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СТРУКТУРА ТА СКЛАД ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ

ЕКСПЕРТИ ТА СУБПІДРЯДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ

КЕРІВНИЙ КОМІТЕТ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

РОБОЧА ГРУПА З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТУ

МЕНЕДЖЕР 
ПРОЕКТУ

ФІНАНСОВИЙ 
МЕНЕДЖЕР

ТЕХНІЧНИЙ 
МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕР З 
КОМУНІКАЦІЇ



СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ
КЕРІВНИЙ КОМІТЕТ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Засідання - не рідше 1 разу на 3 місяці

Мета – забезпечення 
ефективного управління, 

моніторингу та контролю за 
реалізацією проекту

Функції  
✓ Формування загальної стратегії реалізації проекту 
✓ Обговорення та вирішення стратегічних питань реалізації 

проекту (персонал, фінансування, умови тендерних процедур, 
головні публічні заходи тощо) 

✓ Загальний моніторинг та оцінка результативності  проекту

Склад – міський голова, менеджер проекту, головний 
фінансист 



СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ
РОБОЧА ГРУПА З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

Засідання - не рідше 1 разу на місяць

Мета – забезпечення 
своєчасної та ефективної 
реалізації заходів і завдань 
проекту протягом всього 
терміну його реалізації

Функції  
✓ Координація роботи всіх учасників проекту 
✓ Розгляд та вирішення загальних та поточних питань проекту 
✓ Аналіз причин та вирішення проблем при реалізації проекту 
✓ Контроль за якістю та ефективністю реалізації заходів проекту

Склад – профільний заступник міського голови, 
адміністративний та технічний персонал проекту



ОСНОВНІ ПРАВИЛА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ЗАЛУЧАЙТЕ ПЕРСОНАЛ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ! 

Розробка посадових інструкцій для 
персоналу з графіком виконання 

заходів проекту

Офіційне працевлаштування 
персоналу проекту

Залучення персоналу до засідань 
Робочої групи з реалізації проекту

Щомісячне звітування персоналу про 
виконання заходів проекту

Контроль за роботою персоналу



ПЕРШОЧЕРГОВІ КРОКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

3. Мобілізація персоналу 
для реалізації проекту

1.Створення Робочої групи з 
реалізації проекту та розробка 

Положення про її функціонування

2. Розробка 
організаційної структури для 

реалізації проекту

4. Розробка детального 
Плану дій реалізації проекту5. Проведення Стартової 

Презентації проекту



ПРОЦЕДУРИ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ

Контроль за роботою залучених експертів та компаній

Управління фінансами

Комунікація

Звітність

Підготовка до тендерних процедур

Управління документацією

Організація виконання заходів проекту



МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТУ

Документообіг

Фінанси

Строки

Організація

Звітність

План дій

Комунікація Контроль



ОБОВ’ЯЗКИ ТЕХНІЧНОГО МЕНЕДЖЕРУ ПРОЕКТУ
ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕР АБО ІНЖЕНЕР-БУДІВЕЛЬНИК 

КООРДИНАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ РОБІТ

1. Збір технічної документації (що існує) та 
проведення технічного обстеження об’єкту

2. Проведення початкового енергоаудиту

3. Розробка Технічного завдання на проектування

4. Розробка проектно-кошторисної документації та 
проведення її експертизи

5. Розробка тендерного досьє

6. Проведення торгів та обрання переможця

7. Отримання декларації на початок 
будівництва

8. Виконання будівельних робіт та технічний 
нагляд

9. Завершення будівельних робіт та введення в 
експлуатацію об’єкту



ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГОАУДИТУ

ЦІЛІ ЕНЕРГОАУДІТУ - ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОГО РІВНЯ 
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА РОЗРОБКА  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ

4.Узгодження 
енергоефективних заходів

1.Розробка технічного 
завдання

2.Закупівля послуг з 
енергоаудиту

3.Координація енергоаудиту 
– виїзд на місце 
енергоаудиторів, 
перерахунок площ об'єкту, 
розрахунок базової лінії 

(з врахуванням всіх 
інженерних систем), 
врахування ринкової 
вартості якісних матеріалів 
для енергоефективних 
заходів, проведення 
тепловізійного обстеження

5.Підготовка Звіту з 
енергоаудиту



РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ОБИРАЙТЕ ДОСВІДЧЕНУ КОМПАНІЮ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ!

1.Отримання технічних умов 
(системи тепло, водо та 
електропостачання)

2.Підготовка технічного 
завдання на проектування 
з використанням 
результатів енергоаудиту 
(залучення окремого 
фахівця)

3.Отримання дозволу на 
розробку проектно-
кошторисної документації  
(рішення виконавчого 
комітету)

4.Вибір проектанта 
(конкурсна процедура)

5.Контроль Замовника за 
розробкою проектно – 
кошторисної документації 
(спільні наради та 
перевірка документів)



РЕКОМЕНДАЦІЇ - ОСОБЛИВІ ВИМОГИ  
ДО ПРОЕКТАНТА

1. Звіт про результати 
технічного обстеження 
будівельних конструкцій 
об'єкту

3. Підготовка технічних документів для 
тендерної документації (креслення, 
пояснювальна записка, технічна специфікація 
для виконання будівельних робіт, критерії для 
відбору Підрядника на виконання робіт), 
проведення розрахунку операційних витрат з 
експлуатації об'єкту (з урахуванням нового 
обладнання після проведення робіт), 
розрахунок категорії складності об’єкту

2. Проходження експертизи 
проекту

5. Допомога Замовнику при 
оформленні документів на 
отримання декларації на 
початок будівництва

4. Проведення розширеного 
авторського нагляду за 
процесом виконання 
будівельних робіт



ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ - БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

ВИКОНАТИ ВСІ ЕТАПИ!

1. Оформити декларацію на початок 
виконання робіт

10.Отримати Сертифікат ДАБІ9. Оформити Акт готовності об’єкту до 
експлуатації

8. Прийняти роботи (перевірити обсяги та 
якість робіт, виконавчу документацію 
авторським та технічними наглядами)

7. Провести тепловізійне обстеження 
об'єкту

6. Провести технічну інвентаризацію 
об’єкту

5. Проводити постійний контроль 
Робочою групою за виконанням робіт 
відповідно до проектної документації

4. Створити Робочу групу для 
проведення контролю за виконанням 
будівельних робіт

3. Укласти договір на технічний нагляд – 
сертифікований інженер

2. Укласти договір на авторський нагляд 
- Проектант



ОБОВ’ЯЗКИ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ - ЗАКУПІВЛІ

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ - НЕ ДОПУСТИТИ ПОДІБНОГО



ЗАКУПІВЛІ
УВАГА - ОСКАРЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ЗАКУПІВЛІ  

ТА СУБ’ЄКТИВНИЙ ПІДХІД АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ

1.Розробити Тендерне 
досьє (залучити 
окремого фахівця)

2.Визначити Тендерний 
Комітет (головою ТК 
обрати не керівника 
організації, включити 
технічного фахівця)

3.Підписати заяви про 
безсторонність та 
конфіденційність 
членами Тендерних 
Комітетів

4.Скласти План 
закупівель

5.Оголосити 
проведення закупівлі



ЗАКУПІВЛІ

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТЕНДЕРНОГО ДОСЬЄ!

✓Відсутність 
дискримінаційних умов 
для учасників торгів

✓Кваліфікаційні критерії  
для учасників

✓Максимальний розмір 
забезпечення 
тендерної пропозиції 
(0,5% очікуваної 
вартості закупівлі)

✓Максимальний розмір 
забезпечення 
виконання договору 
про закупівлю  (5 % від 
вартості договору – 
Банківська гарантія)

✓Графік виконання 
будівельних робіт

✓Істотні умови договору 
про закупівлю - 
відсутність авансового 
платежу, остання 
оплата після введення 
в експлуатацію 
об’єкта, страхування 
робіт, контроль за 
якістю робіт, гарантійні 
строки експлуатації  
(10 років - стаття 884 
Цивільного кодексу 
України «Гарантії 
якості у договорі 
будівельного підряду»)



ЗАКУПІВЛІ

БУДЬТЕ ДУЖЕ УВАЖНІ!

✴Бути готовим морально 
та юридично до 
оскарження торгів та до 
зустрічі з 
Антимонопольним 
комітетом, який може 
приймати суб’єктивні 
рішення

✴Проводити оцінку 
документів учасників 
торгів ретельно та 
об’єктивно  (якщо 
відхилення – залізні 
аргументи!)

✴Відвідування 
учасниками торгів 
об'єкту будівництва 
проводити без участі 
членів Тендерного 
Комітету

✴Відповідати вчасно 
на всі запитання 
учасників в процесі 
процедури закупівлі

✴Відстежувати всі строки 
тендерних процедур 
(оголошення, зміни до 
документації тощо)

✴Не втручатися в 
роботу 
Тендерного 
Комітету



УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЄЮ - ОБОВ’ЯЗКИ 
МЕНЕДЖЕРА З КОМУНІКАЦІЇ

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД  
ТА ФОТО (ВІДЕО) ФІКСАЦІЮ ВСІХ ПОДІЙ ПРОЕКТУ

Визначити 
відповідального за 
висвітлення заходів 

проекту

Розробити 
Комунікаційний план 
реалізації проекту

Регулярно 
розповсюджувати 

інформацію про проект 
через інформаційні 

канали: 
✓ соціальні мережі 
✓ веб-сайти 
✓ місцеве телебачення 
✓ місцеві газети

Обов’язково 
використовувати 
логотипи проекту

Звітування 
відповідального щодо 

виконання 
комунікаційних заходів



УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

ОБОВ’ЯЗКИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА

✓ Підготовка бухгалтерської та фінансової 
документації по проекту у відповідності 
до чинного законодавства України та/
або вимог донора

✓ Підготовка оперативної фінансової 
звітності щодо витрат на реалізацію 
заходів проекту відповідно до бюджету✓ Ведення реєстру Договорів 

щодо реалізацію заходів 
проекту відповідно до 
бюджету

✓ Підготовка фінансової звітності щодо 
реалізації проекту відповідно до вимог 
чинного законодавства України та/або 
вимог донора

✓ Збереження та архівування фінансової документації щодо реалізації 
проекту на паперових, електронних носіях, та в сканованому вигляді



ЗВІТУВАННЯ ЗА ПРОЕКТОМ
ВЧАСНІСТЬ ТА ДОСТОВІРНІСТЬ! 

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ДОНОРА!

