
Перший приклад реновації 
житлових будинків за 

рахунок кредитних ресурсів: 
м. Ніжин 

Чернігівської області 



Пройдені етапи
• Збори з мешканцями (після кожного етапу)
• Проведення енергоаудиту
• Проектні роботи, кошториси
• Бізнес-планування
• Отримання фінансування
• Виконання робіт
• Підписання договорів (мешканці, 
теплоенерго)

• Надання послуги з опалення та ГВП
• Моніторинг споживання
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Управління проектом 
DIGH – дає кредит ЕСКО
ЕСКО:
• Відкриває рахунок в банку для обслуговування кредиту, на який 

надходять кошти
Місто, держава:
• Дає до 25% від вартості проекту як перший внесок
ЕСКО:
• Обирає підрядника (при необхідності),
• Здійснює нагляд за впровадженням проекту
• Надає послуги теплопостачання мешканцям будинків;
• Веде облік,
• Збирає кошти від мешканців та інших та послуги теплопостачання, 
• Повертає кошти та звітує DIGH
• Звітує та відповідає перед ОСББ за якість виконаних робіт та 

надаваних послуг



Привабливість проекту 
для мешканців

• Незначне співфінансування з боку 
мешканців

• Не збільшення платежів за опалення та 
ГВП

• Збереження пільг та субсидій
• Майно та квартири мешканців не є 
заставою

• Збереження централізованого опалення
• Забезпечення повернення кредиту



Стан будинку на початку 
реалізації проекту

• м. Ніжин, вул. 
Незалежності 23

• Рік побудови - 1980
• матеріал стін -
керамзитобетон

• 5 поверхів, 
10 під'їздів, 
150 квартир, 
287 мешканців
• 7057,1 м² -
опалювальна площа

• квартири з ІО - відсутні 







Теплові втрати через огороджуючі 
конструкціїї до термомодернізації







Технічні характеристики 
будинку до реновації

• Річне споживання теплової енергії на 
опалення – 996 Гкал (в середньому за 
лічильником)

• Теплопровідність огороджувальних 
конструкцій:

• Стіни – 1,68 Вт/м²*ºС
• Перекриття горища – 0,89 Вт/м²*ºС
• Перекриття підвалу – 0,96 Вт/м²*ºС
• Вікна – 3,1 Вт/м²*ºС



Перелік робіт, що 
виконані на будинку

• Ремонт даху
• Утеплення стін 
• Встановлено ІТП
• Модернізовано 
систему опалення

• Замінено вікна 
під'їздів

• Відремонтовано 
асфальтове 
покриття









Вигляд будинку після 
виконаних робіт













Технічні характеристики 
будинку після реновації

Річне споживання теплової енергії на 
опалення (розрахунок) – 619 Гкал

Теплопровідність огороджувальних 
конструкцій:

• Стіни – 0,34 Вт/м²*ºС
• Перекриття горища – 0,44 Вт/м²*ºС
• Перекриття підвалу – 0,96 Вт/м²*ºС
• Вікна – 1,7 Вт/м²*ºС



Вартість робіт з термомодернізації житлового будинку 
за адресою:

м. Ніжин, вул.. Незалежності 23.

Назва робіт Вартість, тис. 
грн..

Примітки

Утеплення стін 1050 Частково за бюджетні 
кошти

Проектні роботи на ІТП 26

Обладнання ІТП 387

Промивка системи опалення 80

Ремонт даху, дороги, вхідних груп 
під’їздів

306 Частково за бюджетні 
кошти

Заміна вікон під’їздів 50 Частково за бюджетні 
кошти

Модернізація системи ГВП (2 
теплові помпи, сонячні колектори 
та тепло акумулююче 
обладнання)

