
Відомості про конструкцію будівлі:
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Високий рівень енергоефективності

Низький рівень енергоефективності

87,16

ТБ0006

опалюваний об'єм, м³:

кількість поверхів:

рік прийняття в експлуатацію:

кількість підʼїздів або входів:

опалювана площа, м²:

Клас енергетичної 

ефективності

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

123,1

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

Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 

< 28

< 51

437,65

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

61416, Харківська обл., смт. Пісочин, пров.Транспортний, 4-А

Заклад охорони здоров`я. Коммунальне некомерційне 

підприємство Харківської районної ради "Центр первинної 

медичної допомоги №2 Харківського району"

загальна площа, м²:

загальний об'єм, м³:

Функціональне призначення та назва:

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, 

охолодження будівлі, кВтгод/м³

> 99

< 56

< 70

< 85

≤ 99

Шкала класів енергетичної ефективності

G
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417,5

267,5

-

-

-

109

2,5

Площа А, м²

I. Фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій

Значення опору теплопередачі 

огороджувальної конструкції 

(м²·К)/Вт

існуюче приведене 

значення
мінімальні вимоги

Світлопрозорі огороджувальні конструкції

3,3

6

4,95

4,95

Вид огороджувальної конструкції

Зовнішні стіни

Суміщені перекриття

Покриття опалюваних горищ (технічних поверхів) 

та покриття мансардного типу

Горищні перекриття неопалюваних горищ

3,75

0,75

Опис технічного стану огороджувальних конструкцій

Будівля безкаркасна з поздовжніми та поперечними самонесучими стінами.  

Зовнішні стіни та фундамент із сілікатної цегли на цементно-піщаному розчині. Товщина

стін 560 мм. Із зовнішнього боку пофарбовані, з внутрішньої вапняно-піщана штукатурка

Технічний стан задовільний. На час проведення енергетичного обстеження

значних пошкоджень фасадів будівлі не зафіксовано.

Приведений опір теплопередачі зовнішніх стін не відповідає нормативним вимогам

Перекриття з бетонних плит. 

Всі вікна в будівлі металопластикові з однокамерним склопакетом 4-16-4. Двері вхідні –

металопластикові та металеві, з доводчиком та тамбуром вхідної групи. Коефіцієнт

скління дорівнює 0,16.

Технічний стан дверей та вікон задовільний, без значних щілин та пошкоджень.

Приведений опір теплопередачі дверей та вікон не відповідає нормативним вимогам.

Суміщене покриття складається з залізобетонних плит 220 мм, покрите руберойдною

гідроізоляцією. Технічний підвал в будівлі відсутній. Конструкція підлоги - підлога по

ґрунту. Складаеться з бетонної заливки та керамичної плитки. 

Технічний стан суміщенного покриття задовільний.

Приведений опір теплопередачі  не відповідає нормативним вимогам.

0,6Зовнішні двері

0,99

1,64

-

-

-

0,34

0,34

Перекриття над проїздами та неопалюваними 

підвалами
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Показники енергетичної ефективності будівлі

Енергоспоживання будівлі

(кВт год)/м² 

(кВт год)/м³)

109,15

-

3,08

10,87

47,4

170,5

Причини відхилення розрахункових обсягів споживання від фактичних

Відхилення розрахункових обсягів енергоспоживання від фактичних обумовлене

недодержанням нормативної для закладів охорони здоров'я температури внутрішнього

повітря в зимовий період. Система опалення в будівлі тривалий час не обслуговувалася і

не забезпечує необхідного рівню тепловіддачи.

Також зменшен рівень провітрювання (природньої вентиляції) в порівнянні з

нормативним.

Система охолодження в будівлі відсутня.

-

-

80,7

-

6,683

23,56

34,981

301,724

Енергоспоживання систем 

охолодження

Енергоспоживання систем 

освітлення

Енергоспоживання систем 

вентиляції

Енергоспоживання систем 

гарячого водопостачання

-

-

II. Показники енергетичної ефективності та фактичне питоме енергоспоживання 

будівлі

48
Питома енергопотреба на опалення, охолодження, 

гаряче водопостачання
86,9

Питоме енергоспоживання при опаленні 109,15

Мінімальні вимоги (кВт 

год)/м² (кВт год)/м³) за 

рік

Існуюче значення (кВт

год)/м² (кВт год)/м³) за рік
Назва показа

Питоме енергоспоживання при охолодженні

Питоме енергоспоживання при гарячому 

водопостачанні

Питоме енергоспоживання системи вентиляції

Питоме енергоспоживання при освітленні

10,87

3,08

0

47,4

87,16

Вид

Енергоспоживання систем 

опалення
172,5 80,7 236,5

Розрахунковий обсяг споживання 

за рік
Фактичний обсяг споживання за рік

тис. кВт × год
(кВт год)/м² (кВт 

год)/м³)
тис. кВт × год

УСЬОГО:

-

-

-

-

172,5

Питоме споживання первинної енергії, кВт × 

год/м² за рік

Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік

437,65
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Річне енергоспоживання будівлі, %

Системи охолодження, кондиціювання, вентиляції

Вентиляція в будівлі природна за рахунок вбудованих у стіни вентиляційних каналів. В

решті приміщень приплив повітря здійснюється лише за рахунок природної вентиляції

через дверні та віконні отвори. Кондиціонування децентралізоване, локальне, за

допомогою настінних кондиціонерів, в наявності 5 штук.

Системи постачання гарячої води

Гаряче водопостачання – децентралізоване, за рахунок електричних водонагрівачів

(бойлерів). 

