Плоский дах 

Композиція даху Залізобетон 12 см, гравій 8 см 

Площа даху 1020 м2 

Тип підвалу Неопалюваний підвал, під землею 1,2 м, над землею 1,0 м 

Таблиця 59 – Інформація про систему опалення 

Система опалення Централізоване опалення 

Паливо Природний газ 

Початок опалювального 
сезону 

15 жовтня 

Закінчення 
опалювального сезону 

15 квітня 

Зауваження Дати є приблизними. Поширеною причиною початку опалення є 
середньодобова температура 10 °C або нижче. На ніч температура 
опалення зменшується. 
Один теплові лічильник на всю будівлю. 
Радіатори не оснащені термостатичними клапанами. 

Таблиця 60 – Інформація про систему освітлення 

Лампочки в квартирах Середня потужність на квартиру становить близько 270 Вт (3×75 Вт лампи 
розжарювання, 3×15 Вт світлодіоди). 

Лампочки в місцях 
загального користування 

Світлодіодні лампочки. Встановлені таймери з ручним керуванням. 
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Таблиця 61 – Інформація про систему гарячого водопостачання 

Джерело енергії Електрична енергія 

Опис системи Індивідуальні електричні котли 

Таблиця 62 – Потреби в енергії в поточному стані 

Централізоване 
опалення 

528 147 кВт·год/рік, 121,83 кВт·год/м2рік 

Гаряча вода 69 360 кВт·год/рік 

Електрика 20 331 кВт·год/рік, 4,69 кВт·год/м2рік 

Таблиця 63 – Інформація про ціни на енергоносії та паливо 

Централізоване опалення 29 євро/МВт·год 

Електрика 100 євро/МВт·год 

Заходи, що пропонуються 

У наступних таблицях описано заходи, що пропонуються, приблизні обсяги матеріалів та робочої сили, 

необхідні для їх реалізації, та економію енергії (кВт·год/рік) і грошових коштів (євро/рік). Все 

розраховується відповідно до методології та умов, описаних у розділі 2. 

Таблиця 64 – Заходи для огороджувальних конструкцій 

Опис Теплоізоляція зовнішніх стін мінеральною ватою (10 см) і панелями XPS 
(10 см) з усіма додатковими роботами навколо отворів в зоні 
зволоження. Оздоблення згідно специфікації виробника. 

Кількість 2185 м2 

Економія 132 984 кВт·год/рік, 30,68 кВт·год/м2рік, 25,18% 
3857 євро/рік 

Опис Теплоізоляція плоского даху панелями XPS (15 см) та встановлення нової 
гідроізоляції. Оздоблення гравійною або бетонною плиткою. 

Кількість 1020 м2 

Економія 122 351 кВт·год/рік, 28,22 кВт·год/м2рік, 23,17% 
3548 євро/рік 

Опис Заміна вікон і дверей на нові енергоефективні, склопакети з низько 
емісійним склом, рами з ПВХ, Uw=1,0 Вт/м2К. Заміна вхідних дверей на 
нові алюмінієві двері з терморозривом, Uw=1,2 Вт/м2К. 

Кількість 78 м2 

Економія 3913 кВт·год/рік, 0,90 кВт·год/м2рік, 0,74% 
114 євро/рік 

Опис Теплоізоляція стелі неопалюваного підвалу панелями EPS товщиною 10 см. 

Кількість 1020 м2 

Економія 21 758 кВт·год/рік, 5,02 кВт·год/м2рік, 4,12% 
979 євро/рік 
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Таблиця 65 – Заходи щодо опалення, підігріву гарячої води та системи освітлення будівлі 

Опис Заміна ламп розжарювання на світлодіодні. 

Кількість 156 світлодіодних лампочок, 15 Вт 

Економія 9871 кВт·год/рік, 2,28 кВт·год/м2рік, 48,55% 
987 євро/рік 

Опис Часткова реконструкція системи опалення у всьому будинку. Установка 
термостатичних клапанів. Тестування та введення в експлуатацію 
системи. 

Кількість Монтаж 265 термостатичних клапанів, тестування та введення в 
експлуатацію 

Економія 17 366 кВт·год/рік, 4,01 кВт·год/м2рік 
504 євро/рік 

Опис Установка плоских сонячних колекторів для приготування гарячої води. 
Систему необхідно підключити до існуючої системи з теплообмінником, 
розташованим на підстанції. Розрахункова ємність резервуарів гарячої 
води 5000 літрів. Система включає модуль регулювання, насосну групу, 
розширювальні баки та систему трубопроводів. 