500 Перспектива на 2010 рік

Всього 2400



З них

Назва робіт Вартість, тис. грн.. Примітки

Фінансування з боку держбюджету 425

Кредит ЕСКО 1975

Питома вартість проведених робіт

1 мешканець 8,5 Частина вартості матеріалів 
2008 року

1 м² площі квартири 0,35 Частина вартості матеріалів 
2008 року

Термін окупності

При тарифі 2007 року –
173,02 грн/Гкал

19,8 років Простий розрахунок

При тарифі 2009 року –
278,89 грн/Гкал

12 років Простий розрахунок

При тарифі 2011 року –
318,78  грн/Гкал

7,5 років Простий розрахунок



Енергетичний баланс будинку по 
огороджувальним конструкціям

Діаграма втрат теплової енергії за нормою та фактично
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Енергоефективність будинку за 
європейською методологією

Клас будівлі 
"до"

Клас будів-
лі "після"



Зависимость тепловой нагрузки от наружной температуры
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Проект санації житлового 
будинку 

по вул. Набережній, 24  
м. Івано-Франківськ



Пройдені етапи в роботі з 
будинком по вул. Набережній, 24

• Збори з мешканцями 

• Проведення енергоаудиту

• Проектні роботи, кошториси

• Бізнес-план, тендерна процедура



Учасники проекту

• GIZ – забезпечення консультаційної та 
організаційної підтримки

• Мешканці (10%) з розстрочкою до 3 років
• Місцевий орган самоуправління (30%)
• МЖКГ України (30%)
• ЕСКО-Центр (15%) – вносить на початку 
проекту за мешканців їх частку (10%). Разом 
– 25%.

• Проект “РМТ” (USAID) (15%)



Привабливість проекту 
для мешканців

• Незначне співфінансування з боку 
мешканців

• Не збільшення платежів за опалення
• Збереження пільг та субсидій
• Майно та квартири мешканців не є 
заставою

• Збереження централізованого опалення
• Забезпечення повернення кредиту



Стан будинку “до”

• вул. Набережна, 24 в м. 
Івано-Франківськ

• матеріал стін – цегляні 
блоки

• 5 поверхів, 
4 під'їздів, 
70 квартир, 
121 мешканців
• 2899,1 м² - опалювальна 
площа

• квартири з ІО – 10 квартир





Технічні характеристики 
будинку до реновації

• Річне споживання теплової енергії на 
опалення – 319 Гкал (в середньому за 
лічильником)

• Теплопровідність огороджувальних 
конструкцій:

• Стіни – 1,2 Вт/м²*ºС
• Перекриття горища – 0,9 Вт/м²*ºС
• Перекриття підвалу – 0,95 Вт/м²*ºС
• Вікна – 2,3 Вт/м²*ºС



Перелік робіт, що 
запропоновані до виконання

1. утеплення стін плитами з ППС товщиною 120 мм та модернізації балконів
2. утеплення горища плитами з ППС товщиною 50 мм (перекриття)
3. утеплення підвалу (цоколь) плитами з ППС товщиною 50 мм
4. обладнання теплового пункту та модернізація внутрішньобудинкової 

системи опалення
5. заміна вікон на енергоефективні6. обладнання вікон системами припливної 

вентиляції
6. промивка системи опалення
7. утеплення трубопроводів у підвалі
8. заміна трубопроводів водопостачання та каналізації
9. модернізації балконів
10. очищення каналів витяжної вентиляції
11. модернізація утеплених дверей з доводчиками



Технічні характеристики 
будинку після реновації

Річне споживання теплової енергії на 
опалення – 189 Гкал

Теплопровідність огороджувальних 
конструкцій:

• Стіни – 0,31 Вт/м²*ºС
• Перекриття горища – 0,49 Вт/м²*ºС
• Перекриття підвалу – 0,29 Вт/м²*ºС
• Вікна – 1,6 Вт/м²*ºС



Техніко-економічні показники 
заходів з ТМБ

Загальна потреба 
коштів

Загальна економія, за рік Середній період окупності Вартість заходів на 1 м²
опалювальної 
площі, грн.енергії коштів

тис.грн. Гкал/рік тис.грн./рік років

2050 196 66
23 (загальний)

7077 (з врахуванням поворотних коштів)



Дякую за увагу

Сергій Свистюк
Керівник відділу ЕТ

ТОВ “ЦЕК “ЕСКО ЦЕНТР”
Тел./факс. (+38044) 5200912, 

(+38067) 2261502, (+38050) 6110169 
svistyuk@rambler.ru