Щомісячні звіти про хід 
реалізації проекту 
Команди проекту

๏ Організаційні заходи

๏ Технічні заходи

๏ Комунікаційні заходи

1
Щомісячний звіт 
Підрядника про хід 
виконання 
будівельних робіт

2

Щомісячний звіт 
Технагляду про хід 
виконання 
будівельних робіт

3

Загальний текстовий 
проміжний та 
фінальний звіти про 
виконання проекту

4

Загальний фінансовий 
проміжний та 
фінальний звіти про 
виконання проекту

5



Залучайте досвідченого енергоменеджера до проекту або навчайте 
власного

Ретельно досліджуйте об’єкти щодо існуючих конструктивних 
недоліків

Обирайте досвідчені компанії для проведення енергоаудиту, 
проектування та виконання будівельних робіт

Проводьте навчання щодо експлуатації встановлених нових 
інженерних систем (індивідуальні теплові пункти, вентиляція тощо)

Жорстко контролюйте графік виконання будівельних робіт 
Підрядником

Відстежуйте зміни законодавства України

Слідкуйте за виконанням запланованих індикаторів по проекту 
(енергоефективність, навчання тощо)

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!



Covenant of Mayors East 

(CoM East)

Implemented by Energy Cities-led Consortium

www.eumayors.eu www.com-east.eu 

Впровадження проектів з відновлюваної та 

альтернативної енергетики

Олексій Соломаха
технічний експерт

olexy.solomakha@gmail.com

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Covenant of Mayors East 

(CoM East)

Implemented by Energy Cities-led Consortium

www.eumayors.eu www.com-east.eu 

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

Класифікація ВДЕ:

• Сонячна енергія

• Вітрова енергія

• Гідроенергія

• Геотермальна енергія

• Енергія біомаси, біогазу і газу КОС.

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Covenant of Mayors East 

(CoM East)

Implemented by Energy Cities-led Consortium

www.eumayors.eu www.com-east.eu 

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

Класифікація ВДЕ. Продовження:

• Аеротермальна енергія

• Енергія хвиль та припливів

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Covenant of Mayors East 

(CoM East)

Implemented by Energy Cities-led Consortium

www.eumayors.eu www.com-east.eu 

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

Коли доцільно впроваджувати проекти з ВДЕ:
• Наявний достатній потенціал

• Забезпечення надійності енергопостачання за рахунок
диверсифікації палива

• Економічний ефект

• Екологічний аспект

• За умови ефективного використання енергії / палива
об’єктом

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Covenant of Mayors East 

(CoM East)

Implemented by Energy Cities-led Consortium
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Потенційні об’єкти / сектори для впровадження:

• Будівлі (житлові, бюджетні, третинні)

• Зовнішнє освітлення

• Теплопостачання (генерація)

• Транспорт

• ТПВ
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Гідроенергетика:

• Встановлення агрегатів на місці раніше існуючих МГЕС

• Середина XX ст. – більше 950 МГЕС, 2018 рік – менше 150
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Фактичні обсяги виробництва е/е з МГЕС, МВт∙год,
2018:
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Сонячна енергетика:
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Фактичні обсяги виробництва е/е з енергії сонячного
випромінювання, МВт∙год, 2018:
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Ефективність роботи фотопанелі по місяцях, %:
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Дані для експрес оцінки:

• Орієнтація фотопанелей на південь

• Кут встановлення рівний широті місцевості

• Для 1 кВт встановленої потужності потрібно 6-6,5 м² площі

• Будівництво потужних СЕС: 1МВт = 2 га

• Виробництво електричної енергії в рік: 150-200 кВт·год / м²
або 1000-1300 кВт·год / 1кВт встановленої потужності

• Інвестиції: 1000 євро / кВт
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Встановлення сонячних колекторів на потреби ГВП чи
підігріву басейну
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Дані для експрес оцінки:

• Орієнтація колекторів на південь

• Кут встановлення рівний широті місцевості

• Виробництва теплової енергії 450-650 кВт·год / м²

• При роботі на нагрів води на 1 м² площі колектора потрібно
об’єм накопичувальної ємності (бойлера) 50 л

• При роботі на нагрів басейну площа колекторів ~0,6 площі
дзеркала басейна
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Дані для експрес оцінки. Інвестиції:

• Плаский: 200-350 евро / м²

• Вакуумний: 400-600 евро / м²

• З урахуванням додаткового обладнання: 600-900 евро / м²
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Вітроенергетика
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Залежність продуктивності ВЕС від швидкості вітру:

Швидкість вітру, м/с

П
о

ту
ж

іс
ть

, В
т
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Біогаз. Полігони ТПВ:

• Полігони ТПВ мають бути оснащені системою вилучення та
знешкодження біогазу (Правила експлуатації полігонів ТПВ,
ДБН В.2.4-2-2005).

• Основні характеристики полігонів для оцінки їх паливного
потенціалу: час з моменту відкриття, надходження ТПВ в рік,
компонентний склад.

• Ефект впровадження: виробіток корисної енергії, зменшення
викидів парникових газів, нормальне функціонування
полігону.
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Біогаз. Схема:
Система свердловини для 
відкачування біогазу

Факельна 
установкакомпресор генератор трансформатор

Електроенергія на власні потреби Електроенергія в мережу
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Теплові насоси. Сфера використання:

• Опалення

• Нагрів води системи ГВП

• Нагрів води басейну

• Охолодження
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Теплові насоси. Особливості використання:

• Споживання електричної енергії

• Чим нижча температура теплоносія, тим вища
ефективність теплового насосу

• Відносно низька температура теплоносія (+60°С)
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Теплові насоси повітря-вода. Особливості:

• Потрібне додаткове джерело енергії

• Залежність ефективності роботи від температури
зовнішнього повітря

• Покриття навантаження на опалення до -4…-8°С
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Температура зовнішнього повітря, °С

Тепловтрати будівлі, кВт

Потужність теплового насосу, кВт

Споживана електрична потуність ТН, кВт
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Теплові насоси грунт-вода. Особливості:

• Проведення досліджень для визначення властивостей
грунту

• Потрібна земельна ділянка для грунтового
теплообмінника
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Теплові насоси. Інвестиції:

• Повітря-вода: 300-500 євро / кВт встановленої потужності

• Грунт-вода: 800-1200 євро / кВт встановленої потужності
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Теплові насоси. Інтеграція в систему:

• Реконструкція системи теплопостачання

• Улаштування окремої низькотемпературної системи
опалення. Використання існуючої в якості пікової

• Часткова реконструкція системи ГВП

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Covenant of Mayors East 

(CoM East)

Implemented by Energy Cities-led Consortium

www.eumayors.eu www.com-east.eu 

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

Використання біомаси як джерела енергії:

1. Вироблення  біопалива.

2. Спалювання з метою отримання теплової енергії.

3. Спалювання з метою отримання електричної енергії (ТЕС).

4.  Спалювання з метою комбінованого вироблення теплової і 
електричної енергії (ТЕЦ).
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Експлуатація об’єктів ВДЕ:

• Моніторинг

• Договір гарантійного та післягарантійного сервісного
обслуговування зі спеціалізованою організацією.

• Проведення планових робіт з технічного обслуговування.

• Віддалений доступ обслуговуючого персоналу до параметрів
установки.
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Проекти ВДЕ в ПДСЕРК:

• Модернізація газових котельних з установкою котлів на
біомасі

• Будівництво потужних електричних станцій (СЕС, ВЕС, в
основному приватні інвестиції)

• Не великі СЕС для освітлення місць загального
користування (ОСББ, бюджетні заклади); вуличне
освітлення; смарт-зупинки громадського транспорту.
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Проекти ВДЕ в ПДСЕРК. Продовження:

• Сонячні колектор для нагріву води в бюджетних закладах

• Використання звалищного газу в когенераційних
установках

• Використання теплових насосів для опалення та підігріву
води
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Дякую за увагу!

Олексій Соломаха
технічний експерт

olexy.solomakha@gmail.com

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Енергоефективність в будівлях 
 

 
 
     

  Удовик Андрій, Технічний  експерт 
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Стандарти та норми 
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Стандарти та норми 

 

 

Архітектурно-будівельні рішення: 
ДБН А.3.1-5:2016 Організаціѐ будівельного виробництва 
ДБН В.1.1-7:2016 Захист від пожежі. Пожежна безпека 
об'юктів будівництва 
ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки і споруди 
навчальних закладів 
ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітленнѐ 
ДБН В.2.6-220:2017  Покриттѐ будівель та споруд 
ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізолѐціѐ будівель 
ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будівель та споруд. 
Конструкції зовнішніх стін із фасадноя теплоізолѐціюя. 
Вимоги до проектуваннѐ, улаштуваннѐ та експлуатації 
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Стандарти та норми 

 

 
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних 
процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. 
Будівельна кліматологіѐ 
СНіП 2.03.11-85 Захист будівельних конструкцій від корозії 
ДБН В.2.6-161:2017 Дерев'ѐні конструкції. Основні положеннѐ 
ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектуваннѐ 
ДСТУ Б В.2.6-15:2011 Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. 
Загальні технічні умови 
ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Конструкції будинків та споруд. Шви 
з'юднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій 
стін. Загальні технічні умови 
ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. 
Загальні технічні умови 
ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні 
умови 
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Стандарти та норми 

 

 ДСТУ Б EN 1279-1:2013 Скло длѐ будівництва. Склопакети. Частина 1. 
Загальні положеннѐ, допуски на розміри і правила опису системи 
ДСТУ Б В.2.7-146:2008 Будівельні матеріали. Вироби полівінілхлоридні 
погонажні. Технічні умови 
ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистова оцинкована із неперервних ліній. 
Технічні умови 
ГОСТ 19904-90 Прокат листовий холоднокатаний. Сортамент 
ГОСТ 24454-80* Пиломатеріали хвойних порід. Розміри 
ГОСТ 8486-86 Пиломатеріали хвойних порід. Технічні умови 
ТУ У В.2.7-45.3-21685172-004-2002 Система скріпленої зовнішньої 
теплоізолѐції будинків і споруд "Ceresit" 
ТУ У 24.6-32528450-001-2003 Суміші просочувальні длѐ поверхневої 
вогнебіозахисної обробки деревини. Технічні умови 
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Стандарти та норми 

 

 
Опалення, вентиляція та кондиціонування: 

- ДБН В.2.5-67-2013 "Опаленнѐ, вентилѐціѐ та 
кондиціонуваннѐ"; 
- ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних 
закладів" і змін №1 та №2 до ДБН В.2.2-3-97; 
- ДБН В.2.2-25-2009 "Будинки і споруди. Підприюмства 
харчуваннѐ (заклади ресторанного господарства)"; 
- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологіѐ". 
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 ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські 

будинки та споруди. Основні положення.  

