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ОСОБЛИВОСТ1 ОЦ1ЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТ1В ЖИТЛОВИХ БУДИНК1В 

Представлены результаты обобщения данных проектной документации, которые 
позволяют получить достаточный объем информации для оценки эффективности 
использования энергоресурсов на отопление здания во время его эксплуатации. 

Полученные результаты использованы при разработке проекта ДСТУ Б А.2.2-8:2010 
«Раздел «Энергоэффективность» в составе проектной документации зданий». 

Наведено результати узагальнення даних проектног документаци, як1 дозволяють 
отримати достатнгй обсяг гнформацгг для оцшки ефективностг використання енергоресурсгв 
на опалення будинку п1д час його експлуатаци. 

Отриманг результати враховано при розробленнг проекту ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Роздгл 
«Енергоефективнгсть» у склад! проектног документаци будинкгв». 

Постановка проблеми 
Проектна документащя е окремим видом науково-техшчно! продукцп, яку розробляють 

у вщповщносп до вимог чинних нормативних докуменпв в будГвництвГ 
Вимоги нормативних докуменпв украши, я к пред'являлися до 2009 р. до 

енергозбереження, не стримували авторГв проекпв будГвництва або реконструкцп житлового 
будинку у виборГ форми та повноти викладання матерГалу [1]. В рядд випадюв автори 
проекпв обмежувалися записом про вщповщшсть прийнятих р1шень нормативним вимогам 
щодо енергозбереження, р1же - сшвставленням та анал1зом розрахункових та нормативних 
показниюв опору теплопередач1 огороджувальних конструкц1й, перел1ком прийнятих систем 
опалення, вентиляцп та кондиц1ювання пов1тря, керуючись думкою, що все це вже викладалося 
у вщповщних роздшах проекту та не потребуе повторення в окремому роздш пояснювально'1 
записц1 до проекту. 

Метою статп е оприлюднення результапв пошуку, узагальнення та систематизацп даних 
проектно'1 документац1'1, обсяг яких був би достатшм для оцшки ефективносп проектних 
р1шень щодо використання енергоресурав на опалення будинку шд час його експлуатац1'1. 

Анал1з останшх досл1джень i публ1кац1й, в яких розпочато р1шення дано! проблеми 
Анал1з нормативних документiв Укра'1'ни [2] та Росшсько'1 ФедерацГ! [3-6] свiдчить про 

те, що основним критерГем оцшки енергетично! ефективностГ проектного рГшення е величина 
розрахункового (фактичного) значення питомих витрат теплово! енергГ! на опалення будинку, а 
величину його вщхилення вщ нормативного (в РосГ!) або максимально допустимого (в УкрашГ) 
значення покладено в основу класифшацп енергетично! ефективностГ будинку. 

Проектування теплоГзоляцГйно! оболонки будинку можливо здшснювати за двома 
принципами: 

- диференщальним (по-елементним) з дотриманням нормативних вимог до 
теплотехнГчних показншав основних складових теплоГзоляцГйно! оболонки будинку; 

- штегральним з забезпеченням допустимих показникГв теплових втрат будинку в цглому 
при можливому зниженнГ по-елементних вимог, але при обов'язковому виконанш санГтарно-
технГчних вимог [2]. 
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Таким чином нормативна методика розрахунку питомих витрат теплово! енергп на 
опалення будинку [2] дозволяе розглядати цей параметр як штегральну характеристику 
санггарно-гшешчних, техшчних, шженерних pimeHb, а також швестицшно! привабливосп 
об'екту для буд1вництва, реконструкций експлуатацп тощо. 