Кількість 80 м2 панельних колекторів, резервуари ємністю 5000 літрів, монтаж і 
трубопроводи за основним проектом 

Економія 70 606 кВт·год/рік, 16,29 кВт·год/м2рік, 101,80% (більше ніж потрібно) 
7061 євро/рік 

Опис Монтаж фотоелектричних панелей загальною потужністю 74 кВт. Захід 
включає розробку головного проекту та іншої технічної документації, 
встановлення модуля фотоелектричних панелей, інвертора 
постійного/перемінного струму, опор, усіх необхідних кабелів та 
проводів, системи контролю та автоматизації і тестування обладнання. 

Кількість 500 м2 фотоелектричних панелей, потужність 74 кВт 

Економія 102 000 кВт·год/рік, 23,53 кВт·год/м2рік 
10 200 євро/рік 

Зауваження 

Як бачимо, за рахунок повної ізоляції огороджувальних конструкцій будівлі, кількість енергії, 

необхідної для опалення, зменшується на 53%. Найбільше зменшенню потреби в теплі сприяє 

утеплення стін із загальною економією 25%, тоді як покрівля зменшує потреби в теплі на 23%. Перехід 

на світлодіодні лампочки може зменшити споживання електроенергії для освітлення на 49%. Сонячні 

колектори, встановлені на даху, могли б забезпечити 102% гарячої води в будівлі, трохи більше, ніж 

необхідно. 
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6.2. Міле Поп Йорданов 70, Скоп'є 

Поточний стан 

Наступні фотографії показують будівлю та її поточний стан. 

Figure 24 – Будівля Міле Поп Йорданов 70, Скоп'є 

    

    

Лампочки в приміщеннях загального користування замінено на світлодіодні, оснащені датчиками руху. 

Для освітлення квартир використовуються різні типи ламп, як правило, розжарювання, люмінесцентні 

та світлодіодні. 

Рисунок 25 – Термографія будівлі 
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У наступних таблицях наведено детальну інформацію про систему опалення та про огороджувальні 
конструкції будівлі. 

Таблиця 66 – Загальні відомості про будівлю 

Адреса Міле Поп Йорданов 70, Скоп'є 

Розташування 41.995715771545925, 21.397344638593726 

Рік будівництва 1970 

Кількість квартир 50 

Кількість жителів 150 

Опалювана площа 3771 м2 

Зауваження  

Таблиця 67 – Інформація про огороджувальні конструкції будівлі 

Композиція зовнішніх 
стін 

30 см Глиноземні блоки і штукатурка, 30 см 

Площа зовнішніх стін 2305 м2 

Зовнішні вікна та двері Дерев'яний каркас, склопакет 38 м2 
Рама ПВХ, склопакет 659 м2 
Рама алюмінієва, склопакет 66 м2 
Всього 245 вікон і дверей на 763 м2 

Тип даху Плоский дах 
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Композиція даху Залізобетон 12 см, гравій 8 см 

Площа даху 429 м2 

Тип підвалу Неопалюваний підвал, повністю під землею 

Таблиця 6852 – Інформація про систему опалення 

Система опалення Централізоване опалення 

Паливо Природний газ 

Початок опалювального 
сезону 

15 жовтня 

Закінчення 
опалювального сезону 

15 квітня 

Зауваження Дати є приблизними. Поширеною причиною початку опалення є 
середньодобова температура 10 °C або нижче. На ніч температура 
опалення зменшується. 
Один тепловий лічильник на всю будівлю. 
Радіатори не оснащені термостатичними клапанами. 

Table 69 – Інформація про систему освітлення 

Лампочки в квартирах Середня потужність на квартиру становить близько 270 Вт (3×75 Вт лампи 
розжарювання, 3×15 Вт світлодіоди). 

Лампочки в місцях 
загального користування 

Світлодіодні лампочки. Оснащений датчиками руху. 

