УДК 504.064.2
Д. В. Варавін, Р. В. Сіпаков
Київський національний університет
будівництва та архітектури

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО
ФОНДУ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОСТІ
Розглѐнуті основні аспекти енергоефективності реконструкції житлових будинків. До
заходів із забезпеченнѐ енергетичної ефективності реконструкції споруд належать:
термомодернізаціѐ будівлі; встановленнѐ засобів обліку та регуляваннѐ споживаннѐ енергетичних
ресурсів; модернізаціѐ систем опаленнѐ, постачаннѐ гарѐчої води, вентилѐції, кондиціонуваннѐ та
освітленнѐ; використаннѐ місцевих відновляваних та/або альтернативних джерел енергії;
здійсненнѐ перевірки за станом систем опаленнѐ, вентилѐції, кондиціонуваннѐ і гарѐчого
водопостачаннѐ будівель відповідно до законодавства; здійсненнѐ інших заходів із підвищеннѐ
енергоефективності.
Ключові слова: екологічна безпека, термомодернізаціѐ будівлі, енергоефективность
реконструкції.

В статье рассмотрены основные аспекты энергоэффективности реконструкции жилых
домов. К мерам по обеспечения энергетической эффективности реконструкции сооружений
относѐтсѐ: термомодернизациѐ зданиѐ; установление средств учета и регулированиѐ потреблениѐ
энергетических ресурсов; модернизациѐ систем отоплениѐ, снабжениѐ горѐчей воды, вентилѐции,
кондиционированиѐ и освещениѐ; использование местных возобновлѐемых и / или
альтернативних источников энергии; осуществлениѐ проверки по состоѐния систем отоплениѐ,
вентилѐции, кондиционированиѐ и горѐчего водоснабжениѐ зданий в соответствии с
законодательством; осуществление других мероприѐтий по повышения энергоэффективности.
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The paper discusses the main aspects of the energy renovation of residential buildings.
Measures to ensure the energy efficiency reconstruction of buildings are: thermo-building; the
establishment of the accounting system and regulation of energy consumption; modernization of
heating systems, hot water supply, ventilation, air conditioning and lighting; the use of local renewable
and / or alternative energy sources; of the test as the heating, ventilation, air-conditioning and hot
water supply of buildings in accordance with the law; implementation of other measures to improve
energy efficiency.
Keywords: environmental safety, thermo modernization of buildings, energy efficiency
renovation.

Постановка проблеми. Затвердженнѐ державної екологічної політики Верховноя Радоя
длѐ України ю важливим кроком у формуванні нового екологічного світоглѐду. В зв’ѐзку з цим
особливої актуальності набуваю завданнѐ її гармонізації з ювропейськоя політикоя, регламентом з
екологічного управліннѐ та міжнародними стандартами серії ISO 14000.
Україна ю одніюя з країн світу, де енергіѐ використовуютьсѐ неефективно (рис. 1) *1+.
Зважаячи на енергозалежність, енергозбереженнѐ ю пріоритетним напрѐмом політики нашої
держави.

Рис. 1. Енергоємність ВВП країн світу, кг у.п./$ США [1]
Екологічна політика України реалізуютьсѐ виконаннѐм спеціально розроблених екологічних
планів дій або програм. Її впровадженнѐ також здійсняютьсѐ шлѐхом інтегруваннѐ екологічних
вимог та пріоритетів у секторальній стратегії, програми розвитку або плани дій, конкретні проекти.
На сучасному етапі розвитку природоохоронної діѐльності надзвичайно важливого
значеннѐ набули екологічні плани дій, що розроблѐятьсѐ і реалізуятьсѐ на національному рівні у
сфері енергозбереженнѐ. Усе це потребую пошуку оптимальних технічних рішень теплової
модернізації з урахуваннѐм досвіду проектуваннѐ, будівництва та реконструкції об’юктів, що
представлѐять найбільш поширені типові серії масової забудови.
Енергозбереженнѐ в нашій державі маю більш високий пріоритет у порівнѐнні з
модернізаціюя енергетики, тому його необхідно розглѐдати ѐк додаткове, цілком реальне і
ефективне «джерело» паливно-енергетичних ресурсів. Зважаячи, що значна частина витрат міст
та населених пунктів йде на покриттѐ комунальних послуг, питаннѐ підвищеннѐ
енергоефективності ю надзвичайно актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Житловий сектор України ю одним з найбільших
споживачів теплової та електричної енергії. Українські будівлі споживаять більше енергії на
квадратний метр, ніж будівлі Західної Європи з подібними кліматичними умовами *1+. Переважна
частина житлового фонду складаютьсѐ з багатоквартирних будинків з централізованим тепло- та
електропостачаннѐм. Більше половини викидів парникових газів в енергетичному секторі
житлового фонду припадаю на опаленнѐ приміщень *2+. Така ситуаціѐ обумовлена низьким рівнем
теплозахисту огороджувальних конструкцій, відсутністя в багатьох випадках енергозберігаячого

