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В назві міста є дві складові: «перший» і «май» 

Аналіз «Плану дій»  

- закладено прогноз коштів 207 млн.грн (139 млн.грн – сторонні кошти) 

    Освіта (36) Охорона здоров’я (14) Культура (5) 

    Бюджетна сфера  

    Житловий фонд  48 ОСББ (760 кв.м житла, 362 багатокв. буд) 
Велике питоме енергоспоживання 238,1 [кВт·год/(м2.рік)] 

Заплановані кроки реалізації 
Прогнозний обсяг викидів знизити з 16 тис.тонн/рік до 12 

Енергоаудит 
Утеплення 

Індивідуальне газове опалення 
Ремонт системи опалення заміна котлів  

Заміна парових котлів (7 котелень, 25 топкових – 99 котлів) 

Заміна тепломережі – 13 км у задовільному стані з 38 км 

  280 пог.км внутрішньобудинкових мереж 

Налагоджувальні випробування котлів 
Встановлення сонячних колекторів 

Встановлення індивідуального електроопалення 



Термомодернізація  житлового  фонду:  організаційний, юридичний,  соціальний,  фінансовий  і  
технічний  аспекти:  Практичний посібник. Видання 2-ге, доповнене. / за загальною редакцією  
Бригілевича В. – Львів, 2013. – 293 с. 

У 2006-2007  - нові стандарти для огороджувальних конструкцій будинків 

(ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будівель. Теплова ізоляція будівель»)  

Закон України «Про енергозбереження» від 1.0794 р 

Стаття 11 Закону регулює економічні заходи для забезпечення 

енергозбереження, серед іншого – надання юридичним і фізичним особам 
субсидій, дотацій, податкових, кредитних та інших пільг для  стимулювання  

розробок,  впровадження  патентних  винаходів  та використання 
енергозберігаючих технологій, обладнання і матеріалів. 

УкрЕСКО - започатковано популярний в промислово-розвинених країнах 

механізм енергозбереження на основі перфоманс-контракту та 
повернення коштів у результаті економічного ефекту, який досягається у 
замовника проекту 
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Нормативи 

Сезонний показник опалення будинку [кВт*год/(м2*рік)]  

Енергоємний – 250                 Середньоенергоємний 150 

Енергоощадний – 100      Низькоенергетичний – 80 

Термічний опір R (теплова ізоляційність) [м2 .К/Вт]  
Коефіцієнт теплопередачі U Вт/(м2.К)  

Потрібно досягнути Umax = 0,30 Вт/(м2K), щоб мати R=2,8  

Для практичного порівняння 

Цегляна стіна товщиною 520мм, R=0,91 (м2 l 0С)/Вт 

Керамзитобетон товщиною 320мм, R=1,2 (м2 l 0С)/Вт 

При дотриманні ДБН для 3-ої зони, R=2,2 (м2 l 0С)/Вт 



Термомодернізація  житлового  фонду:  організаційний, юридичний,  соціальний,  фінансовий  і  
технічний  аспекти:  Практичний посібник. Видання 2-ге, доповнене. / за загальною редакцією  
Бригілевича В. – Львів, 2013. – 293 с. 

Для  багатоквартирних  будинків,  підключених  до  

централізованого теплопостачання, можуть бути запропоновані такі заходи 

Проект співфінансується в рамках програми польської співпраці для розвитку 
 Міністерства закордонних справ РП 



Проект співфінансується в рамках програми польської співпраці для розвитку 
 Міністерства закордонних справ РП 

Схеми типових конструктивних рішень  

1. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу.  

2. Пояс розсічки з мінеральної вати.  

3. Обрамлення віконних і дверних отворів 
мінеральною ватою.  

1. Несуча стіна. 2. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу.  

3. Клейова суміш для приклеювання плит теплоізоляції та 

улаштування захисного шару Ceresit CT 85 Pro.  

4. Декоративна штукатурка Ceresit (CT 35, CT 36, CT 137, CT 60, CT 

63, CT 64, CT 77, CT 72, CT 73, CT 74, CT 75).  

Ґрунтуюча фарба Ceresit CT16, CT15, CT 15 silicon.  
6. Ґрунтовка Ceresit CT17. 7. Армуюча склосітка. 8. Дюбель.  

Користуватися розробленими ТЕХНОЛОГІЧНИМИ картами 



Порівняння систем теплоізоляції 
-на основі пінополістиролу: 
Стіни не «дихають», можлива цвіль без вентиляції 
Нерівності  стіни – є висока імовірність появи «точки роси» 
Руйнується під впливом багатократної дії підвищеної температури 
Пожежонебезпечний і виділяє токсичні речовини при горінні 
-Краще застосовувати дорожчий екструзійний пінополістирол 
- мінераловатні  скловатні утеплювачі 
вимагає  вирівнювання поверхні основи 
повинен бути відгороджений від небезпеки попадання вологи чи води 
системи значно дорожчі 
металічні елементи кріплення створюють мостики холоду 

 Заміна вікон 
Ущільнення вікон, при можливості, дає те ж, що і заміна на дешеві вікна 
Нові вікна не пускають повітря - вологість насичується до максимуму 
Вимогою ДБНу є встановлення  вікон  із  «вбудованими  провітрювачами» 
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«Ціновий моніторинг» - Асоціація енергоаудиторів 

УТЕПЛЕННЯ Ceresit Pro пінопласт, 100 мм  від 380 грн./м2 
                       Ceresit Pro мінеральна вата, 200 мм  від 470 грн./м2  
 
Установка за радіаторних рефлекторів  від 55 грн./шт.  

Встановлення автоматичних терморегуляторів  від 210 грн./шт.  

