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1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ 
 

 Робочий проєкт: « Відновлення конструктивних елементів будівлі Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) 

імені Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради Київської області (Київська область, м. Ірпінь, вул. 

Академіка Заріфи Алієвої, 64)» 
Робочий проєкт розроблений на основі листа-замовлення у відповідності із завданням на 

проєктування, вихідними даними і нормативними документами. 

Генплан розроблено у відповідності із завданням на проєктування, виданого замовником і 

містобудівних умов та обмежень. 

Відповідно до розрахунку, що наведений у пояснювальній записці, об’єкт належить до класу 

наслідків СС2. 

 

2. ВИХІДНІ ДАНІ 
 

2.1. Загальна характеристика будинку 

 

1 Назва та місцезнаходження 

об’єкту 

Відновлення конструктивних елементів будівлі 

Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних 

мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої 

Ірпінської міської ради Київської області 

(Київська область, м. Ірпінь, вул. Академіка 

Заріфи Алієвої, 64) 

2 Підстава для проєктування Завдання на проєктування  

3 Вид будівництва  Проєкт термомодернізації існуючої будівлі 

4 Дані про замовника Управління освіти і науки Ірпінської міської 

ради Київської області 

 

5 Дані про проєктувальника 

(генерального проєктувальника) 

ТОВ «ЕНКІ КОНСТРАКШН» 

6 Стадійність проєктування Стадія проєктування – Проєкт  

7 Визначення класу наслідків 

(відповідальність) 

СС2 
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2.2. Характеристика земельної ділянки, будівлі та розташування об’єктів 

 
Призначення будівлі – будівля закладу освіти. Згідно проєкту – будівля 4 поверхова. 

№ Показники Характеристики показників, прийняте 

вирішення 

1 Адреса ділянки Київська область, м. Ірпінь, вул. Академіка 

Заріфи Алієвої, 64 

2 Проєкт Індивідуальний 

3 Призначення Будівля закладу освіти  

4 Поверховість 4 поверхи 

5 Тип будівлі  Односекційна 

6 Кліматичний район І район 

7 Архітектурний район, панівні вітри Східні 

8 Використання території в даний час Використовується 

9 Висота приміщень поверхів 2,9 м 

 

 
Конструктивне вирішення 

Загальні розміри основної будівлі в осях 68,4 х 93,01 м. 

Загалом  дана будівля  має висоту – 16,6 м. 

Зовнішні стіни 1-4 поверх виконані: Розчин вапняно-піщаний (густиною ρ0=1600кг/м3), λ= 

0,81 Вт/( м С°), товщиною 20 мм; Кладка з цегли силікатної на цементно-піщаному розчині 

(густиною ρ0=1800кг/м3), λ= 0,87 Вт/( м С°), товщиною 760 мм; Вироби теплоізоляційні з 

мінеральної вати на основі базальтового волокна (густиною ρ0=150кг/м3), λ= 0,05 Вт/( м С°), 

товщиною 150 мм. 

Вікна - металопластикові, двокамерні. 

Вхідні двері в будівлі виконуються металопластиковими, антивандальними, 

утепленими, з ущільненням в притворах і з приладами для самозачинення. 

Двері з нормованою вогнестійкістю передбачені протипожежними, металевими, 

сертифікованими. 

Покрівля будівлі шатрова складається: розчин цементно-піщаний (густиною 

ρ0=1800кг/м3), λ= 0,81 Вт/( м С°), товщиною 20 мм; залізобетонна плита (густиною 

ρ0=2500кг/м3), λ= 2,04 Вт/( м С°), товщиною 220 мм; гравій керамзитовий (густиною 

ρ0=400кг/м3), λ= 0,14 Вт/( м С°), товщиною 100 мм; вироби теплоізоляційні з мінеральної вати 

на основі базальтового волокна (густиною ρ0=200кг/м3), λ= 0,053 Вт/( м С°), товщиною 200 

мм. 

Перекриття над неопалювальним підвалом складається: гравій керамзитовий (густиною 

ρ0=200кг/м3), λ= 0,12 Вт/( м С°), товщиною 50 мм; розчин цементно-піщаний (густиною 

ρ0=1800кг/м3), λ= 0,93 Вт/( м С°), товщиною 50 мм; залізобетонна плита (густиною 

ρ0=2500кг/м3), λ= 2,04 Вт/( м С°), товщиною 220 мм.    

Плита по ґрунту: розчин цементно-піщаний (густиною ρ0=1800кг/м3) , λ= 0,93 Вт/( м С°), 

товщиною 150 мм. 

Конструктив стін цоколю: залізобетонна плита (густиною ρ0=2500кг/м3), λ= 2,04 Вт/( м 

С°), товщиною 220 мм; розчин цементно-піщаний (густиною ρ0=1800кг/м3) , λ= 0,93 Вт/( м 

С°), товщиною 5 мм; вироби із екструдованого пінополістиролу (густиною ρ0=35кг/м3), λ= 

0,037  Вт/( м С°), товщиною 100 мм. 
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2.2.1. Системи опалення, вентиляції гарячого водопостачання та освітлення 

 
2.2.1.1 Опалення 

Проєктом передбачається встановлення індивідуального теплового пункту. 

Теплоносій в системі опалення  - вода з параметрами 95-70 ºС. 

Розрахункові температури внутрішнього повітря прийняті у відповідності з нормативними 

документами. 

Внутрішня система опалення: Однотрубна (постійний гідравлічний режим). Система 

налагоджена. Наявні автоматичні регулятори (стабілізатори) витрати на стояках 

(горизонтальних вітках). Система розподілу виконана з сталевих трубопроводів, 

розміщених в опалювальних та неопалювальних приміщеннях.  

В якості опалювальних приладів використовуються біметалеві радіатори. 

Для випуску повітря із системи опалення передбачається встановлення крану Маєвського 

на кожному опалювальному приладі. 

Дані системи опалення вказані таблицях 1-3. 

 
Значення сезонної ефективності виробництва/генерування теплоти 

Таблиця 1 

 

Енергоносій/послуга Джерело теплозабезпечення  Ефективність, % 

Теплоносій - вода. 

Температурний графік 95/70°С. 

Система централізованого 

теплопостачання.  

0,96 

 

 
Ефективність вільнообтічних нагрівальних поверхонь (радіатори), приміщення 

заввишки не більше ніж 4 м 

Таблиця 2 
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Впливовий фактор 

Складові загального рівня 

ефективності 

η str1 η str2 η ctr η emb 

Регулювання температури 

повітря приміщення 
ПI-регулювання 

  
0,97 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коефіцієнт, що враховує гідравлічне налагодження системи 

Таблиця 3 

Тип системи Впливовий фактор fhydr 

Однотрубна  Наявні автоматичні регулятори (стабілізатори) витрати на стояках 

(горизонтальних 

вітках) 

1,05 

 

2.2.1.2 Система вентиляції 

 
Проєктом передбачається загально обмінна вентиляція приміщень кухонь та санвузлів. 

Кратність повітрообміну в приміщеннях кухонь прийнята - 3. 

Вентиляція приміщень будівлі проєктом прийнята природна, шляхом відкривання вікон.  

 

2.2.1.3 Система гарячого водопостачання 

 
Гаряче водопостачання в будівлі від електричних бойлерів. 3 шт. по 80 л. Регулювання 

температури відбувається вбудованим термостатом. Температура гарячої води на виході з 

вузла нагріву 55-60 ºС.  

Значення сезонної ефективності виробництва/генерування теплоти 

Таблиця 4 

Енергоносій/послуга Джерело теплозабезпечення  Ефективність, % 

Теплоносій - вода. 

Температурний графік 55-60°С. 

Електроємності водонагрівачі 0,94 
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Температурний напір за 

температури повітря 20С 
42,5 К (наприклад, 70/55) 0,93 

   

Специфічні тепловтрати 

через зовнішні 

огородження 

Опалювальний прилад 

установлено біля зовнішньої стіни 

– з вікно з радіаційним захистом 

  
0,88 

  
1 

 



 

 
 

Впливові фактори енергоефективності системи гарячого водопостачання 

Таблиця 5 

Впливовий фактор Деталізація впливового фактору 

Протяжність трубопроводів 12 м.п 

Розташування трубопроводів та їх 

теплоізоляції 

В опалювальній частині, не 

теплоізольовані 

Тип системи Циркуляційний контур  

Тип Джерела енергії  Електроємності водонагрівачі 

Регулювання витоку Ручне 

 

 

2.2.1.4. Освітлення і електропостачання 

 

Проєктом передбачається робоче освітлення у всіх приміщеннях; евакуаційне освітлення 

сходових клітин, поверхових коридорів, виходів. 

Загальне освітлення приміщень виконується люмінесцентними лампами та лампами 

розжарювання. 

Включення і вимикання світильників робочого та аварійного освітлення допоміжних 

приміщень проводиться вимикачами, встановленими за місцем. 

 

2.2.1.5. Облік енергоресурсів 

 

Для обліку теплової енергії, встановлено лічильник теплової енергії SA – 94/1. Для обліку 

холодної води встановлено лічильник Sensus. 

 
2.2.1.6. Автоматизація інженерних систем 

 

Характеристика автоматизації інженерних систем будівлі приведена в таблиці 6. 

Таблиця 6 
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Система опалення та охолодження 

Регулювання надходження теплової енергії 

до приміщення 

Місцеве регулювання в 

приміщенні з комунікацією між 

контролерами та центральною 

системою контролю B 

Регулювання розподілення за температурою 

теплоносія у подавальному або зворотному 

трубопроводі 

Регулювання за погодних умов 

C 

Регулювання циркуляційних, змішувальних 

та циркуляційно - змішувальних насосів (на 

різних рівнях системи) 

Двопозиційне регулювання 

C 

Регулювання періодичності зниження 

споживання енергії системою та/або 

розподілення теплоносія 

Автоматичне програмоване 

регулювання за розкладом 

С 

Взаємозв'язок між регулюванням 

споживання енергії та/або розподілення 

тепло/холодоносія у системах опалення та 

охолодження 

Частковий взаємозв'язок 

(залежно від типу системи 

опалення та охолодження) 

В 

Регулювання джерела енергії 
Якісне регулювання залежно 

від погодних умов А 

Упорядкування джерел енергії 
Пріоритетність, що базується на 

ефективності джерел А 

Система вентиляції та конденціонування 

Регулювання витрати повітря у приміщенні Відсутнє регулювання D 

Регулювання витрати повітря при його 

підготовці 

Відсутнє регулювання 

С 

Захист теплообмінників від 

переохолодження 

Відсутнє регулювання 

D 

Захист теплообмінників від перегрівання Відсутнє регулювання D 

Використання повітря з низькою 

температурою (у системах з механічним 

спонуканням) 

Відсутнє регулювання 

D 

Регулювання температури припливного 

повітря 

Відсутнє регулювання 

D 

Регулювання вологості Відсутнє регулювання D 

Система освітлення 

Регулювання освітлення за присутністю 

людей у приміщенні 

Ручне 

С 

Регулювання зовнішнього освітлення Ручне В 

Регулювання жалюзей Ручне С 

Локальна система автоматизації 

Система автоматизації та управління 

будівлею 

Відсутня локальна 

автоматизація С 

Технічний моніторинг та управління будівлею 

Визначення несправностей систем та 

забезпечення допомоги у їх діагностиці 

Відсутнє 

С 

Формування звітів щодо енергоспоживання 

та зовнішніх параметрів, а також 

можливості зниження енергоспоживання 

Відсутнє 

В 
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2.3.Основні об’ємно - планувальні показники 

 

Площі зовнішніх огороджувальних конструкцій, кондиціонована (опалювальна) площа і 

кондиціонований об’єм приймаються на підставі проєктних даних з застосуванням правил їх 

визначення на підставі вимог розділу 3 [8] і розділу 3 [27], а також примітки 1 ÷ 5 п.А.2.5 [1]. 
АΣ – загальна площа зовнішніх огороджувальних конструкцій; АΣ = 5 546,9 м2; 

Аі – загальна площа непрозорих стінових зовнішніх огороджувальних конструкцій; 

Аі= 4454,8 м2; 

Аwi – площа зовнішніх світлопрозорих огороджувальних конструкцій; Аwі = 1037,7 м2; 

Afdi – загальна площа зовнішніх вхідних дверей; Afdi = 54,4 м2; 
Acubiu – площа перекриттів над неопалюваним підвалом; Acubiu = 2975,2 м2,  

 

2.4.Розрахункові кліматичні та теплоенергетичні параметри 

 

Місце розташування: м. Ірпінь. Розрахункові параметри зовнішнього повітря 

приймаються по м. Києва: 

– Архітектурно-будівельне  кліматичне  районування  (згідно  ДСТУ  Н  Б  В.1.1-27:2010 

«Будівельна кліматологія») – I - Північно-західний (Полісся, Лісостеп). 

