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1. РЕЗЮМЕ 
Загальне фактичне енергоспоживання будівлі Мирноградської загальноосвітньої школи 
(ЗОШ) №1 складає 194,8 тис. кВт*г за рік. Однак при цьому у будівлі не витримуються 
санітарно-гігієнічні та комфортні умови. Питоме фактичне енергоспоживання будівлі 
становить 127,9 кВт*г/м² за рік. Власник будівлі бажає покращити мікроклімат, а саме 
максимально привести його до нормативного рівня, одночасно з впровадженням заходів 
по енергоефективності та реновації. Тому для отримання коректних значень економії від 
реалізації енергоефективних заходів енергоаудиторами застосовуються розрахункові 
значення енергоспоживання в якості «Базової лінії», базовані на нормативному 
мікрокліматі в приміщеннях з урахуванням проектних рішень по будівлі та за умов 
функціонування існуючих енергосистем в їх теперішньому стані. 
Загальне базове енергоспоживання основної будівлі ЗОШ №1 м. Мирноград становить 
409,7 тис. кВт*г/рік, плюс додатково 1,09 тис. кВт*г/рік приходиться на систему 
зовнішнього освітлення прилеглої території школи. На теплопостачання (опалення, 
компенсація підігріву повітря для системи механічної вентиляції) приходиться 383,2 тис. 
кВт*г/рік. Частка електроенергії без урахуванням системи зовнішнього освітлення 26,5 
тис. кВт*г/рік. Загальне базове питоме енергоспоживання будівлі становить 268,6 
кВт*г/м² за рік. Питоме базове енергоспоживання на опалення, компенсація підігріву 
повітря для системи механічної вентиляції та ГВП – 261,3 кВт*г/м² за рік. Клас 
енергетичної ефективності (за ДБН 2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель») будівлі 
ЗОШ №1 м. Мирноград – «G». 
В Енергетичному аудиті в техніко-економічних тарифах враховані діючи тарифи (з ПДВ): 
на електроенергію – 2,364 грн./кВт*год; на теплову енергію  – 1,304 грн./кВт*год. 
Вартість впровадження заходів визначена та зафіксована при курсі нацвалюти на 
19.04.2017 року як 28,6757 грн. за 1 Євро. 
 
Пакет 1. Максимальний комплекс термомодернізації будівлі. 
Після впровадження комплексу енергоефективних заходів та заходів з термореновації 
будівлі, що розглянуто енергоаудиторами в Пакеті 1, загальне питоме 
енергоспоживання будівлі знизиться до рівня 83,7 кВт*г/м² за рік. Питоме 
енергоспоживання на опалення, компенсація підігріву повітря для системи механічної 
вентиляції та ГВП знизиться до рівня 79,3 кВт*г/м² за рік або 24,3 кВт*г/м3 за рік. Після 
впровадження комплексної модернізації будівля ЗОШ №1 буде мати клас енергетичної 
ефективності «В». 
Впровадження комплексу енергоефективних заходів та заходів з термореновації 
будівлі, що розглянуто енергоаудиторами (Пакет 1), дозволить отримати економію 
енергетичних ресурсів відносно базового рівня енергоспоживання у розмірі 68,8%.  

Чиста економія енергії 282 008 кВт∙год/рік 
Чиста економія 350 088 UAH/рік 
Інвестиції  5 055 305 UAH 
Термін окупності 14,4 років 

* - комплекс ЕЕ заходів потребує додаткового інвестування на 11 році Проекту в сумі 
50,0 тис. грн та на 16-му році проекту в сумі 599,5 тис. грн. та щорічних витрат в сумі 
21,7 тис. грн. 
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Потенціал енергозбереження  для  визначених за «базовою лінією» енергоефективних 
заходів та заходів по реновації Пакету 1 зведений в наступній таблиці з ранжуванням 
заходів за NPVQ: 
 

ЗОШ №1 м. Мирноград 
Пакет 1 

Кондиційована 
площа: 

1524 м² 

EE Заходи 
Інвестиції Чиста економія Окуп-

ність NPVQ 

[UAH] [кВт*год/ 
рік] [UAH /рік] [роки] * 

1. 
Впровадження локальної 
припливно-витяжної вентиляції з 
рекуперацією (19 шт.)  

199 500  32 317 
-760   

40 345  4,9  0,98  

2. Встановлення ІТП  400 000  47 462  57 190  7,0  0,40  

3. Утеплення зовнішніх стін МВ 100 
мм (1054,4 м²) та цоколю(190,5 м²)  

1 493 880  100 358  130 867  11,4  0,14  

4. E, O/EM (навчання персоналу, 
розробка інструкцій)  

50 000  9 704  7 654  6,5  0,13  

5. Система освітлення на основі LED 144 780 4 581 10 829 13,4 -0,13 

6. 
Реконструкція системи опалення. 
Ізоляція трубопроводів та засувок 
СО  

660 095  29 776  26 828  24,6  -0,38  

7. Утеплення підлоги (888,8 м² стелі 
підвального перекриття будівлі)  

666 600  20 145  26 269  25,4  -0,49  

8. 
Утеплення покрівлі 150 мм 
мінераловатним утеплювачем 
(1067 м²)  

1 440 450  38 425  50 106  28,7  -0,55  

Всього ЕЕ заходи 5 055 305 282 008 350 088 14,4 -0,25 
 
Наведена економія отриманої енергії по Пакету 1 розділена на  економії від окремого 
джерела енергії: 

Джерело енергії Од. 
виміру 

До 
заходів 
ФАКТ 

До 
заходів 
БАЗА 

Після 
заходів Економія 

Електроенергія* кВт*г 7 879 26 501 22 680 3 821 

Центральне 
теплопостачання кВт*г 186 970 383 283 105 096 278 187 

* - включає витрати енергії на ГВП 
 
Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням всіх заходів з Пакету 1 становить 
63,8 тон/рік. 
 
Пакет 2. Рекомендований комплекс термомодернізації будівлі. 
Зважаючи на обмеженість залучення інвестицій, але враховуючи вимоги ДБН В.2.6-
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31:2016 «Теплова ізоляція будівель» щодо класу енергоефективності будівель при 
реконструкції, енергоаудиторами для впровадження пропонується оптимальний 
(рекомендований) пакет заходів термомодернізації будівлі – Пакет 2. 
Після впровадження енергоефективних заходів та заходів з термореновації будівлі, що 
розглянуто енергоаудиторами в Пакеті 2, загальне питоме енергоспоживання будівлі 
знизиться до рівня 93,6 кВт*г/м² за рік. Питоме енергоспоживання на опалення, 
компенсація підігріву повітря для системи механічної вентиляції та ГВП знизиться до 
рівня 86,2 кВт*г/м² за рік або 26,4 кВт*г/м3 за рік. Після впровадження Пакету 2 будівля 
ЗОШ №1 буде мати клас енергетичної ефективності «С». 
Впровадження комплексу енергоефективних заходів та заходів з термореновації 
будівлі, що розглянуто енергоаудиторами (Пакет 2), дозволить отримати економію 
енергетичних ресурсів відносно базового рівня енергоспоживання у розмірі 64,3%.  

Чиста економія енергії 263 389 кВт∙год/рік 
Чиста економія 320 953 UAH/рік 
Інвестиції  4 452 485 UAH 
Термін окупності 13,9 років 

* - комплекс ЕЕ заходів потребує додаткового інвестування на 11 році Проекту в сумі 
50,0 тис. грн та на 16-му році проекту в сумі 599,5 тис. грн. та щорічних витрат в сумі 
21,7 тис. грн. 
Потенціал енергозбереження  для  визначених за «базовою лінією» енергоефективних 
заходів та заходів по реновації Пакету 2 зведений в наступній таблиці з ранжуванням 
заходів за NPVQ: 

ЗОШ №1 м. Мирноград 
Пакет 2 

Кондиційована 
площа: 

1524 м² 

EE Заходи 
Інвестиції Чиста економія Окуп-

ність NPVQ 

[UAH] [кВт*год/ 
рік] [UAH /рік] [роки] * 

1. 
Впровадження локальної 
припливно-витяжної вентиляції з 
рекуперацією (19 шт.)  

199 500  32 317 
-760   

40 345 4,9  0,98  

2. Встановлення ІТП  400 000  47 462  57 190  7,0  0,40  

3. Утеплення зовнішніх стін МВ 100 
мм (1054,4 м²), цоколю (364 м²) 

1 702 440  106 465  138 830  12,3  0,06  

4. E, O/EM (навчання персоналу, 
розробка інструкцій)  

50 000  9 704  7 654  6,5  0,13  

5. 
Реконструкція системи опалення. 
Ізоляція трубопроводів та засувок 
СО  

660 095  29 776  26 828  24,6  -0,38  

6. 
Утеплення покрівлі 150 мм 
мінераловатним утеплювачем 
(1067 м²)  

1 440 450  38 425  50 106  28,7  -0,55  

Всього ЕЕ заходи 4 452 485 263 389 320 953 13,9 -0,22 
 
Наведена економія отриманої енергії по Пакету 2 розділена на  економії від окремого 
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джерела енергії: 

Джерело енергії 
Од. 

виміру 
До 

заходів 
ФАКТ 

До 
заходів 
БАЗА 

Після 
заходів 

Економія 

Електроенергія* кВт*г 7 879 26 501 27 261 -760 

Центральне 
теплопостачання кВт*г 186 970 383 283 119 134 264 149 

* - включає витрати енергії на ГВП 
 
Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням всіх заходів з Пакету 2 становить 
57,1 тон/рік. 
 
Пакет 3. Альтернативний пакет ЕЕ заходів. 
Зважаючи на обмеженість залучення інвестицій, енергоаудиторами для впровадження 
додатково розглянуто альтернативний (мінімальний) пакет ЕЕ заходів – Пакет 3. Але 
даний пакет передбачає комплекс заходів, які є оптимальними для впровадження 
одним пакетом з енергетичної точки зору, однак значно ускладнюють впровадження 
більш глибокої термомодернізації з високими термінами окупності. До того ж, даний 
Пакет не забезпечує виконання умов ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» в 
повному обсязі. 
Після впровадження енергоефективних заходів та заходів з термореновації будівлі, що 
розглянуто енергоаудиторами в Пакеті 3, загальне питоме енергоспоживання будівлі 
знизиться до рівня 182,3 кВт*г/м² за рік. Питоме енергоспоживання на опалення, 
компенсація підігріву повітря для системи механічної вентиляції та ГВП знизиться до 
рівня 174,9 кВт*г/м² за рік або 53,5 кВт*г/м3 за рік. Після впровадження Пакету 3 будівля 
ЗОШ №1 буде мати клас енергетичної ефективності «F». 
Впровадження комплексу енергоефективних заходів та заходів з термореновації 
будівлі, що розглянуто енергоаудиторами (Пакет 3), дозволить отримати економію 
енергетичних ресурсів відносно базового рівня енергоспоживання у розмірі 28,9%.  