  
  У громадських 

будинках при 
кожному 
зовнішньому вході 
слід передбачати 
тамбури длѐ 
теплового та 
вітрового захисту 
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ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. 
Громадські будинки та споруди. Основні 

положення 

 
 
 

  7.5.4 Блискавкозахист 
громадських будинків 
повинен виконуватись 
згідно з ДСТУ Б В.2.5-
38. 
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 ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна 

безпека об'єктів будівництва 
  

  4.13. Частини будинків і 
приміщення різного 
призначення повинні 
розділятися між собою 
протипожежними 
перешкодами або 
огороджувальними 
конструкціями з 
нормованими межами 
вогнестійкості та межами 
поширення вогню по них. 
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 ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна 

безпека об'єктів будівництва 
 

 

  4.21. У будинках, крім 

будинків V ступеня 
вогнестійкості, 
дерев’яні елементи 
горищних покриттів 
(крокви, лати), 
повинні оброблятися 
засобами 
вогнезахисту 
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 ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна 
безпека об'єктів будівництва 

 
 

 4.9. У разі розташування 
протипожежних стін у місцях 
прилягання однієї частини 
будинку до іншої під кутом 
необхідно, щоб відстань по 
горизонталі між найближчими 
гранями прорізів, 
розташованих у зовнішніх 
стінах, була не менша за 4 м 
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 ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна 

безпека об'єктів будівництва 
 

 

 5.40. Сходи повинні мати 
ширину не менше 0,7 м. Сходи 
слід розташовувати на відстані, 
не меншій за 1 м від віконних 
прорізів.   

 Під час проектування сходів 
слід передбачати заходи щодо 
захисту від обледеніння 
маршів, проступів і площадок.  
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 ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна 

безпека об'єктів будівництва 
 

 

  
   6.13. У будинках  слід 

передбачати 
огородження по 
периметру покрівлі  
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ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. 
Пожежна безпека об'єктів будівництва 

 
 5.42. У сходових клітках 

не допускається 
розміщувати: 

а) обладнання, яке 
виступає за площину 
стін на висоті до 2,2 м 
від поверхні проступів 
маршів і сходових 
площадок; 
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ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки 
і споруди навчальних закладів 

 
 

 4.10 Опалювальнi прилади 
повиннi бути захищенi 
негорючими  екранами або 
гратами, виготовленими з 
матерiалiв, дозволених до 
використання МОЗ України. 
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 ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки і споруди 

навчальних закладів 
 
 

 

  

   3.14 Встановлювати грати 
на вiкнах примiщень, де 
знаходяться  дiти,не 
допускається. 
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 ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будівель та споруд. 

Конструкції зовнішніх стін із фасадною 
теплоізоляцією. Вимоги до проектування, 

улаштування та експлуатації  
 
 

 

  

    6.8.2 Над виходами з будинку 
повинні бути споруджені 
захисні навіси з негорючих 
матеріалів із вильотом від 
фасаду не менше ніж 1,2 м 
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ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. 
Громадські будинки та споруди. Основні 

положення 

 
 
 

 6.1.1 Для інвалідів та інших маломобільних груп населення у 
громадських будинках один з основних входів повинен бути 
обладнаний пандусом або іншим пристроєм згідно з ДБН В.2.2-17, 
що забезпечує можливість підйому інваліда на рівень входу до 
будинку, 1-го поверху або ліфтового холу.  

 Такий вхід повинен бути захищений від атмосферних опадів; перед 
ним слід влаштовувати площадку розміром не менше 1 м х 2,5 м з 
дренажем. 
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Де втрачається енергія? 
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Заходи для підвищення 
енергоефективності в бюджетних 

будівлях 
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Мероприятие Срок окупаемости 

Внедрение коммерческого учета потребления энергии, 

мониторинга и службы энергоменеджмента 
До 1 года 

Модернизация системы отопления с установкой 

индивидуального теплового пункта (ИТП) с 

автоматическим регулирование подачи теплоносителя 

3-5 лет 

Теплоизоляция трубопроводов и запорной арматуры 

системы ЦО и ГВС 
1-2 года 

Балансировка системы отопления здания путем 

установки балансировочных клапанов 
2-3 года 

Типовые мероприятия 
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Мероприятие 
Срок 

окупаемости 

Реконструкция внутренней системы отопления 

здания 
До 15 лет 

Замена ламп накаливания на светодиодные 2-5 лее 

Внедрения системы автоматического контроля 

освещения с заменой ламп накаливания 
Около 1 года 

Замена окон и дверей на энергоэффективные 7-10 лет 

Утепление крыши Около 15 лет 

Утепление внешних стен До 20 лет 

Утепление пола и подвала Больше 15 лет 

Типовые мероприятия 
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Стоимость мероприятий 

  Назва заходу 

Одиниц

я 

виміру 

Вартість за 

одиницю, 

грн з ПДВ 

EUR 

1 Утеплення стін м2 1164,45 41,6 

2 Заміна дверей м2 3521,7 125,8 

3 Заміна вікон м2 2663,85 95,1 

5 
Утеплення даху (з заміною 

покрівельного килиму) 
м2 1456,35 52 

6 Утеплення перекриття даху м2 813,75 29,1 

7 Утеплення перекриття підвалу м2 678,3 24,2 

9 Утеплення цоколю м2 1192,8 42,6 
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Заходи для підвищення 
енергоефективності в житлових 

будинках 
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Моніторинг та верифікація. 
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 ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ 

кВтч 

°C 

15 

10 

5 

20 10 0 -10 -20 

? 
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Энергомониторинг 

Центральное теплоснабжение 
Вода 

Электричество 

Жидкое топливо 

Газ 

Уголь / Дрова или другие 

виды топлива 

Периодическая (еженедельная) регистрация потребления энергии и 

соответствующей средней температуры наружного воздуха  

Уголь / Дрова или другие 

виды топлива 
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15 

10 

5 

20 10 0 -10 -20 

 

Индивидуальная ЭТ-диаграмма для каждого здания 
 

ЭТ- кривая = Цель 

Средняя температура 

наружного воздуха [°C] 

Потребление энергии 

[кВтч/(м²·нед.)] 

ЭТ-кривая 
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ЭТ-диаграмма 

Потребление энергии 

[кВтч/(м²·нед.)] 

Средняя температура 

наружного воздуха [°C] 

- 30°C + 20°C 

Освещение, компьютеры, 

 горячая вода, вентиляторы и т.п.  

Отопление  

и 

вентиляция 
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 Более корректная работа технических установок 

 Быстрое обнаружение ошибок / неполадок технического оборудования 

 Быстрое получение ответной реакции на  последствия, вызванные изменением в 

эксплуатационных процедурах 

 Повышение осведомленности о возможностях энергосбережения 

 Документирование результатов выполненных мероприятий 

 Возможность лучше планировать бюджет на расходы по энергии и воде 

 Задействованный и мотивированный обслуживающий и эксплуатационный 

персонал 

Энергомониторинг - выгоды 

 

Снижение потребления энергии (5 - 15 %) 

 

Улучшенный микроклимат в здании 
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http://www.soglasheniemerov.eu/


Implemented by Energy Cities-led Consortium 

www.eumayors.eu www.com-east.eu  

Действия для одного здания 

Как начать Энергомониторинг: 

 Собрать общие данные для здания, включая счетчики 

 Разработать Руководство по Энергомониторингу для здания 

 Обучить персонал по эксплуатации  

    и обслуживанию 

Составление отчетов:  

 Еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных, годовых 

Работа (каждую неделю): 

 Снятие показаний счетчиков 

 Расчеты (энергопотребление на м2) 

 Климат (средняя температура  

 наружного воздуха)  

 Нанесение точек на ЭТ- диаграмму 

 Отклонения от ЭТ- кривой? Проанализировать, определить, 

откорректировать 
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Оборудование и инструментарий для  

Энергомониторинга  

 Измеритель средней наружной температуры 

 Энергосчетчики 

 ЭТ- кривая 

 Таблицы подсчета энергии 

 Список проверки отклонений 

 Специализированное программное обеспечение 
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Список проверки отклонений 

 

Проверяемая система Возможная причина 

Система отопления Неверна настройка термостатов 

 Автоматическая система управления в ручном режиме 

(т.е. не ведется контроль температуры в течение дня) 

 Испорчен таймер ночного сброса температуры  

 Открыты заслонки на бойлерах, когда они не 

используются (потери с проходящим воздухом) 

 Открыты окна 

 Испорчены регулировочные клапаны (не происходит 

шунтирование воды) 

 Протечка в распределительной системе 

 … и т. д. 

Система вентиляции Испорчен таймер пуска / остановки  

 Испорчен теплообменник 

 … и т.д. 

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Implemented by Energy Cities-led Consortium 

www.eumayors.eu www.com-east.eu  

Энергомониторинг,  
основные характеристики  

 Легко внедрить 

 Требует небольших инвестиций 

 Существеннаѐ экономиѐ энергии (5 - 15%) благодарѐ 
правильной работе технических установок 

 Хорошее средство длѐ определениѐ/ выбора зданий длѐ 
Сканированиѐ, проведениѐ Энергоаудита и реализации 
энергоэффективных мероприѐтий 

 Документирование результатов выполненных 
мероприѐтий 

 Обеспечение постоѐнной экономии от реализованных 
мероприѐтий 
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Залог успеха 
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Формула успеха 
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Вопросы и ответы 

Спасибо за внимание! 
 