– Температурна зона (згідно ДБН В.2.6-31:2016) – І. 

– Зона вологості ( згідно ДБН В.2.6-14-97) – «Суха зона». 

– Розрахункова температура зовнішнього повітря – -22°С. 

– Абсолютний мінімум температури повітря – -32,2°С. 

– Абсолютний максимум температури повітря – +39,4°С) 

– Середньорічна температура повітря – + 8,4 °С. 

– Середньорічна кількість атмосферних опадів – 621 мм. 

– Максимальна товщина снігового покрову – 187 мм. 

– Максимальна глибина промерзання ґрунту – 1000 мм. 

– Пануючий напрям вітру – східні та західні вітри. 

– Розрахунковий термін експлуатації будівлі – 100 років 

– Клас відповідальності об’єкту – СС3 (ДБН В.1.2-14-2009, табл.1). 

– Категорія відповідальності конструкцій – «А», «Б» та «В» (ДБН В.1.2-14-2009, п.5.2.1) 

– Середня температура періоду з середньодобовою температурою 8°С (середня 

температура опалювального періоду tоп з) – -0,8°С 
– Тривалість   періоду   з   середньодобовою   температурою   повітря   <8°С   (тривалість 

опалювального періоду ) – 178 діб 

– Кількість градусо-діб опалювального періоду – 3702,4 градусо-діб 

– Скоригована температура внутрішнього повітря – +18°С 

– Розрахункова температура зовнішнього повітря  для І кліматичної зони – -23°С 

– Нормативне значення приведеного опору теплопередачі Rg min, м2·К/Вт: 

– для зовнішніх стін – 3,3 м2·К/Вт 

– для суміщеного покриття – 6,0 м2·К/Вт 

– для покриття технічних поверхів – 4,95 м2·К/Вт 

– для перекриття над неопалюваними підвалами – 3,75 м2·К/Вт 

– для світлопрозорих огороджувальних конструкцій – 0,75 м2·К/Вт 

– для вхідних дверей – 0,6 м2·К/Вт. 
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3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 
3.1. Розрахунок зовнішньої утепленої стіни будівлі 

 
Тип 1 А1=4454,8 м2

 

1. Розчин вапняно - піщаний  - 2 мм. 

2. Кладка з цегли силікатної на цементно-

піщаному розчині – 760 мм 

3. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати 

на основі базальтового волокна - 150 мм. 

4. Кріпильний дюбель, 7 шт. на 1 м2. 

5. Армований шар. 

6. Склосітка. 

7. Захисно-опоряджувальний шар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для розрахунку приймаємо таку конструкцію: 

1. Розчин вапняно - піщаний: 
δ 1=0,02 м; γ1 =1600 кг/м3; λ 1 = 0,81 Вт/м·К; 

2. Кладка з цегли силікатної на цементно-

піщаному розчині: δ2=0,76 м; γ2 =1800 

кг/м3; λ 2 = 0,87 Вт/м·К; 
3. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на основі базальтового волокна: 
δ3=0,15 м; γ3 =150 кг/м3; λ 3 = 0,05 Вт/м·К; 

 

𝑅𝛴 =  𝑅𝑆𝐼 + ∑ 𝑅𝑖 +

𝑛

𝑖=1

 𝑅𝑆𝐸 =  0,115 + 
0,02

0,81
+

0,76

0,87
+

0,76

0,87
+ 0,043 = 4,06 м2

 
·  К / Вт  

 

 

     22/05-2022 ЄН 
     

№ Зм. Прізвище Підпис Дата 
Відновлення конструктивних елементів 

будівлі Ірпінської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з 

вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) 
ім. З. Алієвої Ірпінської міської ради Київської 

області, (Київська область: м. Ірпінь, вул. 

Академіка З. Алієвоі, 64).Капітальний ремонт 

Стадія Аркуш Аркушів 

Розробив Прокопенко   
РП 12 46 Перевірив Мудрий   

ГІП Мудрий   

ТОВ “ЕНКІ КОНСТРАКШН” Н. контр.    

Затверд.    



 

 

 

Визначення лінійних та точкових коефіцієнтів теплопередачі здійснюється на підставі 

розрахунків двомірних та тримірних температурних полів відповідно. Методика розрахунків 

встановлена згідно з ДСТУ ISO 10211-1, ДСТУ ISO 10211-2. Лінійні коефіцієнти 

теплопередачі поширених лінійних теплопровідних включень витягнуті з додатку Г ДСТУ Б 

В.2.6-189-2013. «Методи вибору теплоізоляцій», точкові коефіцієнти теплопередачі - з 

додатку Д 
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Опис теплопровідних включень будівлі вказаний в таблиці 7. 

Таблиця 7 

Найменування 

теплопровідного  

включення 

Протяжність,  

м 

Кількість,  

шт. 

Лінійний  

коефіцієнт  

теплопередачі,  

k, Вт(м·К) 

Точковий  

коефіцієнт  

теплопереда

чі,  

ψ , Вт/К 

Міжповерхові 

перекриття 

1436,1 - 0,05 - 

Сполучення віконного 

блоку 

2181,7 - 0,07 - 

Пластиковий дюбель з 

металевим стрижнем 

(для фасадів) 

- 26729 - 0,005 

 

 

 

Розрахунок  опору  теплопередачі  термічно  неоднорідної  непрозорої  огороджувальної 

конструкції всієї будівлі при виборі товщини теплоізоляції розраховується за формулою 3 [18]: 
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Розрахунок опору теплопередачі термічно неоднорідної непрозорої огороджувальної  

конструкції всієї будівлі при виборі товщини теплоізоляції розраховується за формулою 3 [18]: 

 

𝑅𝛴пр  
=  

𝐹𝛴

∑
𝐹𝑖 

𝑅𝑖 
+ ∑ 𝑘𝑗𝐿𝑗 + ∑ ѱ𝑘𝑁𝑘

𝐾
𝑘=1

𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1

= 3,06 м2
 
·  К / Вт  

 
Згідно ДБН В.2.6-31:2016, табл. 3 та пункту 6.2.1, умова RΣпр = 3,06 м2∙К/Вт ≥ Rqміn = 

3,3*0,75= 2,475 м2∙К/Вт виконується 

 

Наведемо температурне поле вузла кутового сполучення стін: 

 
 

 Коефіцієнт теплопровідності зовнішніх стін:  

𝑈 =
1

𝑅𝛴пр

=
1

3,06
= 0,326 Вт/  м2

 
·  К 

 
Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього 

повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції ΔT_cr – 

допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і 

приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджуючої конструкції згідно табл.5 [1]. 

∆𝑇𝑐𝑟 = 4°С. 
∆𝑇пр =  𝑡в − 𝜏в =20-18,08=1,92, °С 

Визначаємо температуру на внутрішній поверхні зовнішньої стіни: 

𝜏в = 𝑡в −
𝑡в − 𝑡3

𝑅𝛴пр
∙ 𝛼в

= 20 −
20 − (−23)

3,06 ∗ 8,7
= 18,38, °С 

Тобто умова 𝛥𝑇пр≤ 𝛥𝑇𝑐𝑟 виконана. 

 

�пр = �в − 𝜏в = 20 − 18,08 = 1,92, °С 
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1. Розчин вапняно – піщаний; 

2. Кладка з цегли силікатної на цементно-піщаному розчині; 

3. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на основі базальтового волокна. 
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3.2. Розрахунок перекриття неопалювальних горищ 

Тип 1 - 3275,67 м2
 

1. Розчин цементно-піщаний  

2. Залізобетона плита 

3. Гравій керамзитовий 

4. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на основі базальтового волокна 

 

Для  розрахунку  приймаємо  таку  конструкцію  суміщеного  покриття  з  конструктивними 

шарами: 

1. Розчин цементно-піщаний: 

δ 1=0,02 м; γ 1 =1800 кг/м3; λ 1 = 0,93 Вт/(м·К); 

2. Залізобетона плита: 

δ2 = 0,22 м; γ2=2500 кг/м3; λ 2 = 2,04 Вт/(м·К); 

3. Гравій керамзитовий: 

δ 3 = 0,1 м; γ 3= 400 кг/ м3; λ3 = 0,14 Вт/(м·К); 

4. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на основі базальтового волокна: 

δ 4=0,200 м; γ 4 = 200 кг/ м3; λ4 = 0,053 Вт/(м·К); 

 

Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції 

розраховується за формулою [18]: 

𝑅𝛴 = 0,1 + ∑ 𝑅𝑖 +
1

𝛼3
=

𝑛

𝑖=1
0,1 +

0,02

0,93
+

0,22

2,04
+

0,1

0,14
+

0,2

0,053
+ 0,043 = 4,82м2

 
·  К / Вт 

 
 

де RSI  = 0,1  м2·К/Вт – внутрішній термічний опір розраховано на підставі ISO 6946:2017; 

RSE= 0,043 м2·К/Вт – зовніщній термічний опір розраховано на підставі ISO 6946:2017; 

δ1 ....... δn - товщини відповідних шарів захищення, м; 

λ1 ....... λn  -  коефіцієнти теплопровідності  відповідних шарів в розрахункових 

умовах експлуатації (розрахункова теплопровідність відповідно Б-нормальний), Вт/(м·К); 

n – кількість шарів огороджувальної конструкції. 

Визначення лінійних та точкових коефіцієнтів теплопередачі здійснюється на підставі 

розрахунків двомірних та тримірних температурних полів відповідно. Методика розрахунків 

встановлена згідно з ДСТУ ISO 10211-1, ДСТУ ISO 10211-2. Лінійні коефіцієнти 

теплопередачі поширених лінійних теплопровідних включень витягнуті з додатку Г ДСТУ Б 

В.2.6-189-2013. «Методи вибору теплоізоляцій», точкові коефіцієнти теплопередачі - з 

додатку Д. 

 

В даному випадку наявне лінійне теплопровідне включення – вузол чолучення плити 

перекриття із зовнішньою стіною. Довжина вклюсення – 478,7 м, k = 0.08 Вт/(м∙К). 

 

Розрахунок опору теплопередачі термічно неоднорідної непрозорої огороджувальної 

конструкції [18]: 

 

𝑅𝛴пр  
=  

𝐹𝛴

∑
𝐹𝑖 

𝑅𝑖 
+ ∑ 𝑘𝑗𝐿𝑗 + ∑ ѱ𝑘𝑁𝑘

𝐾
𝑘=1

𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1

=
3275,6

3275,6
4,82 + 0,08 ∙ 478,7

= 4,56 м2
 
·  К / Вт 

Згідно ДБН В.2.6-31:2016, табл. 3 та пункту 6.2.1, умова RΣпр = 4,56 м2∙К/Вт ≥ Rqміn = 

4,95*0,8= 3,96 м2∙К/Вт виконується 
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Коефіцієнт теплопровідності перекриття неопалювального горища: 

𝑈 =
1

𝑅𝛴пр

=
1

4,56
= 0,219 Вт/  м2

 
·  К 

 

Визначаємо температуру на внутрішній поверхні зовнішньої стіни: 

𝜏в = 𝑡в −
𝑡в − 𝑡3

𝑅𝛴пр
∙ 𝛼в

= 20 −
20 − (−22)

4,56 ∙ 8,7
= 18,9 ˚𝐶 

Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього 

повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції ΔT_cr – 

допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і 

приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджуючої конструкції згідно табл.5 [1].  

∆𝑇𝑐𝑟 = 4°С 
 

∆𝑇пр =  𝑡в − 𝜏в = 20 − 18,9 = 1,1 ˚𝐶 

Тобто умова 𝛥𝑇пр≤ 𝛥𝑇𝑐𝑟 виконана. 

 

Знаходимо по діаграмі нижче температуру точки роси при tв = 20°С і 𝜑в = 55% та отримуємо 

𝜏р = 10,4 °С. 