Чиста економія енергії 118 499 кВт∙год/рік 
Чиста економія 132 017 UAH/рік 
Інвестиції  1 309 595 UAH 
Термін окупності 9,9 років 

* - комплекс ЕЕ заходів потребує додаткового інвестування на 11 році Проекту в сумі 
50,0 тис. грн та на 16-му році проекту в сумі 599,5 тис. грн. та щорічних витрат в сумі 
21,7 тис. грн. 
Потенціал енергозбереження  для  визначених за «базовою лінією» енергоефективних 
заходів та заходів по реновації Пакету 3 зведений в наступній таблиці з ранжуванням 
заходів за NPVQ: 

ЗОШ №1 м. Мирноград 
Пакет 3 

Кондиційована 
площа: 

1524 м² 

EE Заходи 
Інвестиції Чиста економія Окуп-

ність NPVQ 

[UAH] [кВт*год/ 
рік] [UAH /рік] [роки] * 
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1. 
Впровадження локальної 
припливно-витяжної вентиляції з 
рекуперацією (19 шт.)  

199 500  32 317 
-760   

40 345 4,9  0,98  

2. Встановлення ІТП  400 000  47 462  57 190  7,0  0,40  

3. 
Реконструкція системи опалення. 
Ізоляція трубопроводів та засувок 
СО  

660 095  29 776  26 828  24,6  0,13  

4. E, O/EM (навчання персоналу, 
розробка інструкцій)  

50 000  9 704  7 654  6,5  -0,38 

Всього ЕЕ заходи 1 309 595 118 499 132 017 9,9 -0,03 
 
Наведена економія отриманої енергії по Пакету 3 розділена на  економії від окремого 
джерела енергії: 

Джерело енергії 
Од. 

виміру 
До 

заходів 
ФАКТ 

До 
заходів 
БАЗА 

Після 
заходів 

Економія 

Електроенергія* кВт*г 7 879 26 501 27 261 -760 

Центральне 
теплопостачання кВт*г 186 970 383 283 264 024 119 259 

* - включає витрати енергії на ГВП 
 
Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням всіх заходів з Пакету 3 становить 
25,4 тон/рік. 
 

 
Фінансовий план впровадження Рекомендованого Пакету 2 є наступним:  
 

Джерело фінансування Сума, 
 грн. 

Питома вага, 
% 

Позика 4 007236,5 90 
Власний капітал 445 248,5 10 
Загальний обсяг інвестицій 4 452 485 100 

 
Рекомендується впровадити систему управління і обслуговування та систематичні 

заходи щоб забезпечити прийнятні умови експлуатації в будівлі та утримувати 
експлуатаційні витрати, включаючи енергію, на як найнижчому рівні впродовж сталого 
часу. Це повинно включати постійний енергомоніторинг, базований на ET-кривій, 
Інструкцію  та навчання  OіЕ персоналу. 



2. ВСТУП 
2.1. Передумови 

Мирноградська  Міська Рада як місто-партнер Проекту МЕРП  зацікавлена в 
детальних оцінках потенційної економії енергії для даного закладу та необхідних 
інвестицій.  Для цієї мети був виконаний Енергетичний Аудит будівлі ЗОШ №1. Результати 
надані в цьому звіті. 

Енергоаудиторами визначаються наступні цілі виконання робот з енергетичного 
аудиту будівлі закладу: 
 покращення внутрішнього мікроклімату; 
 зменшення витрат на енергію; 
 забезпечення більш ефективного управління і обслуговування будівлі і технічного 

обладнання. 
 

2.2. Процес розвитку проекту 
Процес розвитку включає оцінку та впровадження рентабельних енергоефективних 

(EE) заходів в будівлі. Кожна будівля унікальна, тому кожний проект повинен розглядатись 
індивідуально щоб визначити специфічні можливості підвищення енергоефективності. 
Власник будівлі може мати різні плани по реконструкції і різні вимоги до прибутковості  EE 
заходів. 

Отже, загальний Процес Розвитку Проекту поділений на шість головних кроків, як 
показано на схемі.  

 
1.  Ідентифікація проекту 
 
 
2. Сканування 
 
 
 
 
3.  Енергоаудит 
 
 
4. Бізнес план 
 
5.  Впровадження 
 
 
6.  Експлуатація 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Експлуатація 

 
Реалізація 

 

Сканування 

Ідентифікація 
проекту 

 
 

Детальний аудит  
з гарантіями 

 
 

Спрощенний аудит 

Потенціал  
Покращень  

 
Бізнес - план 

 

 
 
 
Цей звіт базований на Енергоаудиті інвестиційного класу. 
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3. СТАНДАРТИ І ПРАВИЛА 
Наступні Стандарти та Правила є доречними для енергоефективних заходів та заходів 
по реновації: 

• ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» 

• ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів» 

• ДБН В.2.5-28-2006  «Природне і штучне освітлення» 
• ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» 

• Директива 2006/32/ЄС «Про ефективність кінцевого використання енергії та 
енергетичні послуги» 

• ДСТУ- Н Б А.2.2-13:2015 Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення 
енергетичної оцінки будівель. 

• ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення 
будівель  

• ДСТУ-Н Б.В 1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» 

• Директива Европейского парламента и Совета 2010/31/EC от 19 мая 2010 года об 
энергосбережении зданий 

• ДСТУ Б EN 15232:2011 Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, 
моніторингу та управління будівлями  

• вимоги до теплоізоляції інженерних систем та обладнання у ДБН В.2.5-64:2012 та ДБН 
В.2.5-67:2013 

• ДСТУ Б EN 13779:2011 Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем 
вентиляції та кондиціонування повітря  

 
Наслідком цих стандартів та правил для громадських будівель, що розташовані у I 
кліматичній зоні, є наступні вимоги: 

• Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції стін 
Rq min=3,3  м2*К/Вт, вікон та склопрозорих дверей Rq min=0,75  м2*К/Вт, вхідні двері в 
громадські будівлі Rq min=0,6 м2*К/Вт, даху: перекриття неопалювальних горищ  Rq 

min=4,95 м2*К/Вт та суміщені покриття Rq min=6,0 м2*К/Вт,  перекриття над проїздами та 
неопалювальними підвалами Rq min=3,75  м2*К/Вт.  
Згідно з п. 6.2.1. ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» при виконанні умови, 
що показник розрахункової/фактичної питомої річної потреби в будівлі буде менше або 
дорівнювати максимально допустимому значенню питомої річної потреби будівлі , 
кВт*год/м3 за рік, можна приймати наступне: допускається застосовувати окремі 
конструктивні елементи теплоізоляційної оболонки із зниженими значеннями опору 
теплопередачі до рівня 75% від Rq min для непрозорих частин зовнішніх стін і до рівня 
80% від Rq min для інших огороджувальних конструкцій. 

• Розрахункова температура зовнішнього повітря -22 0С, середня температура 
зовнішнього повітря  за опалювальний період tзовн = -0,5 0С. Тривалість опалювального 
сезону 176 доби. 

• Нормативне максимально допустиме значення питомої річної енергопотреби будівлі 
навчального закладу (І температурна зона), EРmax=28 кВт*год/м3, 

• Забезпечення комфортних температурних умов перебування в приміщеннях. 
• Забезпечення повітрообміну приміщень. 
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• Забезпечення місцевого регулювання теплового потоку для забезпечення комфортних 
умов перебування дітей та персоналу, 

• Забезпечення належного рівня освітленості на робочий місцях. 
• Теплоізоляція трубопроводів, кранів, арматури. 

• Забезпечення наявності у кінцевого споживача проведення енергетичного аудиту і 
сприяння оцінці на конкурентній основі такого аудиту, який має бути незалежним, та 
заходів щодо покращення раціонального використання енергії. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ 
 
 
 

Назва 
проекту/будівлі/об’єкту: 

Мирноградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
Мирноградської міської ради  

Адреса: пров . Шкільний,  21, м. Мирноград, Україна 
  
Контактна особа: Кандибко Ганна Євгенівна 
Тел: +38(099)569-22-36 
Факс: - 
Посада: Завідувач 
 

 

Енергосервісна компанія: ПП «ЕСКО «ЕнергоІнжиніринг» 
Контактна особа: Шишка Катерина Миколаївна  
Адреса: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Липинського, 4 оф.314 
  
Тел: +38 (095)-248-02-75 
Посада: Директор з технічних питань 
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5. ОПИС СТАНУ БУДІВЛІ 
Опис стану будівлі базується на інформації з заповненої опитувальної відомості, 
опитуванні обслуговуючого персоналу будівлі, огляду технічних систем. 

 
5.1.  Контактні дані  

№ 
з/п 

Найменування Значення 

1. Повне найменування об’єкта  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
Мирноградської міської ради 

2. Адреса м. Мирноград, пров . Шкільний  21 

3. Телефон/факс/, e-mail 58-21-17,  no4ka.tat@yandex.ua 

4. Керівництво (ПІБ):  

4.1 - директор Бондар  Олена  Юріївна 

4.2 -заступник (головний 
інженер/завгосп) 

Кандибко Ганна  Євгенівна 

4.3 П.І.Б. контактної особи, що 
відповідає  
за збір вихідних даних   

Кандибко Ганна Євгенівна 

4.4 Телефон/факс/, e-mail 0995692236,anna kandybko@mail.ru 
 

5.2. Загальні відомості про заклад  

№ 
з/п 

Найменування Од.  
вимір

у 

Значення 

1 Проект серії           типовий 

2 Рік забудови рік 1960 

3 Ширина будівлі м 12,67 

4 Довжина будівлі м 70,15 

5 Висота будівлі м 9,8 

6 Площа зовнішніх стін (без врахування 
вікон, зовнішніх дверей та цоколю) 

м2 1054,35 

7 Площа цоколю м2 190,5 

8 Площа дерев’яних вікон м2 - 

9 Площа металопластикових вікон м2 370,2 

10 Кількість поверхів шт. 3 

11 Площа забудови  888,8 

12 Загальна площа* м2 2784,4 

13 Загальний об’єм м3 6481 
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14 Опалювальна площа (що використовується 
для розрахунків платежів за теплову енергію 
з постачальником тепла) 

м2 1523,9 

15 Опалювальний об’єм м3 4978 

16 Площа підвального приміщення м2 802,6 

17 Кількість присутніх (співробітників і діти) чол. 200 

18 Кількість класів або груп чол. 14 

19 Кількість відвідувачів чол. 25 

20 Режим роботи год.-
год. 