Andr_udovik@ukr.net  
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Funded by the European Union  

under the EU4Energy  Initiative 

 

Енергоефективність в будівлях: практичні 
аспекти 

 
 
 
     

  Удовик Андрій, Технічний  експерт 
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Кращі практики та приклади 
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Управління будівлями 
(Facility management) 
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БУДІВЛЯ 

• Корпус будівлі 

• Інженерні системи будівлі: 

– Опалення 

– Гаряче водопостачання 

– Вентиляція 

– Освітлення 

– Насоси, регулятори 

– Електрообладнання 

– Ліфти 

– Пожежна сигналізація 
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ЕЛЕМЕНТИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

• Інструкції  

• Персонал 

• Фінанси 

– Заробітна плата персоналу 

– Витрати на управління 

– Витрати на оплату контрактів з сторонніми організаціями 

– Купівля інструментів, матеріалів 

– Непередбачувані витрати 
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ЕТАПИ “ЖИТТЯ” БУДІВЛІ 

• Ввід будівлі в експлуатацію 

• Паспорт власника 

• Призначення особи, відповідальна за експлуатацію будівлі 

• Положення про інженерний нагляд 
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Обстеження та оцінка технічного стану будівель 
 

 

– Систематичний огляд 

– Черговий загальний технічний огляд (весна, осінь) 

– Позачерговий огляд 

– Геодезичний нагляд 
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Перелік необхідної документації 

 

• Проектна документація 

• Акти робочих комісій 

• Проекти ремонтів, підсилень, реконструкцій, які 
виконувалися на об'єкті 

• Звіти  про обстеження конструкцій та систем 

• Паспорт технічного стану будівлі 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Implemented by Energy Cities-led Consortium 

www.eumayors.eu www.com-east.eu  

Стан будівлі 
 

 

• I – нормальний 

• II –задовільний 

• III – непридатний до нормальної експлуатації 

• IV - аварійний 
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Види ремонтів 

 

• Поточний ремонт 

 

• Капітальний ремонт 

 

• реконструкція 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
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сумління 
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Кодекс України про адміністративні 
правопорушення 

 
 Стаття 96. Порушення вимог 

законодавства, будівельних норм, 
державних стандартів і правил під час 

будівництва 
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 З А К О Н   У К Р А Ї Н И  
Про відповідальність за правопорушення  

  у сфері містобудівної діяльності 
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Технічне обслуговування та 
інспекція 
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• Обстеження та оцінку технічного стану за необхідності проводять для 
окремих частин об’єкта, виділених за функціональними або 
конструктивними ознаками.  

• Обстеження інженерних систем проводять для оцінювання їх 
технічного стану, придатності до подальшої експлуатації, а також 
впливу на технічний стан об’єкта в цілому.  

• На підставі періодичних обстежень у паспорті об’єкта, який має бути 
оформлений при прийнятті його в експлуатацію, відображають дані 
щодо виявлених змін окремих характеристик об’єкта, його поточного 
технічного стану, необхідних заходів з підтримання експлуатаційної 
придатності та термінів їх здійснення, терміну наступного планового 
обстеження.  
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• Обстеження поділяються на планові та позапланові.  

• Плановими обстеженнями оцінюють поточний технічний 
стан об’єкта, встановлюють можливість його подальшої 
безаварійної експлуатації або необхідність відновлення 
експлуатаційних властивостей.  

• Позапланове обстеження об’єкта проводять у разі 
необхідності відновити його експлуатаційні властивості, 
змінити умови використання або припинити експлуатацію.  

• Мета обстеження та оцінки технічного стану об’єкта, склад 
інформації щодо його результатів, склад і обсяги робіт з 
його проведення мають бути визначені в технічному 
завданні. При наявності результатів науково-технічного 
супроводу їх слід враховувати у технічному завданні.  
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Обслуговування технічного 
обладнання   
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• Надійність 

• Довговічність 

• Ремонтопридатність 

 

  Класифікація несправностей 

• Незначна несправність 

• Значна несправність 

• Часткова несправність 

• Повна несправність 
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Причини виникнення несправності 

• Несправність через перевантаження 

• Несправність через невміле поводження 

• Несправність через неміцність 

• Несправність через зношування та (чи) старіння 

• Конструкційна несправність 

• Прихована несправність 

• Дефект 

• Пошкодження 
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Технічне обслуговування та ремонт 

• Неплановий ремонт 

• Плановий ремонт 

• Активний ремонт 

• Виявлення наявності несправності 

• Виявлення місця несправності 

• Усунення несправності 

• Технічний огляд 
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 ПРАВИЛА 

технічної експлуатації теплових 
установок і мереж 

 
 - Організація експлуатації 

- Завдання персоналу  

- Оперативне керування тепловими установками та мережами 

- Технічна документація 

- Організація технічного обслуговування та ремонтів теплових 
установок і мереж 
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 ПРАВИЛА 

технічної експлуатації теплових 
установок і мереж 

 
 

- Теплові пункти 

- Системи вентиляції та агрегати повітряного опалення 

- Підготовка до опалювального періоду 

- Дотримання природоохоронних вимог 

- Охорона праці 
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Теплові пункти 

- Основні завдання персоналу теплових пунктів  

- Приміщення теплових пунктів  

- Обладнання теплових пунктів 

- Підготовка теплових пунктів до роботи 

- Експлуатація теплових пунктів 
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Вентиляція, освітлення, опалення  
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ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. 
Громадські будинки та споруди. Основні 

положення 
 
 

 - Системи припливної вентиляції проектують, як правило, 
низьконапірними, такі системи обладнують пристроями 
автоматичного регулювання теплової потужності. За 
обґрунтування слід використовувати теплоутилізатори та інші 
способи ефективного використання енергії. Припливно-
витяжні вентиляційні установки рекомендується проектувати з 
утилізаторами тепла витяжного повітря 
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НАКАЗ 

 Про затвердження Державних санітарних  норм  та правил 
"Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних 

закладів та організації життєдіяльності дітей" 
 Найменування приміщень Освітленість не менше (лк) 

Горизонтальні поверхні, де 
замірюються рівні освітленості 

Приймальня, роздягальня 200 На підлозі 

Групові, ігрові, комп'ютерний клас, 
ігротека 

300 На підлозі 

Спальня 150 На підлозі 

Зали для занять музикою, фізичною 
культурою, з використанням ТЗН 

400 На підлозі 

Зал басейну 150 На поверхні води 

Туалетна 75 На підлозі 

Буфетна 200 0,8 м над підлогою 

Медична кімната, кабінет лікаря 300 0,8 м над підлогою 

Ізолятор 200 На підлозі 

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Implemented by Energy Cities-led Consortium 

www.eumayors.eu www.com-east.eu  

ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки і споруди 
навчальних закладів 

 
 

Найменування примiщень 

Розрахункова 

температура повiтря, oС 
Повiтрообмiн за годину 

у клiматичних зонах 
Приплив Витяжка 

I II 

Iгровi, роздягальнi:  22 21 - 1,5 

Спальні 21 20 - 1,5 

Туалетні 22 21 - 1,5 

Буфетні 16 16 - 1,5 

Зали для музичних та  фiзкультурних занять,  

iгротеки              

19 18 - 1,5 

Примiщення басейну    30 30 За розрахунком 

Службово-побутовi     примiщення    18 17 - 1 

Кухня (гарячий цех)    16 15 За розрахунком 

Пральня 18 18 5 5 

Кабінети 28 28 - 1,5 

Переходи 18 18 - - 

Розрахункова температура повiтря та кратнiсть 
повiтрообмiну у примiщеннях дошкiльних закладiв 
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ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки і споруди 
навчальних закладів 

 
 

 - Будинки, що підключаються до систем 
централізованого теплопостачання, повинні 
бути обладнані лічильниками теплоти. 

 - Температура поверхнi пiдлоги 
iгрових,  що  розмiщуються  на  1 поверсi, 
протягом опалювального перiоду повинна бути 
23град.С за рахунок пiдiгрiвання пiдлоги. 
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Система опалення 
 
 

- Експлуатація вузла керування 

- Експлуатація систем водяного опалення 

- Гідравлічні випробування 

- Підготовка до опалювального періоду 
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Система вентиляції 
 
 

- калориферні установки  

- приймання в експлуатацію  

- поточна експлуатація 
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Оперативна експлуатація будівель 
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Підтримування експлуатаційної придатності об’єкта 
здійснюють за двома основними напрямками:  

• а) збереження експлуатаційних характеристик об’єкта 
протягом встановленого терміну експлуатації;  

• б) відновлення експлуатаційної придатності об’єкта через 
капітальні ремонти або реставрацію.  
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 Засобами збереження експлуатаційної 
придатності є заходи з технічного 
обслуговування об’єкта, його конструкцій, 
інженерних систем. За необхідності слід 
виконувати захист від негативного впливу 
прилеглої забудови та/або оточуючого 
середовища на експлуатаційну придатність та 
безпеку об’єкта. 

 Технічне обслуговування включає: 

      а) поточні заходи з утримання об’єкта; 

      б) поточні ремонтні роботи з забезпечення 
експлуатаційної придатності об’єкта. 
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• Поточні заходи з утримання підтримують експлуатаційну 
придатність об’єкта, запобігають передчасному зношенню 
конструктивних елементів та інженерних систем. 

• Поточні ремонтні роботи виконують для своєчасного 
захисту конструкцій та інженерних систем шляхом 
виконання запобіжних заходів і усунення дрібних 
пошкоджень. 
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 Забезпечення експлуатаційної придатності 
об’єкта здійснюється шляхом догляду за ним, 
спрямованим на забезпечення основних вимог 
до будівель і споруд щодо:  

 а) механічного опору та стійкості;  

 б) пожежної безпеки;  

 в) відсутності загрози здоров’ю або безпеці 
людей та шкідливого впливу на навколишнє 
природне середовище;  

 г) безпеки і доступності у використанні;  

 д) захисту від шкідливого впливу шуму та 
вібрації;  

 е) енергетичної ефективності та збереження 
тепла.  
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• Для забезпечення відсутності загрози здоров’ю 

або безпеці людей об’єкти  повинні бути 

спроектовані та побудовані таким чином, щоб 

протягом усього їх життєвого циклу вони не 

створювали загрози для здоров’я і 

життєдіяльності людини, не впливали на 

навколишнє природне середовище під час 

будівництва, експлуатації та знесення 
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• Для  забезпечення захисту від шкідливого 

впливу шуму та вібрації об’єкти повинні бути 

запроектовані і побудовані таким чином, щоб 

рівень існуючого шуму та вібрації не створював 

небезпеки для здоров’я та життєдіяльності 

людини та відповідав вимогам санітарного 

законодавства 
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 Засоби збереження експлуатаційної 
придатності 

 

- Технічне обслуговування 

- Поточні заходи 

- Поточні ремонти 
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 Перевірку основних вимог слід здійснювати 
відповідно до таких норм:  

• механічний опір та стійкість – ДБН В.1.2-6, ДБН 
В.1.2-14; 

• пожежна безпека – ДБН В.1.1-7 та ДБН В.1.2-7; 

• безпека життя і здоров'я людини та захист 
навколишнього природного середовища – ДБН 
В.1.2-8, ДБН В.1.2-12; 

• безпека експлуатації – ДБН В.1.2-9;  

• захист від шуму – ДБН В.1.1-31, ДБН В.1.2-10;  

• економія енергії – ДБН В.1.2-11, ДБН В.2.6-31. 
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Приклад руйнування житлової 
будівлі внаслідок відсутності 
водостічної труби.  
Це приклад халатного 
відношення до своїх обов'язків.   
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Енергетична сертифікація будівель 
відновідно до чинного законодавства 
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Вопросы и ответы 

Спасибо за внимание! 
 