Промивка внутрішньої системи опалення  від 4000 грн./стояк  

Облаштування ІТП 0,1 Гкал/год  від 110 000 грн./шт.  

ВІКНА Металопластиковий двокамерний склопакет  від 1100 грн./м2  

www.aea.org.ua  
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Припливні клапани.  

Клапани та спеціальні вентиляційні канали, що 

встановлюються на ПВХ-профілі, і пристрої для 

провітрювання в нижній або верхній частині рами. 

Регулюватися робота вентиляційних пристроїв може 

вручну або автоматично, в залежності від пристроїв.  

Рис. 11.3.1  

Перевари варіанту 1:  

 Відновлення необхідного повітрообміну в 

приміщенні;  

 Встановлення комфортних та санітарних умов.  
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Новий тепловузол 

Досягається  
економія  15%  
природного  газу.  
Проект МінРегіонБуд 

Утеплений повністю 
(для 116 кв економія 30тис.грн 

«Латки» – сусідній будинок 



Витримувати комплексний підхід  

до реалізації проектів з енергозбереження 
 

Меморандум з місцевою владою про наміри 
 
Визначення учасників проекту та частки фінансування:  
30%  ‐ міська влада   
10%  ‐ мешканці   
60%  ‐ ЕСКО 
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Залучати кваліфікованих 

спеціалістів та ліцензовані 

фірми 

Можливий план 

 Варіанти фінансування 
1.  Кредитні моделі; 
2.  Модель револьверного фонду енергоефективності; 
3.  Модель ЕСКО. 



Можлива схема проекту 

Міськрада 

Мешканці 

ОСББ 

Виконавець 

Кредитор 
Теплоенерго 

Меморандум 

Плата за тепло 

99% - 5 років  

Збори 

Кредит 
Теплоносій (45%) 

Термо 

модернізація 

Кредит 

Кредитор 

Повернення 

кредиту Оплата (45%) 

Часткова оплата своїми 

Коштами за ремонт 
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Приклад реалізації 

- ЕСКО-центр 
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Приклад реалізації 

- ЕСКО-центр 



Система теплозабезпечення – стан і перспективи 

Первомайськ - 7 котелень, 25 топкових – 99 котлів 

                         тепломережі – 13 км у задовільному стані з 38 км 

Населення міста та бюджет - споживання тепла 82,8% та 8,8% 

В Україні перевитрати природного газу мають місце у котельнях – 

22 % та при її транспортуванні – до 25 % 

Необхідне енергоощадження у сфері споживання і підвищення 

енергоефективності у сфері генерації, транспорту та розподілу тепла 
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Технічна та технологічна модернізація  

систем теплозабезпечення 

Встановлювати котли з підвищеним ККД (напр. Rendomax, Adisa) 

Використовувати пальники з низьким виходом NO і CO 

Утилізувати теплоту відхідних димових газів 

Впроваджувати когенерацію 

Використовувати теплонасосні технології 

Використовувати альтернативні джерела енергії 

Модернізувати тепломережі 

Модернізувати центральні теплові пункти 

Застосувавати індивідуальні теплові пункти 

Впроваджувати сучасні прилади обліку та регулювання 
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Освоєння нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії  

Встановлення і обслуговування твердопаливних котлів 

є потенціал відходів деревини, соломи зернових і кукурудзи 

Теплові насоси – за умови наявності постійних прогнозованих 

скидів тепла у вигляді виробничих та комунальних стоків та технологічні 

процесів 

Встановлення сонячних колекторів для підігріву води 
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Ключові фактори успіху: 

бажання міської влади  

активний пошук шляхів 

підготовка та реалізація проектів 

участь у міжнародних та державних програмах 

 

 

Партнери муніципалітетів – не повний  список 
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) 

Енергоефективні демо-проекти – DemoUkrainaDH 

Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності E5P 

Угода Мерів  ініціатива Європейської Комісі 

Асоціація “Енергоефективні міста України” 

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) 

Програма розвитку ООН (ПРООН/UNDP) 

Проект “Реформа міського тепло забезпечення” 
http://mrv-energy.org.ua/images/articles/mhrp/Legacy_Book_MHRP_UKR.pdf 

 
 

 



Луцьк, школа №12 - заміна рідинної системи опалення на автономну  

систему енергоакумулюючого електроопалення  - 165 тис. грн. 

Теплопостачання Зарічнянської школи-гімназії  

з низькопотенційного тепла зовнішнього повітря - 318,30 тис. грн  

Використання  в котельнях КСТП “Рубіжнетеплокомуненерго” 

частотних перетворювачів струму  - 71,60 тис.грн 

Заміна теплоізоляції трубопроводу без  демонтажу. Львів - 2,2 млн. грн 

В лікарні №3 встановлення теплових насосів для гарячої води  

у неопалювальний період (м. Маріуполь) - 30 тис. грн  

Оптимізація теплозабезпечення 17-ти шкіл засобами обліку  

та запровадження системи погодного регулювання (м. Житомир) - 42%  

Покращення теплозабезпечення дитячого садка “Ранок” шляхом  

встановлення системи інфрачервоного електроопалення  - 16,94 тис. грн 

Приклади реалізованих проектів 
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Каталог проектів щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України. 

– К.: Центр громадської експертизи, 2010. – 192 с.  
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В 2013 році субсидії в середньому 549 грн/Гкал тепла для населення 
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Біоенергетична асоціація України 
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Дякую за увагу 

«Центр енергозбереження» 
Львів, пр.В.Чорновола, 57 

тел. 068-1354711; 050-5938690   
aomcstei@gmail.com www.cstei.lviv.ua 

http://c-e-z.blogspot.com/2014/03/blog-post.html 

http://www.pl-by-ua.rescluster.eu 
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