8.00-16.00 

5.3. Внутрішня температура в приміщеннях 

№ 
з/п 

Приміщення Внутрішня температура зі слів мешканців 
будівлі при зовнішній температурі, С° : 

 

+5 0 -5 

1.1 1 поверх 18 18 16 

1.2 2 поверх 19 19 18 

1.3 3 поверх 19 19 18 

1.4 Коридори 17 17 16 

n Спортивна зала 17 17 16 
Перебування дітей та обслуговуючого персоналу у будівлі школи відбувається з 
неповним дотриманням санітарно-гігієнічних та комфортних умов з внутрішньою 
температурою повітря в приміщеннях +16 0С ÷ +19 0С.    

5.4. Найменування організацій, що надають комунальні послуги 
№ 
з/п Найменування послуг Назва компанії, що надає 

послуги 
1 Теплопостачання ПЕ «Мирноградтепломережа»  

2 Електропостачання  Покровське  РЕМ ПАО ДТЕК 
Донецькобленерго 

3 Водопостачання  Мирноградське ПУВКХ  
 

5.5. Характеристика та тип лічильників  

№ 
з/п 

Встановлені 
лічильники 

Кіль
кість 
ввод

ів 

Місце 
розташув

ання 

Рік 
введ
ення 
в дію 

Найменув
ання / 
Tип 

Сері
йний 
номе

р 

Дата 
остан
ньої 
повір

ки 
1 Електроенергія 1  ТП-6 ІІІ 

кварт
ал 

2015 

Нік 2301 
АП3В 

 

7658
770 

ІІІ 
кварт

ал 
2015 
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2 Централізоване 
теплопостачання 
(Теплолічильник) 

1 підвальн
е 

приміщен
ня 

29.07
. 

2014 

SKS-3 
D 40 мм 
СУПЕРК

ОМ 

3674 29.07. 
2014 

3 Природний газ - - - - - - 
4 Холодна вода 1 підвальн

е 
приміщен

ня 

29.05 
2013 

MINOL -
1,5 

1213
821 

29.05 
2013 

5 Гаряча вода - - - - - - 
 

5.6. Дані по будівлі 
5.6.1 Зовнішні стіни 

Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний , добрий) Прийнят. 
Загальна площа (м2) 1054,4 Коеф. теплоперед. U (Вт/м ²K) 1,24 

 
Орієнтація Півн

іч 
ПнС

х 
Схід ПдС 

х 
Півд
ень 

ПдЗ
х 

Захі
д 

ПнЗ
х 

Площа стіни (м²) 46,6  457,0  46,6  504,3 - 
Конструкція стіни 
(матеріал стіни ) 

Цегла_(тріщини на стінах) 

Товщина стіни, м 0,51 - 0,51 - 0,51 - 0,51 - 
Конструкція цоколю бетон  бетон  бетон - бетон - 

Коефіцієнти теплопередачі неутеплених цегляних стін U1=1,24 Вт/(м2*К) значно (у 4,1 
рази) перевищують нормативне значення - мінімально допустимий опір теплопередачі 
Uтр

1 = 0,30 Вт/(м2*К). Нормативний коефіцієнт теплопередач визначений відповідно 
національному стандарту України (ДБН В 2.6-31-2016 «Теплова ізоляція будівель»). 
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5.6.2 Вікна 
Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) прийнятний 
Загальна площа 
(м2) 370,2 Коеф. теплоперед. U (Вт/м ²K) 1,3-2,2 

 

Орієнта
ція 

Розмір      
(a x b) 

Площ
а 

вікна 

Кількіст
ь 

Загальн
а площа 

Тип 
матеріал

у 

Тип 
рам

и 

Тип 
заскл

. 
 м м² шт м² (Д, П,..) (О, 

Пд) 
1,2за

с 
Північ 1,76х1,42 2,5 12 30 п Пд 3 зас 
Схід 1,66х1,42 2,35 45 105,75 п Пд 3 зас 

 1,76х1,4 2,46 25 61,5 п Пд 2 зас 
 1,76х1,39 2,5 5 12,5 п Пд 3 зас 

Південь 1,76х1,42 2,5 12 30 п Пд 3 зас 
Захід 0,72х0,67 0,5 9 4,5 п Пд 2 зас 

 1,5х1,42 2,13 56 119,28 п Пд 2 зас 
 2,3х1,4 3,41 2 6,82 п Пд 3зас 

Всього 370,2 
Всі 100 % вікон будівлі школи – металопластикові вікна, відповідають вимогам діючих 
норм. 



 
ПРОЕКТ МЕРП  М. МИРНОГРАД, ПРОВ. ШКІЛЬНИЙ, 21 
ЗОШ №1 
 

 

 17 

  

  
 

5.6.3 Двері 
Орієн
тація 

Розмі
р      

(a x b) 

Пл
ощ
а 

две
рі 

Кіл
ькі
сть  

Загальн
а площа 

Тип 
мате
ріалу 

Тип 
рам

и 

Тип 
заскл. 

Коеф. т.п. 
, К 

 м м² шт м² (Д, 
П,..) 

(О, 
Пд) 

1,2зас Вт/м2K 

Схід 2,6х1,26 3,27 1 3,27 п о -  
Захід 1,26х1,9

8 
2,49 2 4,98 п о -  

 8,25  

Вхідні двері до будівлі металопластикові частково із склінням та подвійними 
тамбурами. 
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5.6.4. Дах 
Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) прийнятний 
Загальна площа 
(м2) 1066,6 Коефіцієнт теплопередачі U (середнє) 

Вт/м2K 0,6 

 
Дах/стіна/стеля 

Конструкція К3 плита залізобетонна, дерев’яні 
балки, шифер  Теплоізоляція  Шлак  
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5.6.5. Підлога 
Загальна оцінка існуючого стану (незадов., прийнятний, добрий) задовільний 
Загальна площа 
(м2) 888,8 Коефіцієнт теплопередачі U 

(середнє) Вт/м2K 0,41 

Конструкція Пл2- 
неопалювальний 
підвал 

плита залізобетонна, засипка, 
стяжка, покрита  деревом  керамзит 

 

Тип підлоги Пл1 
Настил на землі 

Тип підлоги Пл2  
Неопалюваний 

підвал 

Тип підлоги Пл3 
Опалюваний підвал 

 
  

Середня температура в підвалі  (°C) 16  
Висота поверхні підлоги над рівнем зовн. 
ґрунту (м) 

0,9 
 

Висота поверхні підлоги під рівнем зовн. 
ґрунту (м) 

1,6 
- 

Висота підвального приміщення (м) 2,5 - 
 

5.7. Система опалення 

Теплопостачання / Вироблення 
теплоти В дії, починаючи з (року) 1960 

Тип 
системи 

Центральне теплопостачання/ Місцеве опалення / Тепловий пункт с 
теплообмінниками / Відкрита система теплопостачання/ Котел / Тепловий 
насос / Пряме електроопалення / Інші 

Енергоносії                Природний газ / Електроенергія/ Біомаса/ вугілля / Мазут/ Дизельне 
пальне /Інші          

 
Автоматичне регулювання ні  
Стан автоматичного регулювання - 
Тип автоматичного регулювання - 
Зниження температури ні 

 
Система опалення Однотрубна  

Стан системи опалення (незадов., 
прийнятний, добрий) Незадов. 
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Матеріал труб Метал, чавун 
Збалансована система розподілу ні 
Балансувальні крани ні 
Теплоносій Вода 
T1/T2 (°C) 45/35 
Щорічна промивка системи 
опалення(так,ні) Ні (промито перед початком реконструкції) 

Кількість теплових вводів 1 
 

Система подачі теплоти 

Нагрівальні елементи 

Радіатори / 
Конвектори/  
Індукційні / 
Тепловентилятори 

Кіл-ть 
(шт.) 155 Потуж-ть 

(кВт)  

Індивід. нагрівальні прилади - Кіл-ть 
(шт.) 16 Потуж-ть 

(кВт)  

Термостатичні крани на 
радіаторах так/ні /інше Кіл-ть 

(шт.)  Тип  

Променевий нагрів Підлога / стеля / стінові  - Тип - 
Додаткова інформація та коментарі (схема системи опалення, перевірка розмірів 
системи/обладнання, довжини і діаметрів труб, кріплення труб, місцезнаходження 
нагрівальних приладів, розміщення радіаторів, опис радіаторів та кранів по типам  і 
кількості і т.д.): 
 

Система опалення в неопалювальному приміщенні  (підвальне приміщення, горище 
та інше) 

 Довжина трубопроводів Dу, мм 
25 32 50 70 80 100 

Неізольовані 
трубопроводи, м 

125 - 160 - - - 

Ізольовані 
трубопроводи, м 

- - 50 - - - 

Товщина ізоляції, 
мм 

- - 0,02 - -  

Матеріал ізоляції - - мінвата - -  
Стан ізоляції - - - - - - 

 
Система теплопостачання будівлі школи – 2-трубна. Система опалення будівлі 
однотрубна з верхньою подачею. Більшість встановлених приладів опалення – чавунні 
радіатори, аварійні радіатори були зняти або замінені на сталеві, розводка системи 
опалення частково замінена на поліпропіленові труби. 

1. Частково опалювальні прилади та стояки прогріваються нерівномірно. Деінде 
прилади відсутні, були демонтовані як аварійні. Опалювальні прилади та 
трубопроводи зашламовані, стан системи опалення незадовільний.  Кількість 
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приладів опалення не відповідає навантаженню. Гідропневматична промивка не 
проводилась тривалий час.  Крім того, всі опалювальні прилади за 57 років мають 
значний шар фарби, що значно знижує тепловіддачу від приладів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. На тепловому вводі будівлі будь-яке автоматичне регулювання СО відсутнє.  
3. Трубопроводи СО, які проходять по підвальному  та горищному приміщенню 
частково ізольовані, але якість та товщина ізоляції недостатні. 

 
4. При температурі зовнішнього повітря +5 будо здійснено виміри температур 
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поверхонь тепловіддачі системи опалення будівлі. Температура на тепловому вводі 
становила Т1= +45,2 0С, Т2= +35,4 0С. 
Результати:  

1. Спортивна зала. При перепаді температури на самому опалювальному приладі у 
спортивної зали 31-29 0С, температура у приміщенні становила +18,5 0С. Вологість - 
45%.  
2. При перепаді температури на опалювальних приладах у класі №2 34÷29 0С, 
температура у приміщенні становила +19,0 0С. Вологість - 46%. 
3. При перепаді температури на самому опалювальному приладі у коридорі  47÷37 
0С, температура у приміщенні коридору становила +18,9 0С. Вологість - 40%.  
 