Andr_udovik@ukr.net  
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Виробництво електричної енергії з ВДЕ. 

Зовнішнє освітлення

Олексій Соломаха
технічний експерт

olexy.solomakha@gmail.com

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

Виробництво електричної енергії з ВДЕ:

• Зменшення викидів

• Місцеве виробництво

• Заміщення традиційного палива

• Економічна складова (для інвесторів)
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Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Covenant of Mayors East 

(CoM East)

Implemented by Energy Cities-led Consortium

www.eumayors.eu www.com-east.eu 

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

Коефіцієнт використання встановленої потужності:

• Атомна енергетика – 0,9

• СЕС – 0,12-0,15

• ВЕС – 0,2-0,4
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Структура виробництва електричної енергії об’єктами
ВДЕ, що працюють за “зеленим тарифом”:
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Біогазовий комплекс Миронівської птицефабрики

Сировина
Пташинний послід – 137 т/добу
Флотаційний шлам – 42т/добу
Вода з мийки пташників – 100т/добу
Силосна маса сорго -100т/добу
Вода з очисних споруд - 400т/добу
Усього: 779 т/добу

Потужність біогазової установки - 11
МВт (264 МВт·год за добу).
Еквівалентні витрати біогазу -
41 тис. м3 за добу.
52 м3 біогазу з 1 т сировини.
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Фактичні обсяги виробництва е/е з енергії біомаси,
МВт∙год, 2018:
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Фактичні обсяги виробництва е/е з енергії біомаси,
млн кВт∙год, 2012-2018:
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Вітрова енергія:

Категорії об'єктів

електроенергетики, для яких

застосовується "зелений" тариф

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів або

його черг/пускових комплексів, введених в 

експлуатацію

з 01.01.2017 

по 31.12.2019

з 01.01.2020  

по 31.12.2024

з 01.01.2025 по 

31.12.2029

ВЕУ до 600 кВт 1,08 0,96 0,84

ВЕУ від 600 до 2000 кВт 1,26 1,12 0,98

ВЕУ більше 2000 кВт 1,89 1,68 1,47

До 30 кВт (приватні 

домогосподарства)
2,16 1,94 1,73
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Фактичні обсяги виробництва е/е з енергії вітру, млн
кВт∙год, 2012-2018:
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Приклад проекту. Установка вітроагрегатів уздовж
річки Стир на території КОС м. Луцька

• Три ВЕУ по 0,5 МВт

• Виробництво е/е – 3000 тис. кВт·год

• Строк окупності – 9,5 р.

• Зменшення викидів СО2: 2736 т
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Сонячна енергія:

Категорії об'єктів

електроенергетики, для яких

застосовується "зелений" тариф

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів або 

його черг/пускових комплексів, введених в 

експлуатацію

з 01.01.2017 

по 31.12.2019

з 01.01.2020  

по 31.12.2024

з 01.01.2025 по 

31.12.2029

Наземні до 10 МВт 2,79 2,51 2,23

Наземні >10 МВт 2,79 2,51 2,23

Дахові 3,04 2,74 2,43

Дахові до 30 кВт 3,36 3,02 2,69
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Фактичні обсяги виробництва е/е з енергії сонячного
випромінювання, млн кВт∙год, 2012-2018:
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Приклад проекту. Будівництво СЕС 20 МВт м.Ізмаїл

• Встановлена потужність: 20 МВт

• Площа ділянки: 40 га

• Виробництво е/е: 20 650 МВт·год / рік

• Інвестиції: 756 млн грн

• Окупність: 5 р

• Зменшення викидів СО2: 18833 т
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Приклад проекту. Встановлення сонячних колекторів
на потреби ГВП лікарні, м.Ізмаїл

• Площа: 47 м²

• Виробництво ТЕ: 42,2 МВт·год

• Покриття навантаження: 44%

• Інвестиції: 680 тис грн

• Окупність: 6 р

• Зменшення викидів СО2: 38 т

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Covenant of Mayors East 

(CoM East)

Implemented by Energy Cities-led Consortium

www.eumayors.eu www.com-east.eu 

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Covenant of Mayors East 

(CoM East)

Implemented by Energy Cities-led Consortium

www.eumayors.eu www.com-east.eu 

Вуличне освітлення

Олексій Соломаха
технічний експерт

olexy.solomakha@gmail.com

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Зовнішнє освітлення. Нормативи – ДБН В.2.5-28

Класифікація видів зовнішнього освітлення в населених 
пунктах встановлюється залежно від типів об’єктів 
транспортної інфраструктури

- Вулиці і дороги;

- Площі;

- Пішохідні простори і т.д.

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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• Середня яскравість тротуарів, які примикають до 
проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути 
не менше ніж половини середньої яскравості 
покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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• Критерієм оптимізації проектного рішення є 
енергоекономічність – мінімум потужності 
освітлювальної установки при забезпеченні 
нормованих кількісних і якісних показників 
освітлення

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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• У проектах зовнішнього освітлення необхідно 
передбачати освітлення під'їздів до протипожежних 
джерел води, якщо вони розташовані на 
неосвітлених частинах цих вулиць або проїздів.

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Основні вхідні дані:

• Витрати електричної енергії

• Кількість світлоточок

• Система керування

• Витрати на обслуговування

• Характеристика ЛЕП

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Реконструкція мереж освітлення:

• Проста структура

• Втрати напруги (≤4%)

• Використання самоутримного ізольованого проводу

• Антивандальне виконання пунктів живлення

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Частка джерел освітлення:

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

КременчукПокровськ
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Характеристика освітлювальних приладів:

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

Властивість ЛР ДРЛ ДНАТ LED

Економічність низька середня висока висока

Кольоропередача відмінна добра погана відмінна

Світловіддача, лм/Вт 13 30…60 до 200 до 200

Термін служби, год 1000 12000 32000 100000

Плавне регулювання 

потужності
+ - - +

Ввімкнення швидке тривале тривале швидке 
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Заміна освітлювальних приладів:

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

№ Характеристика ДРЛ250 LED 80Вт

1 Споживана потужність, Вт 280 80

2
Освітленість  при  висоті встановлення 

9м, лк
24 24

3 Середньодобовий час роботи, год 10,5 10,5

4 Споживання в місяць, кВт·год 88,2 25,2

5 Річна економія, кВт·год 756,0

6 Термін експлуатації, тис. год 11 100 

7 Зменшення викидів СО2, т ~0,7
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Інтелектувальна система управління зовнішнім
освітленням (ІСУЗО):

• Управління системою автоматично, дистанційно або в
ручному режимі.

• Вимірювання показників якості електричної енергії.

• Облік електричної енергії.

• Моніторинг, збереження інформації про стан обладнання.

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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(ІСУЗО). Продовження:

• Реєстрація аварійних ситуацій.

• Прогнозування технічного стану елементів системи.

• Плавне регулювання освітленості.

• Інтеграція з іншими системами диспетчеризації.

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Ефект впровадження ІСУЗО:

• зменшення енергоспоживання;

• зменшення експлуатаційних витрат;

• збільшення терміну експлуатації джерел світла.

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Схема ІСУЗО:

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Ефект від впровадження заходів:

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Проекти із впровадженням АДЕ:

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Параметри ліхтарів із сонячними батареями:

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

Характеристика Показник

Потужність, Вт 20-150

Висота встановлення, м 6-12

Потужність сонячного модуля, Вт 60-300

Тип акумулятору
свинцево-кислотний, 

гелієвий

Ємність акумулятору, А∙год 80-140

Робочий час в день, год 6-12

Кількість днів автономної роботи 2-3
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Заміна світлофорів на LED та інтеграція в
автоматизовану систему управління транспортом:

• регулювання транспортних потоків шляхом адаптації
до змін зовнішніх факторів.

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Витрати електроенергії:

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

2012 рік

2013 рік

2014 рік
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Приклад (Мена, 638 тис. євро):

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

• Заміна 1400 світильника

• Оновлення мереж

• Впровадження
енергомоніторингу
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Приклад (Чернівці, 1500 тис. євро):

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

• Заміна ~5000 світильника ДНаТ (25%)

• Оновлення мереж (146 км)

• Впровадження енергомоніторингу

• Впровадження ВДЕ

• Прогнозована економія: 122 тис. євро
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Приклад:

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

• На заміну ДНаТ встановлені люмінісцентні лампи заниженої
потужності та які не відповідають нормам.

• Проект по заміні ЛЛ на LED з необхідними параметрами не
призводить до зменшення споживання енергії.
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Дякую за увагу!

Олексій Соломаха
технічний експерт

olexy.solomakha@gmail.com
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Вода та стоки 
 

 
 
     

  Удовик Андрій, Технічний  експерт 
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Постачання води 
вимірювання споживання води 
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Учет водопотребления  

• Квартирный учет 
 

• Домовой учет 
 

• Разница в показаниях (+/-) 
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Счетчики воды Siemens 
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Счетчики воды Powogaz 

Беспроводной радиомодуль AT-WMBus для 
дистанционной передачи данных со 
счетчиков воды Powogaz это электронный 
радиомодуль, устанавливаемый 
непосредственно на механизм счетчика. 
Работает на основе современного 
микропроцессорного чипа. Съем 
показаний со счетчика воды происходит 
при помощи трех оптических датчиков. 
Показания, снятые со счетчика воды, 
передаются беспроводным методом, 
который разработан специально для 
систем дистанционного считывания 
данных с приборов учета. 
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 Классификация  приборов учёта воды: 

  - по принципы действия: 

• тахометрические,  

• электромагнитные,  

• ультразвуковые,  

• вихревые;  

   - по  классам точности – А, В, С, D.  

   (самый простой и дешевый класс – A,  
     высокоточный – D).  
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  Системы водоснабжения  
могут классифицироваться по ряду признаков: 

По назначению: 
    - системы водоснабжения населенных мест 

 (городов, поселков), 
    - системы производственного водоснабжения, 
    - системы сельскохозяйственного   
 водоснабжения, 

- системы противопожарного водоснабжения, 
- комбинированные системы водоснабжения  

(хозяйственно-производственные,  
хозяйственно-противопожарные и т. д.). 
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 По способу подачи воды: 
 - самотечные (гравитационные), 

 - с механизированной подачей воды (с помощью 

насосов), 

 - зонные (в одни районы самотеком, в другие 

насосами). 
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 По характеру используемых природных 
источников : 
 - получающие воду из поверхностных источников 

(речные, озерные и т. д.), 

 - получающие воду из подземных источников 

(родниковые, артезианские и т. д.), 

 - смешанного типа. 

