
Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Відомості про конструкцію будівлі:

загальна площа, м2: 2022

загальний об'єм, м3: 7606

1927.1

опалюваний об'єм, м3: 6941.0

5

рік прийняття в експлуатацію: 1960

кількість під'їздів або входів: 2

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 378

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора №ОРІ-АВ00009

305.5
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче 

водопостачання, охолодження будівлі

Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 75,5

місто Миколаїв, вулиця Водопровідна, будинок 15

Функціональне призначення та назва:

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Шкала класів енергетичної ефективності
Клас енергетичної 

ефективності

< 153 кВт·год/м2

опалювана площа, м²:

кількість поверхів:

Низький рівень енергоефективності

Високий рівень енергоефективності

< 44 кВт·год/м2

< 79 кВт·год/м2

< 87 кВт·год/м2

< 109 кВт·год/м2

< 131 кВт·год/м2

>153 кВт·год/м2

багатоквартирний житловий будинок ОСББ 

"Водопровідна 15"
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Існуюче приведене значення
Мінімальні 

вимоги

1.02 2.80 1580.0

– 5.50 –

– 4.50 –

0.94 4.50 379.0

– 3.30 –

0.57 3.30 169.0

0.53 0.60 277.0

0.17 0.50 6.0

Мінімальні вимоги 2016 року

Світлопрозорі огороджувальні конструкції

Зовнішні двері

Вид огороджувальної конструкції

Зовнішні стіни

Зовнішні стіни будівлі з цегли (силікатної та червоної) товщиною 570 мм. Перший та другий поверх оздоблені 

зовнішньою штукатуркою. Основна площа фасадів не утеплена. Виконане «лоскутне» утеплення окремих квартир 

пінополістирольними плитами товщиною 50 мм.

Біля першого під’їзду наявна щілина в стіні.

Існуючий стан фасадів незадовільний, приведений опір теплопередачі не відповідає мінімальним вимогам.
Фундамент та підвальні приміщення:

Стрічковий фундамент виконано з бутового каменю (ракушняка) товщиною 700 мм. Під половиною будинку 

знаходиться неопалюване підвальне приміщення. Висота підвалу 2,52 м.

Під другою половиною будинку розташоване технічне підпілля.

В підвалі та технічному підпіллі розміщене розведення трубопроводів систем опалення, водопостачання та 

каналізації.

Технологічні отвори герметизовано. Металеві двері на вході в підвал.

Існуючий стан підвалу – задовільний. Приведений опір теплопередачі не відповідає мінімальним вимогам.

Віконні та балконні блоки:

Загальна площа віконних та балконних блоків складає – 277 м2. Коефіцієнт скління фасаду – 0,132.

Вікна та балконні двері металопластикові з подвійним склінням, 30% - дерев’яні з подвійним склінням.

Кількість балконів – 39 одиниць, з них засклено – 25 одиниць.

В місцях загального користування (на сходових клітинах) встановлено металопластикові вікна, які відповідають 

мінімальним вимогам.

Зовнішні двері:

Вхідні двері в під’їздах металеві з автоматичними дотягувачами. Організовано тамбури. Внутрішні двері тамбурів 

металопластикові без дотягувачів.

На момент обстеження знаходились в задовільному стані, але приведений опір теплопередачі зовнішніх дверей не 

відповідає мінімальним вимогам.
Дах:

Дах будівлі шатровий, покритий металевими листами по дерев’яній кроквяній системі. Горищне покриття – 

залізобетонна пустотіла, утеплена насипним шаром шлакового гравію.

Стан даху незадовільний, теплоізоляційний шар гравію негерметизований та нерівномірний. Приведений опір 

теплопередачі горищного покриття не відповідає мінімальним вимогам.

