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РЕАЛІЗАЦІЯ

Енергоефективність у громадах II



Зміст презентації

1. Модулі муніципального енергоменеджменту – рівень C
2. Функції менеджера з енергозабезпечення
3. Заходи малого та великого обсягу
4. Визначення заходів
5. Реалізація заходів
6. Приклади
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Реалізація
Реалізація є 
елементом муніципального
енергоменеджменту.
Основа для визначення
заходів:
- Інвентаризація будівель
- Еталонні показники

(бенчмарк)
- Портфоліо аналіз
- Енергомоніторинг
- Енергоаудити



Реалізація

 Мета | відповідальність | обов’язок енергоменеджера

= покращення енергетичних характеристик громадських

будівель

 Завдання

= заощаджувати енергію & витрати

шляхом визначення та реалізації необхідних заходів



Реалізація

У залежності від масштабу заходів, менеджер з енергозабезпечення 
може виконувати різні функції:

 «малі» заходи > реалізує менеджер з енергозабезпечення 

 «великі» заходи > менеджер з енергозабезпечення виконує 
функції менеджера проекту або внутрішнього експерта

- енергетичні аудити
- планування (архітектор, інженери…)
- фінансування
- тендерні процедури
- управління будівельними роботами



«Малі» заходи
Заходи без додаткових витрат

Заходи без додаткових витрат, наприклад:
 зміна температурного режиму та графіку опалення
 налаштування гідравліки
 організаційні заходи
 …
Заходи, які потребують незначних витрат, наприклад:
 заміна теплоциркуляційних насосів
 монтаж систем контролю та регулювання
 монтаж термостатичних клапанів, які забезпечують 

можливість налаштування гідравліки
 …



Приклади
Система опалення
Нерегульована:
- Обмеження теплопостачання будівлі у нічний час 
та на вихідні.
-Промивка системи.
-Заміна кранів, заміна радіаторів
-Встановлення тепловідбивних екранів.
-Відновлення теплоізоляції трубопроводів

Регульована (з ІТП):
- прості заходи від нерегульованої (екрани, ізоляція, 
заміна радіаторів)
- оптимізація температурних графіків - уникнення 
перетопів (але дотримання норм);
- автоматичне регулювання температури: зниження 
вночі до 15 С у приміщеннях, збільшення із ранку (за 
дві години до початку занять), та на вихідні;
- налаштування теплового пункту:
контролер,
насоси,
обмеження витрат теплоносія у системі 

(налаштування балансувальних клапанів, якщо є).Зовнішня оболонка:
- ліквідування протягів;
- уникнення "ефекту труби" - закриття дверей та ущільнення виходів на горище/люків на дах;
- налаштування або встановлення довідників на двері



Реалізація

Спосіб визначення необхідних заходів:

Інвентаризація будівель> огляд усіх будівель, які належать громаді

Бенчмарк> які показники мають мої будівлі порівняно з іншими?

Портфоліо аналіз> які саме будівлі є пріоритетними для мене?

Енергоаудити > експрес-аудити & докладні аудити



Енергетичні аудити

• Експрес-аудити:
• Огляд енергетичних характеристик та стану ремонту 

будівель
• Фізичний огляд будівель
• Використовується стандартизований перелік запитань
• Визначення заходів, які потребують незначних витрат або 

можуть бути реалізовані без будь-яких витрат
• Оцінювання заощаджень

• Повний аудити:
• До початку реалізації заходів
• Детальний розрахунок потреб в енергії
• Розрахунок заходів – заощадження енергії та 

прибутковість



Енергетичні аудити - результати

Енергетичні аудити

Перелік можливих заходів

Окремі заходи

- Заміна бойлера
- Встановлення нових вікон
- Встановлення систем контролю

та регулювання
- …

Заходи без 
додаткових витрат 
або з незначними 

витратами
- Зміни в налаштуваннях
- Налаштування гідравліки
- Заміна насосів
- …

Реконструкція усієї 
будівлі

Глибока реконструкція екстер’єру
будівлі та заміна технічної інфра-
структури



Роль енергоменеджера

Окремі заходи

- Заміна котла
- Встановлення нових вікон
- Встановлення систем контролю

та регулювання
- …

Заходи без 
додаткових витрат 
або з незначними 

витратами
- Зміни в налаштуваннях
- Налаштування гідравліки
- Заміна насосів
- …

Реконструкція усієї 
будівлі

Глибока реконструкція будівлі та
заміна технічної інфра-
структури

Безпосередня / 
негайна реалізація 

менеджером з 
енергозабезпечення 
та особами з нагляду 

за будівлею

Організовує менеджер 
з енергозабезпечення: 
пряме замовлення або 

тендер

Менеджер з 
енергозабезпечення 

діє як менеджер 
проекту або внутрішній 

радник з питань 
планування, залучення 

зовнішніх експертів, 
конкурсних процедур, 

фінансування



Реалізація – «малі» заходи

Яким чином реалізувати «малі» / окремі заходи:
 Планування потреб та вимог
 Перевірка фінансування – місцевий бюджет, залучені кошти, 