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Implemented by Energy Cities-led Consortium 

www.eumayors.eu www.com-east.eu  

Схема централизованной  
системы водоснабжения 
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Принципиальная схема 

централизованного водоснабжения  
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 Водозаборные сооружения 
состоят из ряда основных инженерных объектов: 

  - водозаборное устройство со станцией первого подъема 

(погружные насосы); 

 - узел учета воды из водосчетчиков - расходомеров; 

 - водоподготовка для доведения качества воды до норм  

  питьевой воды; 

 - резервуар чистой воды (РЧВ); 

 - резервуар пожарного запаса (пожарный резервуар); 

 - насосная станция второго подъема для поддержания 

 давления и подачи воды потребителю в требуемом объѐме; 

 - водонапорная башня (альтернатива насосной станции  

  второго подъема); 

 - станция пожаротушения (пожарные насосы); 

 - дренажная система, выполняет отвод вод при аварийном 

 переполнении резервуаров, подтоплении  

  водозаборных сооружений. 

 - контрольно-измерительные приборы автоматики (КИП и А)  
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Схема водозаборного узла 
  из артезианской скважины  
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Основные технологические процессы 

 обработки воды 
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Дренажні системи 
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Дренажные системы - замечательное 
решение поверхностного водоотвода, 
который работает как для сбора, так и для 
надежного отвода всех поверхностных 
территориальных вод в современную 
ливневую канализацию. 
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Система ливневой канализации 
обеспечивает эффективное отведение 
дождевых вод. К тому же такое устройство 
препятствует размыванию фундамента, 
подтоплению подвальных помещений, 
заболачиванию грунтов на придомовой 
территории. 
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Ливневая канализация – сложная инженерная система, 
состоящая из ряда взаимодополняющих элементов.  
Она включает в себя: 
•ливневые лотки, желоба, каналы;   
•дождеприемные колодцы; 
•пескоуловители; 
•коллекторы; 
•канализационные трубы; 
•смотровые колодцы. 
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Очікувана економія (в грошах та 
натуральних одиницях) від 

впровадження заходів в секторі води  
та водовідведення 
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• Канализационные насосные станции КНС (3% … 8%) 
 

• Водопроводные насосные станции ВНС (20% .... 60%) 
 

• Повысительные районные станции ПНС (20% .... 80%) 
 

• Очистные сооружения (5% .... 20%) 
 

• Ливневая канализация (-100%) 
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Планування та поводження зі 
стоками 
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Принципиальная схема системы водоотведения  

Водоотведение (канализация)  
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Основными элементами системы     
   водоотведения являются: 

  

• канализационная сеть - система трубопроводов, каналов и 
сооружений для сбора и отведения сточных вод;  

• канализационная насосная станция - сооружение, оборудованное 
насосносиловой установкой для принудительного 
транспортирования сточных вод;  

• станция очистки сточных вод - комплекс зданий, сооружений и 
устройств для очистки сточных вод и обработки осадков 
(образовавшихся в процессе очистки загрязнений);  

• выпуск сточных вод - трубопровод, отводящий очищенные сточные 
воды в водоем или на рельеф. 
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Системы очистки сточных вод  
 Очистка сточных вод – комплекс мероприятий по 

удалению загрязнений, содержащихся в бытовых и 
промышленных сточных вод.  

Обычно осуществляется в КОС установках. 

  

 Очищение происходит в несколько этапов: 

• механический 

• биологический 

• физико-химический 

• иногда дезинфекция сточных вод. 
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Сооружения для механической очистки сточных 
вод: 

 

• решетки (или УФС – устройство фильтрующее 
самоочищающееся) и сита; 

• песколовки; 

• первичные отстойники; 

• мембранные  элементы; 

• септики. 
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  Танк-отстойник первичной очистки  
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Септик 
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Биологическая очистка предполагает деградацию 
органической составляющей сточных вод 
микроорганизмами (бактериями и простейшими). 
На данном этапе происходит минерализация 
сточных вод, удаление органического азота и 
фосфора, главной целью является снижение БПК5. 
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Для улучшения параметров очистки могут быть 
применены различные химические методы, как, 
например, дополнительная седиментация (оседание 
частиц дисперсной фазы в жидкости или газе под 
действием гравитационного поля или центробежных 
сил) фосфора солями Fe и Al, хлорирование, 
озонирование, а также физико-химические методы, 
такие как электрофлотация (Метод основан на 
проведении электролиза воды на нерастворимых 
электродах и флотационном эффекте.  
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Для окончательного обеззараживания сточных вод 
предназначенных для сброса на рельеф местности или в 
водоем применяют установки ультрафиолетового 
облучения. 

 

Для обеззараживания биологически очищенных сточных 
вод, наряду с ультрафиолетовым облучением, которое 
используется, как правило, на очистных сооружениях 
крупных городов, применяется также обработка хлором 
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Вопросы и ответы 

Спасибо за внимание! 
 

Andr_udovik@ukr.net  
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Поводження з відходами

Олексій Соломаха
технічний експерт

olexy.solomakha@gmail.com

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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В Україні захоронюється близько 46,5 млн м³
побутових відходів.

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

Поводження з відходами:
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Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Funded by the European Union 
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Кошти спрямовані на розвиток сфери
поводження з ТБО в Україні, млн грн
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Funded by the European Union 
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Потреба у нових полігонах для України, од
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Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

Заглиблені контейнери для збору ТПВ
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Ефект від впровадження:

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Заглиблені контейнери:
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Заглиблені контейнери (використання для рекламних
оголошень):

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Крани маніпулятори (м. Обухів):
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Пресування відходів:

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative
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Сортувальна лінія:
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Організація утилізації ТПВ:
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Дякую за увагу!

Олексій Соломаха
технічний експерт

olexy.solomakha@gmail.com
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Funded by the European Union  

under the EU4Energy  Initiative 

 

Технології та технічні рішеннѐ длѐ ЦТС. 
Кращі практики ЄС та українських міст 

 
 
 
     

  Удовик Андрій, Технічний  експерт 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ 
 

 

• Зберегти те, що ю 
• Приклад Литви, м. Бахмач 
• Індивідуальне опаленнѐ: екологіѐ, 

безпека, вигода длѐ квартири та длѐ 
будинку 

• Перехід на місцеві види палива 
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Характеристики Індивідуальні системи 

теплопостачаннѐ 

Централізовані системи 

теплопостачаннѐ 

Комфорт длѐ споживачів  + 

більший, легкість 

регуляваннѐ, можливість 

раніше почати 

опалявальний сезон і 

пізніше його закінчити. 

Психологічний комфорт, 

плата тільки за реально 

спожите тепло. 

Можливість виклячити 

систему опаленнѐ у разі 

від’їзду. 

- 

менший 

Надійність + 

вища, незалежність від 

аварій в системах ЦТ 

- 

нижча, в основному, через 

незадовільний стан тепломереж 

Вартість теплової енергії  + 

ѐк правило, нижча, ніж в 

ЦТ 

- 

ѐк правило, вища 

Екологічні характеристики 

длѐ споживачів  

- 

гірші, особливо в будинках 

з відсутністя димоходів. 

Відомі випадки виведеннѐ 

димоходів через 

бокові  стіни під вікна 

сусідам зверху. 

+ 

кращі, повна екологічна безпека 

длѐ споживачів 
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Безпека  дл

ѐ 

споживачів  

- 

гірша, ризик отруюннѐ чадним 

газом і вибухонебезпечність 

+ 

краща, відсутність ризику отруюннѐ 

чадним газом і вибухів длѐ споживачів 

Можливість 

диверсифік

ації видів 

палива 

- 

обмеженість видів палива 

виклячно природним газом 

  

+ 

можливість роботи на біопаливі, побутових 

відходах, скидному теплі технологічних 

процесів, інше 

Можливість 

застосуванн

ѐ більш 

ефективних 

схем 

виробництв

а теплової 

енергії 

- 

обмеженість обладнаннѐ 

переважно котлами 

  

+ 

можливість застосуваннѐ  ТЕЦ, 

когенераційних установок, утилізаторів, 

конденсаційних  економайзерів, теплових 

насосів, баків – акумулѐторів, інше. 

Конденсаційні економайзери 

забезпечуять  підвищеннѐ ККД котла на 10-

14%, що еквівалентно економії до 20 

м3 газу на 1 Гкал. 

Питаннѐ 

обігріву 

багатокварт

ирного 

будинку ѐк 

цілісного 

об’юкту 

- 

Можливість «паразитного» 

обігріву за рахунок сусідніх 

приміщень. Невирішеність 

питань оплати обігріву місць 

загального призначеннѐ 

(під’їзди, підвали, горища). 