5.8. Система вентиляції 
Загальна система вентиляції у будівлі – природна із витяжними каналами, вбудованими 
в стінах. Запроектована механічна витяжна система вентиляції відсутня.  
 

5.9. Система гарячого водопостачання 

Централізоване гаряче водопостачання повністю відсутнє. Для нагріву води 
використовуються побутові електричні водонагрівачі. 
 
5.10. Вентилятори і насоси 

Встановлено циркуляційний насос опалення.  
 

5.11. Система освітлення 

Освітлюваль
ні прилади 

Потужн. 
ламп 
(Вт) 

К-сть ламп  
На 1 

світильник. 
(шт) 

Потужн. 1го 
світильника 

(Вт) 

К-сть світил. 
(шт) 

Компактні 
(економні) 
лампи 
розжарюванн
я. 

20 1 20 100 

LED лампи 10 1 10 30 
Всього    130 

 
Додаткова інформація:  

1. Норми освітленості у приміщеннях ЗОШ №1  не витримуються, не всі світильники 
працюють. Фактичне освітлення нижче норми в 1,5 рази. 
Приміщення Фактичне 

значення 
освітленості, Лк 

Нормативне 
значення 
освітленості, Лк 

Недостатність 
освітленості, % 

Клас 1:    
парти 180-260-400 400 ≈35% 
дошка - 500 100% 
Клас англійської     
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мови: 
парти 160-260-400 400 ≈35% 
дошка - 500 100% 
Клас 2:    
парти 260-450-1300 400 ≈10% 
дошка - 500 100% 
Спортивна зала:    
 116 250 ≈40% 
 

2. Фотоелементи, таймерне управління відсутні. Персонал слідкує за відключення 
освітлення  приміщень, що не використовуються.  

 

        
 
 

5.12. Інше 

Інше 
використовува
не  

К-
ть 

(шт.
) 

Потужн. 
одиниці,

Вт 

Загальн. 
потужн. (кВт) 

Період 
роботи 

(год/тижд.) 

В дії 
 з (рік) 

Комп’ютери 5 45,3 226,5 2 
год/10годин 

360 годин 

Токарний 
верстат  

5 2 10 2год/ 3 дні 1975 

Свердлильний 
вестрат 

1 2 2 2год/ 3 дні 1975 

Електробойлер 1 2 2 4 год/5 днів 2013 
 

5.13. Зовнішнє обладнання  

Зовнішнє обладнання 
Загальна 

потужність 
(Вт) 

Час роботи 

Год/тижд. Тижд/рік 

Зовнішнє освітлення    
Лампи розжарювання 280 70 52 
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6. ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ 
6.1. Виміряне енергоспоживання 
 Од. 

виміру 
2014 2015 2016 Діючий тариф(на момент 

заповнення листа), грн. 
(вкл. ПДВ) 

Центральне 
теплопостачан

ня 

Гкал 165,53 149,0 167,21 1516,272  

Природний 
газ/інше 
паливо 

м3/тон
и 

- - - - 

Електроенергі
я 

кВт*го
д 

7366 9320 6960 2,364 

Холодна вода м3 137 138 135 9,816 
Гаряча вода м3 - - -  

 
6.2. Розрахунки та базове енергоспоживання 

Всі енергетичні розрахунки у рамках проведення енергоаудиту будівлі ЗОШ №1 
виконано у програмі ENSI EAB Software UKR 8.1. Економічні розрахунки виконано за 
допомогою програми ENSI Profitability Software UKR. 
Базова лінія енергоспоживання будівлею школи визначається з урахуванням 

ефективності існуючих енергосистем і обладнання (тобто ККДбаз.лінія = ККДфакт), та за 
умов витримування санітарно-гігієнічних норм у будівлі. Нижче приведені параметри не 
повинні бути нижче проектних/нормативних значень:  
− Температура повітря в будівлі.  
− Кратність повітрообміну.  
− Час роботи. 
− Освітлення. 
− Норми споживання гарячої води. 
1. Фактична внутрішня температура в будівлі визначена за температурою 

найхолоднішого приміщення при середній за опалювальний сезон температурі 
зовнішнього повітря. Внутрішня температура у «базовій лінії» прийнята як 
необхідна нормативна температура +21,0 0С. 

2. Фактичний коефіцієнт корисної дії тепловіддачі (ККДфакт=ККДбаз.лінія) розрахований у 
відповідності до EN 15316-2-1 за допомогою програми Еxcel «Emission efficiency», 
враховуючи: 
• нерівномірності розподілу температури в приміщеннях; 
• наявності тепловиділяючих елементів в конструктивних компонентах будівлі; 
• точність регулювання температури в приміщеннях. 
Розрахунок ККД тепловіддачі у розрахунках в Програмі EAB ведеться за методом з 
використанням визначеної «внутрішньої температури» та з використанням 
коефіцієнтів корисної дій (у відповідності з факторами і рівнями окремих 
коефіцієнтів корисної дії для різних умов, вказаних в EN 15316-2-1). ККД 
тепловіддачі становить 87,5%. 

3. Фактичний рівень інфільтрації прийнято за розрахунками, у «базовій лінії» його 
значення дорівнює фактичному (0,50 1/год). 



 
ПРОЕКТ МЕРП  М. МИРНОГРАД, ПРОВ. ШКІЛЬНИЙ, 21 
ЗОШ №1 
 

 

 25 

4. ККД розподільчої системи розрахований виходячи з надмірних теплових втрат в 
неопалюваному підвальному приміщенні, що виникають з причин недостатньої 
товщини та якості ізоляції розподільчих трубопроводів системи опалення. ККД 
розподільчої системи становить 90,3%. 

5. Рівень фактичного автоматичного управління оцінено виходячи з того, що 
параметри теплоносія регулюються централізовано на джерелі теплопостачання 
(міській котельні), але температурний графік чітко не витримується, а регулювання 
у самого споживача немає. ККД автоматичного управління визначено у розмірі 
94,0% 

6. Рівень Е та О/ЕМ (Експлуатація та Обслуговування/Енергетичний Моніторинг) 
по факту визначено на рівні 94% виходячи з того, що обслуговуючий персонал у 
міру своїх можливостей займається експлуатацією та обслуговуванням, 
підтримкою нормального технічного стану внутрішніх  енергосистем та 
енергообладнання будівлі. Але навчання з енергообслуговування персонал не 
проходить, моніторинг споживання енергії ведеться централізовано. Інформація 
отримана від моніторингу теплоспоживання із запізненням доходить до персоналу 
школи.   

7. ККД генерації прийнятий за 100% - система централізованого теплопостачання. 
8. Усі ККД систем вентиляції прийняті такими як і в системі опалення будівлі 

(проведено загальний розрахунок та процедуру визначення ККД системи 
теплозабезпечення будівлі). 
 

6.3. Енергетичний бюджет 
Розрахунки та вимірювання енергоспоживання до та після впровадження 

енергоефективних заходів наведені в наступному енергетичному бюджеті. 
Фактичне енергоспоживання будівлі складає 127,9 кВт⋅год/м2. Базова лінія 

енергоспоживання за умови дотримання нормативних показників мікроклімату в середині 
будівлі –268,9 кВт⋅год/м2. 

Рівень енергоспоживання після ЕЕ і реновації визначено при впровадження 
повного комплексу розглянутих заходів. 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЮДЖЕТ – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ 

Стаття бюджету 
До EE 

Розрахункове, 
кВт∙год/м²рік 

До EE 
Виміряне, 

кВт∙год /м²рік 

До EE 
Базова лінія, 
кВт∙год /м²рік 

Після EE і 
реновації, 

кВт∙год /м²рік 
Опалення 122,7 

122,5 
242,3 61,8 

Вентиляція 
(обігрів) 0 9,2 7,7 

ГВП 2,4 

5,2 

9,8 9,8 
Вентилятори 0 2,6 2,5 Насоси 
Освітлення 1,5 3,8 0,8 

Інше 1,2 1,2 1,2 
Всього 127,9 127,7 268,9 83,7 
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЮДЖЕТ – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ 

Стаття бюджету 
До EE 

Розрахункове, 
кВт*год /рік 

До EE 
Виміряне, 

кВт*год /рік 

До EE 
Базова лінія, 
кВт*год /рік 

Після EE і 
реновації, 

кВт*год /рік 

Опалення 186 970 186 755 
 

369 237 94 136 
Вентиляція (обігрів) 0 14 046 11 734 

ГВП 3 728 14 912 14 912 
Вентилятори 0 

7 882 
4 002 3 798 Насоси 

Освітлення 2 290 5 726 1 145 
Інше 1 861 1 861 1 861 

Всього 194 849 194 637 409 784 127 587 
Зовнішнє 

освітлення 1 019 по заг. 
лічильнику 1 019 1 019 
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7. ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
Максимально визначений потенціал енергоефективності шляхом впровадження 

повного комплексу термомодернізації в будівлі (Пакет 1): 
Чиста економія енергії 282 008 кВт∙год/рік 
Чиста економія 350 088 UAH/рік 
Інвестиції  5 055 305 UAH 
Термін окупності 14,4 років 

* - комплекс ЕЕ заходів потребує додаткового інвестування на 11 році Проекту в сумі 
50,0 тис. грн та на 16-му році проекту в сумі 599,5 тис. грн. та щорічних витрат в сумі 
21,7 тис. грн. 
 
Наведена економія отриманої енергії по Пакету 1 розділена на  економії від окремого 
джерела енергії: 

Джерело енергії Од. 
виміру 

До 
заходів 
ФАКТ 

До 
заходів 
БАЗА 

Після 
заходів Економія 

Електроенергія* кВт*г 7 879 26 501 22 680 3 821 

Центральне 
теплопостачання кВт*г 186 970 383 283 105 096 278 187 

* - включає витрати енергії на ГВП 
 
Зниження емісії CO2, що досягається впровадженням всіх заходів з Пакету 1 становить 
63,8 тон/рік. 
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8. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ 
8.1. Перелік заходів 

Перелік розроблених енергоефективних заходів наведений у таблиці нижче: 
 

Перелік запропонованих енергоефективних заходів 

ЗАПРОПОНОВАНІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ 

1. Впровадження локальної припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією (19 шт.)  

