
ЕНЕРГЕТИЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ 

Енергетичний сертифікат будівлі — документ, який містить енергетичні 

характеристики будівлі та інформує споживача про реальний рівень енергоефективності 

цієї будівлі 

Шкала нормативних річних питомих витрат  

теплової  енергії кВт·год/м2 



ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ 
ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

Встановлення засобів обліку теплової енергії забезпечує: 

 розрахунки  за фактично спожитий обсяг тепла; 

 скорочення витрат на оплату спожитої теплової енергії; 

 стимулювання населення до економії споживання енергоресурсів; 

Орієнтовна вартість заходу 

Вузол обліук, 2-х канальний 

(без регулювання) 

 

50  

тис.грн 

 

Економічна доцільність 

Економія витрат на 

оплату за опалення 

 

Економія коштів 

(з розрахунку на  

квартиру площею 70 м2) 

10 – 20 % 

 

 

~ 400 – 800 

грн/опалювальний 

сезон 

Термін окупності  1 рік 

Лише за умови встановлення вузла обліку теплової енергії можливо визначити 
економічний ефект від впровадження інших енергозберігаючих  заходів 



ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ПОГОДНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ  

Вузол обліук, 2-х канальний  

з системою регулюванням 

80 – 100  

тис.грн 

Погодний регулятор дозволяє забезпечувати 
автоматичне коригування  подачі теплоносія в 

залежності від температури зовнішнього повітря 

Орієнтовна вартість заходу 

Економічна доцільність 

Рівень підвищення 

ефективності системи 

опалення 

 

15 – 30  % 

Економія коштів  

(лічильник + регулятор) 

(з розрахунку, що площа 

помешкання споживача 70 м2) 

 

Термін окупності 

 

600 – 1200  

грн/опалювальний 

сезон 

 

1,5 роки 

 

Системи регулювання дозволяють забезпечити необхідні комфортні умови 
перебування в будівлях в умовах економії теплової енергії 



ЗАМІНА ВІКОН В ПІД’ЇЗДАХ БУДИНКІВ 

Заміна вікон на енергоефективні дозволить значно 
скоротити  наднормові втрати тепла та покращити умови 

в місцях загального користування будівлі 

Орієнтовна вартість заходу 

Вартість заміни 1 м2 вікон 
1000 – 1500 

грн/м2 

Економічна доцільність 

Зниження втрат тепла через вікна 30 – 50 % 

Скорочення споживання теплової 

енергії в загальному балансі будинку 
2 – 3 % 

Для досягнення високих показників енергоефективності необхідно 
забезпечити якісний монтаж та придбання вікон із високими 

показниками енергоефективності 



ЗАМІНА ВІКОН В КВАРТИРАХ БУДИНКІВ 

Орієнтовна вартість заходу 

Вартість заміни 1 м2 вікон 
1000 – 1500 

грн/м2 

Економічна доцільність 

Зниження втрат тепла через вікна 40 – 50 % 

Скорочення споживання теплової 

енергії в загальному балансі будинку 
10 – 20 % 

Для досягнення високих показників енергоефективності необхідно 
забезпечити якісний монтаж та придбання вікон із високими 

показниками енергоефективності 

Заміна вікон на енергоефективні дозволить значно 
скоротити  наднормові втрати тепла та підвищити 

температуру в квартирах більш ніж на 2 
 

С 



ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
ВХІДНОЇ ГРУПИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 

Захід передбачає проведення наступного комплексу робіт: 

 утеплення вхідних під’їздних дверей;  

 встановлення доводчиків; 

 облаштування чи відновлення існуючих тамбурів 

 наявність та щільність дверей на сходових переходах 

Орієнтовна вартість заходу 

Економічна доцільність 

Вартість дверей 

 

Вартість доводчиків 

1500 –  2000 грн 
 

300 –  500 грн 

Скорочення споживання теплової 

енергії в загальному балансі 

будинку 

1 – 2 % 



УТЕПЛЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ ТА ДАХІВ 

Орієнтовна вартість заходу 

Вартість теплоізоляції 

 

Вартість утеплювача для 

даху 

50 – 100 

грн/мп 

 

800 – 1000 

грн/м2 

У рамках заходу передбачається проведення комплексу 

ремонтних робіт, спрямованих на поліпшення теплотехнічних 

показників огороджуючих конструкцій даху та термоізоляції  

трубопроводів  

Економічна доцільність 

Скорочення споживання теплової 

енергії в загальному балансі буинку 
8 – 10 % 



УТЕПЛЕННЯ ОГОРОЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ 
БУДИНКІВ 

Досягти значного скорочення споживання теплової енергії та 

забезпечення підвищення температури в квартирах будівлі на 

2-4 
 

С можливо лише за рахунок комплексного утеплення 

огороджуючих конструкцій 

Орієнтовна вартість заходу 

Економічна доцільність 

Вартість утеплення 1 м2 200 –  500 грн/м2  

Скорочення споживання 

теплової енергії в 

загальному балансі будинку 

 

30 – 40 % 

Утеплення окремої квартири будинку неефективне. До того ж це негативно впливає на 

конструкцію будинку (накопичується волога, що може призвести до руйнування стін). Тому 

доцільно утеплювати весь житловий будинок із обов'язковим забезпеченням регулювання 

теплового потоку  



ЗАМІНА СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ НА 
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ 

Захід передбачає заміну ламп розжарювання та застарілих 

люмінесцентних світильників на сучасні системи освітлення, 

зокрема світлодіодні освітлювальні прилади з 

автоматичними системами управління освітленням.  

Орієнтовна вартість заходу 

Скорочення споживання 

електричної енергії 

 

60 – 80 % 

Економічна доцільність 

Вартість одного 

світильника (лампу) 

200 – 800 (100) 

грн/світильник (лампу) 

Захід також забезпечить приведення рівня 
освітленості до нормативних показників 



ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ БУДИНКУ 

До впровадження 

енергозберігаючих заходів 

Площа будинку 12 тис.м2             

Розрахункові 

витрати на 

оплату теплової 

енергії  

550 тис.грн/рік             

Після впровадження 

енергозберігаючих заходів 

Регулювання 

Економія 5 % або 21 тис.грн/рік 

Вхідна група  

Економія 1 – 2 % або 4,2 тис.грн/рік 

Вікна в під'їздах   

Економія 2 – 3 % або 8,4 тис.грн/рік 

Вікна в квартирах   

Економія 10 – 20 % або 42 тис.грн/рік 

Фасади   

Економія 30 – 40 % або 126 тис.грн/рік 

Дах та трубопроводи 

Економія 8 – 10 % або 33 тис.грн/рік 

З врахуванням діючого тарифу на теплову енергію на опалення для мешканців житлових будинків безбудинкових та квартирних приладів 

обліку теплової енергії, що складає 9,22 грн/м2 площі 

Фактичні витрати 

на оплату 

теплової енергії 

(по встановленому 

лічильнику) 

420 тис.грн/рік             

Витрати на 

оплату теплової 

енергії після 

реалізації 

185 тис.грн/рік             