 

Конденсат  на  площині  внутрішньої  поверхні  перекриття  не  буде  утворюватися  в  тому 

випадку, якщо 𝜏в≥ 𝜏р . Оскільки 18,9 > 10,4, то конденсації нее буде і конструкція перекриття 

неопалювального горища задовольняє нормативні вимоги. 
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3.3. Розрахунок перекриття над неопалюваними підвалами 

 
Для розрахунку приймаємо таку конструкцію перекриття над неопалювальними підвалами з 

конструктивними шарами: 

1. Розчин цементно-піщаний: 

δ1=0,05 м; γ 1 = 1800 кг/м3; λ 1 = 0,93 Вт/(м·К); 

2. Гравій керамзитовий: 

δ2=0,05 м; γ2 =200 кг/м3; λ2 = 0,12 Вт/м·К; 

3. Залізобетонні плити: 

δ3=0,220 м; γ3 =2500 кг/м3; λ3 = 2,04 Вт/м·К. 

 
Конструкція підлоги неопалювального підвалу: 

1. Розчин цементно-піщаний: 

δ1=0,15 м; γ 1 = 1800 кг/м3; λ 1 = 0,93 Вт/(м·К); 

 
Конструкція стін цоколю вище рівня грунту: 

1. Розчин цементно-піщаний: 

δ1=0,005 м; γ 1 = 1800 кг/м3; λ 1 = 0,93 Вт/(м·К); 

2. Залізобетонні плити: 

δ2=0,80 м; γ2 =2500 кг/м3; λ2 = 2,04 Вт/м·К. 

3. Екструдований пінополістирол: 

δ3=0,10 м; γ3 =35 кг/м3; λ3 = 0,037 Вт/м·К. 

 

 

Стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмічією до ґрунту [8]: 

 

𝐻𝑔 = 𝐴 ∙ 𝑈 + 𝑃 ∙ 𝜓𝑔, 

Де A – площа підлоги, м²; 

U – коефцієнт теплопередачі підлоги, Вт(м²∙К); 

P – зовнішній периметр підлоги, м; 

Ψg – лінійний коефіцієнт теплопередачі теплопровідного включення вузла сполучення 

конструкції підлоги із зовнішньою стіною, Вт/(м∙К). 

 

Приведений опір теплопередачі: 

 

𝑅𝛴пр = 𝐻𝑔/𝐴 

 

Коефіцієнт теплопередачі системи огороджувальних контрукцій підлоги: 

 

1

𝑈
=

1

𝑈𝑓
+

1

𝑈𝑔 + 𝑈𝑥
, 

 

Де Uf – коефіцієнт теплопередачі перекриття над техпідпіллям, Вт(м²∙К); 

Ux – коефіцієнт теплопередачі між постором техпідпілля та зовнішнім середовищем через 

зовнішні стіни та вентиляції техпідпілля, Вт(м²∙К); 

𝑈𝑔 – коефіцієнт теплопередачі підлоги до ґрунту, Вт(м²∙К); 
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Коефіцієнт теплопередачі перекриття над техпідпіллям: 

 

𝑈𝑓 =
1

𝑅𝑓
=

1

𝑅𝑆𝐼 + ∑ 𝑅𝑖 +𝑛
𝑖=1  𝑅𝑆𝐸

= 1,33
Вт

м2 ∙ К
 

 

Коефіцієнт теплопередачі між постором техпідпілля та зовнішнім середовищем: 

 

𝑈𝑥 = 2 ∙
ℎ ∙ 𝑈𝑤

𝐵′
+ 1450 ∙

휀 ∙ 𝑣 ∙ 𝑓𝑤

𝐵′
= 0,094 

Вт

м2 ∙ К
 

 

Де h – висота від відмітки ґрунту до верхньої відмітки перекриття над техпідпіллям, 1,2 м; 

Uw – коефіцієнт теплопередачі зовнішніх стін техпідпілля, 0,31 Вт(м²∙К); 

ε – площа вентиляційних отворів по периметру техпідпілля, 0,002 м²/м; 

v – середня швидкість вітру за переважним напрямом в січні, 3 м/с; 

fw – ступність вітрозахисту, 0,05. 

 

Коефіцієнт теплопередачі підлоги по ґрунту: 

 

𝑈𝑔 =
2𝜆

𝜋𝐵′ + 𝑑𝑔
ln (

𝜋𝐵′

𝑑𝑔
+ 1) = 0,315 

Вт

м2 ∙ К
 

 

Де dg – еквівалента товщина підлоги, 1,65 м; 

B’ – характерний розмір, підлоги, 12,43 м. 

 

Відповідно, коефіцієнт теплопередачі системи огороджувальних конструкцій підлоги 

U=0.313 Вт/(м²К),стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередач Hg=954,6 Вт/К, 

приведений опір теплопередачі RΣпр=3,12 м²К/Вт.  

 

Згідно ДБН В.2.6-31:2016, табл. 3 та пункту 6.2.1, умова RΣпр = 3,12 м2∙К/Вт ≥ Rqміn = 

3,75*0,8= 3,0 м2∙К/Вт виконується. 

Визначаємо температуру на внутрішній поверхні зовнішньої стіни: 

𝜏в = 𝑡в −
𝑡в − 𝑡3

𝑅𝛴пр
∙ 𝛼в

= 20 −
20 − (−22)

3,12 ∙ 8,7
= 18,4 ˚𝐶 

Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього 

повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції ΔT_cr 

– допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього 

повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджуючої конструкції згідно 

табл.5 [1].  

∆𝑇𝑐𝑟 = 4°С 
∆𝑇пр =  𝑡в − 𝜏в = 20 − 18,4 = 1,6 ˚𝐶 

Тобто умова 𝛥𝑇пр≤ 𝛥𝑇𝑐𝑟 виконана. 

 

Знаходимо по діаграмі нижче температуру точки роси при tв = 20°С і 𝜑в = 55% та отримуємо 

𝜏р = 10,4 °С. 

Конденсат  на  площині  внутрішньої  поверхні  перекриття  не  буде  утворюватися  в  тому 

випадку, якщо 𝜏в≥ 𝜏р . Оскільки 18,4 > 10,4, то конденсації нее буде і конструкція перекриття 

неопалювального  підвалу задовольняє нормативні вимоги. 

 

 

 

 

 

 

       

22/05-2022 ЄН  
Арк. 

      
20 № Зм. Арк. №док. Підпис Дата 



 

3.4. Розрахунок (вибір) світлопрозорих огороджуючих конструкцій та дверей 

 

Розрахунок проведено згідно ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 Теплотехнічні властивості 

вікон, дверей і жалюзі. 

𝑈𝑤 =
∑ 𝐴𝑔 ∙ 𝑈𝑔 + ∑ 𝐴𝑓 ∙ 𝑈𝑓 + 𝐿𝑔 ∙ ѱ𝑔

∑ 𝐴𝑔 + ∑ 𝐴𝑓
 

 

де 𝑈𝑊 − приведений коефіцієнт теплопередачі; 

Аf − площа профільних елементів із ПВХ (рам віконних блоків, стулок, імпостів), м2; 

Аg − загальна площа склопакетів м2; 

𝐿g −  лінійні теплопровідні включення в зоні примикання склопакету до рами із сталі, м; 

𝜓g −  лінійний коефіцієнт теплопередачі лінійного теплопровідного включення, Вт/(м·К) 

згідно табл.Е1 ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016.10077-1:2016; 

𝑈𝑓 − коефіцієнт теплопередачі профільних елементів із ПВХ монтажною шириною 70мм. 

(рам віконних блоків, стулок, імпостів), Вт/(м2·К); 

𝑈𝑔− коефіцієнт теплопередачі склопакетів (4і-8Arg-4-8Arg-4і), Вт/(м2·К); 

 

Зведені характеристики світлопрозорих елементів приведено в таблиці нижче. 

 

Вікно Тип 
Розміри, 

м х м 

Af, 

м² 

Ag, 

м² 
Lg, м 

𝜓g, 

Вт/ 

(м·К) 

Uf, 

Вт/(м

²·К) 

Ug, 

Вт/(м

²·К) 

Uw, 

Вт/(м

²·К). 

Кількість, 

шт 

Загальна 
площа, 

м² 

ВК1 П'ятистулкове 4,70x1,65 1,47 6,29 23,34 0,08 1.2 1 1,28 30 232,65 

ВК2 Тристулкове 2,30x1,65 0,84 2,95 12,90 0,08 1.2 1 1,32 186 705,87 

ВК3 Одностулкове 2,30x0,90 0,49 1,58 5,76 0,08 1.2 1 1,27 12 24,84 

ВК4 Двостулкове 1,75x1,65 0,64 2,25 8,98 0,08 1.2 1 1,29 8 23,10 

ВК5 Одностулкове 0,80x1,65 0,37 0,95 4,26 0,08 1.2 1 1,31 33 43,56 

ВК6 Одностулкове 0,80x0,80 0,23 0,41 2,56 0,08 1.2 1 1,39 12 7,68 

 

Приведений опір теплопередачі віконних конструкцій RΣпр ≥∙R q min, 0,7652 ≥ 0,75 

більший за нормативний. Отже, умова виконується. 

 

Приведений опір теплопередачі дверей згідно проєктних даних RΣпр ≥∙R q min, 0,6 ≥ 0,6. 

Отже, умова виконується. 
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3.5.   Величини   нормативних   Rg   min    та  розрахункових   RΣпр    показників   з   опору 

теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій. 

 

Вид огороджувальної конструкції 

Значення опору теплопередачі 

огороджувальної конструкції (м2∙К)/Вт 

існуюче 

приведене 

значення 

мінімальні вимоги 

Зовнішні стіни 3,06 3,3 

Горищні перекриття неопалювальних горищ 4,56 4,95 

Перекриття над проїздами та неопалювальними 

підвалами 3,12 3,75 

Світлопрозорі огороджувальні конструкції 0,77 0,75 

Зовнішні двері 0,60 0,6 

 

3.6. Приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будівель 

 
Приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку  UΣпр Вт/м 2 К 

визначений за ДСТУ[18]. При цьому загальна площа зовнішніх стін, суміщеного покриття, 

підлоги під ложіями, світлопрозорих огороджувальних конструкцій, вхідних дверей в будинку 

становить: 

АΣ – загальна площа зовнішніх огороджувальних конструкцій; АΣ = 12 098,3 м2; 

Аі – загальна площа непрозорих стінових зовнішніх огороджувальних конструкцій; 

Аі= 4 454,8 м2; 

Асci – загальна площа горищного перекриття; Ассі = 3275,7 м2; 

Аwi – площа зовнішніх світлопрозорих огороджувальних конструкцій; Аwі = 1037,7 м2; 

Afdi – загальна площа зовнішніх вхідних дверей; Afdi = 54,4 м2; 

Acubiu – площа перекриттів над неопалюваним підвалом; Acubiu = 2975,2 м2, 

Acubiu – площа підлоги по ґрунту; Acubiu = 300,44 м2, 

 

Приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку в цілому UΣпр = 

0,39 Вт/(м²К) 
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3.7. Об’ємно-планувальні характеристики 

 

Коефіцієнт скління фасадів будівлі згідно з формулою А.6 [1]: 

mw  = ΣAwi/(ΣAwi + Ai + Afdi)= 1037,7/( 1037,7+ 4544,8+ 54,4) =  0,19. 

Показник компактності будинку згідно з формулою А.7 [1]: 

𝛬𝑏𝑐𝑖 =
𝐴𝛴

𝑉
=

12098,3

36052
= 0,34 

 

де V - кондиціонований об’єм будівлі. 

 

 

3.8. Визначення показників теплостійкості 

 

Визначення показників теплостійкості здійснено згідно з вимогами розділу 6 ДБН В.2.6- 31- 

2016 [1]: 

 
Оцінка теплостійкості в літній період: розрахунок не проводиться згідно п. 6.7 ДБН 2.6- 

31:2016[1]. Теплостійкість огороджувальних конструкцій у літній період року дозволяється не 

перевіряти при виконанні будь-якої з наступних умов: якщо зовнішня стіна, що розглядається, 

має теплову інерцію більше ніж 4 або - середня температура зовнішнього повітря найбільш 

жаркого місяця менше ніж 21 °С. 