Перекриття над неопалюваними підвалами

Площа

А, м²

Опис технічного стану огороджувальних конструкцій:

Зовнішні стіни

Суміщені перекриття

Покриття опалюваних горищ (технічних поверхів) та 

покриття мансардного типу

Перекриття неопалюваних горищ

Перекриття над проїздами

Значення опору теплопередачі 

огороджувальної конструкції (м²·К)/Вт

ІI. Фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій
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Існуюче 

значення

(кВт·год)/м²

(кВт·год)/м³

за рік

Мінімальн

і вимоги 

(кВт·год)/

м²

(кВт·год)/

м³

за рік

205.0 81.0

222.4 —

5.0 —

78.1 —

0.0 —

1.2 —

378.0 —

75.5 —

Енергоспоживання будівлі

кВт·год
(кВт·год)/м²

(кВт·год)/м³
кВт·год

(кВт·год)/

м²

(кВт·год)/

м³

211678 109.8 428492 222.4

— — 0 0.0

— — 150572 78.1

— — 9663 5.0

— — 2330 1.2

211678 109.8 591057 306.7

Питоме енергоспоживання системи вентиляції

Питоме енергоспоживання при освітленні

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік

Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік

Фактичний обсяг споживання за рік

Невідповідність фактичного стану системи вентиляції та фактичних тепловтрат крізь вент.канали нормативним 

значенням.

Фактична температура зовнішнього повітря в опалювальний період більша за розрахункову.

Недотримання температурного графіку подачі теплоносія.

Ручне керування витратою теплоносія в тепловому вузлі будинку. Недотримання нормативної температури 

внутрішнього повітря.

Розрахунковий обсяг 

споживання за рік

Вид

Причини відхилення розрахункових обсягів споживання від фактичних:

В розрахунковому обсязі енергоспоживання системи опалення будинку враховані тепловтрати системи генерації 

(джерело теплопостачання - районна газова котельня).

Енергоспоживання систем 

освітлення

Енергоспоживання систем 

опалення

Енергоспоживання систем 

вентиляції

Енергоспоживання систем 

гарячого водопостачання

Енергоспоживання систем 

охолодження

УСЬОГО:

Назва показника

Питома енергопотреба на опалення, охолодження, гаряче водопостачання

Питоме енергоспоживання при опаленні

Питоме енергоспоживання при охолодженні

Питоме енергоспоживання при гарячому водопостачанні

II. Показники енергетичної ефективності та фактичне питоме енергоспоживання будівлі

Показники енергетичної ефективності будівлі
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Система охолодження в будівлі відсутня.

Вентиляція приміщень будівлі відбувається в природній спосіб за рахунок перепаду тиску в середині та зовні будівлі 

та повітропроникності огороджувальних конструкцій (через нещільності в віконних конструкціях і відкриті 

елементи віконних, дверних конструкцій). Видалення повітря відбувається через повітроводи розміщені в санвузлах 

та кухнях.

Системи охолодження, кондиціонування, вентиляції

III. Фактичні або проектні характеристики інженерних систем будівлі

Системи опалення

Джерело опалення – система централізованого теплопостачання, районна котельня ОКП 

«Миколаївоблтеплоенерго». Заявлений температурний графік теплопостачальника 150-70. Фактична максимальна 

температура (фактичний графік тепломережі) в подавальному трубопроводі за два опалювальних сезони – 70°С (за 

показами теплолічильника). Заявлене теплове навантаження системи будинку – 0,14085 Гкал/год (з технічних умов 

на проектування вузла обліку теплоенергії). Будинок – останній споживач на гілці тепломережі.

Схема підключення – залежна, елеватор відсутній, теплоносій проходить напряму через будинкову систему 

опалення та повертається в котельню. Регулювання на тепловому вузлі відсутнє. Централізоване на джерелі 

теплопостачання, згідно температурного графіку залежності від температури зовнішнього повітря. Тиск теплоносія 

в мережі створюється на джерелі теплопостачання, підвищення тиску на тепловому вузлі будинку немає. Для обліку 

теплової енергії на опалення будинку в тепловому вузлі встановлено вузол обліку теплової енергії з тепловим 

лічильником.

Підсистема розподілу:

Тип системи – водяна, однотрубна з верхньою подачею.

На стояках передбачена ручна запірна арматура.

В 2018 році проведена модернізація з заміною стояків опалення в місцях загального користування та технічних 

приміщеннях зі сталевих на поліпропіленові труби. Ізоляція прямих ділянок трубопроводів виконана зі спіненого 

поліетилену, фасонні частини – неізольовані.

Підсистема тепловіддачі:

Система тепловіддачі будинку складається з чавунних радіаторів без локального регулювання температури та 

теплового потоку. Опалювальні прилади встановлено під зовнішніми стінами під вікнами без радіаційного захисту.

Опалення в під’їздах – біметалеві радіатори на вході та в міжповерховому просторі.