Таблиця 70 – Інформація про систему гарячого водопостачання 

Джерело енергії Електрична енергія 

Опис системи Індивідуальні електричні котли 

Таблиця 71 – Поточні потреби в енергії  

Опалення 373 234 кВт·год/рік, 98,97 кВт·год/м2рік 

Гаряча вода 60 336 кВт·год/рік 

Освітлення 15 650 кВт·год/рік, 4,15 кВт·год/м2рік 

Таблиця 72 – Інформація про ціни на енергоносії та паливо 

Централізоване опалення 29 євро/МВт·год 

Електрика 100 євро/МВт·год 

Заходи, що пропонуються 

У наступних таблицях описано заходи, що пропонуються, приблизні обсяги матеріалів та робочої сили, 

необхідні для їх реалізації, включаючи економію енергії (кВт·год/рік) та грошових коштів (євро/рік). Все 

розраховується відповідно до методології та умов, описаних у розділі 2. 
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Таблиця 73 – Заходи для огороджувальних конструкцій 

Опис Теплоізоляція зовнішніх стін мінеральною ватою (10 см) і XPS панелями 
(10 см) з усіма додатковими роботами навколо отворів в зоні 
зволоження. Оздоблення згідно специфікації виробника. 

Кількість 2305 м2 

Економія 126 668 кВт·год/рік, 33,59 кВт·год/м2рік, 33,94% 
3673 євро/рік 

Опис Теплоізоляція плоского даху панелями XPS (10 см) та встановлення нової 
гідроізоляції. Оздоблення гравійною або бетонною плиткою. 

Кількість 429 м2 

Економія 66 723 кВт·год/рік, 17,69 кВт·год/м2рік, 17,88% 
1935 євро/рік 

Опис Заміна вікон і дверей на нові енергозберігаючі, низько емісійні 
склопакети, рами з ПВХ, Uw=1,0 Вт/м2К. Заміна вхідних дверей на нові 
алюмінієві з терморозривом, Uw=1,2 Вт/м2К. 

Кількість 104 м2 

Економія 5999 кВт·год/рік, 1,59 кВт·год/м2рік, 1,61% 
174 євро/рік 

Опис Теплоізоляція стелі неопалюваного підвалу панелями EPS, 10 см. 

Кількість 429 м2 

Економія 20 712 кВт·год/рік, 5,49 кВт·год/м2рік, 5,55% 
932 євро/рік 

Таблиця 74 – Заходи щодо опалення, підігріву гарячої води та системи освітлення будівлі 

Опис Заміна ламп розжарювання на світлодіодні. 

Кількість 150 світлодіодних лампочок, 15 Вт 

Економія 10 483 кВт·год/рік, 2,78 кВт·год/м2рік, 66,99% 
1048 євро/рік 

Опис Часткова реконструкція системи опалення у всьому будинку. Установка 
термостатичних клапанів. Тестування та введення в експлуатацію 
системи. 

Кількість Монтаж 260 термостатичних клапанів, тестування та введення в 
експлуатацію. 

Економія 12272 кВт·год/рік, 3,25 кВт·год/м2рік 
356 євро/рік 

Опис Встановлення плоских сонячних колекторів для приготування гарячої 
води. Систему необхідно підключити до існуючої системи з 
теплообмінником, розташованим на підстанції. Розрахункова ємність 
резервуарів гарячої води 3800 літрів. Система включає модуль 
регулювання, насосну групу, розширювальні баки та систему 
трубопроводів. 

Кількість 60 м2 панельних колекторів, резервуарів ємністю 3800 літрів, монтаж та 
трубопроводи згідно з основним проектом 

Економія 52 954 кВт·год/рік, 14,04 кВт·год/м2рік, 87,77% 
5295 євро/рік 
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Опис Монтаж фотоелектричних панелей загальною потужністю 30 кВт. Захід 
включає розробку головного проекту та іншої технічної документації, 
встановлення модуля фотоелектричних панелей, інвертора 
постійного/перемінного струму, опор, усіх необхідних кабелів та 
проводів, системи контролю та автоматизації і тестування обладнання. 

Кількість 200 м2 фотоелектричних панелей, потужність 30 кВт 

Економія 40 800 кВт·год/рік, 10,82 кВт·год/м2рік 
4080 євро/рік 

Зауваження 

Як бачимо, кількість енергії, необхідної для опалення, зменшується на 59% за рахунок повної ізоляції 

огороджувальних конструкцій будівлі. Найбільше зменшенню потреби в теплі сприяє утеплення стін - 

на 34%. Покрівля дає 18% загальної економії. Оскільки майже всі вікна вже замінено, цей захід сприяє 

незначному зменшенню потреби в теплі — лише 1,60%. Перехід на світлодіодні лампочки може 

зменшити споживання електроенергії для освітлення на 67%. Сонячні колектори, встановлені на даху, 

могли б забезпечити 88% потреб гарячої води в будинку. 

 



 

60 
 

 

7. Україна 

7.1. Космонавтів 31, Одеса 

Поточний стан 

Наступні фотографії показують будівлю та її поточний стан. 