2. Встановлення ІТП  

3.* Утеплення зовнішніх стін МВ 100 мм (1054,4 м²) та цоколю(190,5 м²)  

4. E, O/EM (навчання персоналу, розробка інструкцій)  

5. Система освітлення на основі LED 

6. Реконструкція системи опалення. Ізоляція трубопроводів та засувок СО  

7*. Утеплення підлоги (888,8 м² стелі підвального перекриття будівлі)  

8. Утеплення покрівлі 150 мм мінераловатним утеплювачем (1067 м²)  

* - В Пакеті 2 як альтернатива цим двом заходам розглянуто захід «Утеплення 
зовнішніх стін (1054,4 м²) МВ 100 мм, цоколю на 1 м нижче рівня землі (364 м²) ЕППС 100 
мм)». 

Запропоновані розрахунки мають три різні варіанти впровадження 
енергозберігаючих заходів в будівлі: 

 Пакет 1 потребує значних інвестицій в глибоку термомодернізацію будівлі із 
значним потенціалом річної економії енергії. 

 Пакет 2 передбачає реалізацію заходів, які дозволяють досягти оптимального 
скорочення споживання енергетичних ресурсів, при цьому забезпечуючи дотримання 
нормативної температури повітря в приміщеннях та досягти економічних показників, які 
дозволяють залучати кошти міжнародних фінансових організацій та комерційних банків, а 
також за умов виконання вимог ДБН 2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» щодо класу 
енергоефективності будівель при реконструкції. 

Пакет 3 базований на виконанні високорентабельних енергоефективних заходів.  
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Пакет заходів максимальний ( Пакет 1) 
ЗОШ №1 м. Мирноград 
Пакет 1 

Кондиційована 
площа: 

1524 м² 

EE Заходи 
Інвестиції Чиста економія Окуп-

ність NPVQ 

[UAH] [кВт*год/ 
рік] [UAH /рік] [роки] * 

1. 
Впровадження локальної 
припливно-витяжної вентиляції з 
рекуперацією (19 шт.)  

199 500  32 317 
-760   

40 345  4,9  0,98  

2. Встановлення ІТП  400 000  47 462  57 190  7,0  0,40  

3. Утеплення зовнішніх стін МВ 100 
мм (1054,4 м²) та цоколю(190,5 м²)  

1 493 880  100 358  130 867  11,4  0,14  

4. E, O/EM (навчання персоналу, 
розробка інструкцій)  

50 000  9 704  7 654  6,5  0,13  

5. Система освітлення на основі LED 144 780 4 581 10 829 13,4 -0,13 

6. 
Реконструкція системи опалення. 
Ізоляція трубопроводів та засувок 
СО  

660 095  29 776  26 828  24,6  -0,38  

7. Утеплення підлоги (888,8 м² стелі 
підвального перекриття будівлі)  

666 600  20 145  26 269  25,4  -0,49  

8. 
Утеплення покрівлі 150 мм 
мінераловатним утеплювачем 
(1067 м²)  

1 440 450  38 425  50 106  28,7  -0,55  

Всього ЕЕ заходи 5 055 305 282 008 350 088 14,4 -0,25 
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Пакет заходів оптимальний ( Пакет 2) 
ЗОШ №1 м. Мирноград 
Пакет 2 

Кондиційована 
площа: 

1524 м² 

EE Заходи 
Інвестиції Чиста економія Окуп-

ність NPVQ 

[UAH] [кВт*год/ 
рік] [UAH /рік] [роки] * 

1. 
Впровадження локальної 
припливно-витяжної вентиляції з 
рекуперацією (19 шт.)  

199 500  32 317 
-760   

40 345 4,9  0,98  

2. Встановлення ІТП  400 000  47 462  57 190  7,0  0,40  

3. Утеплення зовнішніх стін МВ 100 
мм (1054,4 м²), цоколю (364 м²) 

1 702 440  106 465  138 830  12,3  0,06  

4. E, O/EM (навчання персоналу, 
розробка інструкцій)  

50 000  9 704  7 654  6,5  0,13  

5. 
Реконструкція системи опалення. 
Ізоляція трубопроводів та засувок 
СО  

660 095  29 776  26 828  24,6  -0,38  

6. 
Утеплення покрівлі 150 мм 
мінераловатним утеплювачем 
(1067 м²)  

1 440 450  38 425  50 106  28,7  -0,55  

Всього ЕЕ заходи 4 452 485 263 389 320 953 13,9 -0,22 
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Пакет заходів мінімальний (Пакет 3) 
ЗОШ №1 м. Мирноград 
Пакет 3 

Кондиційована 
площа: 

1524 м² 

EE Заходи 
Інвестиції Чиста економія Окуп-

ність NPVQ 

[UAH] [кВт*год/ 
рік] [UAH /рік] [роки] * 

1. 
Впровадження локальної 
припливно-витяжної вентиляції з 
рекуперацією (19 шт.)  

199 500  32 317 
-760   

40 345 4,9  0,98  

2. Встановлення ІТП  400 000  47 462  57 190  7,0  0,40  

3. 
Реконструкція системи опалення. 
Ізоляція трубопроводів та засувок 
СО  

660 095  29 776  26 828  24,6  0,13  

4. E, O/EM (навчання персоналу, 
розробка інструкцій)  

50 000  9 704  7 654  6,5  -0,38 

Всього ЕЕ заходи 1 309 595 118 499 132 017 9,9 -0,03 
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8.2. Заходи 

ЕЕ захід №1 «Утеплення зовнішніх стін МВ 100 мм, цоколю до рівня землі МВ 100 мм 
та заміна вхідних дверей» 

Існуюча ситуація 
Будівлю запроектовано та збудовано у 1960 році. Теплозахисні властивості 

огороджувальних конструкцій – стін – не задовольняють умові, що висуває сучасна 
нормативна документація, за якою максимально допустиме значення коефіцієнту 
теплопередачі стін повинно складати U=0,30 Вт/м²K.  
Uфакт =1,24 Вт/м²K. 

Опис заходу 
Пропонується виконати теплову ізоляцію зовнішніх 

цегляних стін будівлі за допомогою базальтового утеплювача 
товщиною 100 мм з коефіцієнтом теплопровідності 0,042 
Вт/(м∙°С). Також необхідно виконати теплову ізоляцію цоколю 
до рівня землі МВ 100 мм.  

 Загальна площа стін, що підлягають додатковій 
тепловій ізоляції, складає 1054,4 м2, площа ізоляції цоколю – 
190,5 м2  Роботи здійснювати згідно вимог чинного 
законодавства.  

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) 

Економія енергії:                                                   65,9 
 

кВт⋅год/м²рік 

100 358 × 1,304 
грн./кВт⋅год = 130 867 грн./рік 

Інвестиції:    
Розробка/Планування - грн. 
Управління Проектом 29 880 грн. 
Обладнання (матеріали) 702 130 грн. 
Встановлення 468 030 грн. 
Інспектування і випробування 0 грн. 
Виконавча документація (ПКД) 44 810 грн. 
Інші видатки 0 грн. 
Податки, ПДВ 249 030 грн. 
Усього інвестицій    1 493 880 грн. 
Витрати на експлуатацію й обслуговування в рік (+/-) - грн./рік 
Чиста економія 130 867 грн./рік 
Економічний термін служби 25 років 

Даний захід запропоновано до впровадження в Пакеті 1 разом із заходом №3 
«Утеплення підлоги».  

В Пакеті 2 розглядається захід альтернативний двом вищезазначеним, а саме:  
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ЕЕ захід №1 Альтернативний «Утеплення зовнішніх стін МВ 100 мм, цоколю нижче 
рівня землі на 1 метр ЕППС 100 мм та заміна вхідних дверей» 

Існуюча ситуація 

Будівлю запроектовано та збудовано у 1960 році. Теплозахисні властивості 
огороджувальних конструкцій – стін – не задовольняють умові, що висуває сучасна 
нормативна документація, за якою максимально допустиме значення коефіцієнту 
теплопередачі стін повинно складати U=0,30 Вт/м²K.  
Uфакт =1,24 Вт/м²K. 

Старі дерев’яні та металеві двері також не відповідають нормативу по 
теплозахисним властивостям. 

Опис заходу 

Пропонується виконати теплову ізоляцію зовнішніх 
цегляних стін будівлі за допомогою базальтового утеплювача 
товщиною 100 мм з коефіцієнтом теплопровідності 0,042 
Вт/(м∙°С). Також необхідно виконати теплову ізоляцію цоколю 
нижче рівня землі на 1 метр ЕППС 100 мм.  

 Загальна площа стін, що підлягають додатковій 
тепловій ізоляції, складає 1054,4 м2, площа ізоляції цоколю – 364 
м2   

Роботи здійснювати згідно вимог чинного законодавства.  

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) 

Економія енергії:                                                   69,9 
 

кВт⋅год/м²рік 

106 465 × 1,304 грн./кВт⋅год = 138 830 грн./рік 

Інвестиції:    
Розробка/Планування - грн. 
Управління Проектом 34 045 грн. 
Обладнання (матеріали) 800 153 грн. 
Встановлення 533 370 грн. 
Інспектування і випробування 0 грн. 
Виконавча документація (ПКД) 51 075 грн. 
Інші видатки 0 грн. 
Податки, ПДВ 283 797 грн. 
Усього інвестицій    1 702 440 грн. 
Витрати на експлуатацію й обслуговування в рік (+/-) - грн./рік 



 
ПРОЕКТ МЕРП  М. МИРНОГРАД, ПРОВ. ШКІЛЬНИЙ, 21 
ЗОШ №1 
 

 

 34 

Чиста економія 138 830 грн. /рік 
Економічний термін служби 25 років 

 
ЕЕ захід №2 «Утеплення  покрівлі 150 мм мінераловатним утеплювачем» 

Існуюча ситуація 
Теплозахисні властивості даху не задовольняють умові (перекриття утеплене лише 
18 см шлаку), що висуває сучасна нормативна документація, за якою максимально 
допустиме значення коефіцієнту теплопередачі повинно складати U=0,2 Вт/м²K.  
Uфакт =0,60 Вт/м²K  
 

 Опис заходу 

Пропонується виконати додаткову теплову ізоляцію 
покрівлі будівлі мінераловатним утеплювачем  товщиною 
150 мм з коефіцієнтом теплопровідності 0,042 Вт/(м*0С).  
Загальна площа покрівлі, що підлягає додатковій тепловій 
ізоляції за зазначеною методикою, складає 1067 м2.  
Роботи здійснювати згідно вимог чинного законодавства.  

