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Усереднені величини питомого енергоспожи- 

вання у будинках ( Україна) 
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Річні витрати енергії 80 кв. будинку: опалення – 490 Гкал 

(340 тис. грн.,- 60%) – (265 кВт);Г.В. – 86 Гкал ( 4400 т води 

за рік, 12 т за добу – 180 тис. грн.- 32%); 50 МВт год елект- 

ричної енергії – 80 тис. грн.- 8% .( Усього – 600 тис. грн.)  
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“Теплова” поведінка жителів будинку- 

споживачів енергоресурсів  

1.Індивідуальний контроль витрат енергоносіїв і 

ресурсів 

2. Індивідуальний розрахунок. 

3. Зменшене споживання теплоти в квартирі на 

потреби опалення у нічний період. 

4. Опалюються лише ті кімнати, які  використо -

вуються. 

5. Використання внутрішніх джерел енергії. 

6. Активне управління споживання енергії і ресурсів 

споживачами. 
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Як можна заощаджувати енергію 

1. Визначати витрати усього того, що витрачається. 

2. Враховувати температуру зовнішнього повітря і 

витрати енергоносіїв у минулому. 

3. Вести облік і аналіз. 

4. Відмічати місця, де витрати невиправдано великі. 

5. Здійснювати заходи щодо скорочення витрат 

енергії і ресурсів. 

6. Впроваджувати нові технології для заощадження. 

7. Ретельно виконувати інструкції з експлуатації. 

Виконувати контроль за витратами 
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Перелік запропонованих проектів 

 Проект 1.Переобладнання   вертикальної 

однотрубної системи опалення  багатоквартирного 

будинку. 

 Проект 4. Влаштування електричного освітлення   

сходів і прибудинкової території від фотоелектрич -

них сонячних елементів. 

 

Мета впровадження проектів:  скорочення витрат 

теплової і електричної енергії, скорочення видатків 

на  опалення і освітлення в багатоквартирному 

будинку. 



2 

Зміст проектів 

Проект №1. Демонтаж існуючої вертикальної систе-

ми опалення з метою улаштування горизонтальної 

системи розведення трубопроводів з організацією 

регулювання відпуску і  поквартирного обліку тепло- 

ти. 

 

Проект №4. Улаштування фотоелектричних пане – 

лей, заміна існуючих освітлювальних приладів на 

LED світильники з датчиками руху. 



Впровадження  обліку теплоти і платежів на його основі  
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Підвищення  якості 

послуг. Фінансова стабільність 

підприємства Теллоенерго 

Можливість регулювання   

відпуску теплоти до квартири і 

визначення дійсних витрат 

енергоносіїв, оплата за 

фактично спожите 

Доступність і прозорість 

послуг, готовність 

платити, довіра до 

надавача послуг 

 

Підвищення 

енергоефективності 
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Проект №1. Реконструкція системи опалення. 
Впровадження проекту  потребує змін  на наступних етапах 

трансформації енергії  в  системах централізованого тепло- 

постачання  (ЦСТ)  і будинкових систем опалення: 

- в тепловому вузлі вводу до будинку; 

- в системі розподільних колекторів системи опалення; 

- на стояках  системи опалення; 

- на вводі до квартир; 

- в  трубопроводах обв’язки опалювальних приладів; 

                           Кумулятивний ефект: 

-зміни в системі генерування і транспортування теплоти  в  

 ЦСТ ( оптимізація  теплових схем котельних скорочення 

втрат теплоти в теплових мережах); 
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Проект №1. Реконструкція системи опалення. 

Схеми системи опалення до реконструкції: 

-відсутність і неможливість організації поквартирного обліку теплоти; 

- неможливість регулювання відпуску теплоти  до окремих опалювальних 

приладів і квартир; 

- відсутність мотивації у споживачів до  дій з енергозаощадження; підозра 

у непрозорості рахунків за теплову енергію зі сторони  споживачів  до 

підприємств ТЕ; підстави для інсинуацій, поширення непрофесіоналізму. 
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Проект №1. Реконструкція системи опалення. 

Схеми системи опалення після реконструкції: 

- можливість поквартирного обліку теплоти,регулювання відпуску теплоти, 

мотивація до енергозбереження; підвищення  прозорості і справедливості 

у  межах будинку; 

-підвищення контрольованості, якості  і прозорості послуг – готовність до 

сплати  за послуги, підвищення   привабливості ЦСТ. 



11 

Проект №1. Реконструкція системи опалення. 

  Впровадження проекту дає можливість здолати існуюче 

основне протиріччя,  яке існує сьогодні в системі ЦСТ -  якість 

послуг ЦСТ і їх  доступність. 