Рисунок 26 – Будинок за адресом вул. Космонавтів, 31, Одеса 

    

    

    

На наступних фото показані деталі системи опалення. 
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Рисунок 27 – Деталі системи опалення в будинку та квартирах 

    

 

На наступних фотографіях деталі стану будівлі представлені за допомогою термографії. Таким чином 
можна дати якісну оцінку стану огороджувальних конструкцій будівлі. 

Рисунок 28 – Термографія будівлі 
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У наступних таблицях наведено детальну інформацію про систему опалення та про огороджувальні 
конструкції будівлі. 

Таблиця 75 – Загальні відомості про будівлю 

Адреса вул. Космонавтів 31, Одеса 

Розташування 46.42505141565098, 30.707193301243436 

Рік побудови 1966 

Кількість квартир 80 

Кількість мешканців 125 

Опалювана площа  4181 м2 

Зауваження  

Таблиця 76 – Інформація про огороджувальні конструкції будівлі 

Композиція зовнішніх 
стін 

Штукатурка 5 см, повнотіла цегла 50 см  
Частково утеплений EPS 5 см 

Площа зовнішніх стін 2122 м2 

Зовнішні вікна та двері Дерев'яний каркас, склопакет 115 м2 
Рама ПВХ, подвійний або потрійний склопакет 482 м2 
Каркас сталевий, без скління 8 м2 

Всього 224 вікна та двері площею 605 м2 

Тип даху Плоский дах 
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Композиція стелі Залізобетон 30 см, гідроізоляція, гравій 20 см 

Площа стелі 984 м2 

Тип підвалу? Неопалюваний підвал, повністю підземний 

Таблиця 77 – Інформація про систему опалення 

Система опалення Централізоване опалення 

Паливо Природний газ 

Початок опалювального 
сезону 

15 жовтня 

Закінчення 
опалювального сезону 

15 квітня 

Зауваження Дати є приблизними. Поширеною причиною початку опалення є 
середньодобова температура 8 °C або нижче. На ніч температура 
нагрівання зменшується. 

 

Для освітлення місць загального користування використовуються переважно лампи розжарювання, 
оснащені таймерами. Для освітлення квартир використовуються різні типи ламп, як правило, 
розжарювання, люмінесцентні та світлодіодні. 

Таблиця 78 – Інформація про систему освітлення 

Лампочки в квартирах Середня потужність на квартиру становить близько 255 Вт (3×75 Вт 
лампи розжарювання, 2×15 Вт світлодіоди). 

Лампочки в місцях 
загального користування 

Лампи розжарювання, ручне включення, оснащені таймерами. 

 

Таблиця 79 – Інформація про систему гарячого водопостачання 

Джерело енергії Електрична енергія 

Опис системи Індивідуальні електричні котли 

 

Таблиця 80 – Потреби в енергії в поточному стані 

Опалення 542 350 кВт·год/рік, 129,72 кВт·год/м2рік 

Гаряча вода 66 896 кВт/год 

Освітлення 16 222 кВт-год/рік, 3,88 кВт-год/м2рік 

 

Таблиця 81 – Інформація про ціни на енергоносії та паливо 

Централізоване опалення 1058 грн/МВт-год 

Електрика 1680 грн/МВт-год 
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Заходи, що пропонуються 

У наступних таблицях описано запропоновані заходи, приблизні обсяги матеріалів та робочої сили 

(якщо можливо), необхідні для їх реалізації, та економію енергії (кВт·год/рік) і грошових коштів 

(грн./рік). Все розраховується відповідно до методології та умов, описаних у розділі 2. 

Таблиця 82 – Заходи для огороджувальних конструкцій 

Опис Теплоізоляція зовнішніх стін мінеральною ватою 
 (10 см) і панелями XPS (10 см), з усіма додатковими роботами навколо 
отворів в зоні зволоження. Оздоблення згідно специфікації виробника. 

Кількість 2122 м2 

Економія 117 023 кВт-год/рік, 27,99 кВт-год/м2рік, 21,58% 

Опис Теплоізоляція плоского даху панелями XPS (15 см) та встановлення нової 
гідроізоляції. Оздоблення гравійною або бетонною плиткою. 

Кількість 984 м2 

Економія 132 911 кВт-год/рік, 31,79 кВт-год/м2рік, 24,51% 

Опис Заміна невідповідних вікон і дверей на нові енергоефективні, склопакети 
з низько емісійним склом, рами з ПВХ, Uw=1,0 Вт/м2К. Заміна вхідних 
дверей на нові алюмінієві з терморозривом, Uw=1,2 Вт/м2К. 