контракти…
 Підготовка тендерів або запрошення постачальників до подачі 

пропозицій
 Обрання постачальників та підписання угод
 Нагляд / контроль якості на об’єкті
 Прийомка робіт
 Опрацювання отриманих рахунків
 Перевірка запланованих заощаджень > енергетичний моніторинг



Практична вправа



Реалізація – реконструкція

Заходи з реалізації зазвичай плануються та 
реалізуються департаментом громадських робіт. До 
процесу повинен бути залучений менеджер з 
енергозабезпечення:
 Консультування стосовно характеристик заходів
 Експертні консультації на етапі планування
 Фінансування, залучення субсидій та позик
 Контроль якості під час реалізації
 Прийомка виконаних робіт
 Підтвердження запланованих заощаджень



Реалізація

Фактори успіху:
 Сучасне ноу-хау менеджера з енергозабезпечення
 Досвід відбору та співпраці з виконавцями та 

постачальниками
 Навички комунікації для взаємодії з департаментом 

громадських робіт 
 Досвід залучення субсидій та позик на 

національному та міжнародному рівні
 Володіння англійською мовою для комунікації з 

міжнародними фінансовими організаціями



Реалізація
Формати та ресурси:
 Фінансовий план для «малих» заходів
 Часовий план для нагляду за роботами з 

реконструкції
 Трансфер до об’єкту для огляду
Технічне обладнання:
 Комп’ютер або ноутбук з базовим програмним 

забезпеченням для обробки текстів та презентацій, 
принтер

 Програмне забезпечення для симуляції режимів 
роботи (для докладного енергетичного аудиту)

 Базове технічне обладнання



Реалізація

Приклади?
Міста-ментори?



Дефект:  
Теплоізоляційний матеріал недостатньої щільності і не призначений для утеплення стін. При 
кріплені дюбелями, занадто глибоке вдавлення призводить до пошкодження ізоляційних плит і 
формуванню містка холоду. 
Наслідки:  
Теплотехнічні властивості стиснутого утеплювача нижче, як наслідок, зниження теплового 
опору. 
Рекомендації, наступні кроки: 
Використовувати більш шільний матеріал. 
Фото: 

          
 



Дефект:  
Волого-вітрозахисна мембрана погано закріплена та пошкоджена. 
Наслідки:  
Утеплювач перебуватиме під впливом сильних потоків повітря, атмосферної вологи при 
опадах або сезонному підвищенні відносної вологості повітря та інших несприятливих 
впливів середовища. Зниження теплового опору утеплювача. 
Рекомендації, наступні кроки: 
Закріпити та полагодити волого-вітрозахисну мембрану. 
Фото: 

        





Дефект:  
Неякісне укладання мінеральної вати. Щілини між матами мінеральної вати. Щілини між 
матами мінеральної вати та стіною. 
Наслідки:  
Формування містків холоду. Зниження теплового опору констрікції. 
Рекомендації, наступні кроки: 
Усунути зазначені недоліки. 
Фото: 

 
 



Дефект:  
Недостатня кількість дюбелів, що кріплять шар утеплювача.  
Наслідки:  
Нещільність примикання утеплювача до стіни. Велике навантаження на систему утеплення, 
ризик відривання мінеральних плит від фасаду.  
Рекомендації, наступні кроки: 
Усунути зазначені недоліки.  
Кількість дюбелів, що кріплять шар утеплювача, залежить від висоти, на якій відбувається 
монтаж системи і від вітрових навантажень. Саме через них в крайових зонах фасаду 
змонтована система знаходиться в найбільш жорстких умовах експлуатації. При правильній 
фіксації застосовується щонайменше п'ять дюбелів на кожен елемент. 
Фото: 

                  
 



Дефект:  
Намокання утеплювального матеріалу (обстеження було проходило на 3-й день після дощу). 
Наслідки:  
Зниження теплового опору констрікції. Збільшення ваги системи утеплення, як наслідок 
ризик відриву системи утеплення від стіни. 
Рекомендації, наступні кроки: 
Захистити утеплювач від попадання вологи. При зволожені дощем мінеральні плити будуть 
висихати дуже повільно, а зволожена теплоізоляція є не ефективною. 
Фото: 

                              
 



