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ВСТУП
Усі країни СНГ отримали часовий
кредит у 15 років від Радянського
Союзу на енергозбереження. Стільки
часу пройшло до першої газової війни
України з Росією. За ці 15 років
зроблено було явно недостатньо, щоб
зменшити газову залежність від Росії.
Державні
програми
енергозбереження фінансувалися в межах 10%
від необхідного обсягу. Натомість, з
2004 до 2010 років уряд збільшив
частку російського газу у імпорті із 40%
до 99%. Починаючи з 2014, завдяки
черговій газовій кризі, економія
енергії, нарешті, отримала всебічну
державну підтримку. Однак відсутність
високого попиту на енергоефективність у минулі роки призвела до
гострої нестачі фахівців, які здатні її
втілювати.

Центральна
влада
вимагає
від
регіональних
підрозділів
високих
показників економії, але не створює
для цього належних умов, в тому числі
експертної підтримки енергозбереження. Брак фахових знань призводить
до низькоефективних рішень, на
реалізацію яких витрачаються і без
того обмежені бюджетні ресурси.

Впровадження
енергоефективних
заходів повинно ґрунтуватися на
фаховій оцінці, а не на власних
переконаннях чи дружніх порадах.
Більшість енергоефективних заходів
передбачають
втручання
чи
в
інженерні мережі, чи в будівельні
конструкції об’єктів. Помилки під час
виконання робіт можуть коштувати
надто дорого.

Працюючи з бюджетними організаціями, "Екоклуб" з перших вуст знає
про таку проблему. Саме для її
вирішення і розроблено цей довідник.
У ньому описані найбільш доступні
технології економії енергії у бюджетних установах. Більшість з них можуть
бути застосовані і до житлового фонду.
Усі технології поділено на розділи,
відповідно до сфери енергоспоживання установ. У кінці довідника
дається порівняльна таблиця усіх
технологій за параметрами: вартість,
технічна складність, вплив на довкілля,
обслуговування. Один із розділів
присвячений
огляду
фінансових
інструментів, що дозволяють залучати
ресурси для втілення описаних у
довіднику заходів.

Колектив авторів буде вдячний за відгуки,
які просимо надсилати на адресу:
sakaliyk@ecoclubrivne.org
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ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Існує
два
основні
енергетичні
макроекономічні індикатори, за якими
можна робити висновки щодо стану
речей у державі – енергозабезпеченість та енергоефективність. Їх
потрібно розглядати разом, а не
окремо.
Енергоефективність – це раціональне
використання енергетичних ресурсів,
досягнення економічно доцільної
ефективності використання існуючих
паливно-енергетичних ресурсів при
дійсному рівні розвитку техніки і
технології та дотриманні вимог до
навколишнього середовища.

нафти і 80% від імпорту газу)1. Для
послаблення енергозалеж- ності в ЄС
розроблена нова політика щодо
енергоефективності.
Єврокомісія
пропонує до 2030 року скоротити на
40% викиди парникових газів в
атмосферу, підвищити на 27% частку
енергії,
що
використовується
з
поновлювальних
джерел
енергії,
зменшити споживання енергії на 30%.
Передбачається, що Євросоюз вийде з
цими пропозиціями на Конференцію
ООН з питань клімату у 2015 році.
Планується укласти міжнародну угоду,
щоб стримати глобальне потепління на
Землі2.

Енергозабезпеченість України і ЄС
наполовину залежить від інших
держав. За даними Комісії ЄС, якщо
теперішня тенденція енергоспоживання триватиме, вже у 2030 році
енергозалежність цієї конгломерації
може досягти 70% (90% від імпорту

Окрім економічної вигоди, енергоефективність
дозволяє
зменшити
вплив людини на зміну клімату.
Збільшення кількості ураганів, цунамі,
землетрусів, повеней – це вже
сьогодення; все більше регіонів на
планеті потерпають від екстремальних

1 - Стаття "Енергозбереження – інший погляд" - Праховник Артур Веніамінович, директор Інституту
енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ "КПІ", д.т.н., професор:
http://www.kmu.gov.ua/document/28494581/Energozb_inshyj_poglyad.doc
2 - Стаття "Європа ставить цілі з захисту довкілля й покращення енергобезпеки":
http://ua.euronews.com/2014/10/22/eu-leaders-consider-climate-package/
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природних
явищ.
Збільшення
температури на землі на 2oС приведе
до зникнення до 30-40% видів рослин і
тварин, оскільки їх середовище
проживання
буде
змінюватися
швидше,
ніж
вони
можуть
пристосуватися до цих змін.

Технологічні втрати в електричних
мережах України за 2013 рік склали 20
мільйонів кВт*год4 та досягають
значень в 1,5 рази більше ніж
технологічні витрати в середньостатистичній країні Європи. Для
населення
міста
Вінниця
цієї
електроенергії вистачило б на річне
Україна має найгірший показник з споживання.
енергоємності
ВВП
серед
всіх
промислово розвинених країн світу. За
показником енергозабезпеченості ми
знаходимося
на
рівні
країн
Центральної Європи, які у 2,5 рази
мають кращий показник з енергоефективності (за ВВП з паритетом
купівельної спроможності).
Енергозабезпеченість
України
(за
даними ДП «НАЕК «Енергоатом»)
склала у 2005 р. 4,3 т.у.п./на одну
людину3, що в 3,62 рази менше ніж
енергозабезпеченість у США та типова
за цим показником з країнами Східної
Європи (приблизно 3,5 т.у.п./на одну
людину). У порівнянні з Данією,
енергоємність ВВП України вища в
чотири рази, при цьому енергозабезпеченість Данії не набагато
більша ніж України. Враховуючи цей
факт, помилковим є твердження
деяких фахівців щодо необхідності
підвищення
енергозабезпечення
країни.
Натомість,
потрібно
не
збільшувати енергозабезпеченість, а
досягати ефективнішого використання
наявних ресурсів у всіх сферах
діяльності людини.

3 - Офіційний сайт ДП НАЕК "Енергоатом" http://www.energoatom.kiev.ua/ru/about/strategy/
general_provisions/
4 - Офіційний сайт Комітету з питань
паливно-енергетичного комплексу. ядерної
політики та ядерної безпеки
http://kompek.rada.gov.ua/kompek/control/uk/pu
blish/article?art_id=47910&cat_id=47909
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Енергоефективність не може сама собі
виникнути й існувати. Її підвищення є
результатом
цілеспрямованої
та
узгодженої державної політики, що
реалізується
через
створення
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Регулятивні механізми

законодавчого підґрунтя. Державна
політика енергоефективності – це
процес
створення
умов
для
оптимального використання енергетичних ресурсів.

Нормативно-правові акти
Стандартизація у сфері енергоефективності
Енергетична сертифікація
Стандарти по енерговикористанню
Нормування

Інформаційні механізми

Загальні інформаційні кампанії
Створення та функціонування інформаційних центрів
Навчальні та тренінгові програми
Енергетичне маркування
Енергетичний менеджмент споживачів
Управління на прикладах енергоефективності

Фінансові механізми

Податкові механізми
Механізм державних закупівель
Державні та місцеві гарантії
Надання позик за зниженими відсотковими ставками
Гранти
Оптові знижки
Механізм ЕСКО (Перфоменс-контракти)
Торгова система сертифікатів

Механізми примусу
Механізм міжнародних
зобов’язань та договорів
Добровільні угоди щодо
покращення енергоефективності

Енергетичний аудит і енергетична паспортизація
Державний контроль та нагляд
Накладання санкцій та система штрафів

На сьогодні в Україні немає єдиної
державної
політики
у
сфері
енергоефективності,
здійснюються
лише розрізнені заходи. Адміністративно-правове і фінансово-економічне
регулювання
безсистемне,
непослідовне і не забезпечує раціонального
використання
енергоресурсів. Заходи з енергозбереження
та енергоефективності здійснюються
за відсутності державної координації в
різних галузях промисловості і сферах
господарювання. Досвід та навички
керівного
персоналу
установи,
підприємства, галузі, міста, району,
області є визначальними при виборі
тих чи інших заходів для впровадження.
Існує цілий ряд законів та підзаконних
актів, які мали б встановлювати
«правила гри» у сфері енергоефективності: 11 Законів України; 15
Указів Президента України; 170 рішень
Уряду; інші підзаконні акти. Крім них, в
сфері енергоефективності діє більше
50 національних стандартів групи
«Енергозбереження».
Основними
законами, які регулюють відносини у
сфері енергоефективності є: "Про
енергозбереження"1, "Про електроенергетику"2, "Про альтернативні види
палива"3, "Про альтернативні джерела
енергії"4, "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії
(когенерацію)
та
використання
скидного потенціалу"5, "Про газ (метан)
вугільних
родовищ",
Податковий
кодекс України, Митний кодекс
України, "Про регулювання містобудівної діяльності".

Законодавство
Польщі
у
сфері
енергозбереження
в
більшості
випадків підлаштоване під законодавство Європейського Союзу. Вкрай
важливим фактором є практично
відсутні протиріччя між загальнодержавними та місцевими нормативно-правовими актами, що дає
можливість
проводити
енергозберігаючі заходи на державному рівні
з повним виконанням на локальному
рівні.
Зокрема, заслуговує на запозичення
організаційна злагодженість і цілеспрямованість роботи державних та
місцевих
органів
влади,
фінансово-банківських,
комерційних
структур і суб’єктів господарювання;
ефективного використання гідроелектростанцій, сонячних колекторів;
виробництва біогазу при утилізації
сміття
та
відходів;
отримання
електричної і теплової енергії із
соломи.
Функціонує
також
розгалужена система кредиторів, які
надають довгострокові позики для
проведення
масштабних
енергозберігаючих заходів.
Ознакою
удосконалення
законодавства у сферах енергоефективності
та
відновлюваної
енергетики
упродовж 2007 -2012 років стало
прийняття низки законодавчих актів
щодо
надання
преференцій
та
стимулювання
розвитку
відновлюваної енергетики і впровадження
енергоефективних
технологій.
Сьогодні всі пільги у цих сферах
фактично з акумульовані в нормах
Податкового і Митного кодексів та
Закону
України
«Про
електроенергетику».

1 - Закон України "Про енергозбереження" - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80
2 - Закону України "Про електроенергетику" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80
3 - Закону України "Про альтернативні види палива" - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1391-14
4 - Закон України "Про альтернативні джерела енергії" - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/555-15
5 - Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та
використання скидного потенціалу" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2509-15
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ОГЛЯД МОЖЛИВИХ ЗАХОДІВ З
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ
Будівельні конструкції – це оболонка, в
середині якої створюються комфортні
умови перебування людей. Для
збереження
енергії
необхідно
досягнути нормативного опору теплопередачі згідно ДБН В.2.6-31:2006
«Теплова ізоляція будівель із змінами
та доповненнями».
Основними характеристиками, які

впливають на опір теплопередачі, є
теплопровідність матеріалу і його
товщина. Чим менша теплопровідність
і чим більша товщина, тим менші
втрати теплової енергії. Виконання
робіт необхідно проводити при
дотриманні
усіх
вимог:
температурного
режиму,
вологісного
режиму, пожежної безпеки, і т.д.

