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СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПРИ САНАЦІЇ 

БУДИНКІВ 
 
На тлі ратифікації Україною Паризької угоди про зниження рівня 

вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року актуальним є дослідження емісії 
викидів кожної галузі економіки. 

Метою роботи є дослідження емісії вуглекислого газу у галузі 
будівництва, а саме при санації будівель. 

В рамках дослідження об’єктом обрано адміністративну будівлю, 
розташовану у м. Вінниця по вул. Хмельницьке шосе. 

Коротка характеристика будівлі відповідно до технічного паспорту: 
Кількість поверхів споруди складає 4. Вікна мають подвійне скління в 
роздільних плетіннях, ліхтарі відсутні.  Геометричні розміри будівлі 72х12 м, 
висота будівлі 16 м. Загальна площа стін будівлі складає 2688 м2. Загальна 
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площа вікон, які підлягають заміні  = 1107 м 2. Загальна площа перекриття 
даху  = 864 м2. Будинок споживає тепло від районної котельні, в якій в якості 
палива використовується природний газ. Середньозважений коефіцієнт 
корисної дії котлів районної котельні становить К - 0,7. 

У дослідженні подано результати розрахунків обсягів скорочення викидів 
парникових газів від проведення санації будівлі, а саме утеплення стін і 
встановлення автоматичного регулювання теплоспоживання з застосуванням 
стійкої системи автоматизації теплового пункту. 

І. Теплові втрати адміністративної будівлі без санації 
Тепловий опір елементів будівлі, побудованої до 1990 року [1]: 

; . 

Розрахункова температура зовнішнього повітря для м. Вінниця становить 
, а внутрішня температура в приміщеннях будинку . 

Тепловий потік через огороджувальні конструкції за базовим сценарієм 
розрахуємо за [2]: 

= 486845,52 Вт 

Отже, тепловий потік за базовим сценарієм становить 486845,52 Вт. 
ІІ. Теплові втрати адміністративної будівлі при санації 
Тепловий опір елементів будівлі згідно діючих нормативів[2]: 

; . 

Тепловий потік через огороджувальні конструкції за базовим сценарієм: 

= 259828,8 Вт 

Отже, тепловий потік за сценарієм після санації становить 259828,8 Вт. 
ІІІ. Річне споживання теплової енергії за двома сценарями – базовим і 

проектним 
Для Вінниці величина градусно – діб опалюваного періоду становить 

градусо – діб.  
Щорічне споживання теплової енергії за базовим і проектним сценаріями 

розрахуємо за [2]: 

 

 
ІV. Викиди парникових газів за базовим і проектним сценарієм 
Викиди парникових газів розрахуємо за [2]. 

 = 313,71 т СО2 

 т СО2 
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73%

27%

Базовий 313,71 т СО2

Проектний 117,2 т СО2

 
 

Рис. 1. Порівняння викидів парникових газів за базовим 
і проектним сценарієм 

 
Отже, скорочення викиди парникових газів( див. рис. 1) у результаті 

санації даної будівлі становить: 
т СО2 

 
Висновки: 1. У дослідженні було проаналізовано як скоротяться викиди 

парникових газів від проведення санації будівлі, а саме від утеплення стін і 
встановлення автоматичного регулювання теплоспоживання з застосуванням 
стійкої системи автоматизації теплового пункту на прикладі адміністративної 
будівлі у м. Вінниця. 

2. У результаті проведених аналітичних розрахунків при санації 
адміністративної будівлі викиди парникових газів скоротяться майже на 63%. 
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