інженерного обладнаннѐ, засобів автоматизації та обліку теплоти. В країні не існую методологічно
стандартизованої системи збору даних по енергоспоживання в окремих будівлѐх.
Длѐ вирішеннѐ питаннѐ енергоефективності, слід враховувати комплексну оцінку
екологічної безпеки, ѐка ґрунтуютьсѐ на оцінці ризику, що виникаю внаслідок тіюї чи іншої діѐльності
в паливно-енергетичному комплексі. Передові країни світу керуятьсѐ концепціюя “pollution
prevention pays” (“витрати на попередженнѐ забрудненнѐ”) і приділѐять велику увагу
природоохоронним заходам, випуску екологічно чистої продукції; впровадження оріюнтованої
стратегії економічного зростаннѐ ѐк юдиного перспективного напрѐму досѐгненнѐ стійкого
розвитку.
Екологічна безпека будівель, споруд і обслуговуячих їх систем останнім часом викликаю
широкий інтерес у фахівців. В даний час цѐ тема набула особливої актуальності в силу об'юктивної
необхідності та реакції громадськості на зростаннѐ числа прикладів зміни клімату і навколишнього
середовища в результаті діѐльності лядини.
Більшість житлових будинків збудовані до 1990 року (рис. 2). Тому модернізаціѐ та
реконструкціѐ житлового фонду України ю одним із варіантів рішеннѐ проблеми
енергозбереженнѐ та екологічної безпеки.
Найбільш доцільним ю зменшеннѐ потреби будівель в енергії. Адже економіѐ 1% енергії у
споживача економить ~3% енергії на джерелі. Джерела та структура енергоспоживаннѐ житлового
сектору за типами первинної енергії показані на рисунку 3. Як можна бачити, основним джерелом
енергії ю природний газ.
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Рис. 2. Розподіл житлового фонду України за роками
спорудження