СПОРУДЖЕННЯ ШАТРОВИХ (МАНСАРДНИХ) ПОВЕРХІВ
НА ІСНУЮЧИХ БУДІВЛЯХ
технологія

Зазвичай
добудова
виконується
одночасно з ремонтом покрівлі, коли
замість
латати
стару
покрівлю,
ефективніше влаштувати мансарду.
Будівництво мансарди має статус
капітального і потребує дотримання
усіх нормативів щодо його зведення.
Покрівлю над мансардним поверхом
слід утеплити.
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Шатровий дах можна надбудувати лише на прямокутних будівлях. Архітектурне
планування надбудови мають виконувати спеціалісти. Будівництво мансарди
може тривати від 14 до 50 днів. Сам дах роблять з дерев’яного каркасу, у зв’язку
із його легкістю, на який укладається покрівельний матеріал.
переваги

недоліки

• Зменшення тепловтрат
• Значний термін експлуатації
• Додаткова площа для господарських
приміщень

• Значна вартість
• Складність виконання робіт
• Необхідність виготовлення технічної
документації

При правильному виконанні робіт з будівництва мансардного поверху втрати
теплової енергії через дах зменшуються в кілька разів.

ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ
(ЗАМУРОВУВАННЯ ВІКОН)
технологія

Вікна мають в чотири рази вищі
тепловтрати, ніж стіни; якщо їх
забагато,
то
частину
можна
замурувати.
Будівельні
матеріали
рекомендується використовувати ті ж,
що і в загальній конструкції стіни, для
недопущення утворення вологи на
стиках цих конструкцій. У разі
використання
різних
матеріалів
можлива різка зміна температури на їх стиках і випадання конденсату. Тривала
вологість може послабити тепловий опір та змінити структурні показники
матеріалів. Деякі вологі матеріали є сприятливим середовищем для бактерій та
грибків, небезпечних для людей.
переваги

• Короткі терміни виконання робіт
• Незначна вартість

недоліки

• Після завершення монтажу потрібні
додаткові будівельні роботи
(штукатурка)
• Зменшення природної освітленості

Важливо врахувати освітленість приміщення при використанні цього методу з
метою забезпечення нормативних значень.
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БУДІВНИЦТВО ТАМБУРА
технологія

Тамбур
–
допоміжне
маленьке
приміщення, що служить тепловим
шлюзом між основними приміщеннями будинку і вулицею. Якщо в
будинку є тамбур, то втрати тепла
через вхідні двері будуть меншими
вдвічі.
Утеплювальний
ефект
досягається за рахунок повітряного
прошарку у тамбурі. Для найбільшої
ефективності тамбуру, обоє дверей (вхідні в тамбур і вхідні в приміщення)
повинні бути утеплені та щільно зачинятися. Двері тамбуру, двері приміщення
не відчиняються одночасно і, відповідно, холодне повітря ззовні не потрапляє в
приміщення будівлі.
переваги

• Зменшення притоку холодного
повітря
• Зменшення тепловтрат через вхідні
двері

недоліки

• Необхідність будівельних робіт
• Вартість
• Наявність вільної земельної ділянки
біля будинку для будівництва

Потребує виготовлення проектної документації.

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ
технологія

Гідроізоляція передбачає використання матеріалів, які захищають
конструкції та матеріали будівлі від
насичення вологою. Гідроізоляційні
матеріали мають захищати від прямого
намокання (безпосередній контакт із
водою) та насичення (вбирання в себе
води через капіляри). Передусім
потрібно захищати фундамент та
цоколь, які після насичення вологою руйнуються та капілярним способом
насичують вологою інші матеріали. Основні типи матеріалів для гідроізоляції
наступні: мастики, листові та рулонні матеріали, розчини, плівкові та інші.
Відповідно до чинних нормативів, гідроізоляція фундаментів та цоколів має
виконуватися на етапі будівництва. Важливим під час проведення робіт з
термомодернізації будівлі є виконання гідроізоляції стін та покрівлі.
переваги

• Збільшення терміну служби споруди
• Кращий мікроклімат всередині
• Менші тепловтрати через сухі
конструкції
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недоліки

• Висока вартість
• Трудомісткість процесу

ГЕНЕРАЦІЯ ТЕПЛА

При
виборі
котла
потрібно
враховувати такі фактори: площа, яка
буде опалюватися; матеріал, з якого
зроблено житло; кількість вікон;
кількість поверхів; наявність вентиляції; середня температура найхолоднішого місяця в році.
Для розрахунку необхідної потужності
одноконтурного котла (лише для
опалення) варто звернутися до спеціалістів, які врахують усі необхідні
параметри.

перебувають в будинку.
Стан утеплення будинку впливає на
кількість
тепла,
котру
повинен
виробити котел. Різниця в необхідній
потужності котла може бути для
однакових за площею будинків 2,5-3
рази!

Якість палива є важливим фактором
для досягнення нормативного ККД
котла. Для прикладу, котел на твердому
паливі не може однаково ефективно
використовувати будь-які види такого
У
характеристиках
двоконтурних палива. Використання вугілля у котлі,
газових котлів (опалення та підігрів розрахованому на деревину, зменшить
води) зазвичай вказується, скільки ККД котла орієнтовно на 20%.
води і до якої температури може
нагрівати даний котел. Зверніть увагу, Основним елементом в котлах є
що вказується не температура води на теплообмінник.
Теплообмінники
виході, а на скільки градусів вода можуть
виготовлятися
з
різних
нагріється, тобто якщо вказано «на 40 матеріалів, кожен з яких має свої
градусів » і початкова температура переваги та недоліки. На якісний
води 10 градусів, то на виході буде 50. теплообмінник виробник дає гарантію
від 7 до 10 років. У разі меншої гарантії
Погодний датчик. Буде корисний у тих якість
такого
теплообмінника
випадках, коли люди не постійно ставиться під сумнів.
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ПІРОЛІЗНІ (ГАЗОГЕНЕРАТОРНІ) КОТЛИ
технологія

В піролізних (газогенераторних) котлах
під дією високих температур та нестачі
кисню утворюється деревний газ, який
горить
змішуючись
з
киснем.
Деревний газ згоряє без виділення
важких летючих речовин. Внаслідок
такого горіння утворюється мала
кількість золи і сажі. Тривалість горіння
піролізних котлів – від 5 до 12 годин на
одному завантаженні. ККД такого котла знаходиться на рівні 85-87%. Такі котли
швидко виходять на робочу температуру води в подавальному трубопроводі
системи теплопостачання.
переваги

недоліки

• Порівняно високий ККД (85%)
• Великі інтервали між
завантаженнями палива
• Широкий діапазон регулювань
температури теплоносія: від 350С до
850С
• Легка і з великими інтервалами часу
чистка у зв’язку із малою кількістю
попелу та сажі

• Потребують підключення до
електроживлення
• Чутливі до вологості палива
• При поганому утепленні камери
згорання, дуже швидко виходять з
ладу через прогорання стінок
• Висока вартість системи
автоматичної подачі палива
• Територія для зберігання палива

Такий котел без додаткових технічних заходів приєднується до будь-яких систем
опалення замість старого котла.

КЛАСИЧНІ ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ
технологія

Традиційний твердопаливний котел
складається з декількох камер горіння,
в які ручним методом вкладається
паливо. Величина основної камери
впливає на інтервали часу між
завантаженнями палива. За підтримку
температури
відповідає
датчик
температури, що управляє повітряною
заслінкою. Якщо температура води
занадто висока, датчик закриває заслінку, а якщо температура низька, то
відкриває. Тривалість горіння таких твердопаливних котлів від 2 до 6 годин на
одному завантаженні.
переваги

• Простота конструкції і надійність
• Невисока ціна
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недоліки

• Невисокий ККД (70-79%)
• Відсутність регулювання температури

• Можливість використання різних
видів палива

теплоносія
• Чутливість до вологості палива
• Необхідна територія для зберігання
палива

Чистити котел потрібно в обов’язковому порядку 1 раз на 3 дні. Чистка котла
займає 20-40 хвилин. Лише у такому випадку ККД котла буде максимальним.
Для цих котлів рекомендується встановлювати теплоакумулятор.

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ НА ПЕЛЕТАХ
технологія

Котли твердопаливні з бункерами
працюють на пелетах – деревні
відходи, спресовані в гранули. Розміри
пелет: 5-70 мм в довжину і 6-10 мм в
товщину. Тривалість безперервної
роботи таких котлів від 2 до 15 діб
залежно від об'єму паливного бункера.
Розпал,
подача
палива,
чистка
пальників та ряд інших функцій
виконується автоматично. Участь людини в процесі зведена до мінімуму. Купити
пелети на території нашої країни складно у зв'язку із рядом причин. Для пелет
необхідне спеціальне устаткування – пелетайзери. Котли твердопаливні на
пелетах в Україні не користуються великою популярністю, а тому мало
спеціалістів із їх встановлення та ремонту.
переваги

• Великі інтервали між
завантаженнями палива
• Досить високий ККД (85%)
• Регулювання температури теплоносія
з кроком 30С від базової
• Пелети упаковані в поліетиленові
мішки різного розміру. Вони цупкі, їх
легко транспортувати і зберігати

недоліки

• Висока вартість як самих котлів, так і
палива до них
• Потребують підключення до
електроживлення
• Висока вартість системи
автоматичної подачі палива
• Необхідна територія для зберігання
палива

Важливим фактором при виборі пелет є порода деревини, з якої вони зроблені.
Різні породи деревини мають різну теплотворну здатність, а отже для нагріву
одного і того ж приміщення буде потрібна різна кількість палива.
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ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ
технологія

Твердопаливні
котли
тривалого
горіння мають збільшену камеру
горіння палива та його спалювання в
ній відбувається пропорційно. Горить
лише верхній шар палива товщиною
15-20 см. Інтенсивність горіння
регулюється автоматикою шляхом
збільшення або зменшення подачі
кисню.
Можуть
працювати
на
наступних видах палива: торф'яні брикети, дерево, тирса. Час горіння палива в
таких котлах складає від 12 до 48 годин.
переваги

• Час роботи котла на одному
завантаженні дровами до 2-х діб
• Незалежність від електроенергії

недоліки

• Невисокий ККД (75-80%)
• Відсутність регулювання температури
теплоносія
• При опаленні великих площ
працюють циклом: завантаження
палива - розпал - горіння -загасання
- чищення котла. Довантаження
палива технічно можлива, але
недоцільна
• Територія для зберігання палива

ЕКОНОМАЙЗЕРИ
технологія

Економайзер – це частина котельної
установки, яка відбирає теплову
енергію викидних газів та підігріває
або підживлювальну воду системи,
або повітряно-газову суміш, або
безпосередньо теплоносій системи
опалення. Економайзери бувають
вмонтовані, розташовані поруч з
котлом
та
окремо
стоячі.
Економайзер виглядає як вертикальний змійовик із ребристих труб.
Ефективність та технічні можливість встановлення економайзера оцінюється
спеціалізованими організаціями. Зазвичай, економічно доцільне влаштування
цих пристроїв на котельнях великої потужності.
переваги

недоліки

• Збільшення ККД котельної установки • Додатковий простір для
на 10%
розташування
• Зменшення викидів в атмосферу
• Вартість
• Збільшення використання
електроенергії
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Одним із варіантів застосування економайзерів є підігрів води для систем
гарячого водопостачання.