Тобто в nponeci проектування вир1шуеться задача оттаязацп конструктивних pimeHb 
за заданими критер1ями: 

а) теплотехшчш показники елеменпв тепло1золяцшноТ оболонки будинку: 
- приведений onip теплопередач1 огороджувальних конструкцш R v ; м -К/Вт; 

- температурний перепад шж температурою внутр1шнього пов1тря i приведеною 
температурою внутршньо! поверхш огороджувальних конструкцп A tпр , °С; 

- мш1мальне значения температури внутр1шньо'1 поверхш в зонах теплопровщних 
включень огороджувальних конструкцш тв . , °С; 

б) питом1 тепловитрати на опалення будинку qеуд, кВт-год/м2 або кВт-год/м3. 
в) теплостшккть огороджувальних конструкцш (в л1тнш перюд року) та 

температури примнцень (в зимовий перюд року) Ат ; 
г) onip повггропроникност1 огороджувальних конструкцш Rg,, м2-год Па/кг; 
д) вологкний режим огороджувальних конструкцш (збшыпення вологосп матер1алу 

у товпц шару конструкцп, в якому може вщбуватися конденсащя вологи, за холодний перюд 
року, Aw, % за масою). 

Комплексне нормування теплозахисних властивостей !золяцшно! оболонки будинку -
диференщальне або штегральне - забезпечуе необхщний р1вень теплово! !золяци при будь-
яких конструктивних р1шеннях огороджувальних конструкцш, у т.ч. при використанш 
св1тлопрозорих фасад1в. 

Такий шдхщ дозволяе дослщжувати та здшснювати альтернативне проектування 
тепло!золяцшно! оболонки з урахуванням вибору систем шдтримки мшрокшмату та 
теплопостачання за умов досягнення нормативного значения питомих витрат теплово! 
eHeprii. Bn6ip та якють остаточного р1шення залежить вщ компетентносп спещалюпв 
проектних оргашзацш. 

Анал1з проектно! документаци дозволив виявити деяю законом1рносп формування 
пояснювальних записок, а також недолши викладання принцишальних pimeHb, ям 
закладаються в проекта буд1вництва та реконструкцп житлових будинюв. 

У частосп, як в1дм1чають експерти, «р1вень пророблення техшчних pimeHb повинен 
бути таким, щоб на стади виконання робочо! документаци не було можливосп трактування 
прийнятих pimeHb в кшькох Bapianrax, оскшьки деяю з них можуть бути не пльки не 
рацюнальними, але й помилковими» [7]. 

Анал1з нормативно! документаци з питань енергозбереження у буд1вницта свщчить 
про те, що потребуе змш та регламентацп вщповщний розддл проекту буд1вництва та 
реконструкцп. До перелшу розробок з нормування та стандартизацп у сфер1 буд1вництва та 
житлово! пол1тики, яю належать до першочергового розроблення у 2008-2009 p.p., було 
включено низку проекпв ДБН, ДСТУ, ДСТУ-Н, у тому чист ДСТУ «Роздш 
«Енергоефектившсть» у склад! проектно! документаци будинюв» [8]. 

Основний матер1ал 
Наявшсть окремого роздшу з енергоефективносп в проект! буд1вництва та 

реконструкцп будинку передбачае його самостшшсть з точки зору повноти викладання 
шформацп, пов'язано! з оцшкою енергоефективносп прийнятого проектного р1шення. 

Кшыасш показники (геометричш, теплотехшчш, енергетичш характеристики) 
наводяться у вщповщних таблицях«Енергетичного паспорту будинку», а якюна комплексна 
оцшка описуеться класом енергетично! ефективносп будинку та доповнюеться 
вщповщними рекомендащями та висновками [8, 9]. 
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Вщнесення юнуючого будинку до одного з класГв енергетично! ефективностГ, дозволяе 
прийнятГ рГшення про доцГльнГсть та економГчну ефективнГсть подальшо! його експлуатацп у 
заданих умовах, необхГднГсть проведення ремонту, реконструкцп тощо. 

В сучасних умовах величина очшувально! економп теплово! енергп за результатами 
впровадження ефективних рГшень з енергозбереження е важливим показником швестицшно! 
привабливосп та усшшно використаеться в свГтово! практицГ для оцшювання рГзних проектГв 
[10, 11]. Але д а т таблиць «Енергетичного паспорту будинку» не дозволяють отримати 
шформащюпровибраний принциппроектування (диференцГальнеабоГнтегральне), варГантнГсть 
проектування системи теплово! Гзоляцп, допущених вГдхиленнях шд час проектування тощо. 