Рис. 3. Джерела та структура енергоспоживання
житлового сектору за типами первинної енергії
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фонду будівель може бути значно знижена, а тому покращуютьсѐ економічна доцільність
застосуваннѐ комбінованих схем забезпеченнѐ енергіюя з застосуваннѐм нетрадиційних джерел
енергії *6+.
Енергоспоживаннѐ будівель в Україні – до 600 кВт•год/(м2•рік), а за новими вимогами маю
становити до 75-100 кВт•год/(м2•рік). В країнах ЄС введена вимога щодо переходу найближчим
часом у новому будівництві до стандарту «пасивна будівлѐ» – 15 кВт•год/(м2•рік).
Тепловтрати будівлі оріюнтовно розподілѐятьсѐ наступним чином: з вентилѐційним
повітрѐм – 30-40%; через стіни – 20-30%; через вікна – 15-25%; через дах – 10-25%; через підвал –
3-6%. Тому збереженнѐ теплоти у будинках можна досѐгнути за рахунок утепленнѐ стін,
перекриттів, заміни або ущільненнѐ вікон. Починати потрібно насамперед з вікон.
Показник, що характеризую перший спосіб тепловтрат – це опір теплопередачі вікна R, м2
К/Вт. За діячими вимогами в Україн цей показник становить: R=0,75 м2·К/Вт (основна частина
України); R=0,6 м2·К/Вт (південні області України, Закарпаттѐ, Крим). Ущільненнѐ, реставраціѐ,
модернізаціѐ існуячих вікон може призвести до тих самих результатів, що і встановленнѐ нових
вікон, але цей захід значно дешевший. Нанесеннѐ теплозберігаячої плівки на вікна даю хороші
результати, температура в приміщенні зростаю на 3-4 оС. Таким чином, втрати теплоти через вікна
зменшуютьсѐ на 25%.
Зменшити тепловтрати через вхідні двері можна за рахунок тамбура між дверними
полотнами (економіѐ до 35%).
Длѐ утепленнѐ горищ користуютьсѐ популѐрністя метод, при ѐкому простір між дахом та
плитоя перекриттѐ заповняютьсѐ теплоізоляячим матеріалом на основі спіненого поліуретану.
Длѐ ізолѐції горищних перекриттів застосовуять також насипні матеріали типу керамзиту, ѐкий
викладаютьсѐ на фольгу, а зверху виконуютьсѐ стѐжка чи накладаятьсѐ дошки.
Термоізолѐція перекриттѐ над підвалом можна здійснявати методом наклеяваннѐ
теплоізолѐційних плит на стеля підвалу або на підлогу першого поверху. Хоча в другому випадку
зменшуютьсѐ корисна висота приміщеннѐ, проте часто дуже складно технічно виконувати роботу
першим методом, зважаячи на велику кількість комунікацій, ѐкі необхідно перекладати у
підвальному приміщенні. При утепленні підлоги у приміщеннѐх потрібно використовувати плити з
підвищеноя несучоя здатністя.
У більшості житлових будинків система вентилѐції ю природноя, з надходженнѐм свіжого
повітрѐ через нещільності огороджень, виведеннѐ відпрацьованого повітрѐ здійсняютьсѐ через
вентилѐційні канали в кухні та санвузлах. Підвищеннѐ теплозахисних властивостей будівель,
масова установка склопакетів призвели до погіршеннѐ інфільтрації, а витѐжна система не працяю
належним чином. Це призводить до погіршеннѐ мікроклімату приміщень, що створяю значні
проблеми, оскільки обмін повітрѐ необхідний длѐ комфорту і видаленнѐ надлишків вологи.
Утепленнѐ стін здійсняютьсѐ у відповідності з ДБН В.2.6-33. Конструкції із фасадноя
теплоізолѐціюя з утеплявачами на органічній та мінеральній основах, ѐкі маять групи горячості Г1
та Г2, можуть застосовуватись длѐ малоповерхових та багатоповерхових будинків, а з негорячоя
(НГ) тепловоя ізолѐціюя – длѐ всіх типів будинків згідно з класифікаціюя ДБН В.1.1-7. До негорячої
теплової ізолѐції (НГ), ѐк правило, відноситьсѐ мінеральна вата (кам’ѐна та склѐна), але вона може
бути і класу Г1 або Г2, ѐкщо сполучними елементами між волокнами мінеральної вати виступаять
горячі полімерні матеріали, що підтримуять горіннѐ. Пінопласт, ѐкий дозволѐютьсѐ

використовувати в будівництві маю бути маркований ѐк ПСБ-С (самозатухаячий) і відноситись до
групи горячості Г1 або Г2. Пінопласт марки ПСБ відноситьсѐ до класу Г3 і Г4 та заборонений длѐ
використаннѐ в системах теплоізолѐції.
За діячими вимогами та нормами рекомендовано утепленнѐ стін з зовнішньої сторони
будівлі. Проте існую рѐд будівель, длѐ ѐких утепленнѐ можливе лише з середини приміщеннѐ
(наприклад, історичні будівлі), в результаті більша частина стіни опинѐютьсѐ в зоні низьких
температур, відбуваютьсѐ зміщеннѐ точки роси всередину приміщеннѐ і зміняютьсѐ рух вологи
через конструкція (рис. 4). В зимовий період водѐна пара, що утворяютьсѐ всередині приміщеннѐ
за рахунок життюдіѐльності лядини, конденсуячись, починаю накопичуватисѐ між ізолѐціюя і
внутрішньоя поверхнея стіни, ѐка починаю накопичувати вологу. Це призводить до розвитку на
поверхнѐх стін грибів, результати життюдіѐльності ѐких усунути надзвичайно важко.
Сучасна розробка утепленнѐ стін – теплоізолѐційна штукатурка, даю змогу суттюво
полегшити навантаженнѐ на конструкція і фундамент. Перевага ціюї технології – властивість
«дихати», висока паропровідність, можливість усуненнѐ містків холоду, пожежобезпечність,
подовжений термін придатності. Проте, зважаячи на те, що цѐ технологіѐ ще недостатньо
вивчена, з вибором виробника даних матеріалів потрібно бути дуже уважним і обов’ѐзково
вимагати сертифікат випробувань, ѐкий підтвердить декларовані показники. За сучасних вимог
ефективний шар утеплявача повинен бути близько 10-15 см, але не менше.
Клаптикове утепленнѐ стін, ѐке практикуютьсѐ сьогодні в Україні, дуже небезпечне з
поглѐду термодинаміки: через різниця температур під утепленоя і неутепленоя стіноя може

Рис. 4. Розміщення точки роси на зовнішніх стінах для різних варіантів: утеплення
зсередини, без утеплення та утеплення ззовні
початись виламуваннѐ стіни, утвореннѐ тріщин, затіканнѐ води і руйнуваннѐ, тощо.