ТЕПЛОВИЙ НАСОС
технологія

Тепловий насос – це система технічних
рішень, яка призначена для отримання
теплової енергії від низькопотенційних
джерел тепла (ґрунт, скидні води
тощо). Термін служби теплових насосів
до капітального ремонту – 10-15 років.
Опалення
тепловими
насосами
відбувається повністю в автоматичному режимі. Установка споживає
лише електричну енергію для роботи компресора, що складає всього 1/4
теплової продуктивності теплонасоса; 3/4 необхідної енергії отримується від
природного джерела. Теплонасос працює за принципом "холодильник
навпаки" – компресор стискає теплоносій для відбору від тепла, після чого
повертає теплоносій в контур, де він набирає початкову температуру від
навколишнього середовища (ґрунт, вода).
Приклад теплонасосу, який використовує тепло землі: на потужність в 10кВт
протяжність контуру труб для відбору енергії буде від 200 до 600 метрів. Контур
обов'язково вкладається нижче рівня промерзання ґрунту.
переваги

• Економічність
• Проста експлуатація
• Безшумність
• Пожежобезпека

недоліки

• Надзвичайно висока вартість
• Наявність вільної земельної ділянки
для розміщення
• Необхідний простір для
встановлення елементів системи

Використання теплового насоса економічно доцільно лише в тому випадку,
якщо будівля має ідеальну теплоізоляцію і решта відомих енергоефективних
технологій вже реалізовані.

ІНДУКЦІЙНІ КОТЛИ
технологія

Цей обігрівач має вигляд ємності з
вмонтованими в неї електродами.
Нагрівання
відбувається
шляхом
пропускання струму безпосередньо
через теплоносій. Для підвищення
ККД, теплоносієм виступає не вода, а
незамерзаюча рідина. Гази, що
виділяються в процесі, можуть бути
отруйними. Потужність індукційного
обігрівача не постійна і змінюється від температури теплоносія в системі. Із
зростанням температури зростає його споживана потужність.
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переваги

• Мінімальне утворення накипу
• Висока надійність систем
електробезпеки

недоліки

• Відсутність плавного регулювання.
• У чотири рази більші габарити, ніж у
звичайного електричного котла
• Висока ціна
• Територія для зберігання палива

Котли цього типу не містять жодної рухомої деталі. Механічний знос відсутній як
такий. Обмотка сердечника достатньої товщини при належному охолодженні
теплоносієм служитиме необмежено довго. Міжвитковий пробій через погану
ізоляції їй теж не загрожує: котушка намотується НЕ виток до витка, а з
невеликими проміжками між ними.

ЕЛЕКТРИЧНІ КОТЛИ
технологія

Теплоносій – вода – нагрівається трубчастим електронагрівачем (ТЕНом)
завдяки споживанню електроенергії.
Найбільш вигідно використовувати
електричні котли із акумулюючою
ємністю і трьохзонним лічильником.
Такі котли споживають електрику
вночі, коли вона дешевша, і нагрівають
теплоносій в акумулюючій ємності.
Вдень працює лише циркуляційний насос, який відбирає тепло із ємності та
передає його у систему опалення.
переваги

• Високий ККД ( на рівні 98%)
• Безшумність
• Простота монтажу та експлуатації

недоліки

• Найбільші викиди парникових газів в
атмосферу при виробництві
електроенергії (див. примітку)
• Залежність від електроенергії
• Значні фінансові затрати при
влаштуванні та використанні
• Технічна можливість встановлення
котла залежить від потужності
існуючих електромережі

Електроенергія, вироблена з викопного палива, є найбруднішим енергетичним
ресурсом, оскільки ефективність газових генераторів в Україні не перевищує
52%, а середній ККД вугільних складає 32%.
Використання електроенергії для опалення в Україні є вигідним лише через
занижені тарифи.
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ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРИ
технологія

Теплоакумулююча ємність встановлюється між котлом, який виробляє
теплову енергію, та системою її
розподілення. Теплоносій в ємності
накопичує
надлишкову
теплову
енергію; також можливий нагрів
ємності ТЕНом у нічний час, коли
електрика дешевша. Сама ємність
утеплюється для найменших тепловтрат та довгого збереження тепла. Чим більша ємність, тим довше система
опалення може відбирати з неї тепло; цей час може становити 1,5-20 годин.
Існують акумуляційні системи, які накопичують теплову енергію від сонячних
колекторів протягом літа. Цієї енергії вистачає на потреби опалення до
середини зими.
переваги

• Збереження надлишкового тепла
• Захист системи опалення від
перегріву котла
• Теплоакумулятор дозволяє легко
пов'язати різні опалювальні котли
у єдину систему.

недоліки

• Висока вартість ємності
• Великий простір для встановлення

Для домашнього використання теплоакумуляційні ємності можна зробити
самостійно. Найчастіше така ємність потрібна для поєднання двох і більше
генераторів тепла в одну систему. Наприклад, дров’яного та газового котлів.

ІНФРАЧЕРВОНІ ОБІГРІВАЧІ
технологія

Інфрачервоний обігрівач – це панель,
яка випромінює теплові хвилі (інфрачервоне випромінювання). Прилад
нагріває переважно не повітря, а
предмети, які знаходяться в радіусі
його дії. Він складається з нагрівача та
рефлекторного екрану, який спрямовує випромінювання. Інфрачервоні
обігрівачі майже безшумні. Найчастіше застосовуються для опалення великих промислових приміщень, коли
нагрівати увесь об'єм повітря недоцільно.
переваги

• Безшумність
• Ефективні при великих об’ємах
опалюваних приміщень

недоліки

• Висока ціна
• Ефективні лише у великих
приміщеннях
• Пожежонебезпечність
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ВЕНТИЛЯЦІЯ І ВІКНА
Сьогодні найпоширенішим першочерговим заходом енергозбереження
є заміна вікон. Говорити про економію
теплової енергії при цьому можна
лише у випадку якісного виготовлення
вікон, використання якісних матеріалів
та дотримання технології монтажу. У
багатьох
випадках
недотримання
будь-якої вимоги приводить до того,
що нові вікна мають гірші властивості,
ніж старі.
Відповідно до санітарно-гігієнічних
норм, потрібно кожні 2 години
замінювати використане кімнатне
повітря на свіже. Приплив повітря,
відповідно до норм, які діяли в СРСР
при будівництві будинків, здійснювався за рахунок так званої
інфільтрації. Тобто свіже повітря
потрапляло у житлові приміщення
через нещільності у віконних рамах,
таким чином забезпечуючи необхідну
природну (гравітаційну) вентиляцію.
Для того, щоб переконатися в
правильній роботі природної системи
вентиляції, досить піднести сірник або
запальничку
до
вентиляційного
отвору. При правильно працюючій
системі полум'я повинне відхилятися у
бік отвору для вентиляції. Однак у
більшості кімнат будівлі вентиляційних
отворів може не бути взагалі.
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Цей тип вентиляційної системи
найпростіший та найдешевший у
виконанні, але має багато недоліків.
Головними з них є пряма залежність
від погодних умов, неможливість
регулювання та скид тепла разом з
відпрацьованим повітрям.
Зараз встановлюються пластикові
вікна з хорошою звукоізоляцією і
герметичністю. Таким чином зникають
шляхи надходження свіжого повітря у
приміщення. Це призводить до різкого
зменшення кратності повітрообміну,
що, у свою чергу, веде до надмірної
вологості, вмісту вуглекислого газу та
появи грибка і плісняви.
У примусових вентиляційних системах
циркуляція повітря створюється за
рахунок
спеціальних
пристроїв.
Поєднання примусової подачі свіжого
повітря і природної витяжки є одним із
найбільш економних та дешевих
варіантів
виконання
примусової
вентиляційної
системи.
Якщо
природньої витяжки стає недостатньо,
використовують
недорогі
вентилятори, що встановлюються у витяжні
отвори. Такі вентилятори споживають
мінімальну
кількість
електричної
енергії.

ПРОВІТРЮВАЧІ ВІКОННІ
технологія

Віконні провітрювачі – це пристрої,
що вбудовуются в раму вікна або в
стіну відразу під рамою та впускають
свіже повітря у приміщення при
герметично закритих вікнах.
переваги

• Відсутність системи повітропроводів
• Простота монтажу
• Не потрібно виконувати додаткові
ремонтні роботи
• Автономність роботи

недоліки

• Втрата тепла із вентиляційним
повітрям
• Надходження до приміщення
холодного повітря
• Відчутний потік повітря поблизу
приладу

Дозволяють уникнути надмірної вологості в приміщенні та небезпеки ураження
стін грибком та пліснявою. Зберігають більше тепла у порівнянні з
провітрюванням через вікна.

РЕКУПЕРАТОР
технологія

Прилад призначений для примусової
(механічної) вентиляції приміщень зі
збереженням
теплової
енергії
викидного повітря. При цьому холодне
повітря, яке надходить з вулиці,
підігрівається
теплом
викидного
повітря. Змішування потоків повітря
при цьому не відбувається. Відповідно,
для нагріву свіжого повітря потрібно
значно менше теплової енергії. Крім того, відсутній процес охолодження стін.
Наявність теплих стін створює комфортні умови завдяки фізичним
особливостям людського організму відчувати краще теплоту тіл, а не повітря. У
разі необхідності прилади відразу можуть компонуватися автоматичним
підігрівачем повітря до необхідної температури.
переваги

• Компактні габарити
• Економія теплової енергії 15-70%
• Швидкий монтаж з мінімальними
втручанням та подальшими
ремонтними роботами
• Малошумність

недоліки

• Підключення до електропостачання
• Обмерзання в зимовий період
• Відсутність регулювання вологості
• ККД – 65-80% в залежності типу,
моделі та виробника

Рекуператори можуть містити електричний
замінювати функції опалення у міжсезоння.