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) 

Економія енергії:                                                     25,2 кВт⋅год/м²рік 

38 425 × 1,304 
 грн./кВт⋅год = 50 106 грн./рік 

Інвестиції:    
Розробка/Планування - грн. 
Управління Проектом 28 807 грн. 
Обладнання (матеріали) 734 630 грн. 
Встановлення 393 675 грн. 
Інспектування і випробування  грн. 
Виконавча документація (ПКД) 43 215 грн. 
Інші видатки  грн. 
Податки, ПДВ 240 123 грн. 
Усього інвестицій    1 440 450 грн. 
Витрати на експлуатацію й обслуговування в рік (+/-) - грн. /рік 

Чиста економія 50 106 грн. /рік 

Економічний термін служби 25 років 
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ЕЕ захід №3 «Утеплення підлоги (стелі підвального перекриття) 100 мм целюлозним 
або ЕППС утеплювачем» 

Існуюча ситуація 
Теплозахисні властивості підлоги (U=0,45 Вт/м²K) не задовольняють умові, що 

висуває сучасна нормативна документація, за якою максимально допустиме значення 
коефіцієнту теплопередачі повинно складати U=0,27 Вт/м²K. 

Опис заходу 

Пропонується виконати додаткову теплову ізоляцію стелі неопалювального 
підвалу будівлі шляхом використання целюлозного або ЕППС утеплювача товщиною 
100 мм з коефіцієнтом теплопровідності 0,04 Вт/(м∙°С). Загальна площа підлоги, що 
підлягає утепленню, складає 888,8 м2.  

Роботи здійснювати згідно вимог чинного законодавства.  

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) 

Економія енергії:                                                        13,2 кВт⋅год/м²рік 

20 145 × 1,304 грн./кВт⋅год = 26 269 грн./рік 

Інвестиції:    

Розробка/Планування - грн. 

Управління Проектом 13 330 грн. 

Обладнання (матеріали) 391 294 грн. 

Встановлення 130 854 грн. 

Інспектування і випробування - грн. 

Виконавча документація (ПКД) 20 000 грн. 

Інші видатки - грн. 

Податки, ПДВ 111 122 грн. 

Усього інвестицій    666 600 грн. 

Витрати на експлуатацію й обслуговування в рік (+/-) - грн./рік 

Чиста економія 26 269 грн./рік 

Економічний термін служби 25 років 
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ЕЕ захід №4 «Впровадження локальної припливно-витяжної вентиляції з 
рекуперацією» 

Існуюча ситуація 
Загальна вентиляція приміщень закладу відбувається природнім способом. Надходження 
і видалення повітря здійснюється через нещільності зовнішніх огороджень 
(інфільтрація) та витяжні канали, за рахунок різниці тисків ззовні і всередині 
приміщення. Такий повітрообмін є неорганізований, оскільки залежить від низки 
випадкових факторів (сили і напрямку вітру, різниці температур зовнішнього і 
внутрішнього повітря, площі, через яку відбувається інфільтрація). Отже, з допомогою 
природної вентиляції неможливо організувати ефективну вентиляцію приміщень 
(недостатня в літній період, надлишкова в зимовий, відсутність можливостей для 
регулювання). Тим більше, що старі дерев’яні вікна на зиму щільно утеплюються 
персоналом, тим самим погіршуючи інфільтрацію. А кількість металопластикових вікон 
в будівлі вже досягла 85%. Орієнтовна інфільтрація по факту для закладу становить 
0,35 год-1 від об’єму приміщення, базова – 0,50 год-1. 
 

Опис заходу 
На практиці необхідно використовувати саме штучну систему вентиляції, оскільки 
тільки вона може гарантувати створення комфортних умов (подавати повітря у 
вентильовані приміщення, незалежно від умов навколишнього середовища, в необхідних 
обсягах, очищати та нагрівати його). Такі системи є обов’язковими для впровадження 
при заміні старих нещільних дерев’яних вікон на нові металопластикові.  
Пропонується встановити локальні припливно-витяжні 
системи вентиляції з організованим приливом повітря 
та рекуператорами і повітропідігрівачами - Прана 200 
(або аналог) в кількості приблизно 19 шт., що 
дозволить не відкривати вікна для провітрювання в 
холодний період часу, а, відповідно, дозволить знизити 
коефіцієнт інфільтрації для закладу орієнтовно до 0,30 
год-1. Локальні вентиляційні установки необхідно 
встановити в усіх класах, кабінетах, спортивній та 
актовій залах. 
Встановлення локальних рекупераційних установок Прана 200 призведе до додаткового 
споживання електричної енергії в обсязі близько 760 кВт*год за рік.  

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) 

Економія енергії:                                                      20,7 кВт⋅год/м²рік 

32 317 × 1,304 грн./кВт⋅год = 42 142 грн./рік 

- 760 × 2,364 грн./кВт⋅год = -1 797 грн./рік 

Інвестиції:    
Розробка/Планування - грн. 
Управління Проектом 3 990 грн. 
Обладнання (матеріали) 129 675 грн. 
Встановлення 26 593 грн. 
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Інспектування і випробування  грн. 
Виконавча документація (ПКД) 5 985 грн. 
Інші видатки - грн. 
Податки, ПДВ 33 257 грн. 
Усього інвестицій    199 500 грн. 
Витрати на експлуатацію й обслуговування в рік (+/-) - грн./рік 
Чиста економія 40 345 грн./рік 
Економічний термін служби 15 років 

* - потребує 100% інвестицій на 16-му році впровадження проекту. 
 

ЕЕ захід № 5  «Реконструкція системи опалення будівлі. Теплова ізоляція розподільчих 
трубопроводів та засувок систем опалення» 

Існуюча ситуація 
Загалом система опалення з моменту її вводу в експлуатацію (1960 рік) не підлягала 
гідропневматичній промивці та тепловій і гідравлічній наладці. Опалювальні прилади 
зашламовані, забиті, про що свідчить недогрів приладів опалення та стояків.  

 
Опис заходу 

  
 



 
ПРОЕКТ МЕРП  М. МИРНОГРАД, ПРОВ. ШКІЛЬНИЙ, 21 
ЗОШ №1 
 

 

 38 

Для забезпечення нормативних умов теплопостачання будівлі 
пропонується виконати повну реконструкцію системи 
опалення із розробкою нової схеми, повною заміною стояків та 
встановленням сучасних ефективних приладів опалення з 
поліпшеними показниками тепловіддачі (типу конвекторів 
Kermi або аналогу). Також, обов’язково на кожен опалювальний 
прилад повинні бути встановлені терморегулятори.  
Терморегулятор призначається для підтримки в приміщені 
будівлі заданої необхідної температури повітря. 
Терморегулятори опалення змінюють кількість теплоносія, яка 
проходить через опалювальний пристрій, в залежності від 
зміни температури в приміщенні. Таким чином збільшується 
або зменшується кількість тепла, випромінюваного приладом. 
Також необхідно встановити енергоефективні решіткові 
панелі на прилади в спортивній залі. Крім того, необхідно 
передбачити встановлення автоматичних балансувальних 
клапанів. 
Впровадити щорічне виконання гідропневматичної промивки 
системи опалення, що дозволить підтримувати високу 
ефективність роботи СО впродовж всього строку служби. 
 
Виконати ізоляцію розподільчих трубопроводів Termoflex або  теплоізоляційними циліндрами 
з базальтового волокна. Вироби складаються із шару базальту та покрівельного слою 
алюмінієвої фольги, армованою склосіткою. Теплопровідність матеріалу складає 0,035 
Вт/м*С. Теплову ізоляцію запірної арматури пропонується виконувати з того ж матеріалу.  
Товщина шару теплоізоляції приймається відповідно таблиці Б.1 додатку Б ДНБ В 2.5-
67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» з перерахунком на фактичну 
теплопровідність матеріалу. 

 
Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) 

Економія енергії:                          19,5 кВт⋅год/м²рік 

29 776 × 1,304 грн./кВт⋅год = 38 828 грн./рік 

Інвестиції:    

Розробка/Планування - грн. 

Управління Проектом 13 207 грн. 

Обладнання (матеріали) 330 050 грн. 

Встановлення 167 200 грн. 

Інспектування і випробування 19 800 грн. 

Виконавча документація (ПКД) 19 800 грн. 

Інші видатки - грн. 

Податки, ПДВ 110 038 грн. 

Усього інвестицій    660 095 грн. 

Витрати на експлуатацію й обслуговування в рік (+/-) 12 000 грн./рік 
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Чиста економія 26 828 грн./рік 

Економічний термін служби 40 років 
 
 

ЕЕ захід №6 «Встановлення автоматизованого ІТП з погодним регулюванням» 
Існуюча ситуація 

На тепловому вводі будівлі відсутні будь-які засоби автоматичного регулювання 
параметрами теплоносія системи опалення. Регулювання лише централізоване на 
джерелі теплопостачання.   
 Опис заходу 

Захід передбачає підвищення ефективності роботи 
системи автоматики теплового пункту в частині якісного 
регулювання подачі теплоносія в системі опалення закладу 
впродовж доби та днів тижня, забезпечення раціональних 
витрат енергоносіїв в залежності від коливань зовнішніх та 
внутрішніх температур повітря. 

ІТП повинен включати наступне основного 
обладнання: 

1. Регулятор теплового потоку з погодною корекцією та 
корекцією за внутрішньою температурою. 

2. Насосний вузол змішування.  
3. Нова запірна арматура (дискові затвори). 
4. Необхідний комплект КВПіА.  

З метою забезпечення оптимального, енергоефективного режиму роботи теплового 
пункту необхідним є постійне кваліфіковане обслуговування обладнання, що передбачає 
періодичний технічний огляд складових, виконання необхідних ремонтних робіт, 
перевірку налаштувань (в т.ч. переналаштування на різні режими роботи) автоматики 
теплового пункту. 
Роботи здійснювати згідно вимог чинного законодавства.  

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) 

Економія енергії:                                                  31,1 кВт⋅год/м²рік 
 

47 462 × 1,304  грн./кВт⋅год = 61 890 грн./рік 

Інвестиції:    
Розробка/Планування - грн. 
Управління Проектом - грн. 
Обладнання (матеріали) 190 800 грн. 
Встановлення 56 920 грн. 
Інспектування і випробування 47 600 грн. 
Виконавча документація (ПКД) 38 000 грн. 
Інші видатки  грн. 
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Податки, ПДВ 66 680 грн. 
Усього інвестицій    400 000 грн. 
Витрати на експлуатацію й обслуговування в рік (+/-) 4 700 грн./рік 
Чиста економія 51 190 грн./рік 
Економічний термін служби 15 років 

* - потребує 100% інвестицій на 16-му році впровадження проекту. 
** - ефект від впровадження даного заходу досягається в повному обсязі лише при 
впровадження Заходу №5.   
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ЕЕ захід №7 «Система освітлення  на основі LED» 
Існуюча ситуація 

На даний час у якості джерел внутрішнього освітлення приміщень  школи 
використовуються компактні (економні) лампи розжарювання, але в класах  
не витримуються норми з освітленості в 1,5 рази. 

