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Анотація  
Розглянуто актуальність впровадження енергоефективних заходів в будівлі, доцільність їх використання 

впродовж кожного етапу життєвих циклів будівлі. Виконано огляд типових заходів, які застосовують в 
країнах набутого значного інженерного досвіду в напрямі енергозбереження. Проведено збір загальних даних 
про будівлю гуртожитку та запропоновано заходи з впровадження комплексної модернізації конструктивних 
елементів та інженерних систем. 
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Abstract  
The urgency of implementing energy efficiency measures in the building, the feasibility of their use during each 

stage of the life cycles of the building. An overview of standard measures applied in countries with significant 
engineering experience in the field of energy saving. The collection of general data on the dormitory building is carried 
out and measures for introduction of complex modernization of constructive elements and engineering systems are 
offered.  
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Вступ 
 

Енергетичний аудит – це лише окрема ланка у складному ланцюгу досягнення енергетичної 
ефективності. Енергоаудит має дати енергетичну оцінку об’єкту, що споживає енергію, визначити 
потенціал енергозбереження (можливі заощадження) та окреслити шляхи досягнення 
енергоефективності. Енергетичний аудит відіграє важливу роль на кожному етапі впровадження 
заходів з енергетичної ефективності. Після первинного проведення енергетичного аудиту необхідно 
постійно здійснювати оцінку реалізованих заходів на предмет підвищення енергоефективності. Ці 
коригування можуть мати різні назви: передпроектні пропозиції, внесення змін до проекту, звіт про 
проведення пусконалагоджувальних робіт, звіт про впровадження енергоефективного заходу та інше 
– все це продовження робіт по досягненню енергетичної ефективності та заощадження енергії [1]. 

Енергетичний сертифікат – офіційний документ встановленої законодавством форми, що 
складається в електронному вигляді й відображає показники та по-класовий ступінь 
енергоефективності об’єкта нерухомості, має поради щодо підвищення показника ефективності (в 
порядку, вказаному в державних актах) та інші дані, що стосуються об’єкту нерухомості або його 
окремих частин, які пройшли сертифікацію енергетичної ефективності [2]. 
 

Результати дослідження 
 

Енергоаудит будівлі складається із послідовності дій, направлених на збір даних (моніторинг), їх 
обробку і визначення енергоефективності будівлі та її теплоенергетичних параметрів. Результати 
енергетичного аудиту є основою для заповнення енергетичного паспорту та складання сертифікату 
будівель з енергоефективності. 

Енергетичний аудит будівель проводиться в декілька стадій: 
- визначаються цілі енергетичного аудиту, процедура енергоаудиту, об'єм і періодичність 

вимірювань, виконується планування робіт; 
- установка комплексу датчиків вимірювання, реєструючого обладнання, наладка і повірка 

комплексу в роботі; 
- власне моніторинг виконується шляхом проведення регулярних вимірів і запису їх результатів. 

Моніторинг енергоспоживання та теплового захисту будівлі - це періодичне вимірювання кількості і 
потоку енергії теплопостачання та параметрів теплопередачі внутрішніх та зовнішніх поверхонь 
огороджень будівлі; 



 
 

- проводиться обробка і аналіз результатів вимірів, інтерпретація результатів і підготовка звіту 
[3]. 

Для проведення сертифікації енергетичної ефективності і отримання відповідного сертифікату за 
зразками державних норм встановлено порядок проведення даної сертифікації, механізмом якого є: 

- процедура збору та обробки інформації про фактичні або проектні характеристики 
огороджувальних конструкцій та інженерних систем; 

- оцінка відповідності розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим 
мінімальним вимогам до енергетичної ефективності; 

- розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності [4]. 
Про Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності та форму енергетичного 

сертифіката детально наведено в Наказі Мінрегіонбуду від 11.07.2018 № 172 «Про затвердження 
Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката». 

В [5] зазначено, що Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» запроваджує 
обов’язкову сертифікацію енергетичної ефективності з 01 липня 2019 року. Сертифікація 
енергетичної ефективності є обов’язковою для об’єктів будівництва (нового будівництва, 
реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів 
із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України 
"Про регулювання містобудівної діяльності" [5]. 

Для виконання повного комплексу різних рівнів робіт наведемо схему дорожньої карти по 
здійсненню даної сертифікації будівель та отримання сертифікату на рисунку 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Дорожня карта при здійсненні сертифікації будівель 
 

У Законі «Про енергетичну ефективність будівель» зазначені принципи визначення мінімальних 
вимог до енергетичної ефективності будівель [6], а саме: 

1. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель розраховуються за методикою, з 
урахуванням вимог до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій та вимог до 
енергетичної ефективності інженерних систем (у тому числі обладнання) будівель відповідно до 
економічно доцільного рівня; 

2. Вимоги до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, енергетичної 
ефективності інженерних систем (у тому числі обладнання) і їх налаштування встановлюються 
технічними регламентами і нормативними документами; 

3. Клас енергетичної ефективності будівель, що приймаються в експлуатацію, має бути не 
нижчим за чинні на дату початку виконання будівельних робіт мінімальні вимоги з енергетичної 



 
 

ефективності (крім випадків прийняття в експлуатацію будівель, зазначених у частині другій статті 2 
Закону) [6]. 

Як зазначено в [7] через незабезпеченість енергоефективності будівель втрати тепла становлять 
47 %, 12 % тепла втрачається через зношеність мереж, 5 % – через застаріле обладнання котелень. На 
думку експертів Європейсько-українського енергетичного агентства, за допомогою 
термомодернізації та капітального ремонту в будинках можна зменшити щорічне споживання і 
втрати енергії на 10–25 %. При цьому в цілому по Україні потенціал зменшення енергоспоживання 
становить 75 %. 

Досвід багатьох країн показує, що лише комплексна термомодернізація існуючого житлового 
фонду здатна кардинально вплинути на скорочення споживання енергоресурсів. Комплексна ж 
модернізація будівлі, за підрахунками фахівців, може в остаточному підсумку забезпечити економію 
енергоресурсів близько 50 % [7]. 

Після проходження всіх етапів на шляху до повноцінного впровадження енергоефективних 
заходів даної будівлі необхідно виконати оформлення основного документу - енергетичного паспорту 
будівлі після впровадження запланованих заходів (рисунок 2). Обов’язковим для створення даного 
виду документації є наявність або попередній прорахунок енергетичного паспорту поточного стану 
будівлі. 
 

 
 

Рисунок 2 – Енергетичний паспорт будівлі після впровадження запланованих заходів 
 
При розрахунку і визначенні базового сценарію споживання теплової та електричної енергії, 

враховуємо українські нормативи з точки зору стандартної температури приміщень та повітрообміну. 
Модель побудована на основі стандарту ENISO 13790, для розрахунку теплового навантаження 

будівлі. Розрахунок виконується в програмному забезпеченні ENSI EAB для обчислення 
енергетичних показників будівель. 

 
Висновки 

 
Впровадження найбільш оптимального варіанту термомодернізації будівлі здійснюватиметься  

основними етапами, а саме виконання проектних робіт з модернізації існуючої будівлі починаючи з 
розробки ТЕО та технічного завдання на проектування, складання кошторисної документації; 
придбання основного та допоміжного обладнання, виробів, матеріалів, комплектуючих тощо; 
модернізація існуючої будівлі, виконання підготовчих робіт, монтаж енергоефективного обладнання;  

На четвертому етапі виконуються налагоджувальні роботи, проводиться тепловізійна зйомка 
об’єкту в опалювальний період, здача об’єкта в експлуатацію. 
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