Дефект:  
Порушена послідовність робіт. Утеплення цокольної частини не має проводитися після 
того як фасад утеплений та закритий облицювальними плитами. 
Наслідки:  
Велика трудомісткість. Неможливість правильно облаштувати вузол примикання 
утеплювача цокольної частини та утеплювача фасаду (недостатньо місця та незручність 
виконання робіт), як наслідок – формування містків холоду. 
Рекомендації, наступні кроки: 
Демонтування облицювальних плит. Облаштування утеплення цокольної частини. 
Фото: 

 
 



Дефект:  
Утеплення цокольної частини виконане мінеральною ватою до рівня землі. 
Наслідки:  
Намокання утеплювача, як наслідок зниження теплового опору конструкції. 
Рекомендації, наступні кроки: 
Демонтування мінеральної плити. В якості утеплювача використовувати матеріали з 
низькою гігроскопічністю, наприклад, екструзійний пінополістирол або піноскло. 
Фото: 

 
 



Дефект:  
Намокання утеплювача на фасаді. Намокання горищного перекриття. Проникнення вологи 
до приміщень верхнього поверху через отвори та пошкодження горищного перекриття. (За 
три дні до візиту на об’єкт відбулася злива). 
Причини: відсутність покрівлі на момент осадів - стара покрівля демонтована, нова ще не об 
лаштована.  
Не вірно організований тимчасовий відвід дощової води – уся дощова вода потрапляла на 
утеплювач на фасаді. 
Не ліквідовані пошкодження та отвори горищного перекриття. 
Наслідки:  
Намокання та руйнування елементів горищного перекриття. Намокання та руйнування 
елементів фасадного утеплення. Внаслідок намокання мінеральних плит – додаткове 
навантаження на елементи кріплення утеплювача і як наслідок, ризик відпадання системи 
утеплення чи навіть стіни. Зниження опору теплопередачі. 
Рекомендації, наступні кроки: 
Осушення, ліквідація пошкоджень, облаштування покрівлі метало черепицею, при 
необхідності заміна мінеральних плит на фасаді. 

 



Дефект:  
Намокання та часткове випадання елементів підвісної стелі верхнього поверху в результаті 
протікання горищного перекриття. (За три дні до візиту на об’єкт відбулася злива). 
Наслідки:  
Намокання та руйнування елементів горищного перекриття. Зниження опору теплопередачі. 
Рекомендації, наступні кроки: 
Осушення стелі, заміна зіпсованих елементів підвісної стелі. 
Фото: 

 
 



Дефект:  
Пошкодження паробар’єру. В деяких місцях помітно що пошкодження в  матеріалі було 
ліквідовано за допомогою клейкої стрічки. Але ще велика кількість пошкоджень лишається не 
полагодженими.  
Наслідки:  
Може призводити до потрапляння вологи. 
Рекомендації, наступні кроки: 
Ліквідувати пошкодження. 
Фото: 

 
 



Дефект:  
Деякі конструктивні елементи на горищі утеплені неналежним чином.   
Наслідки:  
Формування містків холоду. Зниження опору теплопередачі елементів. 
Рекомендації, наступні кроки: 
Утеплити не утеплені елементи. 
Фото: 

 
 



Дефект:  
Вікна не встановлені згідно діючих нормативів - монтажна піна 
нічим не закрита і не захищена від вологи, води, пара і сонця 
(ультрафіолету). 
Наслідки:  
Руйнування монтажної піни. Формування містків холоду. Зниження 
опору. 
Рекомендації, наступні кроки: 
Для захисту піни повинні застосовуватися: 
Із зовнішнього боку застосовуються паропроникні 
саморозширювальні стрічки для захисту утеплювача від УФ 
випромінювання і вологи.  
З внутрішньої сторони застосовується пароізоляційні самоклеючі 
віконні стрічки, які перешкоджає проникненню вологи. 
Для захисту нижньої частини віконного шва (під відливом) 
встановлюються віконні стрічки мембранного типу. 

 



Дефект:  
Недостатньо місця для нанесення теплоізоляції на віконний укіс. 
Причини: помилка монтажу – мала ширина рами, не використання доборного 
(розширювального) профілю. 
Наслідки:  
Не утеплені укоси, виникнення містків холоду. 
Рекомендації, наступні кроки: 
Або ці вікна доведеться замінити, або треба обрізати укоси, щоб було достатньо місця для 
шару чистового шліфування і, мінімум, 3 см термоізоляції. 
 
Фото: 



Thank you for attention!

Felix Geyer
Project consultant
Energy and Environmental center Allgäu | eza!
geyer@eza.eu

Дякую Вам за увагу!
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