нагрівальний

елемент

та
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА ТА ДВЕРІ
технологія

Технологічне рішення із заміни старих
дерев’яних вікон із застосування
полівінілхлориду (різновид надміцного пластику), яке призначена для
зменшення втрат тепла, захисту від
шуму та пилу. В розрізі, профіль рами
вікна містить як 3 та більш ізольованих
камер.
Склопакет
може
бути
однокамерним
(два
скла)
або
двокамерним (три скла). Чим більше камер, тим вищі теплоізоляційні
властивості вікна. На більший частині території України однокамерний
склопакет не відповідає сучасним вимогам до теплопровідності вікон. Для
підвищення теплового опору камери склопакету можуть заповнюватися
переваги

• Довговічність
• Не чутливі до атмосферних опадів
• Швидкість виконання робіт
• Усунення протягів

недоліки

• Відсутність повітрообміну
• Складність ремонту

При неправильному виготовленні вікна можуть мати гірші теплозбергіаючі
властивості, ніж старі дерев’яні. Встановлюючи герметичні пластикові вікна,
відразу потрібно подбати про вентиляцію. Без належного повітрообміну буде
відбуватися збільшення вологості, що призводить до цвілі та утворення грибка.
Постійне перебування у вражених грибком приміщеннях призводить до різкого
зростання ризику легеневих хвороб. Неякісне виготовлення та встановлення
вікон може призвести до утворення щілин, протягів та намерзання льоду на
поверхні вікна.
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РЕМОНТ ВІКОН ВЛАСНИМИ СИЛАМИ
технологія

Виконання комплексного відновлення
старих
дерев’яних
вікон
зможе
забезпечити збільшення їх теплоізолюючих властивостей в кілька разів.
В
основу
технології
покладено
вирізання в основі рами пазів та
вкладення в них ізолюючого матеріалу. Для вирізання пазів раму
обов’язково знімають з вікна. Під час
робіт за необхідності проводять інші супутні заходи із покращення
теплоізолюючих властивостей вікна – заміна скла, штапиків. Для виконання
робіт потрібно 4 людини. Технічно можливо встановлювати склопакети у старі
вікна. У поєднанні з їх утепленням це дає результати, порівнювані із якісними
металопластиковими вікнами.
переваги

недоліки

• Трудомісткість
• Придатний лише для цілих рам без
тріщин та ушкоджень
• Використання спеціального
інструменту
Завантажити детальну інструкцію з такого ремонту можна за посиланням:
http://ecoclubrivne.org/download/3009/
• Малий термін окупності
• Простота виконання робіт

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ВІКОННІ ПЛІВКИ
технологія

Плівки є багатошаровим цілісним
матеріалом.
Структура енергозберігаючої віконної
плівки
дозволяє
«регулювати»
температуру в будівлі, запобігати
вигоранню речей та економити
енергоносії, відбиваючи потік тепла,
що йде в приміщення ззовні влітку, та
прямує з приміщення назовні взимку.
переваги

недоліки

• Зменшення втрат теплової енергії до
7%
• Захист від ультрафіолетового
проміння

• Зменшення світлового потоку на
20-30%
• Монтаж лише спеціалізованою
організацією
• У зв’язку зі зменшенням світлового
потоку, відсутність прогрівання
сонцем у весняні та осінні періоди.
Монтувати плівки потрібно при температурі повітря вище +50С та відносній
вологості не вище 65%.
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ПРОВІТРЮВАЧІ НАСТІННІ
технологія

Технічні
прилади
з
пасивною
системою вентиляції. Рух повітря
відбувається природним способом.
Провітрювач
монтується
безпосередньо в зовнішню стіну. Бажано
монтаж виконувати біля радіатора
опалювання для підігріву припливного
повітря.
переваги

• Не потребує підключення до
електромережі
• Забезпечення регулярного припливу
свіжого повітря

недоліки

• Утворення конденсату в приладі
• Не забезпечує нормативного
повітрообміну
• При зовнішній температурі вище 15
градусів Цельсія практично не
працює

Контур провітрювача, що буде проходити в стіні, варто утеплити для
недопущення утоворення містка холоду та випадання конденсату
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РІШЕННЯ В СИСТЕМАХ
ОПАЛЕННЯ

Система опалення – це набір
взаємопов’язаних
пристроїв,
які
створюють
необхідний
тепловий
режим у приміщенні. Основними
елементами системи є: джерело тепла
(котел,
теплогенератор
і
т.д.),
теплопровід (труби, повітропровід),
опалювальний
прилад
(радіатор,
вентилятор). У деяких системах певні
елементи можуть бути відсутні.

Одним з концептуальних заходів
підвищення
ефективності
систем
опалення може бути зниження
температури теплоносія. Чим нижча
температура теплоносія, що надходить
у теплообмінник котла, тим більш
ефективно працює система опалення.
При
зниженні
розрахункової
температури системи опалення в
подаючому трубопроводі та зворотньому трубопроводі відповідно з
90/70°С до 60/40°С ефективність
котлоагрегату зросте на 38%. Нагрів
води до меншої температури потребує
менших
витрат
енергоносіїв
і
відбувається в низькопотенційному
джерелі,
проте
потребує
пристосування
системи
опалення
шляхом
використання
більших
діаметрів трубопроводів та приладів
опалення
(додаткові
капіталовкладення). Розподіл температури в
приміщенні по висоті буде більш
рівномірним – втрати нижчі, а комфорт
за рахунок слабшої конвекції – вищий.

Двотрубна система опалення –
найпоширеніший
варіант,
який
зустрічається у 80% будинках, що
експлуатуються. У такій системі
радіатори опалення підключаються
паралельно, що дозволяє регулювати
температуру окремо в кожному з них
аж до повного відключення. Це
дозволяє економити енергоресурси. У
випадку з газовими котлами, таке
влаштування
є
безпрограшним
варіантом. А от у твердопаливних
котлах потрібно ретельно забезпечити
автоматичне регулювання, оскільки
відключення кількох радіаторів може
встановлені
циркуляційного
призвести до руйнування котла через При
насосу перед котлом в автономній
перегрів.
системі опалення досягається економія
У системі вода знаходиться під тиском і палива 5-25%. За рахунок такого
постійно переміщується . Це відбу- заходу забезпечується рух розравається у результаті конвекції або за хункової кількості теплоносія в системі,
допомогою насоса. Надлишки води робота системи на розрахункову
потрапляють у розширювальний бак, теплову потужність і відповідно робота
а колектор розподіляє воду в системі. системи в ідеальних параметрах.
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Використання незамерзаючої рідини в
системі опалення зводить до мінімуму
появу корозії в системі опалення,
проте потребує збільшення потужності
радіаторів та пристосування котлів до
роботи із незамерзаючою рідиною.

Кількість радіаторів залежить не від
площі приміщення, як багато хто
помилково вважає, а від його об’єму.
Якщо встановити недостатньо радіаторів – буде холодно, якщо забагато –
отримаємо перевитрату тепла.

ПРИ МОНТАЖІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТРЕБА ДОТРИМУВАТИСЯ
ПРАВИЛ, ПОРУШЕННЯ ЯКИХ ПРИВЕДЕ ДО ПОГІРШЕННЯ РОБОТИ
УСІЄЇ СИСТЕМИ:
при проектуванні і монтажі необхідно дотримуватися вимог
нормативно-технічної документації щодо проектування і встановлення
опалювальних систем, вимог пожежної безпеки і безпеки життєдіяльності
людини;
вибір радіаторів має ґрунтуватися не на естетичних якостях чи власних
міркуваннях, а виходячи із тепловтрат приміщення і кількості прохідного
теплоносія;
об'єм бака-акумулятора повинен мати правильне співвідношення з
кількістю теплоносія в системі опалення;
заборонено звужувати діаметри входу і виходу на радіаторах опалення і
котлах;
заборонено заповнювати системи опалення агресивними і отруйними
незамерзаючими рідинами, якщо це не передбачено в спеціальній
технічній документації або паспортах устаткування.

ПРОМИВКА СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ
технологія

Промивка системи опалення – це
очищення
внутрішніх
поверхонь
елементів системи опалення (труб,
запірної арматури, радіаторів) від
бруду, іржі, осаду тощо. Існує три
основні технології, які застосовуються
при промиванні систем опалення:
гідрохімічна
промивка,
пневмогідроудар
та
пневмогідравлічна
промивка. Промивку системи бажано виконувати малими контурами –
стояками або ж меншими ділянками. Це забезпечить вищу якість робіт.
Найкращого очищення дозволяє досягти гідрохімічна промивка. Такі послуги
надаються спеціалізованими організаціями, які працюють у сфері опалення.
Компанії присутні в більшості обласних центрів України.
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переваги

недоліки

• Збільшення тепловіддачі приладів
опалення на 40-60%
• Відсутність в системі опалення
холодних ділянок
• Зменшення використання теплової
енергії та електроенергії.
• Продовження терміну експлуатації
системи на декілька років.

• Додаткові витрати на ремонт системи
опалення
• Відсутність ефекту при промиванні
системи, якій більше 15 років

Промивку системи опалення бажано виконувати з періодичністю раз у два-три
роки.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ (ІТП)
технологія

ІТП – це сукупність приладів, які
об’єднані
в
єдину
систему
та
призначені для керування опаленням
окремої будівлі та обліку спожитої
теплової
енергії.
ІТП
корегує
споживання тепла будівлею без
втручання людей. Постачання теплової
енергії відбувається з урахуванням
погодних умов, параметрів теплоносіїв
та заданих параметрів корегування. ІТП встановлюється на межі балансової
належності, тобто там, де закінчується теплотраса і починається
внутрішньобудинкова система опалення.
переваги

• Можливість оперативного
регулювання температури в будівлі
• Зменшення теплової енергії,
спожитої об’єктом на 20%
• Можливість економії коштів на оплаті
послуг теплопостачання (залежить
від утеплення будівлі)

недоліки

• Простір для встановлення
• Складність монтажу та налаштування
• Потребує електроенергії
• Необхідність сервісного
обслуговування спеціалізованою
організацією

Прилади для утворення ІТП монтуються на раму і закріплюються на своїх
місцях. Зібраний ІТП проходить контрольну перевірку на підприємствівиробнику. Важливим аспектом при цьому є врахування габаритів ІТП та
отворів (двері, ворота, т.д.), через які він буде транспортуватися до місця
встановлення.
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ЗАРАДІАТОРНІ ВІДБИВАЮЧІ ЕКРАНИ
технологія

Простий
захід,
який
дозволяє
підвищити
кількість
тепла,
що
потрапляє від радіатора у приміщення.
Зарадіаторні екрани встановлюються
між радіатором та стіною. Сам екран
складається з відбиваючої поверхні
(фольга) та основи, на якій кріпиться
фольга. Товщина екрану може бути від
2 до 10 мм. У промислових екранах за
основу використовують тонкий поролон, а в саморобних – картон чи інші
матеріали. Останнім часом готові екрани можна придбати у більшості
будівельних магазинів, зазвичай вони продаються на метраж.
переваги

недоліки

• Можливість виготовлення власноруч • Відсутність економії теплової енергії
• Низька вартість витратних матеріалів • Утруднений монтаж на стінку за
• Збільшення температури
радіатором
внутрішнього повітря на 1-20С
Ефекту від цього заходу не буде, якщо радіатори закриті з декоративною метою
меблями, шторами, т.д. Потрібно відкрити радіатори для того, щоб тепле
повітря циркулювало не в замкнутому малому просторі, а в межах всієї кімнати.