 Проект робить можливим і вмотивованим впровадження 

наступних технічних, організаційних і інших  заходів: 

- покращення  теплотехнічних показників зовнішньої оболон- 

ки будівель; 

- встановлення  автоматизованих ІТП; 

- формування енергоощадної поведінки  споживачів; 

- фінансування енергоощадних заходів; 

- надання обгрунтованих цільових субсидій; 

- зменшення витрат енергії на етапах генерування і 

транспортування підприємством Теплоенерго      
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Запропоновані зміни за проектом №1 
Зміна трасування розподільних трубопроводів у підвалі 

До реконструкції                              Після реконструкції 



Запропоновані зміни за проектом №1 
Влаштування  поквартирного обліку теплоти. Надання 

гідравлічної  і теплової стійкості системі.Зміни на стояках 

Схема №1 з регулятором перепаду тиску на стояках  



Запропоновані зміни за проектом №1 
Влаштування  поквартирного обліку теплоти. Надання 

гідравлічної  і теплової стійкості системі. Зміни на стояках. 

Схема №2 з регулятором перепуску води 



Запропоновані зміни за проектом №1 
Влаштування  поквартирного обліку теплоти. Надання 

гідравлічної  і теплової стійкості системі.Зміни на стояках. 

Схема №3  з поквартирними ІТП 



Запропоновані зміни за проектом №1 
Влаштування  поквартирного обліку теплоти. Надання 

гідравлічної  і теплової стійкості системі. Зміни на стояках. 

Схема №4  з  індивідуальними  підключеннями стояків  



Запропоновані зміни за проектом №1 
Заміна або відновлення опалювальних приладів. 

Встановлення термостатичних клапанів для можливості 

регулювання відпуску теплоти 



Запропоновані зміни за проектом №1 
Реконструкція будинкового ІТП. Влаштування насосної 

циркуляції теплоносія. 

Схема №1 з триходовим клапаном і насосом на подавальній трубі 

Схема №2 з двоходовим клапаном і насосом на пермичці 



Запропоновані зміни за проектом №1 

Реконструкція будинкового ІТП. Влаштування насосної 

циркуляції теплоносія 

Схема №3  без  пристроїв для  підмішування теплоносія  - запобігання  

взаємодії термостатичних клапанів і пристроїв для підмішування 



Економічні показники проекту №1 
Економічний ефект від впровадження проекту за рахунок  

реалізації  енергоефективних заходів: 

-регулювання відпуску теплоти за  допомогою термостатич-  

них клапанів, унеможливлення міжсезонних перетопів – до 

12 – 17%. 

-  підвищення гідравлічної і теплової стійкості системи – на 

5-7 %. 

-термомодернізації квартир і будинку на 35 – 40 %; 

Загальне скорочення  витрат теплоти на потреби 

опалення – 47- 59 % від існуючого рівня.  

Річні витрати теплоти 80 кв. 5 пов. житловим будинком до 

реконструкції ( м.Київ) – 490 Гкал, після -  200 Гкал. Скоро- 

чення витрат теплоти – 290 Гкал (за умови термомодер- 

нізації) – 190 тис. грн.  

 



Послідовність впровадження проекту 
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  Роботи відносяться до  категорії реконструкції будівель, 

 (переобладнання),вимагають розроблення проекту, його 

експертизи. Термін   будівництва 2 - 3 м-ці в міжопалюваль 

ний період. Категорія складності – 3. Замовник – ОСББ. 

1.Замовник подає  до виконавчого органу міської ради заяву 

про намір щодо переобладнання будинку на земельній 

ділянці, що перебуває у власності або користуванні 

Замовника. 

2.Замовник розробляє і отримує містобудівні умови і 

завдання на проектування. 

3. Замовник отримує технічні, санітарно-епідеміологічній 

станції (СЕС), органів державного пожежного нагляду, 

теплопостачальної організації, управління експлуатації 

газового господарства. 
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Послідовність впровадження проекту 

4.Замовник укладає угоду з проектною організацією на 

розроблення проекту, подає проект на експертизу і 

узгоджує проектну документацію. 

5. Замовник складає декларацію про початок  виконання 

будівельних робіт  і реєструє її, повідомляє про початок 

будівельних робіт 

6. Замовник виконує контроль за якістю і складом робіт. 

7. Складається декларація по готовність обєкту до 

експлуатації. 

8. Замовник реєструє право власності на обєкт 

містобудування ( переобладнання системи опалення)    



Проект №2. Влаштування електричного освітлення   

сходів і прибудинкової території від фото 

електричних сонячних елементів.  

 Загальна  потужність електроосвітлювальних приладів в 

місцях загального користування 80 кв. житлового будинку 

становить близько 2 - 4 кВт (лампи розжарювання). 

Річні витрати електричної енергії – близько 

15-20 МВт∙год., що становить близько 2,5 – 

4,0 кВт год /м2 за рік ( 1,5 -2,5%). 