Кількість 123 м2 

Економія 70 320 кВт-год/рік, 16,82 кВт-год/м2рік, 12,97% 

Опис Теплоізоляція неопалюваної стелі підвалу панелями EPS товщиною 10 см. 

Кількість 984 м2 

Економія 31 655 кВт-год/рік, 7,57 кВт-год/м2рік, 5,84% 

Таблиця 83 – Заходи щодо опалення, гарячої води та системи освітлення будівлі 

Опис Заміна ламп розжарювання на світлодіодні. 

Кількість 240 світлодіодних лампочок, 15 Вт 

Економія 7818 кВт-год/рік, 1,87 кВт-год/м2рік, 48,19% 

Опис Часткова реконструкція системи опалення у всьому будинку. Установка 
термостатичних клапанів. Тестування та введення в експлуатацію 
системи. 

Кількість Монтаж 400 термостатичних клапанів, тестування та введення в 
експлуатацію 

Економія 51 782 кВт·год/рік, 12,39 кВт·год/м2рік 

Опис Установка плоских сонячних колекторів для приготування гарячої води. 
Систему необхідно підключити до існуючої з теплообмінником, 
розташованим на підстанції. Розрахункова ємність резервуарів гарячої 
води 4500 літрів. Включає регулювання, насосну групу, розширювальні 
баки та систему трубопроводів. 

Кількість 70 м2 колекторів, резервуари ємністю 4500 літрів, монтаж та 
трубопроводи за основним проектом 

Економія 61 780 кВт год/рік, 14,78 кВт год/м2рік, 92,35% 



 

65 
 

 

Опис Монтаж фотоелектричних панелей загальною потужністю 58 кВт. Захід 
включає розробку головного проекту та іншої технічної документації, 
встановлення модуля фотоелектричних панелей, інвертора 
постійного/перемінного струму, опор, усіх необхідних кабелів та проводів, 
системи контролю та автоматизації і тестування обладнання.  

Кількість При необхідності включити опорну конструкцію, яка буде з’єднана з 
існуючою конструкцією будівлі. 

400 м2 фотоелектричних панелей, потужність 58 кВт 

Економія 75 696 кВт·год/рік, 18,10 кВт·год/м2рік 
127 169 грн./рік 

Зауваження 

Як бачимо, за рахунок повної ізоляції огороджувальних конструкцій будівлі, кількість енергії, 

необхідної для опалення, зменшується на 65%. Найбільше заощадженню енергоресурсів сприяє 

утеплення даху, що зменшує потреби в теплі на 25%. Утеплення стін дає 22% загальної економії, а 

заміна вікон – 13%. Перехід на світлодіодні лампочки може зменшити споживання електроенергії для 

освітлення на 48%. Сонячні колектори, встановлені на даху, могли б забезпечити 92% потреб в 

підготовці гарячої води в будинку. 
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7.2. Семена Палія 94, Одеса 

Поточний стан 

Наступні фотографії показують будівлю та її поточний стан. 

Рисунок 29 – Будинок за адресом вул. Семена Палія 94, Одеса 

    

    

    

На наступних фото показані деталі системи опалення 
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Рисунок 30 – Деталі системи опалення в будинку та в квартирах 

    

    

 

На наступних фотографіях представлені деталі стану будівлі за допомогою термографії. Таким чином 

можна дати якісну оцінку стану огороджувальних конструкцій. 

Рисунок 31 – Термографія будівлі. 
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У наступних таблицях наведено детальну інформацію про систему опалення будівлі та про його 

огороджувальні конструкції. 

Таблиця 84 – Загальна інформація про будівлю 

Адреса вул. Семена Палія 94, Одеса 

Розташування 46.576036443727226, 30.795064830755503 

Рік побудови 1983 

Кількість квартир 288 

Кількість мешканців 511 

Опалювана площа 23 606 м2 

Зауваження  

Таблиця 85 – Інформація про огороджувальні конструкції будівлі 

Композиція зовнішніх 
стін 
 
Площа зовнішніх стін 

Бетон зі штукатуркою, 35 см 
Бетон з керамзитовим заповнювачем (керамзит) і штукатуркою, 35 см 
Цегла повнотіла (силікатна) з штукатуркою, 32 см 
4 505 м2 

428 м2 

Зовнішні вікна та двері  

Дерев'яний каркас, склопакет 6 м2 

Рама ПВХ, подвійне або потрійне скло 4897 м2 
Каркас металевий, без скління 19 м2 