ЗАМІНА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) МЕРЕЖІ ОПАЛЕННЯ
технологія

Заміна (капітальний ремонт) мережі
опалення – це роботи по заміні
радіаторів опалення та трубопроводів
у межах будівлі. Виконувати її доцільно
у випадку постійних поломок або ж у
комплексі із заміною котла. При
влаштуванні нової системи бажано
виконати гідравлічний розрахунок для
забезпечення належної циркуляції
теплоносія. Існують чотири основні види радіаторів: сталеві панельні,
алюмінієві секційні, біметалеві, чавунні секційні. У кожного радіатора є свої
переваги та недоліки. Більшість спеціалістів схиляється до думки, що
використання біметалевих радіаторів є найкращим варіантом.
переваги

недоліки

• Продовження терміну експлуатації
• Значні капіталовкладення
системи опалення на 20-25 років
• Додатковий ремонт приміщень
• Збільшення тепловіддачі та
підвищення комфорту
• Відсутність холодних ділянок системи
опалення внаслідок гідравлічного
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регулювання
• Зменшення неефективної витрати
тепла
При заміні мережі опалення не допускається її перепланування. Виконання
перепланування можна здійснювати лише у випадку, якщо його розрахувала та
виконала спеціалізована організація. У іншому випадку можливий недогрів
певних ділянок системи або ж їх руйнування.

ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ ОПАЛЕННЯ
технологія

Теплова ізоляція підземних, наземних,
надземних труб системи опалення та
труб, що проходять в підвалах та
технічних приміщеннях, виконується
для зменшення тепловтрат, а також
захисту поверхонь труб від впливу
інших негативних факторів: намокання
труб (корозія), механічних пошкоджень (ударів, тертя, т.д.) та інших. Якісна
теплова ізоляція виконує також функцію шумоізоляції. Утеплювачі труб
доступні на ринку в широкому асортименті. Різниця в ціні залежить від умов
застосування та характеристик: теплотехнічних, хімічних, механічних. У зв’язку з
цим не можна говорити про кращий чи гірший утеплювач не вивчивши
конкретні умови.
переваги

• Продовження терміну служби
системи опалення
• Зменшення тепловтрат при
транспортуванні на 15-30% в
залежності від існуючого стану
теплоізоляції
• Зменшення кількості аварійних
ситуацій за рахунок зменшення
перепаду температур, відсутності
вологи на трубах, зменшення корозії

недоліки

• Великий термін окупності.

При виконанні робіт обов’язково необхідно дотримуватися технічних умов
влаштування та експлуатації утеплювача: температурний режим, агресивність
середовища, механічні навантаження, вологісний режим та інші.
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ТЕРМОКЛАПАНИ
технологія

Місцеве
регулювання
теплового
потоку здійснюється безпосередньо
перед радіатором або ж групою
радіаторів. Місцеве регулювання може
бути автоматичне та ручне. Ручне
регулювання здійснюється краном або
вентилем. При автоматичному регулюванні подача теплоносія в приміщення
регулюється залежно від бажаної
температури. Завдяки регулюванню збільшується або зменшується
тепловіддача. У разі зменшення тепловіддачі теплоносій повертається до
джерела тепла з більшою температурою і для його підігріву до робочої
температури необхідна менша кількість палива.
переваги

• Економія теплової енергії
• Можливість регулювання
внутрішньої температури
• Для автоматичного регулювання –
балансування системи

недоліки

• Вартість влаштування
• Для влаштування потрібно
відключення системи опалення

Ефекту від цього заходу не буде, якщо радіатори закриті з декоративною метою
меблями, шторами, т.д. Потрібно відкрити радіатори для того, щоб тепле
повітря циркулювало не в замкнутому малому просторі, а в межах всієї кімнати.
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УТЕПЛЕННЯ

ності до ДБН В.2.6-14-97. Пароізоляція
монтується зсередини приміщення.
Для якісного монтажу стики ізоляції
мають перекриватися та проклеюватися за допомогою бітумної або
клейкої стрічки. Так можна уникнути
проникнення вологи у шари теплоБудь-яке утеплення має наслідувати ізоляції.
принципи
створення
замкнутого
утеплення
стін
в
контуру, тобто утеплення таким чином, Замовляючи
щоб
утеплювач
покрівлі
був підрядника, вимагайте не тільки
сполучений з утеплювачем фасадів, а договір і ліцензію на будівельні
ті, в свою чергу, із утепленням роботи, але й дозвіл на проведення
фундаменту. Можна порівняти з висотних робіт (якщо утеплення вище
поверху).
Утеплення
одягом: якщо взимку ви вдягнете два третього
светри і теплу куртку, але на ноги зовнішніх стін без систем регулювання
вдягнете шорти – вам навряд буде температури майже не дасть економії
тепло. Лише перекривши усі шляхи енергії, а лише підвищить комфортпотрапляння холоду в будівлю, ність.
можливий максимальний ефект від
Будинки вище дев’яти поверхів можна
утеплення.
утеплювати лише негорючим матеРекомендуємо застосовувати техно- ріалом (мінеральною ватою). У
логію перехресного утеплення, коли будинках до дев’яти поверхів повинні
основне утеплення перекривається влаштовуватись негорючі перемички.
впоперек 50мм шаром додаткового Обрамлення навколо вікон та дверей
утеплювача. Можливість виникнення повинно бути з негорючого матеріалу.
мостиків холоду при такому підході Громадські споруди в Україні взагалі
заборонено утеплювати пінопластом.
зменшується.
Серед
усіх
верств
населення
поширена думка, що найбільше тепла
втрачається
саме
через
вікна.
Насправді втрата через вікна та двері
становить лише 13-15%, тоді як через
покрівлю втікає до 30% тепла будинку.

Пароізоляція – це захист теплоізолюючих матеріалів і будівельних
конструкцій від проникнення пару і
випадання
в
них
конденсату.
Монтується пароізоляція у відповід-

Згідно з сучасними нормами, товщина
утеплювача повинна бути не менше
10, а для деяких стін – 15 см. Якщо
зекономите – будьте готові через
декілька років змінювати ізоляцію.
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Важливо
знати
характеристики
матеріалів для теплоізоляції. Для
прикладу, клей та шпаклівка для
пінопласту
не
підходять
для
мінеральної вати. І мінеральна вата, і
пінопласт повинні кріпитися до стіни
спеціальними пластиковими дюбелями, а не лише на клей.
Обираючи матеріал для утеплення
будинку, потрібно орієнтуватися на
його
головну
характеристику
–
теплопровідність. Вона, як правило,
вказана на упаковці або етикетці і
позначається символом «λ» (лямбда).
Чим менше значення λ, тим краще
матеріал захищає від холоду.

напруження в матеріалі. Внаслідок
цього
термін
служби
будівлі
скорочується на кілька років. Зважайте
на це, прагнучи комфорту лише у
власній квартирі. Єдиним правильним
варіантом є утеплення стін усієї будівлі.
В іншому випадку варто обмежитися
заміною вікон та дверей, утепленням
горища тощо.

Відповідно
до
стандартів,
які
встановленні Державними будівельними нормами, в усіх спорудах, які
будуються або в яких виконується
реконструкція, опір теплопередачі має
бути не меншим нормативному опору.
Кожен матеріал має свій опір
теплопередачі, який, крім теплоКлаптикове
утеплення
викликає провідності, залежить від товщини.
нерівномірне прогрівання стін і у Враховуючи ці дві характеристики і
місцях переходу від утепленої стіни до вираховується опір теплопередачі
не утепленої створюється додаткове багатошарової стіни.

ПІНОПОЛІСТИРОЛ (ПІНОПЛАСТ)
технологія

Легкий
білий
теплоізолюючий
матеріал,
найбільш
поширений
утеплювач в Україні. Пінопласт між
собою відрізняється за щільністю від
15 до 80 кг/м3 згідно ДБН В.2.6-31:2006
зі змінами та доповненнями. Чим
нижча щільність матеріалу, тим кращі
його теплоізолюючі властивості, але
чим нижча щільність, тим менша
жорсткість.
Незважаючи на візуальну простоту монтажу пінопласту, це складний процес,
виконання якого потребує певної майстерності та дотримання технології.
Неякісно виконаний монтаж призведе до руйнування такого утеплення у
найближчі 5 років. Замовляйте виконання робіт лише у перевірених
постачальників.
Після монтажу пінопласт покривається шаром штукатурки, або іншими
оздоблювальними матеріалами. Пінопласт нестійкий до атмосферного впливу,
особливо до сонячного світла. Якщо пінопласт лишається необробленим на
один сезон, він жовтіє і починає кришитися. Тому важливо якомога швидше
завершити його обробку клеєм, шпаклівкою та оздоблювачем.
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переваги

• Мінімальна вага
• Нечутливий до вологості
• Придатність як для внутрішньої, так і
зовнішньої теплоізоляції
• Порівняно низька вартість

недоліки

• Пожежонебезпечність
• Заборонено використовувати для
громадських будівель

У побуті ми зустрічаємося також з «пакувальним» пінопластом. Це інший
матеріал, який повністю непридатний для утеплення будівель. Вага 1 м3 має
складати 250 грам.

МІНЕРАЛЬНА ВАТА
технологія

Волокнистий теплоізоляційний матеріал, що залежно від сировини
поділяється на скловату, кам’яну вату
та шлакову вату. Монтується таким же
чином як і пінополістирол, або ж у
дерев’яний каркас, який спеціально
для цього встановлюється перед
утепленням. Мінеральна вата продається в рулонах і листах. Порівняно
з пінопластом, має незначно гірші теплоізоляційні властивості, але значно
кращу вогнестійкість. Крім того, виготовляється із більш дружніх до природи
матеріалів, натомість пінопласт виготовляють з нафти. Пропускає вологу, але
може втримувати її у собі, що зменшує теплоізоляційні властивості. Також є
трохи дорожчою, ніж пінопласт.
переваги

• Паропроникність
• Негорючий матеріал
• Незначне водопоглинання
• Нетоксичність
• Хороші звукоізоляційні властивості

недоліки

• Втрата теплоізоляційних
характеристик при тривалому
намоканні
• Вартість вища, ніж у пінопласту
• Скловата небезпечна для здоров’я

Термін служби, за заявками виробників, складає 40 років. Важливо пам’ятати,
що в результаті намокання мінвата втратить всі свої корисні характеристики і з
часом почне осипатися. Щоб мінімізувати водопоглинання, мінеральну вату, як
правило, просочують спеціальними водовідштовхувальними сполуками
(спеціальними маслами). Мінераловатний утеплювач є хімічно пасивним
середовищем і не викликає корозію контактуючих з нею металів.
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ПІНОПОЛІУРЕТАН
технологія

Пористий тепло- та гідроізоляційний
матеріал,
який
наноситься
на
поверхню у рідкому вигляді під тиском
та набуває твердості за декілька
хвилин
після
нанесення.
Пінополіуретан відноситься до класу
газонаповнених пластмас. При хімічній
реакції двох компонентів (поліоли та
поліізоціонат) утворюються капсули
заповені повітрям. Велика кількість повітряних бульбашок обумовлює хороші
теплоізоляційні властивості.
переваги

• Має нейтральний запах і
нетоксичний
• Стійкий до гниття
• Безпечний для людського організму
• Стійкість до зовнішніх механічних
навантажень
• Низький коефіцієнт теплопередачі

недоліки

• Спеціальне устаткування для
нанесення
• При утепленні стін зазвичай
використовують дерев’яний каркас,
що є горючим
• Швидке руйнування від прямого
сонячного проміння
• Висока вартість матеріалу та робіт

Утеплення поліуретаном не потребує проектної документації.