Клас енергетичної ефективності системи за:

- регулюванням надходження теплової енергії до приміщення – D

- регулюванням розподілення за температурою теплоносія у подавальному або зворотному трубопроводі – D

- регулюванням циркуляційних, змішувальних та циркуляційно-змішувальних насосів (на різних рівнях системи) – 

D

- регулюванням періодичності зниження споживання енергії системою та/або розподілення теплоносія – D

- взаємозв’язком між регулюванням споживання енергії та/або розподілення тепло/холодоносія у системах 

опалення та охолодження – D

73%

0%

25%

2%

0%

Річне розрахункове енергоспоживання будівлі, %

Енергоспоживання систем опалення

Енергоспоживання систем вентиляції

Енергоспоживання систем гарячого водопостачання

Енергоспоживання систем охолодження

Енергоспоживання систем освітлення
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кВт·год/рік грн./рік

3593 4581

кВт·год/рік грн./рік

1779 2268

кВт·год/рік грн./рік
7115 9071

кВт·год/рік грн./рік

1000 1680

Системи постачання гарячої води

3. Утеплення трубопроводів та арматури системи опалення в підвальному приміщенні, тех.підпіллі 

та горищі 

2. Утеплення вхідних дверей будинку
Зовнішні двері під’їздів, виконані з металевого листа, не задовольняють вимогам до нормативного опору 

теплопередачі та мають наднормовані тепловтрати. Металопластикові тамбурні двері металопластикові без 

дотягувачів не завжди закриті. Наявність приладів опалення на сходових клітинах додає актуальності цьому заходу.

Пропонується утеплити металеві зовнішні двері плитами зі спіненого полістиролу (пінопласту) товщиною не менше 

20 мм та герметизувати шви по периметру утеплювача та стулок дверей. 

Системи освітлення
Облік споживання електричної енергії на потреби системи освітлення місць загального користування проводиться 

однотарифними комерційними вузлами обліку електричної енергії. Місця загального користування освітлюються 

енергозберігаючими світлодіодними світильниками. Вмикання та вимикання системи освітлення місць загального 

користування проводиться вручну.

Облік електричної енергії на освітлення квартир відбувається за комерційними вузлами обліку мешканців. 

Вмикання та вимикання системи освітлення в місцях загального користування ручне.

IV. Рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності
1. Заміна дерев’яних вікон та балконних дверей будинку

Централізована система гарячого водопостачання в будівлі відсутня. В квартирах встановлено індивідуальні газові 

проточні водонагрівачі.

За результатами обстеження виявлено, що близько 30% квартир ще не провели заміну 

вікон з подвійним склінням в дерев’яних рамах на металопластикові енергозберігаючі 

вікна. При заміні потрібно враховувати, що опір теплопередачі віконної конструкції 

згідно діючих норм повинен бути не нижче 0,6 Вт/м·К. Для заміни рекомендуються 

металопластикові вікна з подвійним склопакетом (потрійне скління) з 

енергоефективним напиленням та заповненням аргоном. Нові вікна дозволять зменшити 

наднормові втрати тепла (неконтрольовану інфільтрацію повітря, трансмісійні та 

променеві) та покращити зовнішній вигляд будівлі. Але зважаючи не зниження 

інфільтрації необхідно забезпечити нормативний повітрообмін шляхом періодичного 

провітрювання, або встановлення механічної вентиляції.

При заміні вікон неодмінної уваги потребує контроль за якістю монтажу та 

регулюванням віконної конструкції, згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010.

3000 1.3

Наявна теплова ізоляція трубопроводів системи опалення неефективна, її товщина не 

відповідає нормативній, фасонні частини та арматура взагалі незаізольовані. Товщина 

теплової ізоляції трубопроводів має бути не менше половини діаметра трубопровода, 

забезпечувати герметичність закриття всіх ділянок та арматури. Пропонується утеплити 

трубопроводи в неопалювальних приміщеннях - в підвалі, техпідпіллі та на горищі 

мінераловатними циліндрами відповідної товщини та герметичності

4. Заміна ламп розжарювання та люмінесцентних ламп на LED-лампи в квартирах

Простий термін 

окупності, роки

36.3

Чиста економія
Інвестиції, грн.