+ 
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Вид палива або 

енергоносіѐ 

Вартість 

(на квітень 2018 р.), 

грн./т без ПДВ 

Нижча теплотворна 

здатність, МДж/кг 

Вартість одиниці енергії в 

паливі, або енергоносії, 

грн./ГДж без ПДВ 

  А Б А/Б 

Природний газ длѐ 

населеннѐ 
5798 грн./тис. м3 34,0 МДж/м3 171 

Природний газ длѐ 

промисловості 
8686 грн./тис. м3 34,0 МДж/м3 256 

Вугіллѐ 2800 25,0 112 

Мазут 9000 42,0 214 

Електроенергіѐ 1,91 грн./кВт∙год - 531 

Деревна тріска 1000 10,1 99 

Дрова 870 13,4 65 

Пелети з деревини 2900 17,0 171 

Пелети з лушпиннѐ 1600 17,5 91 

Тяки соломи чи 

стебел кукурудзи 
900 14,6 62 
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Висновки:  

 
 

• Майбутню систем ЦТ, що використовуять тільки природний газ, не 
виглѐдаю оптимістичним. Вони програять і прогнозовано будуть програвати 
конкуренція індивідуальним системам теплопостачаннѐ на газу, що вестиме до 
подальшого зменшеннѐ долі ЦТ та ще більшій залежності систем теплопостачаннѐ 
від природного газу. 
1.Вбачаюмо один стратегічний вихід длѐ систем ЦТ – вони повинні генерувати тепло 
суттюво (на 20-40%) дешевше, ніж індивідуальні системи теплопостачаннѐ на газу. 
2.Досѐгти цього можливо, запровадивши рѐд технічних і організаційних заходів:  
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• перехід на більш дешеві види палива, в першу чергу, на біопалива;  
• перехід на більш ефективні технологічні схеми генерації теплової енергії (ТЕЦ, 

когенераційні установки, застосуваннѐ утилізаторів чи конденсаційних 
економайзерів, баків-акумулѐторів теплової енергії);  

• спрощеннѐ і гарантуваннѐ підкляченнѐ до теплових мереж ЦТ незалежних 
виробників теплової енергії там, де це доцільно з оглѐду на масштаби системи, 
сприѐннѐ приюднання нових споживачів;  

• перехід від принципу «витрати +» в тарифоутворенні на виробництво і 
транспортуваннѐ теплової енергії до принципів стимуляячого тарифоутвореннѐ 
з урахуваннѐм довгострокових інвестиційних планів длѐ підвищеннѐ 
ефективності систем ЦТ;  

• держава повинна зафіксувати ѐк ціль збереженнѐ, модернізація і підвищеннѐ 
частки систем ЦТ, розробивши відповідні програмні документи на середньо- та 
довгострокову перспективу. Повинен бути також запроваджений принцип 
зонуваннѐ територій міст, що вклячатиме зони ЦТ і зони автономного чи 
індивідуального теплопостачаннѐ.  
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Котельная 
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Принципиальная схема отопительной котельной 

11 

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Implemented by Energy Cities-led Consortium 

www.eumayors.eu www.com-east.eu  

Основное и вспомогательное оборудование котельной 
Котел – самый важный агрегат. С его помощью происходит нагрев  

теплоносителя или получение пара. 

 В системах теплоснабжения обычно встречаются водогрейные котлы; 

 Газовые котлы доминируют в системах теплоснабжения стран  

бывшего СССР; 

 Материал изготовления чугун или сталь  в зависимости от  используемого 

вида топлива. Например, в случае использования  твердого топлива на 

стальных стенках котла происходит отложение  серы, из-за чего срок 

службы котла сокращается. Выходом из этого  может стать 

использование чугунных котлов, но они тоже обладают  одним 

недостатком: являются слишком большими и громоздкими; 

 Расчетные параметры: температура воды 95-120 °С; давление 2-6 бар; 

 Средний КПД котла составляет 85-92%; 

 Ресурс  работы  котла не  менее  15  лет  при  условии правильной  

эксплуатации и своевременного обслуживания; 

 Удельный расход условного топлива на производство тепловой  

энергии для котельной Ву = 155 - 205 кг у.т./Гкал; 

12 
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Основное и вспомогательное оборудование котельной 

Горелки или предтопки - функциями любых горелок (газовые,  

дизельные), а также предтопков (твердое топливо), являются  

подготовка, смешение топлива, воздуха и сжигание полученной  

горючей смеси в камере сгорания или топке котла, за счет чего  

происходит нагрев теплоносителя в котле. Для сжигания твердого  

топлива часто используется наклонно-переталкивающая  

колосниковая решетка. 

 
 Обычно подбираются под технические требования котлоагрегата; 

 Важнейшая характеристика эффективности работы горелочного  

устройства является диапазон регулирования мощности  

(модуляция мощности). Например современные газовые горелки  

имеют диапазон 10-100% ,что позволяет более точно  

регулировать мощность котла, особенно в переходный период  

(оттепель); 

 Должны обеспечиваться экологические нормы по выбросам  

загрязняющих веществ; 

13 
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Основное и вспомогательное оборудование котельной 

Система топливоподачи: 

 Газовое оборудование: газорегуляторные установки ГРУ, газорегуляторные пункты ГРП,  

регуляторы давления газа, газовые фильтры, запорная и предохранительная  

арматура, контрольно-измерительное оборудование (счетчики, датчики,  

манометры, термометры, напорометры); 

 

 Твердотопливное оборудование: оперативный склад топлива (на 5-7 дней), часто  

встречается ручная подача топлива. Современные твердотопливные котельные  

оборудованы автоматической системой подачи топлива с применением шнекового  

питателя, промежуточный бункер, измельчителя. 

14 
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Основное и вспомогательное оборудование котельной 

Насосное оборудование: 

Насосы необходимы для равномерной подачи теплоносителя и его отпуска, 

транспортировки теплоносителя по трубам к тепловому источнику и циркуляции  

теплоносителя. По типу насосы бывают: 

 Сетевые – для циркуляции теплоносителя в системе; 

 Питательные – для подачи воды к котлам; 

 Циркуляционные – для обеспечения заданного напора воды у потребителя; 

 Подпиточные – для восполнения системы водой из внешних источников; 

Количество насосов рассчитывается исходя из производительности котельной. При  

этом в некоторых случаях обязательна установка резервного насоса. 

15 
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Основное и вспомогательное оборудование котельной 

Системы автоматизации, связи и сигнализации, контроля и пожарной 

безопасности: 

 Современная котельная обычно полностью автоматизированная.  

Она работа без постоянного присутствия персонала, но под  

постоянной диспетчеризацией и контролем посредством вывода  

информации о параметрах работы котельной на дистанционном  

пульте управления. 

 В случае аварийных ситуаций, например прекращение подачи 

топлива к горелкам, понижение/повышение  

воды/пара/масла, повышение/понижение уровня 

давления 

воды, 

исчезновение электрического напряжения, повышение/понижение  

температуры воды/масла на выходе и т.п., информация о них  

поступает на пульт управления котельной. 

 Для оповещения o поломке оборудования должна быть 

предусмотрена система сигнализации (звуковая, световая). При  

этом автоматически происходит отключение вышедшего из строя  

оборудования и ввод в работу резервного оборудования. 
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Основное и вспомогательное оборудование котельной 
Системы водоочистки и водоподготовки: 

Система водоподготовки в котельных необходима для очистки воды перед поступлением в котлы 

или тепловые 

деминерализации 

сети от механических примесей и растворенных загрязнителей, 

и умягчения. Это предотвращает образование накипи на котельном 

оборудовании, образование коррозии и вспенивание котловой воды и унос солей с паром. 

Методы очистки: 

 Механическая фильтрация; 

 Обратный осмос; 

 Известкование, 

 Ультрафильтрация; 

 Дехлорирование; 

 Натрий-катионирование; 

Мембранный расширительный бак: 

Необходим в составе котельных, так как они предотвращают повышение давления воды (при  

подогреве воды происходит ее расширение и, соответственно, увеличение ее объема),  

возможность гидроудара и компенсируют ее объем. Баки также удаляют образовавшийся воздух  

в результате нагрева теплоносителя. 

17 
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Основное и вспомогательное оборудование котельной 

Системы дымоочистки, газоходы и дымовые трубы: 

Отходящие дымовые газы должны очищаться, так как содержат примеси в виде оксидов азота  

NOx, серы SO₂, монооксид углерода CO, а так же твердых частиц в виде золы. Газообразные  

примеси обычно регламентированы и регулируются параметрами горения в топке. Твердые  

частицы удаляются механическим путем с помощью циклонов, рукавных фильтров и  

электрофильтров. 

 

В случае затрудненного естественного рассеивания отработанных газов и дыма (в случае  

отсутствия естественной тяги) строятся дымовые трубы разных конструкций. Газоходы же тянутся  

от котлов и крепятся перпендикулярно к дымовым трубам. 

Дымовые трубы бывают следующих конструкций: 

 

 дымовая труба на ферме 

 дымовая труба на растяжках 

 дымовая труба на мачте 

 фасадная дымовая труба 

 самонесущая дымовая труба 

18 
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Показатели мощности 

Размер выработки тепловой энергии пропорционален показателям

 производимой  электроэнергии. 

Рабочее соотношение: 1 кВт электроэнергии к 1,2-2 кВт тепловой энергии; 

 

 

 

Устройство 

В состав мини-ТЭЦ входят 4 ключевых элемента: 

 Газопоршневая установка или микротурбина требуемой мощности; 

 Система утилизации тепла – использование тепла для отопления и ГВС; 

 Пиковая котельная (если требуется) – Стабилизация теплоснабжения в период  минимальной 

загрузки турбины мини-ТЭЦ путем обеспечения качественного и постоянного  

теплоснабжения в нужном объеме вне зависимости от уровня загрузки когенерационной  

установки; 

 Автоматика, система управления и контроля. 

 

 

Режимы 

функционирования 

Возможность функционирования в трех режимах: 

 Электроснабжение –производство только электроэнергии; 

 Когенерация – производство одновременно тепло- и электроэнергии; 

 Тригенерация – производство и тепло-, и электроэнергии, а также холода. Благодаря этому  

мини-ТЭЦ может быть использована в холодные сезоны для обогрева, а в теплые – для  

охлаждения. 

 

Топливо 

 Газ: природный газ магистральный, природный газ сжиженный, попутный нефтяной газ,  

биогаз и другие горючие газы; 

 Жидкое топливо: нефть, мазут, дизельное топливо, биодизель и другие горючие жидкости; 

 Твердое топливо: уголь, древесина, торф и прочие разновидности биотоплива. 

ТЭЦ (когенарационная установка) 
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Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные  

станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников  

тепловой энергии до потребителей для обеспечения коммунально-бытовых нужд (отопление,  

вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд. Трассы тепловых сетей не могут  

быть сделаны произвольно, по субъективному желанию, они выполняются в соответствии с  

указаниями нормативной документации (СНиП, ГОСТ, пр.) и строго регламентированы. 

Тепловые сети подразделяются на: 

 Первичные магистральные теплосети – соединяющие тепловой пункт с  

теплогенерирующими предприятиями; 

 Вторичные (разводящие) теплосети – соединяющие тепловой пункт с конечными 

потребителями. 

Участок тепловой сети, непосредственно соединяющий тепловой пункт и магистральные 

теплосети, называется тепловым вводом. 
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Температурный график работы тепловой сети 

Температурный график тепловых сетей дает возможность поставщикам теплопередающих компаний  

устанавливать режим соответствия температуры передаваемого и возвратного теплоносителя 

среднесуточным  температурным показателям окружающего воздуха. Иначе говоря, в отопительный 

период для каждого  населенного пункта разрабатывается температурный график теплоснабжения (в 

небольших поселениях –  температурный график котельной), который обязывает тепловые станции разного 

уровня обеспечивать  технологические условия поставки теплоносителя (горячей воды) потребителям. 