ОЧЕРЕТ
технологія

Трав’яниста
багаторічна
рослина
заввишки 0,8-4,0 м. У допромислові
часи очерет був одним із основних
будівельних
та
теплоізоляційних
матеріалів, з нього навіть робили
довговічні дахи. Заготовлюють очерет
взимку або пізньою осінню, коли він
майже засох. Далі його зшивають у
плити і використовують їх для
утеплення стін, перекриття тощо. До стіни очерет кріплять також за допомогою
каркасу, після чого замазують штукатуркою.
переваги

• Термін експлуатації 50 років
• Повністю екологічний
• Витримує необмежену кількість
циклів замерзання-танення
• Не гниє
• Можливість утеплювати самостійно
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недоліки

• Легкозаймистий – але вирішується
обробкою очерету глиняним
розчином
• Велика вага

До очерету вимоги такі ж, як і до інших утеплюючих матеріалів. Мають бути
дотриманими вимоги щодо нормативного опору, пожежобезпеки,
вологостійкості та безпеки для життя. Окремих додаткових вимог до матеріалів
не ставиться. Використання у бюджетних установах дозволяється лише при
закупівлі в спеціалізованих організацій.

СОЛОМА
технологія

Готовий до використання природний
теплоізолятор. У більшості випадків
солома використовується із в’яжучою
глиною і, рідше, як спресовані тверді
плити, що нагадують ДСП.
Сучасна
технологія
використання
соломи як утеплювача передбачає
обробку
сировини
хімікатами:
антипіренами, антисептиками та антибіотиками. Стебла просушуються у
спеціальних камерах з дотриманням оптимальних температурних і кліматичних
режимів, потім пресуються до потрібної щільності, зв'язуються і упаковуються.
Після цього солома стає цілком прийнятним будівельним матеріалом.
Енергоспоживання будинку із солом'яних блоків або панелей не перевищує
37-40 кВт/м² на рік. Спресована і оштукатурена солома горить гірше дерева. Її
дійсно складно підпалити, вона лише обвуглюється і іноді тліє.
Також існує можливість усі операції з обробки соломи виконувати самостійно,
для захисту від гризунів солому обробляють вапном, а для вогнестійкості –
глиняним розчином. Для утеплення будинку соломою потрібно спорудити
дерев’яний каркас, у який вкладаються блоки.
переваги

• Екологічність
• Дешевизна
• Вологостійкість – солома може
багаторазово намокати та сохнути
без шкоди для теплоізоляційних
властивостей
• Можливість самостійного утеплення.

недоліки

• Відсутність на ринку
• Відсутність фахівців з виконання
утеплення соломою
• Для самостійного утеплення потрібні
значні витрати часу
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ВОДОПОСТАЧАННЯ І
ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Вода є одним з найбільш цінних
природних ресурсів, її кількість на
планеті незмінна, а якість – невпинно
погіршується
завдяки
діяльності
людини. Менше 1% усієї води на Землі
є доступними для використання
людиною.
Україна належить до країн, що є

малозабезпечені водними ресурсами.
Наразі якість водопровідної води у
багатьох
містах
не
відповідає
санітарним нормам України. Крім того,
вода у більшість будівель в Україні
подається електронасосами. Відповідно, її економія дозволить зменшити
споживання енергії.

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДЛЯ ЕКОНОМІЇ ВОДИ:
Відремонтувати водорозподільне та водопостачальне обладнання.
Під час готування їжі можна зекономити близько 45-60 літрів води,
промиваючи овочі і фрукти у каструлі, замість того, щоб мити їх під
відкритим краном.
Можна заощадити близько 60 літрів води під час миття посуду, якщо мити
посуд у раковині, наповненій водою, а не під відкритим краном.
Під час купівлі нової пральної машини, віддавайте перевагу моделі з
економним режимом використання води. Сучасні моделі потребують
майже на 40% менше води, ніж застарілі.
Поливайте газони і сади зранку і ввечері, коли випаровування набагато
менше, ніж вдень.
Збирайте дощову воду для поливу саду, городу або газону.
Якщо з крана капає вода (10 капель за струмнем товщиною як сірник, то
хвилину), в місяць з нього намарно понад 2000 л. Якщо з крана тече вода
витікає біля 170 літрів води, а в рік – втрати становлять понад 100 л на добу.
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З одного туалетного зливного бачка зі литрів. Тому необхідно чимшвидше
зношеними
прокладками
може відремонтувати крани, що течуть, та
витікати до 20 л води кожної години.
туалетні бачки!
У сумі за день це 500 л, а в рік – 178 000

РЕЦИРКУЛЯЦІЙНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
технологія

Рециркуляційне водопостачання – це
повторне
використання
технічної
води, непридатної для пиття. Технічна
вода утворюється у результаті неповного очищення побутових стоків та
дощових вод. Для її збору встановлюється окремий бак очищення води
від різних домішок. Баки бувають
різного об’єму, і його величина
залежить від потреб конкретного закладу. Для рециркуляційного
водопостачання прокладається додаткова система водопостачання. Технічна
вода використовується у бачках унітазів, системі поливу клумб та газонів, миття
технічного приладдя, автомобілів, а також інших місцях, де вона не потрапляє в
організм людини.
переваги

недоліки

• Зменшення використання води,
придатної для пиття
• Економія коштів при оплаті за
водопостачання та водовідведення
• Екологічний ефект

• Висока вартість системи
• Необхідність простору для
влаштування
• Підключення до електропостачання
• Збільшення кількості трубопроводів

ПРИЛАДИ ДЛЯ СКОРОЧЕННЯ ВОДОСПОЖИВАННЯ
технологія

До приладів з низькою витратою води
належать: аератори, низькорозхідні
душові та кранові насадки, дворежимні зливні бачки унітазів, крани з
сенсорним управлінням, обмежувачі
витрати води на запірній арматурі,
пральні
машини
з
низьким
споживанням води. Кожен з них має
свій принцип дії. Головним є те, що при
виборі будь-якого обладнання, крім технічних параметрів, потрібно звертати
увагу на ефективність використання води.
переваги

• Економія води
• Легкість використання та монтажу

недоліки

• Підвищена вартість

При встановлені аератора на кран, витік води буде становити три-чотири літри
замість вісьми-дев’яти літрів без нього. Дворежимний зливний бачок за один
раз буде зливати три літри води замість шести літрів.
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РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ
технологія

Застосування балансувальних клапанів
на вводі – регулятори тиску «після
себе». Такі клапани монтуються у
підвалі на ввідному трубопроводі.
Регулятори
тиску
встановлюють
оптимальний тиск у системі водопостачання будинку. За рахунок
впровадження цього заходу відсутні
пошкодження трубопроводів, а також
здійснюється оптимальна робота системи, що продовжує її термін експлуатації.
Жодного впливу на центральну систему водопостачання регулятор тиску не
чинить.
переваги

• Зменшення аварійності системи

недоліки

• Складний монтаж – врізка
• Вартість обладнання

Збільшення тиску в системі може відбуватися не лише через технологічні та
технічні параметри системи, але й через рельєф місцевості – різну висоту
розташування будинків відносно початкової точки. Тиск розраховується в
системі для подачі в найвищу точку (будинок на підйомі). При цьому в нижній
точці (будинок в долині) наявний надлишковий тиск, який усувається
регуляторами.
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ОСВІТЛЕННЯ ТА
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Частка використання електроенергії
від загального енергоспоживання в
різних галузях може різнитися від 90%
на
об’єктах
водопостачання
та
зовнішнього освітлення до 10% на
твердопаливній котельні. Для більшості бюджетних установ електроенергія не займає значної частки у
споживанні. У зв’язку з цим необхідно,
перш ніж впроваджувати енергоефективні заходи, визначити пріоритетність економії енергоресурсів. У
бюджетних установах електроенергія
використовується у бойлерах для
нагріву води, кухонному обладнанні,
пральних машинах, двигунах насосів,
освітленні.

зменшення втрат тепла) і лише опісля
переходити до електроенергії.
Наприклад, заміна старого телевізора з
кінескопом на новий із пласким
екраном не тільки підвищить зручність
перегляду, але й заощадить близько 19
кВт/годин на місяць, а при роботі
телевізора більше чотирьох годин на
день – ще більше.
Накип у чайнику знижує теплопровідність
і
збільшує
витрати
електроенергії на нагрів води на 30%.

Використання
електроприладів
з
класом АА+ дозволить економити
електроенергію та кошти. При виборі
На нашу думку, починати варто із устаткування обов’язково звертайте
заходів економії тепла (краще – зі увагу на кількість електроенергії, що
зменшення втрат тепла) і лише опісля він споживає.

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ
технологія

Частотне регулювання асинхронного
двигуна – це зміна кількості його
обертів шляхом зміни напруги, що
подається на двигун. Для досягнення
такого
ефекту
використовується
перетворювач частоти. Зі зміною
напруги, що подається на двигун,
змінюється кількість спожитої електроенергії. Крім того, у зв’язку із плавною
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роботою обладнання, зменшується кількість поломок та поривів. Більшість
насосів, що сьогодні випускаються, будь-якої потужності обладнуються в
заводських умовах перетворювачами частоти. У разі великого скупчення
електродвигунів (системи водопостачання та водовідведення, котельня, т.д.)
влаштовуються перетворювачі частоти із центральний регулюючим пунктом.
Двигуни старого типу перетворювачами частоти не обладнувалися.
переваги

недоліки

• Економія електроенергії (20 - 60%)
• Складні системи керування
• Уникнення гідравлічних ударів у
• Значна вартість
системі і як наслідок: мінімізація
витрат на обслуговування;
продовження термінів роботи
устаткування; зниження ймовірності
аварійних ситуацій
• Можливість точнішого налаштування
режиму роботи двигуна

ОСВІТЛЕННЯ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМИ ЛАМПАМИ
технологія

Люмінесцентна лампа – джерело
світла, яке на сьогодні найбільш
розповсюджене у світі. Ці лампи є у
п’ять-сім разів економнішим, ніж
лампи розжарювання, та мають у
вісім-десять разів довший термін
експлуатації. Зазвичай, це герметична
трубка вигнута декілька разів або
скручена у спіраль, всередині якої
міститься до 3 мг небезпечної речовини – ртуті. Однак, якщо лампа ціла, вона
не несе жодної небезпеки.
переваги

• Економія електроенергії
• Довший термін експлуатації

недоліки

• Необхідність обов’язкової платної
утилізації
• Вартість вища, ніж у лампи
розжарювання
• Перегорання від перепадів напруги

Не потрібно підключати люмінесцентні лампи до вимикачів з підсвічуванням.
Через електротехнічні характеристики таких вимикачів вони дуже швидко
виходять з ладу.
Зараз спостерігається тенденція поступового переходу на світлодіодні лампи.
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ОСВІТЛЕННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ ЛАМПАМИ
технологія

Світлодіодна лампа (іноді вживається
англомовне скорочення LED-лампа) –
це напівпровідниковий пристрій, що
випромінює світло при пропусканні
через нього електричного струму. Ці
лампи є в 7-9 разів економнішим, ніж
лампи розжарювання та мають у 20-30
разів довший термін експлуатації.
Зазвичай, вони мають малі габаритні
розміри. Лампи не містять жодних небезпечних речовин та стійкі до механічних
навантажень. Також в світлодіодних ламп існує можливість плавно змінювати
яскравість освітлення, яка може бути реалізована при виготовленні
освітлювальних приладів.
переваги

недоліки

• Економія електроенергії
• Довший термін експлуатації

• Висока вартість

Вимоги, яким мають відповідати виробникі діодних ламп, для можливості
продажу у Європейському Союзі:
• Мінімальна кількість вмикань-вимикань лампи має бути не меншою 15
тисяч циклів.
• Максимально допустимий час засвічування – 0,5 секунди.
• Час нагрівання до досягнення 95% освітлення – не довший 2 секунд.
• Дозволена кількість ламп, котрі можуть вийти з ладу в перші 1000 годин
роботи, – не більше 5%.
• Показник правильного передавання кольорів – 80% для внутрішнього
освітлення і 65% для зовнішнього.

АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ
технологія

Система автоматичного регулювання
освітлення
дозволяє
економити
електроенергію, оптимізуючи час
роботи
освітлювальних
приладів.
Основні завдання, які виконує система:
- Увімкнення та вимкнення джерел
світла з різних вимикачів.
- Регулювання потужності джерела
світла (від 0 до 100%).
- Поступове збільшення/зменшення яскравості освітлення.
- Автоматичне увімкнення та вимкнення світильників, в залежності від
присутності людей в приміщенні.
- Підтримання постійної освітленості в приміщеннях, в залежності від рівня
природного освітлення.
- Автоматичне включення груп світильників при настанні сутінків і їх
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виключення зі світанком.
- Можливість вимкнути все освітлення лише однією кнопкою на пульті.
переваги

• Економія електроенергії
• Вищий рівень комфорту відвідувачів
приміщення

недоліки

• Висока вартість

ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ
технологія

Одним з основних факторів енергозбереження є зміна поведінки. Тобто
розуміння і керівниками бюджетних
установ, і пересічними громадянами
важливості економії енергії. І ще
більше – важливості вкладання у це
коштів. Існує багато простих та
доступних заходів з енергозбереження
(частина з них описана в цій брошурі),
що є просто маловідомими. Мета інформаційної кампанії – створення
додаткових стимулів до енергоефективності та інформування про доступні
заходи енергозбереження. Ефективним є проведення регулярних інформаційних заходів з енергоефективності із залученням працівників установ та
відвідувачів. Це можуть бути конкурси та показові практики (поклейка вікон на
зиму), а також підтримка працівників, які їх реалізують. Разом з тим, важливо
про ці приклади інформувати інших працівників установи. Рівні управління чи
відділу це може бути внутрішній рейтинг установ за енергоефективністю або за
реалізацією заходів. Без інформаційної складової лише технічні заходи
втрачають, у кращому випадку, половину можливої суспільної ефективності.
Одним із можливих шляхів розвитку, який в подальшому має стати
обов'язковим, є включення у посадові обов'язки працівників дотримання
простих методів економії енергоносіїв.
переваги

• Простота виконання
• Дешевизна
• Залучення великої аудиторії

недоліки

• Важко облікований ефект

Однією із форм введення інформаційних кампаній є інформаційні акції. Спосіб,
метод, стиль проведення акції залежить від цільової групи: школярі, люди
середнього віку, представники певної професії, т.д. Зазвичай акції привертають
значний інтерес також і засобів масової інформації, завдяки чому вдається
збільшити коло проінформованих людей.
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ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ НА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ?
Критичним питанням є пошук коштів на заходи з енергоефективності. Ми
видокремили дев’ять основних механізмів фінансування заходів з
енергозбереження:
• Кошти місцевого / державного бюджету
(місцеві / державні органи управління).
• Пільгові кредити.
• Кредити комерційних банків.
• Гранти.
• Часткові гарантії по кредиту.
• Перформанс - контракти.

КОШТИ МІСЦЕВОГО / ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Для отримання державного фінансування необхідно, щоб проект, який
подається, підпадав під визначені
пріоритетні цілі державного фінансування,
був
включений
до
відповідної місцевої програми, мав
виготовлену проектну пропозицію та
пройшов усі форми контролю. У
випадку, якщо сума є більшою за 1
млн. грн., обов’язковою є процедура

проведення тендеру. Часто обов’язковим є співфінансування проекту з
місцевого бюджету. Відсоток співфінансування
встановлюється
під
окремі проекти різний. Важливим є
питання капітальних чи поточних
витрат для правильного фінансування
та необхідності виготовлення проектної документації. Поточний ремонт –
це підтримання об’єкта в робочому
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стані
(заміна
пальника
котла),
капітальний – відновлення експлуатаційних характеристик об’єкта та їх
поліпшення (заміна усієї мережі
теплопостачання). Перелік робіт, що
належать до капітального та поточного
ремонтів,
наведено
зазвичай
у
відповідних будівельних нормах чи
правилах.
Державні
програми
формуються під певні заходи, і
включення конкретних проектів до
відповідної програми на етапі її
формування надає великі шанси на
першочергове фінансування.

Необхідно пильнувати за прийняттям
державних програм та подавати власні
пропозиції до них.
Ще одним інструментом державного
фінансування проектів на місцях є
конкурс, який проводиться щорічно.
Для подання документів на такий
конкурс необхідно виконати ряд
вимог. Важливим фактором є те, що
кошти у разі виграшу можна витрачати
як на придбання матеріалів та
виконання робіт, так і на виготовлення
технічної документації.

ПІЛЬГОВІ КРЕДИТИ
Пільгові кредити це надання середньота довгострокових кредитних ресурсів
для
фінансування
інвестиційних
проектів суб’єктами різних форм
власності. «Пільговість» кредиту може
полягати у початку сплати відсотків по
проходження
певного
часового
терміну, довший термін погашення у
порівнянні з кредитами комерційних
банків, нижчі відсоткові ставки у
порівнянні з комерційними банками. В

більшості випадків вибір підприємств-отримувачів таких кредитів
відбувається на конкурсній основі.
Вибір кінцевих позичальників здійснюється за критеріями, які визначені
банком. Основними критеріями є
забезпечення зниження споживання
енергоресурсів та дотримання нових
значень
показників
фінансової
стійкості.

КРЕДИТИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Кредити комерційних банків видаються на загальних умовах кредитування юридичних осіб. Пакет документів, що необхідні для отримання
кредиту, зазвичай є доволі однотипними у різних банках, але можуть
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різнитися в деталях. У зв’язку з цим
перед прийняттям рішення про
отримання кредиту рекомендується
отримати повну інформацію з цього
питання у банка-надавача. Бюджетним
установам
використовувати
цей

механізм складно в зв’язку із
відсутністю складової прибутку в їхній
діяльності, а також можливості застави
майна. Частіше всього його використовують комунальні підприємства
та органи місцевого самоврядування.
Гроші зараховуються на спеціальний

рахунок
після
оформлення
та
підписання пакету документів, в якому
вказано усі деталі: терміни погашення,
період сплати, відсотки по кредиту, і
т.д. Термін на оформлення кредиту
може відрізнятися в залежності від
суми.

ГРАНТИ
Гранти – це безповоротна фінансова
допомога
для
впровадження
конкретно
визначеного
проекту.
Зазвичай,
допомогу
отримують
проекти, які вперше впроваджуються
у відповідних умовах (пілотні проекти),
або ж проекти, які чітко підпадають під
вимоги
грантонадавача.
Кожен
надавач коштів вимагає детальний
план виконання робіт, чіткі індикатори
якісного втілення проекту, наявність
власного
внеску.
В
кожного
грантонадавача
є
спеціалізована
форма, яку необхідно заповнити для
подачі на конкурс. Загальний процес
від написання заявки і до отримання
гранту може різнитися від 3-х місяців

до 3-х років, залежно від суми гранту.
Усі грантонадавачі мають свої сторінки
в Інтернеті, на яких розміщуються
оголошення про конкурс. Зазвичай
також ці оголошення поширюються по
всіх можливих інтернет-ресурсах.
Терміни подачі в більшості випадків не
є надто широкими, тому необхідно
пильно слідкувати за оголошеннями.
Шанси отримати грант у організації,
яка вперше подається на конкурс,
завжди менші, ніж в організації, що
впроваджувала подібну діяльність.
Велика частина грантів оголошується
на англійській мові, і моніторинг таких
даних збільшує шанси на їх отримання.

ЛІЗИНГ
Лізинг передбачає договір купівліпродажу з відстроченням платежів. За
цією схемою приватний партнер
фінансує будівництво або придбання
обладнання
(обладнання
котел,
сонячні панелі, вітрогенератор та ін.),
яке він потім здає у фінансовий лізинг

фінансовий лізинг органу влади. Орган
влади здійснює планові орендні
платежі на користь приватного
партнера. Набуття права власності на
об’єкт
відбувається
з
кожним
платежем. По закінченню терміну
лізингу орган влади повністю набуває
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право власності або купує його за
ціною
несплаченого
залишку
фінансового лізингу. Заставою при
такому фінансовому механізмі є власне
об’єкт
лізингу.
Виплата
вартості

обладнання відбувається з доходів,
отриманих від експлуатації предмету
лізингу.
Обов’язкове
страхування
предмету лізингу покриває ризики
пошкодження та знищення.

КРЕДИТ КОМПАНІЇ-ПОСТАЧАЛЬНИКА
Кредит
компанії-постачальника
передбачає позику коштів у різних
формах для суб’єкта господарювання з
метою
закупівлі
обладнання
у
конкретного постачальника. Тобто
постачальник надає кредит органу
влади на придбання свого обладнання

або послуг. Така форма співпраці
зазвичай є вигідною для обох сторін і
можлива лише при наявності вільних
обігових коштів у компанії - постачальника. Зазвичай ставка кредиту
встановлюється на мінімальному рівні
задля покриття ризиків та інфляції.