 

Опис заходу 

Пропонується повністю реконструювати систему освітлення школи з встановленням 
нових світильників із світлодіодними лампами, що мають світловіддачу не менше 80 
Лм/Вт (у 8 разів вище, ніж у ламп розжарювання) та термін служби не менше 80 000 
годин. Температура кольоропередачі ламп повинна бути не більше 4200 К.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) 

Економія енергії:                          3,0 кВт⋅год/м²рік 

4 581 × 2,364 
грн./кВт⋅год = 10 829 грн./рік 

Інвестиції:    

Розробка/Планування - грн. 

Управління Проектом 2 895 грн. 

Обладнання (матеріали) 79 630 грн. 

Встановлення 33 775 грн. 

Інспектування і випробування - грн. 

Виконавча документація (ПКД) 4 345 грн. 

Інші видатки - грн. 

Податки, ПДВ 24 135 грн. 

Усього інвестицій    144 780 грн. 

Витрати на експлуатацію й обслуговування в рік (+/-) - грн./рік 

Чиста економія 10 829 грн./рік 

Економічний термін служби 20 років 
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ЕЕ захід № 8 «Впровадження процедур Е, О/ЕМ (навчання персоналу, розробка 
інструкцій» 

Існуюча ситуація 
По факту - інструкції по обслуговуванню обладнання та інженерних систем відсутні; 
моніторинг та аналіз енергоспоживання ведеться лише централізовано, відповідальна 
особа передає щомісячно дані в відділ енергоменеджменту  міськвиконкому. Аналіз на 
самому об’єкті ведеться вже із запізненням. 

 
Опис заходу 

Стан справ потребує впровадження щорічного навчання персоналу школи та  
запровадження диспетчеризації та автоматичного зняття показань з приладів обліку, 
розробки інструкцій по обслуговуванню та експлуатації. Даний захід потребує не лише 
початкових інвестицій, а й щорічних витрат. 

Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) 

Економія енергії:                          3,0 кВт⋅год/м²рік 

9 704 × 1,304грн./кВт⋅год = 7 654 грн./рік 

Інвестиції:    

Розробка інструкцій 20 830 грн. 

Навчання персоналу 20 835 грн. 

Податки, ПДВ 8 335 грн. 

Усього інвестицій    50 000 грн. 

Витрати на експлуатацію й обслуговування в рік (+/-) 5 000 грн./рік 

Чиста економія 7 654 грн./рік 

Економічний термін служби 10 років 
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9. ЕКОЛОГІЧНІ ВИГОДИ 
Всі заходи, які включені в рекомендований комплекс енергоефективних заходів та 
заходів з термореновації будівлі  (Пакет 2), ведуть до зниження споживання теплової та 
електричної енергії. Теплова енергія постачається в будівлі централізовано. Всі котли 
системи централізованого теплопостачання використовують газ для виробництва 
тепла. 

Це означає, що реалізація даного варіанту приведе до скорочення споживання 
природнього газу котельнями.  

Отже, це призведе до скорочення викидів, викликаних спалюванням викопних видів 
палива.  

 Зниження рівня викидів CO2  

 CO2 SO2 NOx Пил  

Сьогоднішні викиди 
104,9 0,0 0,1 0,0 

Викиди після виконання проекту 
47,8 0,0 0,0 0,0 

Загальне зниження викидів 
57,1 0,0 0,1 0,0 

Зниження емісії CO2 досягається впровадженням всіх заходів і становить 57,1 тон/рік. 

 

 Загальна економія енергії в будівлях і зниження рівня викидів CO2  

Назва Енергозбереження Скорочення 
CO2 викидів 

кВт*г/рік т/рік 

Скорочення викидів CO2. 263 389 57,1 

Накопичені заощадження за 20 роки життя проекту складуть 1142 тон викидів CO2. 

. 
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10. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
Пропонується наступний план-календар для подальшої розробки та впровадження: 

Дія Контрольний термін 
(дд. мм. рр.)  

Підписання Контракту; Проектування/планування 01.01.2018 

Розробка тендерної документації 
01.02.2018 

Підготовка пропозицій потенційним підрядникам 

Подача пропозицій  потенційним підрядникам 10.02.2018 

Оцінка пропозицій 20.02.2018 

Підписання контракту з підрядником 10.03.2018 

Контракт на управління проектом 10.03.2018 

Підготовчі роботи підрядника 01.05.2018 

Реалізація проекту 01.09.2018 

Завершення реалізації 10.09.2018 

Здача в експлуатацію 01.10.2018 

Система Енергомоніторингу 01.10.2018 

Завершення здачі в експлуатацію 10.10.2018 

Пропозиції для організації та етапу впровадження 
Енергоаудитори можуть виконати наступні роботи: 
• Розробка/Планування та підготовка тендерної документації; 
• Управління проектом/Кваліфікований супровід; 
• Запровадження постійних заходів з експлуатації та обслуговування, включаючи 

навчання; 
• Запровадження системи енергомоніторингу, включаючи навчання. 
Власник будівлі прийме до уваги наступні дії: 
• Оцінка, виконання умов тендеру; 
• Підписання контракту. 
Інші субпідрядники/партнери потурбуються про наступні дії: 
• Впровадження ЕЕ заходів; 
• Пуск в експлуатацію. 
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11. ФІНАНСУВАННЯ 
В якості моделей для можливого залучення кредитних коштів для реалізації 

проектів розглядається декілька варіантів: 
1. Варіант 1. Кредит «ЕКО проекти» від Укргазбанку із основними умовами: 

• Термін кредитування - до 5 років 
• Ставка кредиту - 19,5% у гривні 
• Термін окупності (простий) – до 10 років 

2. Варіант 2. Кредитні лінії інших банків під загальні умови кредитування: 
• Термін кредитування - до 10 років 
• Ставка кредиту – 23,0% у гривні 
• Частка власного капіталу – 10% 

Для проектів, які мають термін окупності менше 7 років при реалізації проектів 
Власники можуть подавати заявки в НЕФКО, і розраховувати на кредитну лінію під 3-6% в 
гривні з можливим залученням грантових коштів в розмірі до 30% від суми Проекту. 
Кредитування в НЕФКО потребує 10% власного капіталу. План фінансування за таких 
умов буде дуже близьким до плану фінансування при кредитування від Укргазбанку по 
програмі «ЕКО проекти». 

В фінансових розрахунках враховується рівень інфляції 16,2% (визначений як 
середньозважений за останні 5 років). 

 
11.1. План фінансування Пакету 1 Максимальний комплекс 
термомодернізації будівлі. 

 
План фінансування Пакету 1 базується на Варіанті 2 
 

Джерело 
фінансування 

Сума, 
 грн. 

Питома вага, 
% 

Позика банківська 4 549 774,5 90 
Власний капітал 505 530,5 10 
Загальний обсяг 
інвестицій 

5 055 305 100 

Кредит надаватиметься органу місцевого самоврядування та повертатиметься з 
бюджету міста за рахунок коштів, зекономлених внаслідок впровадження 
енергоефективних заходів. Чиста річна економія від рівня базового споживання становить 
350 088 грн. 

Прийняті умови кредитування: 
• Термін кредитування - до 10 років 
• Ставка кредиту – 23,0% у гривні 
• Частка власного капіталу – 10% 
• Інфляція - 16,2% 
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Грошовий потік та основні економічні показники 

Показник Величина 
Простий термін окупності [рік] 14,4 
IRR [%] -0,28 
Чиста приведена вартість NPV, тис.грн. -786,57 
NPVQ  -0,16 
Індекс рентабельності (РІ) 0,52 
Дисконтований термін окупності [рік] 22,2 
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Роки проекту

Дисконтований термін окупності



 

Грошовий 
потік Проекту 

Роки 

(в тис.грн.) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інвестиції 5055,31                                         

Фінансуванн
я: 

                                          

Позика 
банківська 

4549,77                                         

Власний 
капітал 

505,53                     -50,00         -599,50         

Погашення 
відсотків 

  -266,25 -239,63 -213,00 -186,38 -159,75 -133,13 -106,50 -79,88 -53,25 -26,63                     

Чиста 
економія 

  350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 350,09 

Чистий 
грошовий 
потік 

-5055,31 83,84 110,46 137,09 163,71 190,34 216,96 243,59 270,21 296,84 323,46 300,09 350,09 350,09 350,09 350,09 -249,41 350,09 350,09 350,09 350,09 

Дисконтован
ий грошовий 
потік 

-5055,31 79,20 98,59 115,58 130,40 143,23 154,24 163,59 171,44 177,92 183,16 300,09 350,09 350,09 350,09 350,09 -249,41 350,09 350,09 350,09 350,09 

Акумульова
ний 
дисконтован
ий грошовий 
потік 

-5055,31 -4976,10 -4877,52 -4761,93 -4631,53 -4488,30 -4334,07 -4170,48 -3999,03 -3821,11 -3637,95 -3337,86 -2987,78 -2637,69 -2287,60 -1937,51 -2186,92 -1836,84 -1486,75 -1136,66 -786,57 



11.2. План фінансування Пакету 2 . Рекомендований комплекс 
термомодернізації будівлі. 

План фінансування Пакету 2 базується на Варіанті 2 
 

Джерело 
фінансування 

Сума, 
 грн. 

Питома вага, 
% 

Позика банківська 4 007 236,5 90 
Власний капітал 445 248,5 10 
Загальний обсяг 
інвестицій 

4 452 485 100 

Кредит надаватиметься органу місцевого самоврядування та повертатиметься з 
бюджету міста за рахунок коштів, зекономлених внаслідок впровадження 
енергоефективних заходів. Чиста річна економія від рівня базового споживання становить 
320 953 грн. 