Суттюве подорожчаннѐ теплоносіїв викликало у населеннѐ цілком зрозуміле бажаннѐ
утеплити свою житло, і тим самим зменшити витрати на опаленнѐ. Однак, піддавшись хвилі паніки,
ляди не завжди реально оціняять всі можливі ризики від нефахового здійсненнѐ утепленнѐ
багатоповерхівок. У зв’ѐзку із стихійним утепленнѐм фасадів до фахівців управліннѐ житловокомунального господарства, благоустроя та екології уже почастішали скарги від сусідів, у ѐких
стіни починаять сиріти та вкриватисѐ грибком. Все це – результат утвореннѐ конденсату водѐного

пару на поверхні стін в найхолодніших місцѐх, ѐкий ще називаять «точкоя роси», що зумовлений
наѐвністя надмірної вологості. Як показую практика, на поѐву таких недоліків впливаю також
відсутність дверей на кухні та належної витѐжки. Найчастіше схожі проблеми виникаять на
перших поверхах, з північної сторони будівлі або внаслідок розгерметизації міжпанельних швів.
Утепленнѐ фасадів будинків за допомогоя пінопласту таки даю помітний ефект (при умові
використаннѐ пінопласту завтовшки не менше 10 см), дозволѐячи утримати тепло в оселі. Але він
буде тривалим і нікому не зашкодить лише за умови, ѐкщо таким способом утеплѐять цілий
будинок, при цьому варто подбати і про заміну вікон і дверей.
Оскільки роботи з утепленнѐ стін у багатоповерхівках проводѐтьсѐ господарським
способом, без проектно-кошторисної документації, виконавців не можливо притѐгнути до
відповідальності за недоброѐкісне виконаннѐ робіт та використаннѐ неѐкісних матеріалів.
Відповідальність за самовільне утепленнѐ фасадів пінопластом не визначена та не передбачена.
З 1 жовтнѐ 2015 року вступив в дія національний стандарт ДСТУ-Н Б В.3.2-3. Основним
завданнѐм документу ю: встановленнѐ переліку та порѐдку проведеннѐ робіт з комплексної
термомодернізації житлових будинків; встановленнѐ переліку та вимог до документації,
необхідної длѐ проведеннѐ комплексної термомодернізації; наданнѐ загальної допомоги
архітекторам, проектувальникам, що виконуять роботи з розробки документації щодо
комплексної термомодернізації житлових будинків, а також організаціѐм, що виконуять роботи з
комплексної термомодернізації будинків; встановленнѐ вимог до організацій, ѐкі виконуять
капітальний ремонт та реконструкція будинків і споруд, роботи з утепленнѐ конструкцій будинків і
споруд, ремонт та реконструкція інженерних мереж; встановленнѐ основних правил експлуатації
будинків післѐ їх термомодернізації; гармонізаціѐ стандарту з діячими на даний час державними,
міждержавними, міжнародними стандартами з утепленнѐ будинків, модернізації мереж
енергопостачаннѐ; забезпеченнѐ нормативним документом (ДСТУ) організацій, ѐкі виконуять
капітальний ремонт та реконструкція будинків і споруд, роботи з утепленнѐ конструкцій будинків і
споруд, ремонт та реконструкція інженерних мереж.
Впровадженнѐ даного стандарту спрѐмоване на таке:
- забезпечити зменшеннѐ енергозатрат на утриманнѐ житлових будинків;
- зекономити енергоресурси;
- збільшити терміни експлуатації будинків;
- зменшити витрати коштів на утриманнѐ будинків.
Крім того, комунальна теплоенергетика, що безпосередньо пов’ѐзана з житловим
сектором, забезпечую теплоносіѐми, перебуваю у кризовому стані, спричиненому моральним і
фізичним спрацяваннѐм теплового обладнаннѐ. За даними Держкомстату України, у цій галузі на
підприюмствах усіх форм власності та відомчого підпорѐдкуваннѐ експлуатуютьсѐ 26 430 котелень,
загальний технічний стан ѐких не відповідаю сучасним вимогам (ДБН В.2.5-77:2014. «Котельні»).
Використаннѐ застарілого обладнаннѐ негативно впливаю на навколишню середовище. Основним
джерелом забрудненнѐ атмосферного повітрѐ ю котельнѐ, ѐка працяю на природному газі. З
димовими газами, що утворяятьсѐ при згоранні газу, в повітрѐний басейн потраплѐять: нітроген
(IV) оксид та карбон (II) оксид.
Висновки. За умови стабільного значного зростаннѐ вартості виробництва теплової енергії
длѐ будинків житлового фонду та з метоя скороченнѐ витрат мешканців на їх теплозабезпеченнѐ,