РЕВОЛЬВЕРНИЙ ФОНД
Револьверний фонд (можна назвати
також “каса взаємодопомоги”), який
створюють для фінансування проектів
з енергозбереження. Об’єкт, який
бажає впровадити енергоефективний
захід, але не має вільних фінансових
ресурсів для цього звертається до
фонду. В більшості випадків для
отримання коштів необхідно надати
підтверджуючі
розрахунки
про
технічну
можливість,
економічну
доцільність та економію енергоресурсів. У разі позитивного рішення
об’єкту надаються кошти на певний
період, за які він впроваджує в життя
запропонований проект. По завершенню встановленого терміну об’єкт
повертає кошти до фонду, і їх можуть
використовувати інші об’єкти на
42

відповідні цілі. Револьверний фонд –
це спеціально створений рахунок,
кошти з якого використовуються для
надання
поворотної
фінансової
допомоги, що йтиме на конкретні цілі
(проекти, заходи тощо). Особливість
його полягає в тому, що кошти, які
повертаються позичальником, використовуються для поповнення фонду.
Початкове наповнення фонду можу
відбуватися
з
різних
джерел:
державне, грант, кошти фізичних осіб.
В Україні уже існують позитивні
приклади роботи такого фонду,
зокрема у м. Вознесенськ. Детальнішу
інформацію можна отримати у
публікації: «Енергозбереження: історії
успіху українських міст» за адресою:
http://ecoclubrivne.org/download/1949/

ПЕРФОМАНС-КОНТРАКТИ
Перфоманс-контракти (відомі також
як еско-контракти) можуть стати
порятунком для енергоефективності у
бюджетні сфері. Основна ідея цього
механізму – це залучення вільних
коштів компаній для виконання робіт з
підвищення енергоефективності в
бюджетних
установах.
Контракт
укладається між приватною компанією
і
державною
установою.
Повернення коштів для компаній
відбувається за рахунок економії
енергоносіїв, а відповідно і коштів за
наслідками впровадженого заходу
(утеплення, заміни котла, насосу, і т.д.).
Після завершення терміну контракту
виплата коштів припиняється, а
впроваджені заходи працюють на

бюджетну
установу.
Головна
проблема, яка на сьогодні існує і
заважає активному використанню
механізму, – це законодавче поле, яке
залишається не врегульоване. У
випадку економії на наступний рік
закладаються менші кошти на оплату
за енергоносії і, відповідно, немає з
чого повертати кошти компанії, яка
виконувала роботи. У Верховній Раді
існує декілька варіантів Законопроекту, який врегулює питання в цій
сфері.
На малюнку нижче наведено графічне
зображення
основних
складових
схеми перфоманс-контракту (механізм
«ЕСКО»).

послуги теплопостачаня

оплата
послуг

проведення ЕЕ
заходів,
обслуговування
будинку

оплата послуг
та інвестіційна
складова

Дохід «ЕСКО»

виплати
відсотків
по кредиту
виплати
по кредиту

кредитування
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КОРОТКЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ
КОЖНОГО З ІНСТРУМЕНТІВ
ПЕРЕВАГИ

МЕХАНІЗМ

НЕДОЛІКИ

ХТО ФІНАНСУЄ

Кошти місцевого
або державного бюджету

Доступність для всіх
державних структур

Обмеженість коштів;
може виявитися недоступним для великомасштабних проектів;
затримки з оплатою

Місцеві або державні
органи управління

Пільгові кредитні
програми, завдяки
співпраці банків з
іншими інституціями

Наявність періоду
відстрочки по сплаті
відсотків

Не існує єдиного механізму отримання кредитів
державними установами

Держава, банки, міжнародні фонди

Більш тривалий термін
погашення, нижчі
відсоткові ставки

Більшість установ не
знайомі з процедурами
по отриманню кредитів

Швидший процес
отримання, порівняно з
попереднім механізмом

Якщо підприємство чи
організація не є кредитоспроможним, будуть потрібні кредитні гарантії. У
більшості випадків необхідна застава

Національні та іноземні
комерційні банки

Не потрібне
погашення

Може затримати комерціалізацію енергоефективності

Громадські
організації,
міжнародні фонди, європейська комісія, посольства інших країн

Кредити комерційних
банків

Гранти

Можлива видача на
соціально значимі
проекти

Часткові гарантії
по кредиту

Лізинг

Складна
написання
звітування

процедура
заявки
та

Можливість одержати
комерційний кредит,
який у противному
випадку був би
недоступний

Обтяжлива робота по
підготовці фінансової
документації

Можливість одразу
користуватися
обладнанням

Крім плати за устаткування, стягуються
додаткові платежі по
лізингу

Суверенні гарантії, що
надаються державою

Значний перший внесок
Політична воля керівництва.
Перфоманс
- контракти

«Безкоштовне»
впровадження заходів з
енергозбереження

Гарантійні механізми
європейських
донорів,
страхових компаній

Поява
довготривалих
зобов’язань перед постачальником

Приватні компанії, що
бажають надати об'єкти
теплопостачання в лізинг
Виробники і продавці
устаткування, які хочуть
вийти на ринок

Енергосервісні компанії,
неприбуткові організації,
консалтингові фірми

Складність
визначення
економії коштів завдяки
заходам
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Кредит компанії
- постачальника

Легше одержати ніж
кредит; широко
пропонуються
постачальниками;
відсутність відсотків

Немає типових недоліків

Постачальники
устаткування

Револьверний фонд

Самоокупність після
першої капіталізації

Законодавчі інституціональні бар'єри заважають
бюджетним організаціям акумулювати
заощадження

НПО, органи
державного управління,
міжнародні донори

ЗБЕРІГАЮЧИ ЕНЕРГІЮ - ЗБЕРІГАЄШ ГРОШІ

Далі представлена таблиця , де зведені усі
описані у посібнику технології та порівняно
між собою за чотирма параметрами: вартість,
технічна складність, вплив на довкілля та
обслуговування. Порівняння проводилося на
основі
середньостатистичної
української
школи, площею 4 тис. м2, розміщеній на
півночі України, з дерев’яними вікнами та
повністю не утеплену.

Кожній технології по кожному з параметрів
присвоєно оцінку від 1 до 9, де 1 – найкращий
показник, а 9 – найгірший.
Вартість: 1 – дешево, 9 - дорого
Технічна складність: 1 – просто, 9 - складно
Вплив на довкілля: 1 – відсутній, 9 – суттєвий
Обслуговування: 1 – просте, дешеве, 9 складне,
дороге."
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Т.у.п. (тони умовного палива) – узагальнена одиниця обліку палива, яка
використовується як еквівалент різних видів палива. Приведення різних видів
палива по розмірності т.у.п. здійснюється через спеціальні коефіцієнти
перерахунку.
Енергоємність ВВП – узагальнюючий макроекономічний показник, що
характеризує рівень витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю
виробленого валового внутрішнього продукту.
Енергозабезпеченість – відображає суму енергетичних потужностей
держави в розрахунку на одиницю забезпечення (людина, підприємство, т.д.).
Технологічні втрати електроенергії – це витрати електричної потужності
при проходженні струму через лінії електропередач та електрообладнання
споживачів.
Нормативний повітрообмін – часткова або повна заміна повітря, яке
знаходиться в приміщенні і містить шкідливі речовини, чистим атмосферним
повітрям та розраховується за ДБН В.2.5.67:2013
Акумуляційна ємність (акумуляційний бак) – призначений для
акумуляції тепла і використання його при потребі.
Підживлююча вода – вода, яку додають після першого нагріву в гріючий
контур.
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Вибухонебезпечні газоповітряні суміші – складаються з певної кількості
газу і повітря можуть бути вибухо- та пожежонебезпечними. При внесені до
таких сумішей джерела вогню або нагрітого до високої температури тіла може
відбутися вибух (горіння).
Гідрохімічна промивка – очистка системи опалення шляхом застосування
хімічних матеріалів та спеціального обладнання.
Сервісне обслуговування є сукупністю робіт, що виконуються службою
сервісного обслуговування підприємства-виробника з метою забезпечення
правової захищеності та соціально-економічної задоволеності покупця в
результаті використання ним придбаного товару.
Технічна вода – вода, придатна для використання в технологічних
процесах, але непридатна для пиття.
Гідравлічний розрахунок системи опалення виконують для знаходження
необхідних параметрів для побудови обігріву будівлі.
Біметалевий радіатор – опалювальний прилад, що виготовляють із двох
металів – алюмінію та сталі. Всередині алюмінієвого корпусу перебувають
сталеві трубки, по яких рухається вода.
Термін окупності – кількість часу, необхідна для покриття витрат на той чи
інший захід або для повернення коштів, вкладених підприємством для
здійснення певного заходу.
Водопоглинання – властивість матеріалу вбирати й утримувати в собі воду.
Паропроникність – здатність матеріалу пропускати водяну пару при
наявності різниці тиску біля його поверхні
Коефіцієнт теплопередачі – кількість теплоти, що передається через
одиницю площі поверхні розділу в одиницю часу за різниці температур між
теплоносіями 1 Кельвін; характеризує інтенсивність передавання теплоти.
Кратність повітрообміну показує, скільки разів протягом години
обмінюється повітря у приміщенні.
Плавне регулювання
проміжками.

–

зміна

характеристик

процесу

з

малими

Межа балансової належності – межа розподілу будь-якої інженерної
мережі між постачальною організацією і споживачем.
49

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:
• Посібник з комплексного відновлення деревяних вікон
http://ecoclubrivne.org/download/3009/
• Посібник з утеплення будівель
http://ecoclubrivne.org/download/1846/
• Посібник «Енергозбереження: історія українських міст»
http://ecoclubrivne.org/download/1949/
• Портал про енергозбереження ЕСКО
http://esco-ecosys.narod.ru/
• Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального розвитку України
http://minregion.gov.ua/
• Брошура «Матеріали до дебатів з питань енергозбереження»
http://debate.arpi.org.ua/doc/materialy_z_energozberezhennia.pdf
• ТЕПЛИЙ ДІМ – інформаційний ресурс з питань підвищення
енергоефективності у житловому секторі в Україні
http://teplydim.com.ua
• Асоціація «Енергоефективні міста України»
http://www.enefcities.org.ua/

50

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

Міська молодіжна громадська організація
«ЕКОК ЛУБ»
Поштов а а дреса :
Тел ефон/фа кс:
Е л ект ронна пошт а :
Веб- сторінка :

а/с 73, 33027, м. Рівне
+38(0362) 26-78-91
office@ecoclubrivne.org
www.ecoclubrivne.org
«Екоклуб» – це природоохоронна громадська
організація, діяльність якої спрямована на
впровадження
ефективного
використання
енергії та відновлювальних джерел енергії,
зупинку
розвитку
ядерної
енергетики
і
зменшення впливу людини на зміну клімат у.
Організація
здійснює
інформаційно-просвітницькі та практичні заходи, відслідковує і
впливає на діяльність влади, розповсюджує
неупереджену інформацію з питань охорони
довкілля та енергетики.
Діяльність «Екок лубу» підтримується фондом
ім. Гайнріха Бьолля
Представництво Фонду
ім. Гайнріха Бьолля
в Україні

Поштов а а дреса :
Тел ефон:
Тел ефон:
Ф а кс:
Е л ект ронна пошт а :
Веб- сторінка :

01034, м. Київ, вул. Володимирська, 18/2, офіс 3
+38 (044) 279 98 58
+38 (044) 279 98 56
+38 (044) 270 52 78
ua-info@ua.boell.org
www.ua.boell.org
«Енергозбереження в бюджетних зак ладах:
довідник технологій» - Рівне, 2014 - 50с.

Автори:

Реда кція :
Диза йн і в ерст ка :

Дмитро Сакалюк
sakaliyk@ecoclubrivne.org
Ілля Єременко
illia@ecoclubrivne.org
Андрій Мартинюк
mar tynyuk@ecoclubrivne.org
Миколай Романов