Теплова інерція шарів стінової огороджувальної конструкції, починаючи з боку приміщення 

згідно ДБН В.2.6-31-2016 [1]: 

D 1 = R1 · s1 = 0,002469· 9,76= 0,024;        

D 2= R2 · s2 = 0,873563· 10,9= 9,521; 

D 3 = R3 · s3 = 3· 0,69= 2,07;  

D = D1+ D2 + D3 = 0,024+9,521+2,079= 11,615. 

де, s1÷s5  розрахункові коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу окремих шарів огороджуючої 

конструкції , Вт/м 2 К, приймаються за додатком А [18] для умов експлуатації Б. 

Коефіцієнти теплозасвоєння зовнішньою поверхнею окремих шарів огороджуючої 

конструкції , Вт/м 2·К, приймаються згідно додатку А ДСТУ [18]: 

s1 = 9,76; 

s2  = 10,9; 

s3 = 2,07. 
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Оцінка теплостійкості в зимовий період: розрахунок не проводиться згідно примітки п. 6.7 ДБН 

2.6-31:2016[1]. За наявності в будинку системи опалення з автоматичним регулюванням 

температури внутрішнього повітря теплостійкість приміщень в холодний період року не 

визначають. 
Теплозасвоєння поверхнею підлоги Yп, Вт/(м2К) 

Теплова інерція шарів конструкції підлоги, починаючи з першого шару покриття ДБН В.2.6-31- 

2016 [1]: 

D 1 = R1 · s1 = 0,416667· 1,3= 0,541       

D2 = R2 · s2 =0,053763· 11,09= 0,596 

D3 = R3 · s3 = 0,107843· 18,95= 2,043 

 

Коефіцієнти  теплозасвоєння  підлоги,  починаючи  з  першого  шару  покриття,  Вт/м  2·К, 

приймаються згідно додатку А ДСТУ [18]: 

s1 = 1,3; 

s2 = 11,09. 

S3=18,95 

D= D1 + D2+ D3 = 0,596 + 0,541+2,043 = 3,18. 
Теплова інерція першого шару покриття підлоги D1 =0,596 > 0,5 а сумарна теплова 

інерція трьох шарів 3,18 ≥ 0,5, тому показник теплозасвоєння поверхнею підлоги визначають за 

формулою:  

Y2=(2*R2*S2
2+s3)/(0,5+ R2*s3)=(2*0,053763*11,09^2+18,95)/(0,5+0,53763*18,95)=63,16055 (Вт/(м2К) 

Yп=Y1=(4*R1*S1
2+Y2)/(1+ 

R1*Y2)=(4*0,416667*1,3^2*63,16055)/(1+0,416667*63,16055)=6,512(Вт/(м2К) 

Значення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги для житлових  будівель згідно з 

умовою (11) п.4.2 ДБН В.2.6-31 не повинно перевищувати Ymах п = 12 Вт/(м2·К), а 

розрахунковий показник теплозасвоєння даної конструкції становить Yп = 6,512 

Вт/(м2·К), що відповідає вимогам. 

3.9. Визначення показників повітропроникності 

Різниця тисків: 

Для першого поверху: 

∆P1 = (H − h1) ∙ (𝛾3 − 𝛾в) + 0,03 ∙ 𝛾3 ∙ 𝑣2 ∙ 𝛽𝑣  

ΔP1 = (16,6 – 1,56) · (13,79-11,8) + 0,03 ·13,79· 2,8^2 · 0,49  = 31,518 Па 

Для третього поверху: 

∆P11 = (H − h11) ∙ (𝛾3 − 𝛾в) + 0,03 ∙ 𝛾3 ∙ 𝑣2 ∙ 𝛽𝑣 

ΔP11 = (16,6 – 7,8) · (13,79-11,8) + 0,03 ·13,79· 2,8^2 · 0,49  = 19,101 Па 

де Н – висота будівлі (від рівня підлоги першого поверху до верху витяжної 

шахти), м; 

h i – висота від рівня підлоги першого поверху до середини огороджувальної 

конструкції   і- го поверху, для якого проводиться розрахунок, м; 

v – максимальна з середніх швидкостей вітру за румбами за січень, м/сек., 

повторюваність 

яких складає 16% та більше, прийнята згідно табл. 5 [10], але не менше 1 м/сек. 
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βv – коефіцієнт, що враховує зміну швидкості повітря за висотою будівлі, який приймається 

згідно таблиці 2 ДСТУ [20]. 

γз ,γв – питома вага відповідно зовнішнього та внутрішнього повітря, Н/м , що розраховується 

за формулами: 

γз=3463/(273-22)=13,79 

γв=3463/(273+20)=11,8 
 
де tз - розрахункове значення температури зовнішнього повітря, °С, що приймається залежно 

від температурної зони за табл. В.4 додатку В [1]. 

tв - розрахункове значення температури внутрішнього повітря, °С. 

Розрахункова різниця тисків ΔP : 

ΔP = ΔP1 -ΔP11 = 31,518– 19,101= 12,417 Па 

Повітропроникність для непрозорих огороджувальних конструкцій при розрахунковій різниці 

тисків визначається за формулою, м2 · год · Па / кг: 

𝐺𝑘 = 𝐺∆𝜌 = 𝐺∆𝜌0 ∙ (
∆𝜌

∆𝜌0
)

𝑛

 

Цегляна кладка з силікатної цегли 

𝐺2
∆𝜌

= 0,56 ∙ (
12,417

10
)

0,8

= 0,665 

 

Мінеральна вата 

𝐺3
∆𝜌

= 22,4 ∙ (
12,417

10
)

1,5

= 30,993 

 

Розчин цементно піщаний 

𝐺4
∆𝜌

= 0,027 ∙ (
12,417

10
)

0,8

= 0,032 

 

де 

𝐺Δ𝑝0  – допустима повітропроникність огороджувальних конструкцій, що встановлюється 

згідно [20] табл. 3 залежно від виду огороджувальних конструкцій. 

 
Масова повітропроникність конструкції з послідовним розміщенням шарів визначається за 

формулою: 

𝐺𝑘 = [∑ 1

𝑚

𝑖=1

⁄ 𝐺𝑖
∆𝜌]

−1

 

𝐺𝑘 = (
1

0,665
+

1

30,993
+

1

0,032
) = 0,03 

Нормативна масова повітропроникність стіни за таблицею 1 становить: 

𝐺𝐻
𝐾 = 0,4 кг/(м2 ∙ год) 

Результат. Масова повітропроникність стінової конструкції відповідає нормативним вимогам, 

про що свідчить виконання умови 𝐺𝑘≤𝐺𝐻
𝐾. 

 

 

Масова повітропроникність одношарової світлопрозорої конструкції визначається за формулою 

м2 · год · Па / кг: 
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𝐺𝑘 = 𝐺∆𝜌 = 𝐺∆𝜌0 ∙ (
∆𝜌

∆𝜌0
)

𝑛

 

 

для першого поверху 

𝐺∆𝜌 = 0,32 ∙ (
31,518

10
)

0,6

= 0,637 

 

 

для третього поверху 

𝐺∆𝜌 = 0,32 ∙ (
19,101

10
)

0,6

= 0,471 

 

Нормативна масова повітропроникність світлопрозорої конструкції за таблицею 1 становить: 

𝐺𝐻
𝐾  = 4,0 кг/(м2 ∙ год) 

За результатами проведених розрахунків визначено, що даний віконний блок може 

використовуватись для даного будинку на всіх поверхах 

 
3.10. Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій 

 
Оцінка  вологісного  режиму  огороджувальних  конструкцій  здійснена  згідно  з  вимогами 

розділу 6. [1] для глухих ділянок основного поля зовнішніх стін. 

Для зовнішніх стінових огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язкове 

виконання умови: 

ΔW< ΔW Д, 

де ΔW – збільшення вологості матеріалу у товщі шару конструкції, в якому може відбуватися 

конденсація вологи, за холодний період року, % за масою; 

ΔW Д – допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості виробів з 

мінеральної вати, в шарі якого може відбуватися конденсація вологи, за холодний період року , 

% за масою. 

ΔWд =2,5%. 

Визначаємо температуру в товщі конструкції на межі двох шарів: 
 

 

де tзе = - 4,7°С – розрахункова температура зовнішнього повітря для процесу накопичення 

вологи в конструкції для м. Києва. 
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Розподіл температури у товщі огороджувальної конструкції 

 

Парціальний тиск насиченої водяної пари визначається згідно з довідковими даними: 

E(з) = 2340 Па; E(в) = 412 Па. 

Парціальний тиск насиченої водяної пари eв внутрішнього повітря: 

ев = 0,01 ϕ во Ев= 0,01 · 55 · 2340=1287 Па ; 

Парціальний тиск насиченої водяної пари eв зовнішнього повітря: 

ез = 0,01 ϕ во Ев= 0,01 · 84 · 412= 346,08 Па ; 

Опір паропроникненню огороджувальної конструкції та окремих її шарів розраховується за 

формулами: 

 

𝑅𝑒∑ = ∑ (
𝛿і

𝜇і
)

𝑛

𝑖=1

 

𝑅𝑒𝑥 = ∑ (
𝛿𝑖

𝜇𝑖
)

𝑚

𝑖=1

+
𝑥 − ∑𝑖=1

𝑚 𝛿𝑖

𝜇𝑚 + 1
 

 

𝑅𝑒∑ =
0,002

0,09
+

0,76

0,11
+

0,15

0,38
= 7,32м2 год Па/мг 

 

𝑅𝑒𝑥 = 7,32 −
0,76 − 0,14

0,38
= 5,68 м2 год Па/мг 

де REΣ – опір паропроникненню огороджувальної конструкції; 

Rex  – опір паропроникненню огороджувальної конструкції на відстані х від внутрішньої 

поверхні; 

n – загальна кількість шарів у конструкції; 

т – кількість шарів від внутрішньої поверхні до перерізу х; δі – товщина i-го шару, м; 

μі – паропроникність матеріалу i-го шару, мг/(м · год · Па) 

μm+1 – паропроникність матеріалу шару, мг/(м · год · Па), де розташований переріз х. 
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Парціальний тиск водяної пари в товщі шару матеріалу в перерізі х (межі шарів): 

𝑒(𝑥) = 𝑒в −
𝑒в − 𝑒з

𝑅𝑒 ∑
𝑅𝑒𝑥 = 1287 −

1287 − 346,08

7,32
∗ 5,68 = 556,88 Па 

 

 

Перевіряємо залежність: Е(х)>е(х), отже 1287>556,88 Па. Приросту вологи на межі шарів 

не буде. 
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4. ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ НА ОПАЛЕННЯ, 

ВЕНТИЛЯЦІЮ, ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ 

 
4.1. Опис будівлі 

 
Проєктований об’єкт – житловий будинок прямокутної форми габаритними розмірами в 

осях 68,4 х 93,01 м, висота верху відмітки даху 16,5600 м. 

 

4.2. Зонування будівлі при розрахунку 

 
Оскільки в будівлі відсутні приміщення з різними температурними режимами, розрахунок 

проводиться однозонний. 
Кондиціонована площа будівлі: A  = 10865 м2. 

f 

Кондиціонований об’єм будівлі: V  = 36052  м3. 
f 

4.3.1 Сумарна теплопередача трансмісією через зону будівлі 

 
Сумарну теплопередачу трансмісією Qtr, Вт · год, розраховують для кожного місяця 

за формулами: 

- для опалення: 
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𝑄𝑡𝑟 = 𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗(𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑡,𝐻 − 𝜃𝑒)𝑡 

 

- для охолодження: 

𝑄𝑡𝑟 = 𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗(𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑡,𝐶 − 𝜃𝑒)𝑡 

де 𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗  - загальний коефіцієнт теплопередачі трансмісією зони, Вт/К, встановлений для 

різниці температур всередині-ззовні; 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑡,𝐻  - задана температура зони будівлі для опалення, °С, визначена згідно з розділом 13 

[8]; 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑡,𝐶  - задана температура зони будівлі для охолодження, °С, визначена згідно з розділом 

13 [8]; 

𝜃𝑒  - середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С, визначена згідно з додатком 

А [8]; 

t - тривалість місяця для якого проводиться розрахунок, год, визначена згідно з додатком А [8]. 

Сумарна теплопередача трансмісією розрахована згідно з формулами 11 та 12 [8] для кожного 

місяця і наведена в таблиці 9 для режиму опалення та в таблиці 10 для режиму охолодження. 