Всього 1554 вікна та двері площею 4922 м2 

Тип даху Плоский дах над неопалюваним горищем 

Композиція стелі Залізобетон 30 см, гідроізоляція 

Площа стелі 2314 м2 

Тип підвалу Неопалюваний підвал, 1,2 м під землею та 1,1 м над землею 

Таблиця 53 – Інформація про систему опалення 

Система опалення Централізоване опалення 

Паливо Природний газ 
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Початок опалювального 
сезону 

15 жовтня 

Закінчення 
опалювального сезону 

15 квітня 

Зауваження Дати є приблизними. Поширеною причиною початку опалення є 
встановлення середньодобової температури 8°C або нижче. На ніч 
температура теплоносія зменшується. 
Лічильник тепла один на всю будівлю. 
Радіатори не оснащені термостатичними клапанами. 

Для освітлення місць загального користування використовуються переважно лампи розжарювання, 

оснащені таймерами. Для освітлення квартир використовуються різні типи ламп, як правило, лампи 

розжарювання, люмінесцентні та світлодіодні. 

Таблиця 87 – Інформація про систему освітлення 

Лампочки в квартирах Середня потужність на квартиру становить близько 270 Вт (3×75 Вт 
лампи розжарювання, 3×15 Вт світлодіоди). 

Лампочки в місцях 
загального користування 

Лампи розжарювання, ручне включення, оснащені таймерами. 

Таблиця 88 – Інформація про систему гарячого водопостачання 

Джерело енергії Електрична енергія 

Опис системи Індивідуальні електричні котли 

Таблиця 89 – Поточні потреби в енергії  

Опалення 2 587 822 кВт-год/рік, 109,63 кВт-год/м2 рік 

Гаряча вода 377 696 кВт/год 

Освітлення 75 775 кВт·год/рік, 3,21 кВт·год/м2рік 

Таблиця 54 – Інформація про ціни на енергоносії та паливо 

Централізоване опалення 1058 грн/МВт-год 

Електрика 1680 грн/МВт-год 

Заходи, що пропонуються 

У наступних таблицях описані заходи, що пропонуються, приблизні обсяги матеріалів та робочої сили, 

необхідні для їх реалізації та економію енергії (кВт·год/рік) і грошових коштів (грн./рік). Все 

розраховується відповідно до методології та умов, описаних у розділі 2. 

Таблиця 91 – Заходи для огороджувальних конструкцій будівлі 

Опис Теплоізоляція зовнішніх стін мінераловатними панелями (12 см) і XPS 
панелями (12 см), в зоні зволоження з усіма додатковими роботами 
навколо отворів. Оздоблення згідно специфікації виробника. 

Кількість 9 438 м2 

Економія 586 081 кВт-год/рік, 24,83 кВт-год/м2рік, 22,65% 
620 074 грн./рік 
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Опис Теплоізоляція плоского даху панелями XPS (15 см) та встановлення нової 
гідроізоляції. Оздоблення гравійною або бетонною плиткою. 

Кількість 2314 м2 

Економія 467 868 кВт год/рік, 19,82 кВт год/м2рік, 18,08% 

Опис Заміна вікон і дверей на нові енергозберігаючі вікна із склопакетами з 
низько емісійним склом, рами з ПВХ, Uw=1,0 Вт/м2К. Заміна вхідних 
дверей на нові алюмінієві з терморозривом, Uw=1,2 Вт/м2К. 

Кількість 4922 м2 

Економія 529 071 кВт-год/рік, 22,41 кВт-год/м2рік, 20,44% 

Опис Теплоізоляція стелі неопалюваного підвалу панелями EPS товщиною 10 см. 

Кількість 2314 м2 

Економія 306 482 кВт-год/рік, 12,98 кВт-год/м2рік, 11,84% 

Таблиця 92 – Заходи щодо опалення, гарячої води та системи освітлення будівлі 

Опис Заміна ламп розжарювання на світлодіодні. 

Кількість 864 світлодіодні лампочки, 15 Вт 

Економія 45 379 кВт-год/рік, 1,92 кВт-год/м2рік, 59,89% 

Опис Часткова реконструкція системи опалення у всьому будинку. Установка 
термостатичних клапанів. Тестування та введення в експлуатацію 
системи. 