пропонуютьсѐ впровадженнѐ енергозберігаячих заходів щодо комплексної реконструкції будинків,
що дозволить покращити показники енергоефективності будинків.
Значні втрати тепла в житлових будинках відбуваятьсѐ через: віконні блоки та вхідні двері,
ѐкі не відповідаять сучасним вимогам й маять високий фізичний знос (20-24%); систему
вентилѐції, ѐка не експлуатуютьсѐ або зруйнована та вимагаю відновленнѐ (20-26%); старі радіатори
системи опаленнѐ, ѐкі забруднені м’ѐкими та твердими відкладеннѐми, що призводить до
значного зниженнѐ тепловіддачі; огороджувальні конструкції стін, що не відповідаять діячим
нормам і ю містками передачі тепла в навколишню середовище (20-26%); дах будівлі (11-15%);
підвали, що взагалі не ізоляятьсѐ (7-11%).
Впровадженнѐ енергоефективних заходів в житлових будинках знижую споживаннѐ
теплової енергії та зменшую техногенне навантаженнѐ на навколишню середовище. Зниженнѐ
споживаннѐ енергоресурсів у споживачів сприѐю непрѐмому (опосередкованому) зменшення
викидів парникових газів в місцевій системі теплопостачаннѐ.
Реконструкціѐ будинків житлового фонду зменшить теплове навантаженнѐ навколишнього
середовища. Знижуютьсѐ кількість використаннѐ паливно – енергетичних ресурсів. Це призведе до
зменшеннѐ викидів СО2, NOx, сажі та інших шкідливих продуктів горіннѐ.

Література
1 Практическое пособие по энергосбережения длѐ объектов промышленности,
строительства и жилищно-коммунального хазѐйства Украины – Луганск, изд-во "Місѐчне сѐйво",
2010. – 696 с.
2 Методичні вказівки щодо впровадженнѐ заходів з енергозбереженнѐ в бяджетних
установах та житлових будинках типової забудови міста Львова. – Львів: Вид-во ЗАТ «Інститут
енергоаудиту та обліку енергоносіїв», 2009. – 80 с.
3 Підвищеннѐ енергетичної ефективності житлового будинку – пріоритетне завданнѐ
реконструкції *Текст+/ Г. М. Агююва, Н. В. Марченко. – Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.
– Харков, 2010. – № 9 (79), сентѐбрь 2010. – С. 9–15.
4 Проектирование теплоизолѐционной оболочки по максимально допустимым удельным
теплопотерѐм зданиѐ *Текст+/ Н. В. Тимофеев, С. А. Сахновскаѐ. – Реконструкціѐ житла. – Вип.12. –
2011. – С. 149–155.
5 Принципові технічні рішеннѐ термореконструкції фасадів житлових будинків 1960–1995
р.р. забудови *Текст+/ НДІБК. – К., 2012. – 50 с.
6 ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будівель і споруд. Конструкціѐ зовнішніх стін із фасадноя
теплоізолѐціюя. Вимоги до проектуваннѐ, улаштуваннѐ та експлуатації *Текст+. – Чинні від 2009-0701. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 23 с
7 Олійник Є. М. Аналіз, зауваженнѐ та пропозиції до ДБН В-2.5-77-2014
«Котельні».*Електронний ресурс+ / Є. М. Олійник. – Режим доступу: http://www.uabio.org
/img/files/news/pdf/ppt-oleynik-dbn.pdf. – Назва з екрану. – Дата зверненнѐ: 03.03.2016.