Таблиця 9 
Місяц

ь 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Qtr, 

кВт*г

од 

79 200 68 314 59 344 11 003 0 0 0 0 0 15 462 54 463 71 661 

Таблиця 10 
Місяц

ь 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Qtr, 

кВт*г

од 

93 256 81 213 75 941 49 974 32 

807 

22 

635 

18 

833 

21 

264 

35 

570 

54 374 70 846 86 573 

 
4.3.2. Узагальнені коефіцієнти теплопередачі трансмісією 

 
Для розрахунку прийнято, що приведений опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних 

конструкцій відповідає нормативним вимогам ДБН В.2.6-31 [1]. 

Узагальнені коефіцієнти теплопередачі трансмісією визначені, як для режиму опалення, так 

і для режиму охолодження. 

При  розрахунку  теплопередачі  через  світлопрозорі  елементи  ефект  нічної  ізоляції  не 

враховувався. 

Характеристика передачі трансмісією Таблиця 11 

Вид огороджень A, м2 RΣ, 

м2·К/Вт 

U, 

Вт/(м2·К) 

b tr.x.H b tr.x.C H x.H., 

Вт/К 

H x.С., 

Вт/К 

- стін 4454,8

1 

3,06 0,32 1 1 1456,31 1456,31 

- вікон і балконних 

дверей 

1037,7 0,77 1,29 1 1 1356,04 1356,04 

- вхідних дверей, воріт 54,42 0,6 1,66 1 1 54,42 54,42 

- покриттів (не 

опалювальний дах) 

3275,6

7 

4,56 0,21 0,9 0 646,96 0 

Перекриттів над 

неопалювальним 

підвалом 

2975,2

3 

3,12 0,32 1 1 954,62 954,62 

Плита на землі 300,4 1,26 0,79 1 1 261,47 261,47 

 
𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗,𝐻 = 𝐻𝐷 + 𝐻𝑔 + 𝐻𝑢 + 𝐻𝐴 = 4729,82 Вт/К 
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𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗,𝐶 = 𝐻𝐷 + 𝐻𝑔 + 𝐻𝑢 + 𝐻𝐴 = 4082,86 Вт/К 

 
HD - безпосередній узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до зовнішнього 

середовища, Вт/К; 

Hg - стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту, Вт/К; 

Hu   - узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією через некондиціоновані об'єми, 

Вт/К; 

HA - узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до суміжних будівель, Вт/К. 

 
4.4.1. Сумарна теплопередача вентиляцією через зону будівлі 

 
Для розрахунку прийнято, що система вентиляції будівлі відповідає вимогам ДБН В.2.5-67 і 

передбачає наявність засобів для регулювання за потребою у системах механічної 

загальнообмінної вентиляції. Даний технічний принцип забезпечується підключенням системи 

живлення витяжного вентилятора у санвузлі до вимикача освітлення - вентилятор починає 

працювати тільки за наявності людей у даному приміщенні (включення світла) та вимикається за 

їх відсутності (виключення світла). 

Сумарну теплопередачу вентиляцією 𝑄𝑣𝑒, Вт год, розраховують для кожного місяця за 
формулами: 

- для опалення: 
 

 

- для охолодження: 

 

 

 

де 𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗  - загальний коефіцієнт теплопередачі вентиляцією, Вт/К; 

𝐻𝑣𝑒,𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎,𝑗,𝑘   - загальний коефіцієнт теплопередачі за рахунок додаткової вентиляції  (нічна 

вентиляція та/або природне охолодження) від к-го елемента, Вт/К; 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑡,𝐻,𝑧  - задана температура зони будівлі для опалення, °С, 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑡,𝐻  = 20°С; 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑡,𝐶,𝑧  - задана температура зони будівлі для охолодження, °С, 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑡,𝐶  = 26°С; 

𝜃𝑒  - середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С, визначена згідно з 

додатком А [8]; 

𝜃𝑒,𝑗  - температура зовнішнього середовища, °С, для конкретної; j-ої години доби, визначена 
на підставі погодинних значень репрезентативного дня місяця згідно з додатком А [8]; 

t - тривалість місяця для якого проводиться розрахунок, год, визначена згідно з 

додатком А [8]; 

𝑓𝑣𝑒,𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎,𝑗,𝑘  - частка роботи для конкретної j-ої години доби і-го дня місяця від k-го елемента 

додаткової вентиляції (якщо нічна вентиляція та/або природне охолодження працює 𝑓𝑣𝑒,𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎,𝑗,𝑘  

= 1, якщо не працює − 𝑓𝑣𝑒,𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎,𝑗,𝑘  = 0); 

Сумарна  теплопередача  вентиляцією  розрахована  згідно з  формулами  22  та  23  [8]  для 

кожного місяця і наведена в таблиці 12 для режиму опалення та в таблиці 13 для режиму 

охолодження. 

Таблиця 12 
Місяц

ь 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

𝑄𝑣𝑒, 

кВт*г

од 

110 763 104 

403 

89 038 17 947 0 0 0 0 0 24 735 54 463 71 661 
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Таблиця 13 

Місяц

ь 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

𝑄𝑣𝑒, 

кВт*г

од 

135 534 128 

207 

113 

013 

69 053 34 

765 

1590 1532 147

9 

48 

652 

78 892 110 375 133 

060 

 

 

 

4.4.2. Узагальнені коефіцієнти теплопередачі вентиляцією 

Значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією 𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗, Вт/К, розраховують за 

формулою: 

𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗=𝜌𝑎𝑐𝑎(Σ𝑏𝑣𝑒,𝑘𝑘𝑞𝑣𝑒,𝑘,𝑚𝑛), Вт/К 

де 𝜌𝑎𝑐𝑎  - теплоємність повітря одиниці об'єму дорівнює 0,33 Вт год/(м К); 

𝑞𝑣𝑒,𝑘,𝑚𝑛  - усереднена за часом витрата повітря від k - го елемента, м / год; 

𝑏𝑣𝑒,𝑘  - температурний поправочний коефіцієнт для k -го елемента повітряного потоку зі значенням 

𝑏𝑣𝑒,𝑘  = 1, якщо температура припливного повітря 𝜃𝑠𝑢𝑝,𝑘  не дорівнює  температурі зовнішнього 

середовища, як у випадку попереднього нагріву, попереднього охолодження чи утилізації теплоти; 

Усереднену за часом витрату повітря k - го елемента повітряного потоку 𝑞𝑣𝑒,𝑘,𝑚𝑛 > м3/ год, 

розраховують за формулою: 

𝑞𝑣𝑒,𝑘,𝑚𝑛 = (𝐴f ∗ qв + 𝑛 ∗ qр) ∗ 3600/1000 =(10865∗ 0,5 + 2670 ∗ 5) ∗ 3600/1000= 

=67617 м3/год 
де qв – швидкість циркуляції повітря джерело EN 15251 

𝑛 – кількість мешканців; 

qр - питома витрата зовнішнього повітря. 

де 𝐴f - кондиціонована площа житлової частини: A f = 10865 м2; 

𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗 = 𝜌𝑎𝑐𝑎 (∑ 𝑏𝑣𝑒,𝑘𝑞𝑣𝑒,𝑘,𝑚𝑛
𝑘

) = 0,33 ∗ 67617 ∗
16

24
= 14 875,74, Вт/К 

 

4.5. Внутрішні теплонадходження будівлі 

 
Згідно з методикою стандарту [8] до уваги взяті наступні теплонадходження: внутрішній 

тепловий потік від людей, внутрішній тепловий потік від обладнання, внутрішній тепловий потік 

від освітлення. Відповідно загальна сумарна величина усередненого теплового потоку 

приймається згідно з таблицею 6 [8] і становить Рint = 5,8 Вт/м2. 

Графік використання: 112 год/тиждень. 

Кількість святкових днів (період невикористання) протягом кожного місяця наведена у 

таблиці 7 [8]. 

Теплонадходження від внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі, що розглядається, 𝑄𝑖𝑛t, 

Вт·год, для визначеного місяця розраховують за формулою: 

𝑄𝑖𝑛𝑡 = (∑ Ф𝑖𝑛𝑡,𝑚𝑛,𝑘

𝑘

𝐴𝑓) 𝑡 

 

де Ф𝑖𝑛𝑡,𝑚𝑛,𝑘  - усереднений за часом тепловий потік від k-го внутрішнього джерела, Вт/м2 ; 

𝐴f – кондиціонована площа будівлі, м2; 
t - тривалість періоду використання, виражена у годинах на місяць. 
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Сумарні теплонадходження від внутрішніх джерел розраховані згідно з формулою 35 [8] для 

кожного місяця і наведена в таблиці 14. 

Таблиця 14 
Місяц

ь 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

𝑄int, 

кВт*г

од 

43 459 43 459 46 563 45 011 40 3

54 

-

1552 

1552 0 46 

563 

46 563 46 563 46 563 

 

 
4.6. Сонячні теплонадходження 

 

4.6.1. Загальні сонячні теплонадходження 

Теплонадходження від сонця до зони будівлі, що розглядається, для кожного місяця 𝑸𝒔𝒐𝒍, Вт·год 

розраховують за формулою: 

𝑄𝑠𝑜𝑙 = (∑𝑘Ф𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑘)𝑡, 

де Ф𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑘 - усереднений за часом тепловий потік від k-го джерела сонячного випромінювання, 

Вт, визначений згідно з 11.3 [8]; 

t - тривалість місяця, що розглядається, виражена у годинах, приймають згідно з 

додатком А. 

 
Сумарні теплонадходження від сонця до будинку розраховані за формулою (36) [8] та наведені 

в таблиці 15. 

Таблиця 15 
Місяц

ь 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

𝑄sol, 

кВт*г
од 

4 630 8 269 15 337 18 545 26 

140 

26 

601 

26 

870 

23 

020 

169

59 

9285 3100 2445 

 

 

4.6.2. Сонячні теплонадходження через елементи будівлі 

Сонячні теплонадходження через k-ий елемент будівлі 𝛷𝑠𝑜𝑙,𝑘, Вт, визначають за формулою: 

Ф𝑠𝑜𝑙,𝑘 = 𝐹𝑠ℎ,𝑜𝑏,𝑘𝐴𝑠𝑜𝑙,𝑘𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘 − 𝐹𝑟,𝑘Ф𝑟,𝑘
, 

де 𝐹𝑠ℎ,𝑜𝑏,𝑘  - понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції k-

ої поверхні, визначений згідно з 11.4.2 [8]; 

𝐴𝑠𝑜𝑙,𝑘  - еквівалентна площа інсоляції k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу у 

визначеній зоні чи об'ємі, м2, визначена згідно з 11.3.3 (скління), 11.3.4 (непрозорі елементи), 

11.3.5 (особливі елементи) [8]; 

𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘  - сонячна радіація, значення енергетичної освітленості сприймаючої площі k-ої поверхні з 

даною орієнтацією та кутом нахилу за середніх умов хмарності Вт/м2, 

визначена згідно з додатком А [8]; 

𝐹𝑟,𝑘  - коефіцієнт форми між елементом будівлі та небосхилом, який приймають: 

𝐹𝑟  = 1 - для незатіненого горизонтального даху, 𝐹𝑟  = 0,5 - для незатіненої вертикальної стіни; 

𝛷𝑟,𝑘  - додатковий тепловий потік внаслідок теплового випромінювання в атмосферу від 

k-го елемента будівлі, Вт, визначений згідно 11.5 [8]. 

 
4.6.3. Еквівалентна площа інсоляції засклених елементів 

𝐴𝑠𝑜𝑙 = 𝐹𝑠ℎ,𝑔𝑙𝑔𝑔𝑙(1 − 𝐹𝑓)𝐴𝑤,𝑝 
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де 𝐹𝑠ℎ,𝑔𝑙  - понижувальний коефіцієнт затінення для рухомих засобів, визначений згідно з 11.4.1. У 

випадку відсутності засобів рухомого затінення 𝐹𝑠ℎ,𝑔𝑙  = 1; 

𝑔𝑔𝑙  - загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини елемента, 

визначений згідно з формулою (39); 

𝐹𝑓  - частка площі обрамлення, відношення площі проекції обрамлення до загальної площі 

проекції заскленого елемента, визначена згідно 11.4.3 [8]; 

𝐴𝑤,𝑝  - загальна площа проекції заскленого елемента (наприклад, площа вікна), м2. 