III. Фактичні або проектні характеристики інженерних систем будівлі

Системи опалення

Теплопостачання централізоване за залежною схемою. Є загальний теплолічильник на

опалення, теплова рамка примітивна і не має регулювань. Трубопроводи ізольовані

сталеві. Розведення теплоносія за двотрубною схемою з нижньої подачею з

вертикальними стояками. Трубопроводи сталеві. Терморегулятори відсутні. Радіатори

чавунні секційні, зашлаковані, більше 40 років не виконувався ремонт системи опалення;

стан радіаторів та трубопроводів незадовільний. Теплоносій - вода. Температурний графік

90/70°С. Циркуляція теплоносія в будинку відбувається за рахунок перепаду тиску в

тепловій мережі.

Клас енергетичної ефективності системи за:

- Регулюванням надходження теплової енергії до приміщення – D;

- Регулюванням розподілення за температурою теплоносія у подавальному або

зворотному трубопроводі – D;

- Регулюванням періодичності зниження споживання енергії системою та/або

розподілення теплоносія – D;

- Взаємозв’язком між регулюванням споживання енергії та/або розподілення

тепло/холодоносія у системах опалення та охолодження – D.

78%

2%

8%

12%

Енергоспоживання систем опалення

Енергоспоживання систем вентиляції

Енергоспоживання систем гарячого водопостачання

Енергоспоживання систем охолодження

Енергоспоживання систем освітлення
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Утеплення стін

R, (м²*К)/Вт = 2,5 Товщина та матеріал утеплювача: 0,10 м, полістерольний пінопласт

Додаткова теплова ізоляція дозволить зменшити понаднормативні втрати тепла через

стіни та покращити зовнішній вигляд будівлі. Пропонується впровадження системи

«скріпленої» теплоізоляції, під якою розуміються зовнішні облицювальні роботи, при

яких використовується складна багатошарова система монтажу з фінішною обробкою

штукатурним розчином. В якості ефективного утеплювача для стін будівлі пропонується

використання полімерних плит з полістерольним пінопластом завтовшки 100 мм з

теплопровідністю в розрахункових умовах експлуатації не вище 0,04 Вт/(мК). На

будинках, що підлягають реконструкції, до початку монтажу конструкцій фасадної

теплоізоляції, повинно бути здійснне очищення фасаду від незв'язних з основою стіни

елементів - штукатурки, фарби тощо. Також на фасаді потрібно демонтувати спеціальні

пристрої - водостоки, кронштейни, антени, труби тощо. Проектування зовнішніх стін з

фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою необхідно здійснювати з

урахуваннням нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Характеристики

теплопровідності теплоізоляційних матеріалів конкретного виробника в розрахункових

умовах експлуатації повинні бути визначені за результатами випробувань згідно з ДСТУ Б

В.2.7-182 проведеними акредитованими лабораторіями.

Зазначені ціни на впровадження енергоефективних заходів, є орієнтовними. Остаточні

ціни будуть відомі після проведення проектних робіт, після чого слід виконати

перерахунок. 

Результати теплотехнічного розрахунку дозволяють зробити висновок, що зовнішні

огороджувальні конструкцій будівлі не відповідають вимогам ДБН В.2.6-31:2016, що

сприяє понаднормативним втратам енергії крізь конструкцію.

R, (м²*К)/Вт = 0,99                                                                                                Площа стін 417,5 м²

Площа зовнішніх стін - 417,5 м² 70,63 кВт∙год/м²рік

Системи освітлення

Освітлення – світильники ArmStrong (60x60cм) з растровими люмінісцентними лампами

(264 шт по 18 Вт). Енергетична ефективність ламп освітлення відповідає класу В.

Вмикання та вимикання системи освітлення - ручне.Загальний технічний стан системи

внутрішнього освітлення - задовільний.

IV. Рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності

Економія енергії:

52 128  кВт∙год/рік

72 980 грн/рік
Діючий тариф - 1,38 грн/кВт∙год
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грн

грн/рік

грн/рік

років

років

грн

грн/рік

грн/рік

років

років

Інвестіції

Всього інвестицій (В тому числі ПДВ (20%) 524 000

Інвестіції

Всього інвестицій (В тому числі ПДВ (20%)

EiO видатки на рік (+/-)

Чиста економія

Термін окупності

Економічний строк служби

255 510

0

72 980

3,5

15-20

Економія енергії:

Економічний строк служби

0

30 039

17,5

20

Виходячи з розрахунків необхідної товщини шару ізоляції, з метою дотримання

нормативних вимог необхідно утеплити суміщене покриття мінераловатним утеплювачем

товщиною 200 мм. Це забезпечить розрахункове значення опору теплопередачі

конструкції покриття на рівні 6 (м²∙К)/Вт. Виконання повного обсягу робіт з утеплення

перекриттяі слід проводити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016

"Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель та споруд", ДБН В.2.6

31:2016 "Теплова ізоляція будівель" та відповідно до чинного законодавства із

застосуванням будівельних матеріалів, які мають відповідні сертифікати продукції та

заключення СЕС.

Зазначені ціни на впровадження енергоефективних заходів, є орієнтовними. Остаточні

ціни будуть відомі після проведення проектних робіт, після чого слід виконати

перерахунок. 

EiO видатки на рік (+/-)

Чиста економія

Термін окупності

Утеплення плаского даху

Розрахунковий коефіцієнт опору теплопередачі даху R=1,2 (м²∙К)/Вт (опір теплопередачі

нижчий за мінімально допустимий Rmin=6,0 (м²∙К)/Вт).

R, (м²*К)/Вт = 1,64

Площа перекриття - 267,5  м²  29,07 кВт∙год/м²рік

Діючий тариф - 1,38 грн/кВт∙год
21 456  кВт∙год/рік

30 039 грн/рік

R, (м²*К)/Вт = 4,44 Товщина утеплювача = 200 мм