Для юнуючого будинку, який пГдлягае реконструкцп, важливо визначити не тГльки 
розрахунковГ показники питомих витрат теплово! енергГ! на опалення (за даними проектно! та 
експлуатащйно! документаци, натурних обстежень), але й вичленити та ощнити вплив кожного 
елемента на систему теплового захисту. Вщ цього в подальшому в значно! мГрГ залежить 
ефективнГсть конструктивних та шженерних рГшень реконструкцГ!, яю будуть прийнятГ пГд час 
проектування та забезпечать необхщний рГвень теплово! Гзоляцп. 

Тому в пояснювально! записщ слГд навести й результати пошуку та аналГзу варГантГв 
проектних рГшень, тобто привичного для проектувальншав варГантного проектування. 

Надбання чинностГ ДБН В.2.6-31 [3], яким встановлюються вимоги до теплотехшчних 
показникГв огороджувальних конструкцГй будинкГв та споруд, порядку !х розрахунку, а з 01.01 
2009 р. й до структури «Енергетичного паспорта будинку», обумовлюе внесення вГдповГдних 
змГн та доповнень до структури дГючих норм проектування та експлуатацГ! будГвель, в тому 
числу до ДБН В.2.2-15 [1], а також потребуе розроблення нових стандарпв. 

Вимоги з енергозбереження та енергетично! ефективностГ експлуатацГ! будинкГв 
встановлюються Замовником у «Завданш на проектування» (згщно з Додатком Д ДБН А.2.2-3 
[12]). 

Узагальнення рГшень окремих частин проекту щодо отримання вимог з енергозбереження, 
застосування заходГв ефективного використання енергГ!, визначення класу енергетично! 
ефективностГ експлуатацГ! будинкГв (згГдно з ДБН В.2.6-31 [3], ДСТУ-Н Б А.2.2-5 [10]) повинно 
розкриватися та обгрунтовуватися у окремому роздш пояснювально! записщ до проекту 
житлових будинкГв. 

Структурними елементами цього роздГлу повиннГ бути: 
- загальна характеристика проектного рГшення будинку; 
- стисла ГнформацГя про весь комплекс прийнятих проектних рГшень, що спрямованГ на 

забезпечення ефективного використання енергГ! на опалення та кондицГювання: 
а) прийнятГ принципи оптимГзацп об'емно-планувальних рГшень, що одночасно 

забезпечують зниження тепловитрат через теплоГзоляцГйну оболонку та тепловГ надходження 
вГд сонячно! радГацГ!; 

б) вГдомостГ про проектнГ рГшення зовнГшнГх огороджувальних конструкцГй будинку, а 
також вГдомостГ про матерГали утеплення для конструкцГй з фасадною теплоГзоляцГею (тип, 
марка матерГалу утеплення, його товщина та густина); 

в) вГдомостГ про застосування сонцезахисних пристро!в для запобГгання надходження 
надмГрно! сонячно! радГацГ! усередину примГщень у жаркий перГод року; 

г) впровадження заходГв з енергоефективностГ Гнженерних систем будинку (опалення, 
вентиляцГя, кондицГонування, гарячого водопостачання, освГтлення - для кожно! системи 
окремо); 

д) данГ про наявнГсть будинкового та поквартирного облГку споживання енергоресурсГв; 
е) данГ про використання вГдновлювальних та альтернативних джерел енергГ!, 

включаючи сонячну радГацГю тощо, а також акумулювання енергГ! у години мГнГмального 
енергоспоживання; 

ж) технГчне та економГчне обгрунтування приеднання систем теплоспоживання будГвлГ 
до мГсцево! котельно! або до газового теплогенератора, а також технГчне та економГчне 
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обгрунтування електроопалення, якщо застосовуеться електроенергГя вГд непоновлюваних 
джерел енергГ!; 

- розрахунковГ юиматичт параметри та об'емно-планувальт характеристики будинку; 
- розрахунки теплотехнГчних показникГв зовнГшнГх огороджувальних конструкцГй 

будинку; 
- розрахунки енергетичних показникГв будинку; 
- вГдомостГ про встановлений за результатами розрахункГв клас енергетично! ефективностГ 