Світлопрозорі конструкції , через які до будинку надходять сонячні теплонадходження, 

розташовані з північного, східного, південного та західного фасадів. Середньомісячна сонячна 

радіація на відповідні площини визначена згідно з додатком А [8]. 

Світлопрозорі конструкції, що використовуються для засклення будинку - віконні блоки на основі 

ПВХ-профілів із заскленням двокамерними склопакетами з двома енергозберігаючими 

покриттями. Для даного типу скління коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії при 

нормальному куті падіння згідно з таблицею 7 [8] становить gn = 0,5. Відповідно. загальний 

коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини визначають згідно з формулою 39 

[8] і становить: 
𝑔𝑔𝑙 = 𝐹𝑤𝑔𝑛 = 0,9 ∗ 0,5 = 0,45 

де 𝐹𝑤   - поправочний коефіцієнт для нерозсіювального скління, приймають 𝐹𝑤   = 0,9; 

Площа світлопрозорих конструкцій згідно з проєктними даними становить: 

- на західному фасаді,  𝐴𝑊,з = 437,28 м2; 

- на південному фасаді,  𝐴𝑊,Пд = 93,72 м2; 

- на північному фасаді,  𝐴𝑊,Пн = 586,28 м2
 

- на східному фасаді,  𝐴𝑊,Сх = 420,42 м2. 
 
Частка обрамлення приймається згідно з 11.4.3 [8] і становить Ff = 0,2. 

Рухомих засобів затінення не передбачено (понижувальний коефіцієнт згідно з п. 11.3.3.3 [8] 

дорівнює 1). 

 
4.6.4. Еквівалентна площа інсоляції непрозорих елементів будівлі 

 

Еквівалентна площа інсоляції вікон А𝑠𝑜𝑙,w з урахуванням понижувальних коефіцієнтів затінення 

зовнішніми перешкодами F𝑠ℎ розрахована за формулою (38) [8]. 

Непрозорі  елементи, які піддаються інсоляції,  - це зовнішні стіни чотирьох фасадів  та 

суміщене покриття. Площа непрозорих елементів  згідно з проєктними даними становить: 

на північно фасаді,  𝐴С,Пн = 919,99 м2; 

на східному фасаді,  𝐴С,Сх = 1322,67 м2; 

на південно фасаді,  𝐴С,Пд = 939,38 м2 

на західному фасаді,  𝐴С, Зх = 1272,78 м2. 

Еквівалентну площу інсоляції непрозорої частини оболонки будівлі 𝐴𝑠𝑜𝑙, м
2, розраховують 
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за формулою: 

𝐴𝑠𝑜𝑙 = 𝛼𝑆,𝐶𝑅𝑠𝑒𝑈𝐶 𝐴𝐶  

де  𝛼𝑆,𝐶    –  безрозмірний  коефіцієнт  поглинання  сонячної  радіації  непрозорою   частиною, 

приймають згідно з даними таблиці 10 [8]; 

𝑅𝑠𝑒   - тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2·К/Вт, приймають 0,043 

м2·К/Вт; 

𝑈𝐶  - коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2·К); 

𝐴𝐶  - площа проекції непрозорої частини, м2. 

 
4.7. Динамічні параметри 

 

Часова константа будівлі характеризує внутрішню теплову інерцію будівлі. Будівля є дуже 

важкою, відповідно згідно з таблицею 15 [8] внутрішня теплоємність будівлі на одиницю площі 

становить С=80 Вт·год/м 2 К. 

Внутрішня теплоємність будівлі розрахована згідно з формулою 58 [8] і становить: 

Cm = С · Аf  =80 · 10 865= 869 172,8 Вт·год/К 

 

де С – внутрішня теплоємність будівлі на одиницю площі, приймають згідно таблиці 15 

ДСТУ [8], Вт·год/(м2·К); 

Аf – кондиціонована площа будівлі, м2. 

Часова константа будівлі розраховується за формулою 56 [8] і становить: 

- для режиму опалення  
 

𝜏 =
𝐶𝑚

𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗 + 𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗 + 𝐻𝑣𝑒,𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎,𝑎𝑑𝑗
=

869172,8

4729,82 + 6583,11
= 76,83 год 

 

- для режиму охолодження  

𝜏 =
𝐶𝑚

𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗 + 𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗 + 𝐻𝑣𝑒,𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎,𝑎𝑑𝑗
=

869172,8

4729,82 + 6583,11 + 1807,26
= 66,25год 

 

Безрозмірний числовий параметр 𝑎𝐻  визначається за формулою (50) [8] і становить: 

𝑎𝐻 = 𝑎𝐻,0 +
𝜏

𝜏𝐻,0
= 1 +

76,83

15
= 6,122 

Безрозмірний числовий параметр 𝑎𝐶  визначається за формулою (55) [8] і становить: 

𝑎𝐶 = 𝑎𝐻,0 +
𝜏

𝜏𝐶,0
= 1 +

66,25

15
= 5,416 

 

Безрозмірні коефіцієнти використання надходжень для опалення ηH,gn  та охолодження 

ηC,gn  розрахованідля кожного місяця згідно з формулами 46 ÷ 49 [8] та 51 ÷ 54 [8] 

відповідно на підставі співвідношення надходжень і втрат теплоти Н та числового параметра γ. 

4.8. Внутрішні умови 

 

Розрахункова температура на опалення прийнята згідно з таблицею 16 [8] і становить 

Qint, H, set = 20 °С. 

Розрахункова температура на охолодження прийнята згідно з таблицею 16 [8] і становить 

Qint, C, set  = 26 °С. 
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4.9. Енергопотреби для опалення та охолодження 

Енергопотреби для опалення розраховані для кожного місяця згідно з формулою 3 [8] та 

наведені в таблиці 16. Енергопотреби для охолодження для кожного місяця згідно з формулою 5 

[8] та наведені в таблиці 17. Річні енергопотреби для опалення та охолодження будівлі 

розраховані за формулою 65 [8]. 

Таблиця 16 

Місяць року Параметр 

  
QН,tr, 

кВт·год 
QН,ve, 

кВт·год 
QН,ht, 

кВт·год 
QН,sol, 

кВт·год 
QН,int, 

кВт·год 
QН,gn, 

кВт·год gH ηH,gn 
QH,nd , 

кВт·год 
                   

Січень 79 200 110763 189 963 4630 43 458,6 48089 0,25 1,000 141882 

Лютий 68 314 104403 172 717 8269 43 459 51728 0,30 1,000 121011 

Березень 59 344 89038 148 382 15337 46 563 61900 0,42 0,997 86653 

Квітень 11 003 17947 28 950 6800 16 504 23304 0,80 0,934 7177 

Травень 0 0 0 0 0 0 0,00 1,000 0 

Червень 0 0 0 0 0 0 0,00 1,000 0 

Липень 0 0 0 0 0 0 0,00 1,000 0 

Серпень 0 0 0 0 0 0 0,00 1,000 0 

Вересень 0 0 0 0 0 0 0,00 1,000 0 

Жовтень 15 462 24735 40 197 4193 21 028 25222 0,63 0,978 15538 

Листопад 54 463 84516 138 979 3100 46 563 49663 0,36 0,999 89375 

Грудень 71 661 106580 178 241 2445 46 563 49007 0,27 1,000 129247 

Таблиця 17 

Місяць року 
Параметр 

  

  
QС,tr, 

кВт·год 
QС,ve, 

кВт·год 
QС,ht, 

кВт·год 
Qс,sol, 

кВт·год 
Qс,int, 

кВт·год 
Qс,gn, 

кВт·год gc ηc,is Qс,nd , кВт·год 
                    

Січень 93 256 135534 228 790 4630 43 459 48089 0,21 0,210 0 

Лютий 81 213 128207 209 420 8269 43 459 51728 0,25 0,247 0 

Березень 75 941 113013 188 954 15337 46 563 61900 0,33 0,327 0 

Квітень 49 974 69053 119 028 18545 45 011 63555 0,53 0,525 0 

Травень 32 807 34765 67 572 26140 40 354 66494 0,98 0,837 6909 

Червень 22 635 1590 24 225 26601 -1 552 25049 1,03 0,858 0 

Липень 18 833 1532 20 366 26870 1 552 28422 1,40 0,947 9133 

Серпень 21 264 1479 22 742 23020 0 23020 1,01 0,849 0 

Вересень 35 570 48652 84 222 16959 46 563 63521 0,75 0,706 332 

Жовтень 54 374 78892 133 266 9285 46 563 55848 0,42 0,417 0 

Листопад 70 846 110375 181 220 3100 46 563 49663 0,27 0,274 0 

Грудень 86 573 133060 219 633 2445 46 563 49007 0,22 0,223 0 

 

4.10. Тривалість опалювального періоду та періоду охолодження для діяльності сезонно 

залежних технічних засобів 

 
Тривалість опалювального періоду прийнято фіксованою згідно з 15.3.3 [8] як для I 

температурної зони України, що становить 4500 год. 

Тривалість періоду охолодження визначена згідно з 15.3.4 [8] на підставі даних таблиці А.6 

додатка А [8] для м. Києва 740 год. 
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4.11. Загальне енергоспоживання при опаленні (підсистеми тепловіддачі/ виділення) 

 
Загальні тепловтрати підсистем тепловіддачі/виділення визначаються для кожного місяця за 

формулою 79 [8] при цьому: 

𝑓ℎ𝑦𝑑𝑟  = 1,05 – згідно з таблицею 18 [8]; 

𝑓𝑖𝑚  = 0,98, 𝑓𝑟𝑎𝑑  = 1,00 – згідно з 15.4.2.1 [8]; 

ηem = 0,85 – згідно з формулою 80 [8]. 

Згідно з 15.4.3.4 додаткова енергія для підсистеми тепловіддачі/виділення в розрахунках не 

враховується. 

Енергію входу, що необхідна для підсистеми тепловіддачі/виділення, розраховують для кожного 

місяця за формулою 87 [8]. Результати розрахунків наведені в таблицях 27 та 28. 

 

4.12. Загальне енергоспоживання при опаленні 

 
Річне енергоспоживання при опаленні будівлі розраховане згідно з формулою 97 [8] та 

наведено в таблиці 18. 
Таблиця 18 

  

Місяц

ь 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Σ𝑄
𝐻,𝑢
𝑠𝑒 

𝑄h,use 

кВт*г

од 

1905

58 

163129 121058 13774 0 0 0 0 0 25152 12406

7 

174646 812

384 

4.13. Загальне енергоспоживання при охолодженні 

 
Враховуючи формулу 103 [8], а також відсутність підсистеми розподілення для системи 

охолодження, то загальна енергія виходу з системи охолодження визначається згідно з формулою 

109 [8], з урахуванням, що підсистема розподілення відсутня взагалі 

(QC ,dis ,im 
= Q

C ,nd 
): 

QC , gen,out = QC ,dis ,in /ηC ,ac = 16373 / 0,93 = 17605,908 кВт год 

Загальні тепловтрати підсистеми виробництва/генерування розраховуються за формулою 

110  [8].  При  цьому,  ефективність  підсистеми  виробництва/генерування  прийнята  згідно  з 

таблицею 31 [8] і становить ηC , gen = 2,4. 

QC , gen,ls = QC , gen,out (1 - ηC , gen ) /ηС , gen = 16373 (1 - 2,4) / 2,4 = 

= -10270,113 кВт год. 

 
Загальне енергоспоживання при охолодженні визначено згідно з формулою 111 [8]: 

 
QC ,use = QC , gen,out  + QC , gen,is = 17605,908 – 10270,113= 7335,7951 кВт год. 

 
4.14. Додаткова енергія при охолодженні 

 
Додаткова енергія для підсистеми тепловіддачі/виділення не враховується, оскільки система 

відсутня. 

 
4.15. Загальне енергоспоживання систем вентиляції 
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Відсутня механічна вентиляція 

 
4.16. Енергопотреби  ГВП 

 
Питомі  річні  енергопотреби  ГВП  прийняті  згідно  таблиці  34  [8]  і  становлять  для 

навчальних закладів 10 кВт год/ м2 . 

Загальні енергопотреби ГВП становлять: 

 

Q DHW ,nd = 10·Аf = 10· 10865= 108650 кВт·год. 

 
4.17. Енергоспоживання ГВП 

 
Температура води в системі ГВП прийнята 55 °С. 