Регулирование температурного графика подачи теплоносителя может осуществляться несколькими 

способами: 

 количественным (изменение расхода подаваемого в сеть теплоносителя); 

 качественным (регулировка температуры подводящих потоков); 

 временным (дискретная подача горячей воды в сеть). 

 

Исходные данные для построения температурного графика конкретной теплогенерирующей станции: 

 температуры наружного воздуха Tнв; 

 воздуха в здании Tвн; 

 теплоносителя в подающем (T1) и обратном (T2) трубопроводах; 

 на входе в отопительную систему здания (T3). 

 

Значения относительного расхода теплоносителя коэффициенты гидравлической устойчивости системы при 

расчете нормируются. 
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Температурный график работы тепловой сети 

Расчеты системы отопления можно провести для любого температурного графика, например: 

 Для общепринятых графиков крупных теплоснабжающих организаций 150/70, 130/70, 

115/70 °С; 

 Для местных (домовых) тепловых пунктов 105/70, 95/70 °С; 

Числитель графика показывает максимальную температуру воды на входе в систему, 

знаменатель – на выходе. 

22 
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Тепловой пункт (ТП) — комплекс устройств, расположенный в обособленном помещении,  

состоящий из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих  

установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления,  

преобразование, регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя  

по видам потребителей. 

Основными задачами ТП являются: 

 Преобразование вида теплоносителя; 

 Контроль и регулирование параметров теплоносителя; 

 Распределение теплоносителя по системам теплопотребления; 

 Отключение систем теплопотребления; 

 Защита систем теплопотребления от аварийного повышения параметров теплоносителя; 

 Учет расходов теплоносителя и тепла; 

http://www.eumayors.eu/
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Виды тепловых пунктов: 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – для обслуживания одного  

потребителя (здания или его части). Как правило, располагается в  

подвальном или техническом помещении здания, однако, в силу  

особенностей обслуживаемого здания, может быть размещѐн в  

отдельностоящем сооружении. 

Центральный 

обслуживания 

тепловой  пункт (ЦТП) – Используется для  

группы потребителей (зданий, промышленных 
• объектов). Чаще располагаетсѐ в отдельностоѐщем сооружении, но  может быть 
размещен в подвальном или техническом помещении  одного из зданий. 

• Блочный тепловой пункт (БТП). Изготавливаетсѐ и поставлѐетсѐ длѐ  монтажа 
в виде готовых блоков. Может состоѐть из одного или  нескольких блоков. 
Оборудование блоков монтируетсѐ очень  компактно, как правило, на одной раме. 
Обычно используетсѐ при  необходимости экономии места, в стесненных условиѐх. 
По  характеру и количеству подкляченных потребителей БТП может  относитьсѐ как к 
ИТП, так и к ЦТП. 

24 
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В типичном ТП имеются следующие системы снабжения потребителей тепловой энергией: 

Система горячего водоснабжения (ГВС) – предназначена для снабжения потребителей горячей  

водой. Различают закрытые и открытые системы горячего водоснабжения. Часто тепло из  

системы ГВС используется потребителями для частичного отопления помещений, например  

ванных комнат в многоквартирных жилых домах. 

Система отопления – предназначена для обогрева помещений с целью поддержания в них  

заданной температуры воздуха. Различают зависимые и независимые схемы присоединения  

систем отопления. 

Система вентиляции – предназначена для обеспечения подогрева поступающего в  

вентиляционные системы зданий наружного воздуха. Также может использоваться для  

присоединения зависимых систем отопления потребителей. 

Система холодного водоснабжения – не относится к системам, потребляющим тепловую  

энергию, однако присутствует во всех тепловых пунктах, обслуживающих многоэтажные  

здания. Предназначена для обеспечения необходимого давления в системах водоснабжения  

потребителей 
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Потенцил энергосбережениѐ 

27 

Основные цели модернизации системы теплоснабжения 

 Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения; 

 Повышение качества предоставляемых услуг; 

 Снижение потерь в тепловых сетях; 

 Снижение расходов потребителей; 

 Сокращение удельных энергозатрат; 
 

Основные мероприятия по повышению эффективности теплоснабжения 

 Применение высококачественных труб с системой оперативного дистанционного 

контроля; 

 Переход с качественного на количественный метод регулирования; 

 Переход на систему независимых закрытых схем с установкой ИТП; 

 Переход на систему горизонтальной разводки горячей воды в новых многоэтажных 

домах; 

 Переход на пониженный температурный график теплосети с (150/70 на 110/70 или 

95/70)  для применения эффективных предизолированных труб с ресурсом более 30 лет; 

 Перевод газовых котельных на альтернативные виды топлив (Биомасса); 
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Потенциал повышения энергоэффективности котельной: 

Индивидуальные мероприятия Экономия 

Составление руководства по эксплуатации и режимных карт 5-10% 

Поддержание оптимального коэффициента избытка воздуха до 5% 

Применение тепло-утилизаторов за котлом 15-20% 

Подогрев питательной воды в экономайзере 1% /6 ºС 

Регулярная очистка поверхностей нагрева котла 10% 

Забор теплого воздуха от тепловыделений и его подача в топку 3% 

Теплоизоляция обмуровки котла 10% 

Установка приборов учета энергоресурсов, воды и отпуска тепла 10% 

Автоматизация котельной до 30% 

Установка и модернизация водоподготовки до 5% 

Частотные приводы на насосном и тягодутьевом оборудовании 30% 

Перевод котельной на местные виды топлив (отходы произв-ва) Окуп.до 3 лет 
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Потенциал энергосбережениѐ 
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Потенциал повышения энергоэффективности тепловых сетей: 

Индивидуальные мероприятия Экономия 

Установка приборов учета тепловой энергии 20% 

Составление руководства по эксплуатации 5-10% 

Проведение своевременной промывки и химочистки системы 10% 

Гидравлическая наладка, регулировка и техобслуживание системы 15% 

Автоматизация системы ОП и установка ИТП 25-30% 

Восстановление теплоизоляции на трубопроводах системы ОП, ГВС до 10% 

Децентрализация системы ОП (в некоторых случаях) 20-30% 

Установка бака аккумулятора ГВС до 20% 

Применение частотного регулирования в насосах до 40% 

Применение экономичной водозаборной арматуры в ГВС и ХВС 20% 
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Вопросы и ответы 

Спасибо за внимание! 
 

Andr_udovik@ukr.net  
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• Заміщення біоенергетикою ~2 млрд м³/рік природного газу.

• Відповідно до Національного плану дій з ВДЕ до 2020 р.
необхідно додатково замістити 5,27 млрд м3/рік природного
газу твердим біопаливом, (загалом 7,2 млрд м³/рік в 2020 р.)

• Встановлена потужність: ЖКГ – 10%; населення – 55%;
промисловість – 35%.
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Виробництво теплової енергії об’єктами
відновлюваної енергетики
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Приклади торгових форм біопалива

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Covenant of Mayors East 

(CoM East)

Implemented by Energy Cities-led Consortium

www.eumayors.eu www.com-east.eu 

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/


Covenant of Mayors East 

(CoM East)

Implemented by Energy Cities-led Consortium

www.eumayors.eu www.com-east.eu 

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

Енергетичні рослини:

верба міскантус

Урожайність, т. с. м / га∙рік 10-12 7-21

Вологість при збиранні, % 50 15-20

Частота збирання 3-4 роки кожен рік

Термін експлуатації 25 років 15 років
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http://www.soglasheniemerov.eu/


Covenant of Mayors East 

(CoM East)

Implemented by Energy Cities-led Consortium

www.eumayors.eu www.com-east.eu 

Funded by the European Union 

under the EU4Energy  Initiative

Властивості біопалива:

• хімічний склад біопалива

• вміст золи, вологи, летючих речовин

• теплота згоряння

• характеристики плавкості золи

• об’єм і щільність біопалива
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Паливні характеристики біомаси:
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Вплив вологості на енергетичну цінність біомаси:
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Технічні особливості використання біомаси:

• Розмір котельні.

• Розміри санітарно-захисної зони та вимоги до
очищення продуктів згорання.

• Вибір типу біопалива.

• Протипожежний захист.

• Логістика, під’їзди.
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Коефіцієнт викидів для біомаси у т.ч. у складі ТПВ:

• Отриманої за критеріями сталості: 0 т / МВт∙год.

• Поза критеріями сталості: 0,41 т / МВт∙год.

• Побутові відходи: 0,33 т / МВт∙год.

• Природний газ: 0,202 т / МВт∙год.
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Вплив на довкілля:
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Логістика тюків соломи:
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Основні елементи котельні на біомасі:
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Вибір потужності котла на біопаливі:
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Вибір потужності котла на біопаливі (продовження):
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Параметри котла на біомасі (приклад):

№ Параметр Од. Потужність котла, %

33 55 80 100

1 Витрати палива кг 100 170 240 310

2 Теплова потужність кВт 396 660 960 1200

3 ККД % 85,4 86,6 87,2 90,4
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Нормативні особливості:

• Відсутність ринку біопалива.

• Відсутні національні стандарти на біопаливо.
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Особливості використання біомаси:
• залежність від атмосферних та інших умов довкілля;
• залежність виходу біомаси від обсягів щорічних урожаїв;
• періодичність природних циклів, внаслідок чого виникає

незбалансованість виробництва енергії (з її споживанням);
• до 80 % вартості складають логістичні витрати;
• необхідність створення інфраструктури зі збору,

транспортування, зберігання та постачання біомаси;
• Необхідність дублювання потужності.
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Принципи впровадження об’єктів біоенергетики:

• виконання вимог екологічного законодавства з охорони
довкілля, захисту життя і здоров’я людей;

• використання обладнання високої якості;

• виконання санітарно-гігієнічних вимог і правил;

• виконання вимог і правил безпеки праці і здоров’я на
об’єктах альтернативної енергетики.
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Приклади реалізації - тріска:

Місто Кам’янець-
Подільский

Вінниця Волинська обл.

Встановлена потужність 5,5 МВт 5,2 МВт 3,4 МВт

Вологість палива 55 % 55 % 35%

Витрата палива 5000 т / рік 5000 т / рік 2000 т / рік
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Приклади реалізації - пелети:

Місто Дніпро Житомир

Встановлена потужність 10,5 МВт 0,5 МВт

Витрата палива 5000 т / рік 130 т / рік
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Дякую за увагу!

Олексій Соломаха
технічний експерт

olexy.solomakha@gmail.com
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http://www.eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/

