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Особливості термомодернізації

будівель бюджетної сфери
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Сучасний стан будівель в Україні

– більшість будівель побудовані ще за радянських часів, 

відповідно термін їхньої експлуатації складає від 25 

років; 

– капітальні ремонти цих будівель (як огороджувальних 

конструкцій, так і внутрішньо-будинкових інженерних 

систем) переважно не проводились;

- поточні ремонти часто мають ознаки аварійних, 

оскільки проводяться тоді, коли будівля або 

внутрішньобудинкові інженерні системи вже знаходяться 

у вкрай зношеному стані; 

– у багатьох випадках відсутня культура енергоощадної 

експлуатації і, як наслідок, з кожним роком загальний 

стан будівель і внутрішньобудинкових систем 

погіршується, що призводить до понаднормових втрат 

енергоресурсів
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Енергоефективні
заходи

Заходи, що 

направленні на 
відновлення  

будівель і 
інженерних 

систем

Результат

Сучасний стан будівель в Україні
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Енергозбереження

Яка мета?

Комфортні умови

Санітарні норми



Page 6

Розуміння комплексної модернізації будівлі

1. Організаційні заходи – впровадження системи 

енергетичного менеджменту та моніторингу;

2. Енергофективні заходи (утеплення стін, покрівлі, 

заміна вікон, вентиляція/рекуперація, встановлення 

ІТП і т. д.);

3. Заходи направлені на зміну поведінки користувачів на 

енергоощадливу;
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1. Система енергетичного менеджменту та 

моніторингу

Фіксація поточного стану будівлі
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Модель 
системи 
енерго -

менеджменту 
ДСТУ ISO
50001:2014

Енергетичне планування

Перевіряння
Невідповідності, 

корекції, 
корегувальні та 

запобіжні дії

Моніторинг, 
вимірювання 

та аналіз

Аналіз з боку 
керівництва

Внутрішній 
аудит системи

енергетичного
менеджменту

Енергетична політика

Впровадження та
функціонування

Безперервне 
поліпшення
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Рівні прийняття рішення  

Рівень міського голови або 
заступника міського голови

Рівень енергоменеджера міста

Рівень галузевих управлінь та 
відділів

Рівень відповідальних осіб у 
бюджетних будівлях
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2. Енергофективні заходи
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Важливі складові

1.Якісно розроблена проектно - кошторисна 

документація;

2.Якісні матеріали та вироби;

3.Якісне виконання робіт;

4.Якісне проведення авторського та технічного 

нагляду
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Тепловізійне зображення до та після 

встановлення ізоляції

Джерело: ZRMK Словенія
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3. Заходи направлені на зміну поведінки 

користувачів на енергоощадливу
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Енергоефективна термосанація дошкільного навчального 

закладу № 63 «Вербиченька», м. Житомир

Вартість проекту: 3,6 млн. грн. 
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№ 

п/п
Назва заходу Технічне рішення Досягнутий результат

1. Утеплення фасаду

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 3,33 м2 ·К/Вт

2.
Утеплення горища 

двохповерхової частини будівлі

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 5,88 м2 ·К/Вт

3.
Утеплення горища

одноповерхової частини будівлі

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 200 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 5,55 м2 ·К/Вт

4. Утеплення цоколю

Матеріал: 

жорсткий полістирол

Товщина: 100 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 3,03 м2 ·К/Вт

5. Заміна вікон та дверей

Матеріал: металопластик, 

2-х камерний склопакет (два 

енергозберігаючі скла)

Коефіцієнт опору теплопередачі зовнішніх стін:

- вікон: не менше 1 м2 ·К/Вт

- дверей: не менше 0,66 м2 ·К/Вт

6.
Встановлення рекуператорів 

тепла

Встановлення децентралізованої 

системи рекуперації тепла

Впроваджено енергоефективну притічно-

витяжну вентиляційну систему

7. Утеплення перекриття підвалу

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 5,88 м2 ·К/Вт

8.
Встановлення індивідуального 

теплового пункту
Блочно-модульний тепловий пункт 

Автоматизована система подачі теплоносія, 

облік спожитої енергії

9. Промивка системи опалення
Гідрохімічна промивка системи 

опалення

Підвищено ефективність роботи системи 

опалення

10.
Встановлення геліосистеми для 

гарячого водопостачання

Встановлення 10 геліоколекторів СВК-

30А

загальною площею 42 м2

Часткове заміщення централізованого 

гарячого водопостачання та забезпечення ДНЗ 

гарячою водою в неопалювальний період
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-56,77 %



Page 20XXX23.01.2014



Page 2105 / 2012

Обсяг, куб. м.
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Що далі?
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Сучасний стан будівель в Україні

– капітальні ремонти цих будівель (як огороджувальних 

конструкцій, так і внутрішньо-будинкових інженерних 

систем) переважно не проводились;

- поточні ремонти часто мають ознаки аварійних, 

оскільки проводяться тоді, коли будівля або 

внутрішньобудинкові інженерні системи вже знаходяться 

у вкрай зношеному стані; 

– у багатьох випадках відсутня культура енергоощадної 

експлуатації і, як наслідок, з кожним роком загальний 

стан будівель і внутрішньобудинкових систем 

погіршується, що призводить до понаднормових втрат 

енергоресурсів
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Дякую за увагу !

Марусич Дмитро Володимирович

т. +38 (097) 127 09 04

e-mail: marusich_dmitriy@ukr.net