Кількість Встановлення 1440 термостатичних клапанів, тестування та введення в 
експлуатацію 

Економія 31 015 кВт·год/рік, 1,31 кВт·год/м2рік 

Опис Установка плоских сонячних колекторів для приготування гарячої води. 
Систему необхідно підключити до існуючої з теплообмінником, 
розташованим на підстанції. Розрахункова ємність резервуарів гарячої 
води 25 000 літрів. Система включає регулювання, насосну групу, 
розширювальні баки та систему трубопроводів. 

Кількість 400 м2 колекторів, резервуари ємністю 25 000 літрів, монтаж і 
трубопроводи згідно з основним проектом. 

Економія 353 028 кВт-год/рік, 14,96 кВт-год/м2рік, 93,47% 

Опис Монтаж фотоелектричних панелей загальною потужністю 146 кВт. Захід 
включає розробку головного проекту та іншої технічної документації, 
встановлення модуля фотоелектричних панелей, інвертора 
постійного/перемінного струму, опор, усіх необхідних кабелів та 
проводів, системи контролю та автоматизації та тестування обладнання. 
При необхідності треба включити опорну конструкцію, яка буде з’єднана 
з існуючою конструкцією будівлі. 

Кількість 1000 м2 фотоелектричних панелей, потужність 146 кВт 

Економія 189 240 кВт·год/рік, 8,02 кВт·год/м2рік, 317 923 грн./рік 
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Зауваження 

Як бачимо, за рахунок повної ізоляції огороджувальних конструкцій будівлі, кількість енергії, 

необхідної для опалення, зменшується на 73%. Утеплення стін, заміна вікон та утеплення покрівлі 

сприяють економії майже однаково – на 23%, 20% та 18% відповідно. Перехід на світлодіодні лампи 

може зменшити споживання електроенергії для освітлення на 60%. Сонячні колектори, встановлені на 

даху, могли б забезпечити 93% потреб гарячої води в будинку. Площа даху може бути використана для 

фотоелектричних панелей, які можуть забезпечити достатньо електроенергії, щоб повністю покрити 

потреби в освітленні будівлі. 
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8. Обговорення 

У цьому документі представлені результати оцінки різних заходів з енергоефективності, 

запропонованих для десяти будівель у п’яти пілотних країнах. Фотографії цих будівель (як звичайні, так 

і термографічні) та відповідні вимірювання були здійснені під час візиту експертів в ці будівлі. Також 

було зібрано всю необхідну інформацію щодо систем опалення, освітлення та підготовки гарячої води. 

Поточний стан кожної будівлі було визначено як базовий. Після цього були запропоновані 

індивідуальні заходи для підвищення енергоефективності будівель. Заходи орієнтовані на підвищення 

енергоефективності огороджувальних конструкцій, систем опалення та електричних систем будівлі. 

Усі заходи можна розділити на дві великі групи, спрямовані (а) на зниження споживання енергії та 

(б) на впровадження відновлюваних джерел енергії. 

У наведених нижче таблицях узагальнено потенційні заощадження, які можна досягти завдяки 
впровадженню заходів на огороджувальних конструкціях пілотних будівель. 

Таблиця 93 – Огляд економії енергії завдяки реалізації заходів на огороджувальних конструкціях будівлі 

Будівля 

Поточний 
стан 

Утеплення 
стін 

Утеплення 
даху 

Вікна та 
двері 

Стеля 
підвалу 

Сума 

кВт·год/рі
к 

кВт·год/рі
к 

кВт·год/рі
к 

кВт·год/рі
к 

кВт·год/рі
к 

кВт·год/рі
к 

ж.к. Славейков 1 Б, Бургас 1 965 118 605 412 319 499 332 990 0 3 223 019 

ж.к. Зорніца 7, Бургас 234 484 85 043 38 235 29 893 5311 392 966 

вул. Смарлі 1-5, Будапешт 950 212 233 489 100 822 160 680 35 587 1 480 790 

вул. Тімар 15, Будапешт 243 271 89 150 14 091 65 080 13 997 425 589 

Гедиміно 30, Кайшадорис 398 731 145 482 77 210 1614 48 439 671 475 

вул. Жемайтес 3, Туареге 216 562 92 431 43 657 0 16 426 369 076 

Юрія Гагаріна 49, Скоп’є 528 147 132 984 122 351 3913 21 758 809 153 

Міле П. Йорданов 70, Скоп’є 373 234 126 668 66 723 5999 20 712 593 336 

Космонавтів 31, Одеса 542 350 117 023 132 911 70 320 31 655 894 259 

Семена Палія 94, Одеса 2 587 822 586 081 467 868 529 071 306 482 4 477 324 

 