Тепловтрати підсистеми розподілення для системи ГВП, що розглядається, складаються з: 

- тепловтрат розподільними трубопроводами до водорозбору гарячої води користувача; 

- тепловтрат використаної води при водорозборі. 

Тепловтрати  розподільними  трубопроводами  до  водорозбору  гарячої  води  користувача 

розраховуються згідно формули 119 [8]. При цьому приймається: 

θ
W ,dis ,avd 

= 55 °С. 

θamb = 20 °С - для опалювального періоду та θamb  = 26 °С – для періоду поза опаленням; 

Lw = 12 м – протяжність трубопроводів до водорозбору гарячої води користувачів згідно з 

проєктними даними: 

ψ w = 1 Вт/(м К) –лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводів, визначений згідно з 

таблицею 24 [8]. 

Загальні  тепловтрати  протягом опалювального періоду: 

Qw,dis,ls,Hр= 2136 кВт·год 

Загальні тепловтрати поза періодом опалення 

Qw,dis,ls,Ср= -885,31 кВт·год 

загальні тепловтрати розподільчими трубопроводами від водонагрівача до водорозбору 

гарячої води користувача: 

Qw,dis,ls,= 1251,65 кВт·год 

Річний обсяг енергоспоживання на потреби ГВП визначають згідно з формулою 126 [8], при 

цьому ефективність підсистеми виробництва/генерування теплоти прийнята згідно з таблицею 

27 [8]: 

ηgen = 94 % 

Q
DHW ,use 

= (Q
DHW ,nd 

+ Q
W ,dis ,is 

+ Q
W ,dis ,is ,col,m 

+ Q
W ,em,l 

) /η
gen 

= (108646,6+ 1251,65+ 0+ 0) 

/ 0,94 = 4116913,03 кВт год. 

 
4.18. Енергоспоживання при освітленні 

 

Річний обсяг енергоспоживання при освітлені W, кВт·год, розраховують за формулою 128 

[8]: 

W = WL + Wp , 

де W L - енергія, необхідна для виконання функції штучного освітлення в будівлі, кВт год, 

W P - паразитна енергія , що необхідна для забезпечення заряду акумуляторів світильників 

аварійного освітлення та енергія для управляння/регулювання освітлення в будівлі, кВт год. 
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Значення W L розраховують за формулою 129 [8]: 

WL = (PN · FC ) ·[(tD · FO · FD ) + (tN · Fo )]· Af /1000, 

 
W L =4,55*1*((358*1*1)+(200*1)*10864,66/1000 = 27597,564 кВт·год, 

де PN – питома потужність встановленого штучного освітлення в будівлі, Вт/м 2
 

FC – постійний коефіцієнт яскравості, що відноситься до використання навантаження 

встановленого освітлення при функціонуючому контролі сталої освітленості зони, приймають 

згідно з таблицею 36 [8], FC = 1; 

FO – коефіцієнт використання освітлення, є відношенням використання загальної 

встановленої потужності штучного освітлення до періоду використання зони, приймають згідно 

з таблицею 36 [8], Fo = 1 ; 

FD – коефіцієнт природного освітлення, є відношенням використання загальної встановленої 

потужності штучного освітлення до наявного природного освітлення зони, приймають згідно з 

таблицею 36 [8], FD = 1 ; 

tD – час використання природного освітлення протягом року, год, приймають згідно з 

таблицею 36 [8]; tD = 358год; 

tN – час використання штучного освітлення протягом року, год, приймають згідно з таблицею 

36 [8]; tN = 200 год; 

Af - кондиціонована площа будівлі, м, визначена згідно з 6.4 [8]. 

Значення Wp розраховують за формулою 130 [8]: 

WP = Pem × Aem + Ppc × Apc, 

де Pem - загальна встановлена питома потужність заряду акумуляторів світильників 

аварійного освітлення, кВт×год/м2, приймають згідно з додатком 9, Pem = 1; 

Ppc - загальна встановлена питома потужність усіх систем управління приладами 

освітлення зони в час, коли лампи не використовують, кВт×год/м2, приймають згідно з 

додатком 9; 

Aem - площа будівлі, м2, на якій передбачено застосування аварійного освітлення, Aem 

= 10865м2; 

Apc - площа будівлі, м2, на якій передбачено застосування регульованого освітлення, 

Apc= 10865; 

P =5 кВт год/м2. 

Wp = (1+5)*10865= 65 190кВт год. 

 
Річний обсяг енергоспоживання при освітленні складає: 

Wріч = 27597,564+ 65190= 92787,564 кВт год. 

 
4.19. Вимоги до показника енергоефективності 

 

Показник енергоефективності будівлі ЕР повинен визначатися за умовою: 

ЕР ≤ ЕР m ax, 

де ЕР – розрахункова або фактична питома річна енергопореба будівлі, що визначають згідно 

з 5.2; 

ЕРmax – максимально допустиме значення питомої річної енергопотреби будівлі, кВт год/м2 

або кВт год/м3, що встановлюють згідно з таблицею 1 [1], залежно від призначення будівлі, її 
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поверховості та температурної зони експлуатації яка приймається згідно з додатком Б [1]. 

 
В даному випадку для цієї будівлі в I кліматичній зоні ЕРmax визначається згідно таблиці 1 

[1]: 

ЕРmax = 42 кВт год/ м2 , 

Розрахункове значення ЕР визначають за формулою для будівлі 3 [1]: 

EP = (Q
H ,nd 

+ Q
DHW ,nd 

) / Аf 
, 

 
де, QH ,nd ,QC ,nd ,QDHW ,nd - річна енергопотреба будівлі для опалення, охолодження та гарячого 

водопостачання відповідно, кВт год, що визначається згідно з ДСТУ Б А .2.-12 [8]; 

Af – кондиціонований (опалювальний) об’єм будівлі, м2. 

 
Визначаємо розрахункове значення ЕР для будівлі: 

Клас енергетичної ефективності будівлі: «В». 

 
ЕР=( 812384+ 7336) / 36052= 23 кВт год/м3

 

 
Визначаємо клас енергетичної ефективності для закладу освіти: «В». 

Інженерне обладнання відповідає класу енергоефективності «В». Тому приймаємо в цілому 

для всієї будівлі клас енергоефективності «В». 
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5. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ БУДИНКУ (ЖИТЛОВА ЧАСТИНА) 

Таблиця 1 – Загальна інформація 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Таблиця 2 – Розрахункові параметри 

Найменування розрахункових параметрів Познака 
Одиниця 

виміру 
Величина 

1 2 3 4 

Розрахункова температура внутрішнього повітря для опалення θint,S,H °C 20 

Розрахункова температура внутрішнього повітря 

для охолодження 
θint,S,С °C 26 

Усереднена за часом витрата повітря на вентиляцію 
 

- в кондиціонованому об’ємі 
 

- між кондиціонованим та некондиціонованим об’ємами 

- між некондиціонованим об’ємом та 

зовнішнім середовищем 

 

 

 
Qve,mn 

 

 

м3/год   

 

 

18 161 

Усереднений за часом тепловий потік внутрішніх джерел 

- в кондиціонованому об’ємі 

- в некондиціонованому об’ємі 

 
Φint,mn 

 
Вт/м2

 

 
20 

Внутрішня теплоємність будівлі С 
Вт·год / 
(м2·К) 

80 

 

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку 

Призначення Будівля закладу освіти 

Основні конструктивні рішення 

огороджень 

 

     22/05-2022 ЄН 
     

№ Зм. Прізвище Підпис Дата 
Відновлення конструктивних елементів 

будівлі Ірпінської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з 
вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) 

ім. З. Алієвої Ірпінської міської ради Київської 
області, (Київська область: м. Ірпінь, вул. 

Академіка З. Алієвоі, 64).Капітальний ремонт 

Стадія Аркуш Аркушів 

Розробив Прокопенко   
РП 41 46 Перевірив Мудрий   

ГІП Мудрий   

ТОВ “ЕНКІ КОНСТРАКШН” Н. контр.    

Затверд.    

Дата заповнення (рік, місяць) 2022 р, червень 

Адреса будівлі 
Адреса ділянки: Київська область, м. Ірпінь, вул. Академіка 

Заріфи Алієвої, 64 

Розробник проєкту Прокопенко Дмітрій Русланович 

Адреса і телефон розробника  

Шифр проєкту будівлі 22/05-2022 

Рік будівництва 2022 

 

 



 

Таблиця 3.1 Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники 

Показники 
Познака та одиниця 
виміру 

Нормативне 

значення 
показника 

Розрахунко

ве 

(проєктне) 

значення 
показника 

Фактичне 

(виміряне) 

значення 
показника 

Загальна площа зовнішніх огороджувальних 

конструкцій будинку 
АΣ, м2 

 12098,27  

В тому числі 

 

 

4454,81 

 

-зовнішніх стін кондиціонованого об'єму, що 

межують з зовнішнім повітрям 
Аi, м2 

  

- стін що межують з некондиціонованим 

об'ємом 
Аiu, м2 

 0  

- стін некондиціонованого об'єму, що межують 

з зовнішнім повітрям 
Аue, м2 

   

- стін що межують з сусідніми будинками 
Аa, м2 

 0  

- вікон і балконних дверей кондиціонованого 

об'єму, що межують з зовнішнім повітрям 

Аwi, м2 

 1037,70  

- вікон і балконних дверей кондиціонованого 

об'єму, що межують з некондиціонованим 

об'ємом 

Аwiu, м2 

 0  

- вікон некондиціонованого об'єму, що 

межують з зовнішнім повітрям 
Аwue, м2 

   

- суміщених покриттів кондиціонованого 

об'єму, що межують з зовнішнім повітрям 
Аcci, м2 

 0  

- суміщених покриттів некондиціонованого 

об'єму, що межують з зовнішнім повітрям 
Аccui, м2 

   

- суміщених покриттів некондиціонованого 

об'єму, що межують з зовнішнім повітрям 
Аccue, м2 

   

- суміщених покриттів мансард, що межують із 

зовнішнім повітрям 
Аaci, м2 

   

- суміщених покриттів мансард, що межують із 

некондиціонованим об'ємом 
Аaciu, м2 

   

- суміщених покриттів некондиціонованого 

об'єму, що межують із зовнішнім повітрям 
Аaciu, м2 

   

- горищних перекриттів неопалюваних горищ 
Аaciu, м2 

 3275,67  

- перекриттів кондиціонованих об'ємів над 

проїздами і під еркерами 

Аuafi, м2 
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- перекриттів кондиціонованих об'ємів над 

проїздами і під еркерами 

Аopi, м2 

  0   

- перекриттів кондиціонованих об'ємів над 

проїздами і під еркерами, що межують з 

некондиціонованим об'ємом 

Аopiu, м2 

      

- перекриттів некондиціонованих об'ємів над 

проїздами і під еркерами, що межують з 

зовнішнім повітрям 

Аopue, м2 

      

- перекриттів кондиціонованих об'ємів над 

проїздами і під еркерами, що межують з 

сусіднім будинком 

Аopa, м2 

      

- перекриттів між кондиціонованим об'ємом і 

некондиціонованим простором підвалу 
Аcubiu, м2 

  2975   

- перекриттів між некондиціонованим 

простором підвалу і зовнішнім повітрям 
Аcubue, м2 

      

- зовнішніх дверей кондиціонованого об'єму, 

що межують з зовнішнім повітрям 
Аfdi, м2 

  54,42   

- зовнішніх дверей кондиціонованого об'єму, 

що межують з некондиціонованим об'ємом 
Аfdiu, м2 

      

- зовнішніх дверей некондиціонованого об'єму, 

що межують з зовнішнім повітрям 
Аfdue, м2 

      

- підлоги по ґрунту кондиціонованого об'єму 
Аgfi, м2 

  300,441   

- підлоги по ґрунту некондиціонованого об'єму 
Аgfu, м2 

  2975   

- стіни кондиціонованого об'єму, що межує з 

ґрунтом 
Аgwi, м2 

  0   

- стіни некондиціонованого об'єму, що межує з 

ґрунтом 
Аgwu, м2 

  479   

Кондиціонована (опалювана) площа 
Аf, м2 

  10 865   

Кондиціонований (опалюваний) об'єм 
V, м3 

  36 052   

Об'єм, призначений для вентиляції 
Vve, м3 

  36 052   

Коефіцієнт скління фасадів будинку 
mw 

  0,19   

Показник компактності будинку 
Λbci, м-1 

  0,34   
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Теплотехнічні та енергетичні показники 