166200

Інвестиції, грн.
Чиста економія Простий термін 

окупності, роки

Інвестиції, грн. Чиста економія Простий термін 

окупності, роки
9400 1

На поточний момент в квартирах ще використовується значний відсоток 

люмінесцентних (енергозберігаючих) ламп. В деяких приміщеннях залишились лампи 

розжарювання. Пропонується повна заміна освітлення всіх житлових приміщень в 

будинку на більш енергоефективні LED лампи. 

Інвестиції, грн.
Чиста економія Простий термін 

окупності, роки
6500 3.9
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кВт·год/рік грн./рік

70170 89463

кВт·год/рік грн./рік

78313 99845

7.1. Утеплення горищного покриття 

кВт·год/рік грн./рік

17292 22046
7.2. Утеплення перекриття над підвалом та техпідпіллям

кВт·год/рік грн./рік

22407 28567

5.  Впровадження утилізації тепла в системі вентиляції (локальні квартирні рекуператори)

Інвестиції, грн.
Чиста економія Простий термін 

окупності, роки

390000 4.4

Через неконтрольований повітрообмін з приміщень 

втрачається значна кількість теплової енергії. За 

розрахунком вона становить 38% від всіх тепловтрат на 

опалення будинку. Фактично стан системи природної 

вентиляції залежить від якості технічного обслуговування. 

Нормалізація повітрообміну стає особливо актуальна при 

заміні вікон на металопластикові та утепленні фасадів 

будівлі. Сучасні рішення з організації прямої локальної 

вентиляції приміщень квартир дозволяють впровадити 

одночасну рекуперацію теплової енергії. Повернення в 

будівлю до 70% теплової енергії суттєво знизить 

тепловтрати будівлі.  

6. Встановлення ІТП з погодним регулюванням та балансуванням системи

Розрахунковий тепловий баланс системи опалення 

показує, що тепловтрати підсистеми виділення тепла 

досягають 52% всього енергоспоживання на опалення. 

Тому існує актуальність модернізації системи опалення. 

Основним заходом, що пропонується, є встановлення 

індивідуального теплового пункту з погодним 

регулюванням та балансування стояків системи опалення 

Інвестиції, грн.
Чиста економія Простий термін 

окупності, роки

600000 6
7. Утеплення огороджуючих конструкцій будівлі

Інвестиції, грн.
Чиста економія Простий термін 

окупності, роки

Поточний стан горищного перекриття з точки зору 

енергоефективності не відповідає мінімальним вимогам. 

Нерівномірний та негерметизований шар шлакового 

гравію, що використовувався в якості теплоізоляції в 1960-

ті роки, не забезпечує сучасних вимог до утеплення 

перекриття. Утеплення до нормованого показника 

приведеного опору теплопередачі пропонується виконати 

з мінераловатних базальтових плит теплопровідністю не 

менше 0,048 Вт/м·К і товщиною 200 мм. Теплоізоляція 

горищного перекриття значно зменшить тепловтрати 

дахової конструкції та підвищить комфорт в приміщеннях 

п'ятого поверху.

758000 34.4

На поточний стан перекриття мають значні тепловтрати крізь підлогу першого поверху в неопалювальні 

приміщення підвалу та технічного підпілля через невідповідність термічного опору конструкцій нормативно 

допустими. Пропонується утеплення перекриття знизу екструдованим пінополістиролом товщиною не менш 100 

мм. Це знизить тепловтрати будівлі та підвищить комфортність в приміщеннях першого поверху.

Інвестиції, грн.
Чиста економія Простий термін 

окупності, роки

758000 26.5
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кВт·год/рік грн./рік

65677 83735

Детальні відомості, в тому числі про економічну ефективність викладених рекомендацій, наведені у 

рекомендаційному звіті.

Інвестиції, грн.
Чиста економія Простий термін 

окупності, роки

1935000 23.1

7.3. Утеплення фасадів будинку

Зовнішні цегляні стіни не відповідають нормативним 

вимогам до мінімального термічного опору конструкцій. 

"Лоскутне" квартирне утеплення стін не вирішує 

комплексної проблеми тепловтрат крізь стінову 

конструкцію. Утеплення фасадів будівлі до нормованого 

показника приведеного опору теплопередачі стін (з 

врахуванням лінійних та точкових елементів 

теплопровідних включень) пропонується виконати з 

пінополістирольних плит (щільністю не менше 25 кг/м3) 

товщиною 150 мм з дотримання вимог ДБН В.2.6-33:2008 

«Конструкції будинків і споруд»

User
Пишущая машинка
ЗРАЗОК