Прийняті умови кредитування: 
• Термін кредитування - до 10 років 
• Ставка кредиту – 23,0% у гривні 
• Частка власного капіталу – 10% 
• Інфляція - 16,2% 

 
Грошовий потік та основні економічні показники 

Показник Величина 
Простий термін окупності [рік] 13,9 
IRR [%] 0,05 
Чиста приведена вартість NPV, тис.грн. -550,64 
NPVQ  -0,12 
Індекс рентабельності (РІ) 0,54 
Дисконтований термін окупності [рік] 21,7 
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Дисконтований термін окупності



 

Грошовий 
потік Проекту 

Роки 

(в тис.грн.) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інвестиції 4452,49                                         

Фінансуванн
я: 

                                          

Позика 
банківська 

4007,24                                         

Власний 
капітал 

445,25                     -50,00         -599,50         

Погашення 
відсотків 

  -234,50 -211,05 -187,60 -164,15 -140,70 -117,25 -93,80 -70,35 -46,90 -23,45                     

Чиста 
економія 

  320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 320,95 

Чистий 
грошовий 
потік 

-4452,49 86,45 109,90 133,35 156,80 180,25 203,70 227,15 250,60 274,05 297,50 270,95 320,95 320,95 320,95 320,95 -278,55 320,95 320,95 320,95 320,95 

Дисконтован
ий грошовий 
потік 

-4452,49 81,67 98,08 112,43 124,90 135,64 144,81 152,55 159,00 164,26 168,46 270,95 320,95 320,95 320,95 320,95 -278,55 320,95 320,95 320,95 320,95 

Акумульова
ний 
дисконтован
ий грошовий 
потік 

-4452,49 -4370,81 -4272,73 -4160,29 -4035,40 -3899,76 -3754,95 -3602,39 -3443,40 -3279,13 -3110,67 -2839,72 -2518,76 -2197,81 -1876,86 -1555,90 -1834,45 -1513,50 -1192,55 -871,59 -550,64 



12. ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ 
12.1. Вступ 

Процедури здачі в експлуатацію, що забезпечують коректне і ефективне 
функціонування, вкрай важливі при початку експлуатації будівлі. Тим не менш, умови 
експлуатації не залишаються незмінними, як планувалось, на протязі всього строку 
служби, якщо не застосовувати правильні процедури і систему Експлуатації і 
Обслуговування.  

Існують три головні цілі впровадження процедур Експлуатації і Обслуговування: 
1. Забезпечити комфортні умови в будівлі. 
2. Постійно підтримувати експлуатаційні затрати, включаючи затрати на 

енергію, на мінімально можливому рівні. 
3. Уникати крупних та дорогих ремонтів. 

Експлуатація: щоденні, щотижневі і щомісячні види діяльності, щорічно 
повторювані для будівлі і її технічних установок, які повинні задовольняти установленим 
функціональним потребам і вимогам. 

Обслуговування: всі види діяльності і зусиль, здійснювані за період більше року.  
Ремонт: ремонт зламаного чи пошкодженого обладнання, що відновлює його 

первинні показники або якість. 
Для того, щоб правильно експлуатувати і обслуговувати будівлю, необхідно знати: 

 Як установки повинні експлуатуватись. 
 Які установки потребують обслуговування. 
 Як експлуатувати і обслуговувати установки. 
 Коли експлуатувати і обслуговувати установки. 
 Хто відповідає за цю роботу. 

Ці документи повинні бути представлені в Інструкції з Експлуатації і 
Обслуговування. 
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13. ЕНЕРГОМОНІТОРИНГ 
 
Енергетичний моніторинг – це системні процедури щодобової реєстрації і контролю 

енергоспоживання і умов експлуатації в будівлях. Порівнюючи щодобове виміряне 
споживання з розрахунковим цільовим ЕіО персонал може забезпечити оптимальну 
експлуатацію технічних установок будівлі. 

Основний інструмент системи 
енергомоніторингу – це діаграма «Енергія-
Температура» (ЕТ). Кожна будівля має 
свою унікальну ЕТ-криву (лінія на діаграмі), 
яку можна  установити для енергетичних 
розрахунків. ЕТ-діаграма справа включає 
ЕТ-криву і дані щодобових вимірів 
енергоспоживання при відповідній середній 
за добу зовнішній температурі.  

ЕТ-крива показує, яке повинно бути 
споживання енергії (цільове значення) при 
різній зовнішній температурі.   

 

 
 

Mean outdoor
temperature [ C]

100-10

 

   

 
Якщо добове споживання відрізняється від цільового більш ніж на 10%, то 

необхідно вчинити дії по виявленню причини цього і її усунення. 
Діаграма «Енергія-Температура» (ЕТ) для ЗОШ №1 
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13.1. Інструкція енергомоніторингу і системних процедур 
Енергоаудитори підготують Інструкцію з експлуатації та обслуговування до здачі в 

роботу впроваджуваних заходів, включаючи три головні частини: 
1. Адміністративна частина (організація, сфери відповідальності, дотримання 

законів та нормативних вимог, адреси, телефони, і т.д.). 
2. Експлуатаційна частина (план дій, системні заходи та опитувальні листи). 
3. Документальна частина (звіти та документація з розділу 2). 
В доповнення , створиться пакет документів: 
• Огляди систем, головні складові і експлуатаційна площа.  
• Принципові схеми. 
• Картки/списки складових частин. 
• Список запчастин. 
• Брошури. 
• Малюнки. 
• Протоколи балансування. 
Енергоаудитори запровадять навчання персоналу з метою впровадження 

системних процедур в експлуатації  та обслуговуванні. 
Енергоаудитори підготують Інструкцію з Енергомоніторингу до здачі в експлуатацію 

впроваджених заходів. Інструкція буде включати: 
• Інструкції для користувача. 
• Реєстраційні та розрахункові форми. 
• ET-криву. 
• Відомість Перевірок Відхилень. 

Реєстрація енергії здійснюється за допомогою існуючих лічильників для 
централізованого теплопостачання та електроенергії (або нових лічильників). Середня 
зовнішня температура буде вимірюватись новим температурним логером. 

В будівлі повинні здійснюватися щодобові системні процедури експлуатаційним та 
обслуговуючим персоналом: 

1. Зняття показів лічильників енергії в будівлі і розрахунок питомого 
енергоспоживання; 

2. Реєстрація середньої зовнішньої температури  для відповідного періоду; 
3. Внесення цих двох значень до  ET-діаграми; 
4. Відхилення від ET-лінії вказують на  відхилення в роботі обладнання або 

невірних налаштуваннях. Визначити причину, здійснити ремонт або регулювання.  
Енергоаудитори запровадять навчання енергомоніторингу для ознайомлення з 

процедурами експлуатаційного і обслуговуючого персоналу. 
Якщо експлуатаційний та обслуговуючий персонал не може визначити причини 

відхилень, Енергоаудитори можуть асистувати на оплатній основі. 
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14. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ БУДІВЛІ 
 
За міжнародною школою класу енергоефективності енергетичний паспорт будівлі 

ЗОШ №1 включає витрати всіх енергоресурсів та виглядає так: 
 
 

 

Стаття бюджету 
Енергорейтинг, кВт*год/м2 за рік 

По факту* Після ЕЕ 
заходів 

1. Опалення 242,3 61,8 
2. Вентиляція 9,2 7,7 
3. ГВП 9,8 9,8 
4. Вентилятори / насоси 2,6 2,5 
5. Освітлення 3,8 0,8 
6. Інше 1,2 1,2 
7. Кондиціонування 0 0 
Разом: 268,9 83,7 

* - розрахунковий енергорейтинг з  фактичними даними про будівлю та 
нормативними даними по використанню (нормативні внутрішні та зовнішні 
кліматичні умови, режим використання та відвідання), тобто показники «базової 
лінії». 

Клас енергетичної ефективності згідно ДБН 2.6-31:2016 «Теплова ізоляція 
будівель» визначається лише за витратами на теплоспоживання будівлі (теплова енергія 
на опалення, вентиляцію та ГВП). За базовим енергоспоживанням (261,2 кВт∙год/м² за рік 

Стандартизовані витрати енергії, кВт*год/м2 за рік 

Після ЕЕ 
заходів 

Факт  
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на опалення, вентиляцію та ГВП) клас енергетичної ефективності будівлі школи - «G». 
Після впровадження всього комплексу енергоефективних заходів та заходів з 

термореновації будівлі, що розглянуто енергоаудиторами (Пакет 1), загальне питоме 
енергоспоживання будівлі знизиться до рівня 83.7 кВт*г/м² за рік. Питоме 
енергоспоживання теплової енергії (опалення+вентиляція+ГВП) знизиться до рівня 79,3 
кВт*г/м² за рік або 24,3 кВт*г/м3 за рік. Після впровадження комплексної модернізації 
будівля ЗОШ №1 буде мати клас енергетичної ефективності «В». А якщо до реалізації 
буде прийнято Пакет 2, будівля ЗОШ №1 буде мати клас енергетичної ефективності «С» 
(питоме енергоспоживання теплової енергії (опалення+вентиляція+ГВП) становитиме 86,2 
кВт*г/м² за рік або 26,4 кВт*г/м3 за рік). 



Додаток А. Результати розрахунку споживання 

енергії ENSI® EAB Software 
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Додаток Б. Звіти ENSI Profitability software 
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Додаток В. ЕТ - лінія для енергомоніторингу 
 

 


	1. Резюме
	278 187
	105 096
	264 149
	119 134
	119 259
	264 024
	2. Вступ
	2.1. Передумови
	2.2. Процес розвитку проекту

	3. Стандарти і правила
	4. Організація проекту
	5. Опис стану будівлі
	5.1.  Контактні дані
	5.2. Загальні відомості про заклад
	5.3. Внутрішня температура в приміщеннях
	5.4. Найменування організацій, що надають комунальні послуги
	5.5. Характеристика та тип лічильників
	5.6. Дані по будівлі
	5.6.1 Зовнішні стіни
	5.6.2 Вікна
	5.6.3 Двері
	5.6.4. Дах
	5.6.5. Підлога

	5.7. Система опалення
	5.8. Система вентиляції
	5.9. Система гарячого водопостачання
	5.10. Вентилятори і насоси
	5.11. Система освітлення
	5.12. Інше
	5.13. Зовнішнє обладнання

	6. Енергоспоживання
	6.1. Виміряне енергоспоживання
	6.2. Розрахунки та базове енергоспоживання
	6.3. Енергетичний бюджет

	7. Потенціал енергоефективності
	278 187
	105 096
	8. Енергоефективні заходи
	8.1. Перелік заходів
	8.2. Заходи

	9. Екологічні вигоди
	10. Впровадження та організація
	11. Фінансування
	11.1. План фінансування Пакету 1 Максимальний комплекс термомодернізації будівлі.
	11.2. План фінансування Пакету 2 . Рекомендований комплекс термомодернізації будівлі.

	12. Експлуатація і Обслуговування
	12.1. Вступ

	13. ЕНЕРГОМОНІТОРИНГ
	13.1. Інструкція енергомоніторингу і системних процедур

	14. Енергетичний паспорт будівлі
	Додаток А. Результати розрахунку споживання енергії ENSI® EAB Software
	Додаток Б. Звіти ENSI Profitability software
	Додаток В. ЕТ - лінія для енергомоніторингу