бу-динку; 
- термГн ефективно! експлуатацГ! теплоГзоляцГйно! оболонки будинку та !! елементГв; 
- посилання на протоколи випробувань, що пГдтверджують прийнятГ теплотехнГчнГ 

показники будГвельних матерГалГв Г конструкцГй та термГн !х ефективно! експлуатацГ!; 
- висновок про вГдповГднГсть проектного рГшення будинку вимогам «Завдання на 

проектування» (у частит забезпечення енергоефективносп) та вимогам ДБН В.1.2-11 [13], 
ДБН В.2.6-31 [3] щодо забезпечення рацГонального використання енергетичних ресурсГв 
на обГгрГвання, нормативних санГтарно-гГгГенГчних параметрГв мГкроклГмату примГщень, 
довговГчностГ огороджувальних конструкцГй при експлуатацГ! будинку. 

Вихщними даними для розроблення енергетичного паспорта е робочГ креслення проектно! 
документаци наступних марок згГдно з ДСТУ Б А.2.4-4 [14]: 

- архГтектурнГ рГшення (АР); 
- технолопя виробництва (ТХ); 
- архГтектурно-будГвельнГ рГшення (АБ); 
- водопровГд та каналГзацГя (ВК); 
- опалення, вентилящя та кондицГювання (ОВ); 
- тепломеханГчнГ рГшення котельних (ТМ), 
У описГ заходГв, що впливають на додатковГ енерговтрати систем опалення на 

енергоефективнГсть передачГ теплоти вибраною системою, слГд указати деталГзованГ !! 
характеристики вГдповГдно до типу, принципГв регулювання температури теплоносГя, 
гГдравлГчного балансування, тощо. 

ДоцГльно в текстово! частини навести й результати пошуку та аналГзу варГантГв проектних 
рГшень за принципом альтернативного (варГантного) проектування теплово! ГзоляцГ! будинку 
за елементними показниками та Гнтегральним ваговим показникам, а також встановлення 
вГдповГдностГ характеристик автоматизацГ! Гнженерних систем будинку класу його енергетично! 
ефективностГ тощо. 

Запропонований для надання у пояснювально! записцГ обсяг ГнформацГ! е достатнГм для 
отримання якГсно-кГлькГсно! оцГнки ефективного використання енергоресурсГв на опалення 
будГвлГ пГд час його експлуатацГ!. 

Висновки 
та перспективи подальшого розвитку досл1джень 

1. РоздГл з енергозбереження е заключним в складГ пояснювально! записцГ до проекту 
та повинен вмГщувати необхГдну та достатню за обсягом ГнформацГю про енергезберегаючГ 
рГшення, технологГ!, матерГали, якГ прийнято у кожно! частини проекту («АрхГтектурно-
будГвельнГ рГшення», «КонструктивнГ рГшення», «Опалення та вентиляцГя» та Гн.) 

2.1нформащя, яка повиннанаводитись уроздГлГ зенергозбереження, можебути деталГзована 
та структурована. Це дозволить не пльки унГфГкувати форму викладання матерГалГв, але й 
отримати вичерпну ГнформацГю про вибГр та реалГзацГю принципу проектування теплово! 
Гзоляцп будинку, здшснити оцГнку ступенГ впливу кожного з елеменпв системи огороджувальних 
конструкцГй на ефективнГсть комплексного проектного рГшення тощо. 

3. Запропоновану структуру роздшу покладено у основу ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Роздш 
«Енергоефективнють» у складГ проектно! документаци будишав» [8], розроблення якого 
здГйснено за планом першочергових заходГв МГнрегГонбуду Укра!ни з нормування та 
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FEATURES OF AN ESTIMATION OF E N E R G Y E F F I C I E N C Y OF PROJECTS 
IN RESIDENTIAL BUILDINGS 

Gennadiy G. Farenyuk, Cand. Tech. Sci.,Galyna N. Agieiewa, Cand. Tech. Sci. 

The results of pooling the data project documents, which provide sufficient information to as-
sessthe effectiveness of the use of energy for heating the building during its operation. The results are 
used during the drafting of state standard of Ukraine DSTU B A.2.2-8:2010 «Desing section «Energy 
efficient» in composition the project documents of objects». 
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