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Енерговитрати будівлі як єдиної 

енергосистеми

Інженерні системи 

та їх експлуатація



Втрати тепла в конструкції будівлі

• Фундамент

• Стіни 

• Дах

• Двері

• Вікна

• Підлога

• Вентиляція

• Димохід

• Теплові мережі та ГВП в 

неопалювальних приміщеннях

Потенціал економії енергетичних 

ресурсів – 50-60%



Приблизна структура споживання 
енергії в будинках

Опалення та вентиляція

71%

Нагрівання води

13%

Приготування їжі

9%

Електроприлади та освітлення

7%



Система опалення

• Генерація (ККД теплового джерела)

• Транспортування (втрати тепла в ТМ)

• Розподіл (термовтрати через поверхню труб та обладнання, потреба в 

дод.енергії)

• ККД тепловіддачі (неоднорідність t розподілу в приміщенні, прилади обігріву, 

точність регулювання,

Ефективність системи опалення



Щоб досягти максимального ефекту потрібен комплексний 
підхід до модернізації так як системи впливають одна на одну 

Чому потрібна комплексна
модернізація?



Взаємозв’язок інженерних систем 
та тепловиділення в будівлі



Комплексна 
модернізація

Комплексна 
термо-

модернізація

Утеплення 
стін, 

підвалу, 
горища, 
цоколю,…

Заміна 
вікон, 
дверей

Модернізація 
інженерних 

систем

Тепло (ІТП, 
балансування, 

терморегулятори,)

Освітлення 
(LED-лампи) Вентиляція

Структура комплексної модернізації



Утеплення зовнішніх стін та їх 

результати



Комплексне утеплення

* за матеріалами програми MERP USAID



Клаптикове утеплення зовнішніх стін

* за матеріалами програми MERP USAID



Приклад тепловтрат та руйнування 

ізоляційних властивостей при 

клаптиковому утепленні

Утеплена

частина будівлі



Приклад клаптикового утеплення

В Івано-Франківську



За проведення "клаптикового" утеплення власник квартири

та виконавці таких робіт можуть бути притягнуті до

адміністративної відповідальності. Залежно від конкретних

обставин, до них можуть бути застосовані такі санкції,

передбачені Кодексом України про адміністративні

правопорушення.

Стаття 96 "Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних

стандартів і правил під час будівництва" – штраф до 5950 гривень.

Стаття 150 "Порушення правил користування жилими будинками і жилими

приміщеннями" – штраф до 51 гривні.

Стаття 152 "Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів" – штраф до

1700 гривень.

При цьому слід пам’ятати, що сплата штрафу не звільняє від обов’язку усунути

саме порушення – в тому числі демонтувати "клаптикове" утеплення.

Санкції за «клаптикове» утеплення 



Чи достатньо тільки термомодернізації?

Чи буде наш будинок енергоефективним? 



 Застарілі та розбалансовані системи опалення і ГВП.

 Відсутність місцевого автоматичного регулювання споживання тепла.

 Відсутність терморегулювання окремих приміщень.

 Відсутність контролю кількості спожитої теплової енергії — окремо по видах 

споживання та кожним споживачем.

Будинок теплий та красивий ззовні, але: 

 Крім того, ми платимо стільки ж коштів за спожите тепло і часто відкриваємо 

кватирки, бо жарко!



Приклад: збалансована система опалення

Будівля

”Фактично”

Будівля

”Базова Лінія”

Розбалансована система 

опалення; температура не 

відповідає нормативам

Середня t = 18ºC

Розбалансована система 

опалення; температура в 

приміщеннях не нижче 

нормативної

Середня t = 23ºC

Збалансована система 

опалення, 

температура в приміщеннях 

згідно нормативів

Середня t = 20ºC

Будівля

”Після ЕЕЗ”
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* за матеріалами: Нікітін Є.Є./ENSI



 лічильники т/о на вході в будівлю

 ІТП - забезпечить автоматичне регулювання с/о та 

циркуляцію теплоносія/гарячої води 

 автоматичні балансувальні клапани на стояках – для 

гідравлічного балансування с/о

 промивка/заміна опалювальних приладів

 терморегулятори на опалювальні прилади

 квартирні лічильники на кожному опалювальному 

приладі.

Що потрібно для регулювання тепла?

Обладнання повинно працювати!!!



Вигоди від комплексної модернізації

потенціал економії енергії  50-60%

* за матеріалами: «Посібник молодого ОСББ»



Як термомодернізація може підвищити

енергетичну безпеку та

обороноздатність України

ВРУ виділила "Нафтогазу" 111 млрд.грн. –

компенсація населенню різниці газових тарифів. 

Бюджет Міністерства оборони на 2022 рік був

133 мільярди.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

THANK YOU FOR YOUR 
ATTENTION!

Дутка Олександр

Асоціація інженерів енергетиків України

Тел.: +38068 128 56 71

E-mail: adutka@ukr.net