Теплотехнічні показники 

Приведений опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних 

конструкцій 
RΣпр, м2·К/Вт 

  2,54   

В тому числі         

-зовнішніх стін кондиціонованого об'єму, що межують з 

зовнішнім повітрям 
RΣпр i 

  3,06   

- стін що межують з некондиціонованим об'ємом RΣпр u       

- стін некондиціонованого об'єму, що межують з зовнішнім 

повітрям 
RΣпр ue 

      

- стін що межують з сусідніми будинками RΣпр a       

- вікон і балконних дверей кондиціонованого об'єму, що 

межують з зовнішнім повітрям 
RΣпр wi 

  0,77   

- вікон і балконних дверей кондиціонованого об'єму, що 

межують з некондиціонованим об'ємом 
RΣпр wiu 

      

- вікон некондиціонованого об'єму, що межують з зовнішнім 

повітрям 
RΣпр wue 

      

- суміщених покриттів кондиціонованого об'єму, що межують 

з зовнішнім повітрям 
RΣпр cci 

      

- суміщених покриттів некондиціонованого об'єму, що 

межують з зовнішнім повітрям 
RΣпр ccui 

  4,56   

- суміщених покриттів некондиціонованого об'єму, що 

межують з зовнішнім повітрям 
RΣпр ccue 

      

- суміщених покриттів мансард, що межують із зовнішнім 

повітрям 
RΣпр aci 

      

- суміщених покриттів мансард, що межують із 

некондиціонованим об'ємом 
RΣпр aciu 

      

- суміщених покриттів некондиціонованого об'єму, що 

межують із зовнішнім повітрям 
RΣпр aciu 

      

- горищних перекриттів неопалюваних горищ RΣпр chai       

- перекриттів кондиціонованих об'ємів над проїздами і під 

еркерами 
RΣпр aciu 

      

- перекриттів кондиціонованих об'ємів над проїздами і під 

еркерами 
RΣпр uafi 

      

- перекриттів кондиціонованих об'ємів над проїздами і під 

еркерами, що межують з некондиціонованим об'ємом 
RΣпр opiu 

      

- перекриттів некондиціонованих об'ємів над проїздами і під 

еркерами, що межують з зовнішнім повітрям 
RΣпр opue 

      

- перекриттів кондиціонованих об'ємів над проїздами і під 

еркерами, що межують з сусіднім будинком 
RΣпр opa 

0,86     

- перекриттів між кондиціонованим об'ємом і 

некондиціонованим простором підвалу 
RΣпр cubiu 

0,86 1,73   

- перекриттів між некондиціонованим простором підвалу і 

зовнішнім повітрям 
RΣпр cubue 

      

- зовнішніх дверей кондиціонованого об'єму, що межують з 

зовнішнім повітрям 
RΣпр fdi 

  1,00   

- зовнішніх дверей кондиціонованого об'єму, що межують з 

некондиціонованим об'ємом 
RΣпр fdiu 

      

- зовнішніх дверей некондиціонованого об'єму, що межують з 

зовнішнім повітрям 
RΣпр fdue 

      

- підлоги по ґрунту кондиціонованого об'єму RΣпр gfi 0,86 1,15   

- підлоги по ґрунту некондиціонованого об'єму RΣпр gfu   0,16   

- стіни кондиціонованого об'єму, що межує з ґрунтом RΣпр gwi       

- стіни некондиціонованого об'єму, що межує з ґрунтом 
RΣпр gwu 

  0,31   
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Енергетичні показники 

Енергопотреба для опалення 

QH, nd, кВт·год 

  590 883 198 379 

Енергопотреба для охолодження 
QС, nd, кВт·год 

  16 373 0 

Енергопотреба для гарячого водопостачання 

QDHW, nd, 

кВт·год   108 647 0 

Розрахункова (фактична) питома енергопотреба 

EP, кВт·год/м2, 

(кВт·год/м3) 

  20   

Максимально допустиме значення питомої енергопотреби 

будинку 

EPmax, 

кВт·год/м2, 

(кВт·год/м3) 

28     

Клас енергетичної ефективності - С B   

Термін ефективної експлуатації теплоізоля-ційної оболонки 

та її елементів рік   25   

Відповідність проєкту будинку нормативним вимогам -   так   

Необхідність доопрацювання проєкту будинку -   ні   

Таблиця А.4 - Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будівлі 

Висновки про відповідність вимогам нормативних актів та документів 

Показники відповідають нормативним актам 

Рекомендації щодо підвищення показників енергоефективності 
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Таблиця А.5- Характеристика інженерних систем    
Опалення 

Тип системи Водяна з верхнім роведенням подавального трубопроводу 

Енергоносій 0 

Джерело опалення 
0 

Виробнича система ,  

Розподіл Однотрубна (постійний гідравлічний режим). Система налагоджена. 
Наявні автоматичні регулятори  (стабілізатори) витрати на стояках 

(горизонтальних вітках) 

Генерація 0 

Охолодження 

Тип вентилятора   

Система охолодження   

Система управління   

Охолоджувальні машини   

Тип насоса   

Попереднє охолодження   

Вентиляція 

Вид системи припливно-витяжна 

Питома потужність   

Графік використання   

Гаряче водопостачання 

Тип циркуляції Без циркуляційного контуру 

Потужність 76,7 кВт 

Період експлуатації 8 год /добу 

Освітлення 

Система контролю Ручна 

Режим контролю Постійно 

Паразитна енергія - 
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Таблиця А.6- Характеристика автоматизації інженерних систем 

Характеристика 
Клас енергетичної 

ефективності 
системи 

Регулювання надходження теплової енергії до приміщення B 

Регулювання розподілення за температурою теплоносія у подавальному або 
зворотному трубопроводі C 

Регулювання циркуляційних, змішувальних та циркуляційно- змішувальних насосів 
(на різних рівнях системи) C 

Регулювання періодичності зниження споживання енергії системою та/або 
розподілення теплоносія С 

Взаємозв'язок між регулюванням споживання енергії та/або розподілення 
тепло/холодоносія у системах опалення та охолодження В 

Регулювання джерела енергії А 

Упорядкування джерел енергії А 

Регулювання витрати повітря у приміщенні D 

Регулювання витрати повітря при його підготовці С 

Захист теплообмінників від переохолодження D 

Захист теплообмінників від перегрівання D 

Використання повітря з низькою температурою (у системах з механічним 
спонуканням) D 

Регулювання температури припливного повітря D 

Регулювання вологості D 

Регулювання освітлення за присутністю людей у приміщенні С 

Регулювання зовнішнього освітлення В 

Регулювання жалюзей С 

Система автоматизації та управління будівлею С 

Визначення несправностей систем та забезпечення допомоги у їх діагностиці 
С 

Формування звітів щодо енергоспоживання та зовнішніх параметрів, а також 
можливості зниження енергоспоживання В 
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Таблиця 7 - Звітна таблиця за результатами розрахунків обсягів енергоспоживання 
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Опалення 

 
 

 

 

Дод 

Енергопотреба для опалення 

5
9
0
 8

8
3
          

Енергопотреба для центрального попереднього 

підігріву вентиляційного повітря 

          

Енергоспоживання при опаленні   

 

 

8
1
2
 3

8
4

      

Енергоспоживання при центральному 

попередньому підігріві 

          

Додаткове енергоспоживання при опаленні        

2 
11

2
 

  

аткове енергоспоживання при центральному 

попередньому підігріві 

          

Загальне енергоспоживання при опаленні   
 

 

8
1

2
 3

8
4

 

  

21
12

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Охолоджен

ня 

Енергопотреба для охолодження (в т.ч. осушенн 

повітря) 

1
6

 3
7

3
 

         

Енергопотреба для центрального попереднього 

охолодження вентиляційного повітря (в т.ч. 

осушення повітря) 

          

Енергоспоживання при охолодженні (в т.ч. 

осушення повітря) 

       

7
 3

3
6
   

Енергоспоживання при центральному 

попередньому охолодженні (в т.ч. осушення 

повітря при попередньому охолодженні) 

          

Додаткове енергоспоживання при охолодженні           

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Паспорт заповнений: 

Організація                 ТОВ «ЕНКІ КОНСТРАКШН» 

 
Адреса і телефон                                                   м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, буд. 59, оф. 207 

 

Відповідальний виконавець                  Прокопенко Дмітрій Русланович 
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Дод додаткове енергоспоживання при 

центральному попередньому 

охолодженні 

          

Загальне енергоспоживання при охолодженні        

7
 3

3
6
 

  

 

 

 

 
Вентиляція 

З 

Енергопотреба для зволоження вентиляційного 

повітря 

          

Енергоспоживання вентиляторів, блоків 

управління та рекуператорів теплоти 

          

агалом енергоспоживання при вентиляції (в т.ч 

зволоження повітря) 

          

 

 
 

 

 

 

ГВП 

Енергопотреба ГВП 

1
0

8
 6

4
7
          

Енергоспоживання ГВП   

 

 

1
2

7
 7

2
9

      

Додаткове енергоспоживання ГВП           

Загальне енергоспоживання ГВП   

 

 

1
2

7
 7

2
9

      

Освітлення  

Енергоспоживання при освітленні 

       

2
7
 5

9
8
   

нші послуг Енергоспоживання іншими послугами           

 

Загалом 

 

7
1
5
 9

0
3
  

  94
0 

11
3

   
3
7
 0

4
5
   

 



 

 

6. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 
1. ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель 

2. ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги. 

3. ДБН В.2.5-28-2018 Природне і штучне освітлення 

4. ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування 

5. ДБН В.2.6-220-2017 Покриття будинків і споруд 

6. ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією 

7. ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ «Енергоефективність» у складі проєктної документації 

об’єктів 

8. ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку 

енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому 

водопостачанні 

9. ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення 

енергетичної оцінки будівель 

10. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих 

експлуатаційних впливів,від пожеж. Будівельна кліматологія 

11. ДСТУ Б В.2.2-19:2007 Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності 

огороджувальних конструкцій в натурних умовах 

12. ДСТУ Н Б В.2.2-27:2010 Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів 

цивільного призначення 

13. ДСТУ Б В.2.2-39:2016 Будинки і споруди. Методи та етапи проведення енергетичного 

аудиту будівель 

14. ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та 

дверні. Методи визначення опору теплопередачі 

15. ДСТУ Б В.2.6-34-2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із 

фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги 

16. ДСТУ Б В.2.6-35-2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із 

фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим 

прошарком. Загальні технічні умови 

17. ДСТУ Б В.2.6-36-2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із 

фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови 

18. ДСТУ Б В.2.6-189-2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення 

будівель 

19. ДСТУ- Н Б В.2.6-190:2013 Настанова з розрахункової оцінки показників теплостійкості та 

тепло засвоєння огороджувальних конструкцій 

20. ДСТУ- Н Б В.2.6-191:2013 Настанова з розрахункової оцінки повітропроникності 

огороджувальних конструкцій 

21. ДСТУ- Н Б В.2.6-192:2013 Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану 

огороджувальних конструкцій 

22. ДСТУ Б В.2.7-182-2009 Будівельні матеріали Методи визначення терміну ефективної 

експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та 

стандартних умовах 

23. ДСТУ Б В.2.7-276-2011 Матеріали полімерні рулонні і плиткові для підлог. Метод 

визначення показника тепло засвоєння (ГОСТ 25609-83, MOD) 
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24. ДСТУ  Б  EN  15217:2013  Енергетична  ефективність  будівель.  Методи  представлення 

енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації будівель (EN 15217:2007,IDT) 

25. ДСТУ  Б  EN  15459:2014  Енергетична  ефективність  будівель.  Процедура  енергетичної 

оцінки систем будівель (EN 15459:2007,IDT) 

26. ДСТУ Б EN 15603:2013 Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та 

проведення енергетичної оцінки (EN 15603:2007,IDT) 

27. ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергетична ефективність будівель. Розрахунок 

енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDT) 

28. Каталог виробів ROCKWOOL 

29. ДСТУ  Б  EN  15459:2014  Енергетична  ефективність  будівель.  Процедура  енергетичної 

оцінки систем будівель (EN 15459:2007,IDT) 
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