Загальні усереднені по Україні  питомі 

витрати  енергії для житлових будинків – 

160 кВт год/м2.  
 



Проект №2 Улаштування фотоелектричних панелей, 

заміна існуючих освітлювальних приладів на LED 

світильники з датчиками руху, 80 кв. ЖБ 
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Місце встановлення  Кіль-

кість 

Потужність 

одиниці, Вт 

Еквіва-

лент, Вт 

Загальна 

потужність Вт 

Сходова клітка, 400 Лм 20 5 60 100   

Система зовнішнього 

освітлення, 3000 Лм 

4 25 250 100 

Усього 24 200 Вт 
Прожектор світлодіодний EPLED на  25 Вт , 4 

шт.http://elektrotovary.te.ua/led/led-street-lighting/led-spot.html 

Вартість 8200 грн. 

Лампа світлодіодна, Electrum LED A50 6W E27 3000 PA LD-7 

(A-LD-0437) , 20 шт. 

:http://rozetka.com.ua/electrum_a_ld_0437/p60972 

Вартість  1600  грн. 

javascript:void window.open('http://www.elektro-puls.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________5003d192c5bea.png', 'win2', 'status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=202,height=199,directories=no,location=no');
http://elektrotovary.te.ua/led/led-street-lighting/led-spot.html
http://elektrotovary.te.ua/led/led-street-lighting/led-spot.html
http://elektrotovary.te.ua/led/led-street-lighting/led-spot.html
http://elektrotovary.te.ua/led/led-street-lighting/led-spot.html
http://elektrotovary.te.ua/led/led-street-lighting/led-spot.html
http://elektrotovary.te.ua/led/led-street-lighting/led-spot.html
http://elektrotovary.te.ua/led/led-street-lighting/led-spot.html
http://rozetka.com.ua/electrum_a_ld_0437/p6097215/
http://rozetka.com.ua/electrum_a_ld_0437/p6097215/
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ПРОЕКТ №2  УЛАШТУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПАНЕЛЕЙ, 

ЗАМІНА ІСНУЮЧИХ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ НА LED 

СВІТИЛЬНИКИ З ДАТЧИКАМИ РУХУ, 80 КВ. ЖБ 

2.Датчики руху FERON - SEN8 (LX118). 360 грн. за 1 

шт.  Усього 24 шт Загальна вартість – 12 000 грн. 

Кут 1400, відстань  виявлення – 12 м. 

 

3.Сонячний модуль потужністю 200-250 Вт. Розмір 

1665 *997*40 мм 

Випускається  київським заводом Квазар  

http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content

&task=view&id=141&Itemid=205   сонячний елемент  

KV 220-255 M.  

Вартість 10500 грн. 

 

http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205
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Проект №2  Улаштування фотоелектричних панелей, заміна 

існуючих освітлювальних приладів на LED світильники з 

датчиками руху, 80 кв. ЖБ 

Свинцево-кислотний акумулятор Sunlight 24V-2 Pz. 1700,120 Аh 

Загальна вартість  4 акумуляторів - 7500 грн 

Геліві акумулятори  CSBGP 12650, 12 Вольт, 

65 Ампер-часов (Ah) 4000 тис. грн - 4 штуки. 

 Усього 16 штук 16 тис. грн 

http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-

12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-

chasov-leoch/. Їх потрібно зєднати 

послідовно  два,  і паралельно по два в 

групі. Таким чином отримаємо 24 В. і 130 А 

год 

http://images.ua.prom.st/69969791_w640_h640_sunlight24v2pzs120ah1.jpg
http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
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http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
http://aky.com.ua/product/leoch-djm12-65-12v65ah-akkumuljator-12-volt-65-amper-chasov-leoch/
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Проект №2  Улаштування фотоелектричних панелей, заміна 

існуючих освітлювальних приладів на led світильники з 

датчиками руху, 80 кв. ЖБ 

Контролер на 24 В. TP SolarVS 2024 N,1450 

грн.http://prel.prom.ua/g3916331-shm-ontrolerizaryadu?bss0=24887 

Загальна вартість –8000 грн. 

Напругу з 24 постійного струму до 220 В змінного струму 

буде перетворювати інвертор. Luxeon 1500 Le 2200  

грн.http://prel.prom.ua/g949226-nvertori-peretvoryuvach-

naprugi    Загальна вартість - 10800 грн. 
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Проект №2  Улаштування фотоелектричних панелей, 

заміна існуючих освітлювальних приладів на LED 

світильники з датчиками руху, 80 кв. ЖБ 
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Загальна вартість обладнання – 67 тис.грн. Вартість 

матеріалів і роботи 52 тис. грн. Усього близько 120 тис. грн. 

Витрати електричної енергії після реалізації проекту – 1 МВт 

год. Скорочення витрат електричної енергії – 19 МВт год (26,6 

тис. грн).    



Дякую за увагу 
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