Таблиця 94 – Огляд економії енергії завдяки реалізації заходів на огороджувальних конструкціях будівлі, % 

Building 

Утеплення 
стін 

Утеплення 
даху  

Вікна та 
двері 

Стеля 
підвалу Сума 

% % % % % 

ж.к. Славейков 1 Б, Бургас 31 16 17 0 64 

ж.к. Зорніца 7, Бургас 36 16 13 2 68 

вул. Смарлі 1-5, Будапешт 25 11 17 4 56 

вул. Тімар 15, Будапешт 37 6 27 6 75 

вул. Гедиміно 30, Кайшадорис 36 19 0 12 68 
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Building 

Утеплення 
стін 

Утеплення 
даху  

Вікна та 
двері 

Стеля 
підвалу Сума 

% % % % % 

вул. Жемайтес 3, Туареге 43 20 0 8 70 

Юрія Гагаріна 49, Скоп’є 25 23 1 4 53 

Міле П. Йорданов 70, Скоп’є 34 18 2 6 59 

Космонавтів 31, Одеса 22 25 13 6 65 

Семена Палія 94, Одеса 23 18 20 12 73 

 

У наведеній нижче таблиці підсумовано потенційну економію, яку можна досягти завдяки 
впровадженню заходів для системи освітлення та системи приготування гарячої води. 

Таблиця 55 – Огляд економії енергії завдяки реалізації заходів для систем освітлення та гарячого 
водопостачання 

Будівля 

Система освітлення Підготовка гарячої води 

Поточний 
стан 

Економія 
Поточний 

стан 
Економія 

кВт·год/рік кВт·год/
рік 

% кВт·год/рік кВт·год/рік % 

ж.к. Славейков 1 Б, Бургас 130 836 77 582 59 389 104 298 935 77 

ж.к. Зорніца 7, Бургас 21 781 14 078 65 48 336 88 257 183 

вул. Смарлі 1-5, Будапешт 33 215 21 460 65 86 272 83 804 97 

вул. Тімар 15, Будапешт 7681 3248 42 23 408 25 141 107 

вул. Гедиміно 30, Кайшадорис 8958 6212 69 29 312 25 141 86 

вул. Жемайтес 3, Туареге 6003 2825 47 21 488 20 951 98 

Юрія Гагаріна 49, С 
 
коп’є 

20 331 9871 49 69 360 70 606 102 

Міле П. Йорданов 70, Скоп’є 15 650 10 483 67 60 336 52 954 88 

Космонавтів 31, Одеса 16 222 7818 48 66 896 61 780 92 

Семена Палія 94, Одеса 75 775 45 379 60 377 696 353 028 93 

 

Незважаючи на те, що будівлі відрізняються за типом, розміром, віком і місцем розташування, загалом 

можна зробити висновок, що основним заходом з підвищення енергоефективності є утеплення стін. 

Це забезпечує найвищу економію енергії для більшості будівель, в середньому 31%. Утеплення дахів 

дає в середньому 17% економії. Заміна вікон, один з найпоширеніших заходів, який здійснюють 

мешканці, дає у середньому лише 11% заощаджень, хоча здійснюється із значно більшими 

інвестиціями, ніж інші заходи. 



 

74 
 

 

9. Висновки 

Середнє зниження енергоспоживання для десяти проаналізованих будівель, яке можна досягти за 

рахунок заходів щодо огороджувальних конструкцій, становить 65%. Можливо, цей показник не такий 

високий, як хотілося б, але необхідно враховувати, що багато будинків вже мають значну частку нових 

енергоефективних вікон, а також певну теплоізоляцію. Більшість будівель можуть повністю або 

значною мірою покрити потреби в підготовці гарячої води за рахунок встановлення сонячних 

колекторів на даху. У деяких випадках можна виробляти навіть більше гарячої води, ніж необхідно, 

тобто економія становить понад 100%. У таких випадках можна зберегти цю воду як резерв 

(наприклад, збільшивши обсяг баків) або поділитися водою із сусідніми будівлями. Крім того, простір 

на даху можна використовувати для встановлення фотоелектричних панелей та отримання 

електроенергії для використання всередині будівлі або на ринку, якщо це можливо. 

Загалом було продемонстровано, що застосування комплексної комбінації заходів може призвести до 

довгострокової вигоди для мешканців. Звичайно, інвестиції в таких випадках можуть бути надзвичайно 

високими, але економія теплової та електричної енергії також високі. 
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