ЗВІТ
про результати впровадження заходу з теплової ізоляції
розподільних трубопроводів у 19 житлових будинках
(26 теплових вузлах вводу) міст Добропілля , Білицьке,
Білозерське

Заходи з теплової ізоляції трубопроводів було впроваджено у рамках виконання
Проекту «Технології розумної енергоощадності в наших домівках» (ТРЕНД) за
фінансування компанії ДТЕК.
Роботи з теплової ізоляції трубопроводів було проведено у 19 житлових будинках
міст Добропілля, Білицьке, Білозерське у термін із грудня 2018 р. по лютий 2019 р. Із 7
лютого по 28 лютого 2019 року здійснювалися роботи з регулювання відпуску теплоти до
будинків шляхом зміни кількості теплоносія, що надходив із теплових мереж до будинків.
Регулювання виконувалося представниками ВБО «Інститут місцевого розвитку»
(ІМР), котрий виконує Проект ТРЕНД, а на завершальній стадії до цього процесу
долучилися працівники КП «Добро» Добропільської міської ради (КП «Добро») згідно із
програмою, розробленою ІМР. КП «Добро» надає суттєву інформаційну і технічну
допомогу у реалізації Проекту ТРЕНД. Процеси вироблення, транспортування і
постачання енергії нерозривно зв’язані в єдиній системі централізованого
теплопостачання міст. Тому участь КП «Добро» у реалізації Проекту ТРЕНД є
надзвичайно важливою і сприятиме підвищенню взаєморозуміння і довіри між
підприємством і споживачами теплоти.
Активну участь у впровадженні Проекту ТРЕНД узяла Олена Зеленська,
проектний менеджер ГО «Центр муніципального розвитку м. Добропілля».
Деякі голови ОСББ проявили зацікавленість у результатах роботи і також активно
долучилися до процесу регулювання. Після проведення ІМР тренінгу з методики
регулювання самостійно здійснювали регулювання голови ОСББ «Лідер», «Горлиця»,
«Вимпел», «Червона Калина», «Оленка», «Спартак», жителі під’їздів №1 і №7 ОСББ
«Атлант». Самостійно здійснювали регулювання в будинках ОСББ м. Білицьке завдяки
активній позиції Світлани Шевченко, голови асоціації ОСББ «Авангард».
У таких будинках мали місце позитивні результати виконання робіт. А скорочення
витрат теплоти на потреби опалення сягало величин до 15-17%, а у деяких – до 24-26%
від аналогічного облікового періоду.
Разом з цим деякі голови ОСББ не проявили зацікавленості у процесі
регулювання і зменшення видатків на опалення у своїх будинках. Скорочення витрат
теплоти у таких будинках не перевищувало 5-6%.
Загальна тривалість процесу роботи систем опалення будинків у режимі
кількісного регулювання становила лише 21 день із загальних 28 днів обліку теплоти у
лютому 2019 року.
Ефективність впровадження заходу визначалася за результатами аналізу
показань вузлів обліку теплоти у будинках за 28 днів лютого 2019 року і порівняння цих
даних з результатами обліку у будинках за попередні місяці споживання теплоти
(листопад, грудень 2018 р. і січень 2019 р.). При цьому для отримання коректного
результату усі результати обліку приводилися до однакової температури зовнішнього
повітря і однакового облікового періоду теплової енергії – до умов лютого 2019 р. Таким
чином вплив параметрів зовнішнього повітря і тривалості періоду зняття показників
унеможливлювався.
Результати обробки даних обліку вузлів вводу наведено у таблиці 1 і додатку.
У цілому протягом періоду отримання теплоти 19 будинками у режимі
регулювання витрати теплоти було скорочено на величину 163,4 Гкал, що за тарифів у
1125,55 грн/Гкал еквівалентно зменшенню видатків за опалення на 184 тис. грн. Середня
по 19 будинкам величина споживання теплоти в результаті впровадження заходів з
регулювання була зменшена до 19 Мкал/м2 опалювальної площі, або
21,3 грн/м2 у грошовому еквіваленті.
Таке скорочення витрат теплоти на опалення еквівалентно зменшенню витрат
вугілля КП «Добро» на величину близько 50,2 т лише за 28 днів лютого місяця. Викиди
токсичних оксидів азоту в атмосферу при цьому було скорочено на величину близько 0,3
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т, оксидів вуглецю – на 0,54 т, сірчистого ангідриду – на 0,72 т, золи і сажі – на 0,9 т, а
діоксиду вуглецю – на 27 т. Загалом викиди шкідливих речовин в атмосферу скоротилися
на 29,5 т за місяць.
Лідерами у скороченні споживання теплоти стали такі будинки ОСББ у
м. Добропілля:
•

•
•
•
•
•

«Горлиця» – зменшення витрат теплоти у лютому місяці на 20 Гкал, або 26% від
рівня споживання у листопаді-грудні попереднього облікового періоду (вартість
опалення 1 м2 зменшена до 17,8 грн/м2, зменшення платежів в середньому на
одну квартиру – 254 грн за місяць);
ОСББ «Червона калина» – витрати теплоти зменшено на 9,9 Гкал, або на 17%
(зменшення місячних платежів на 253 грн в середньому на одну квартиру);
«Сонячний-10» – на 10,7 Гкал, або 15% від попереднього періоду (зменшення
платежів на 167 грн за місяць на одну квартиру),
«Гагаріна-34» – на 8,6 Гкал, або 14%;
«Мій дім» – на 20,2 Гкал, або 12%;
«Лідер» – на 9,5 Гкал, або на 14% від попереднього облікового періоду.

Гарні результати також у будинках ОСББ «Восход», «Вікторія», «Атлант»,
під’їзди №1,№2 і №4 (скорочення витрат теплоти на 10-12%).
У м. Білозерському активна позиція голови правління і жителів будинку ОСББ
«Оленка» дала можливість скоротити витрати теплоти на будинок на 12,1Гкал;
відповідно видатки на опалення будинку за місяць скоротяться на 14 тис. грн (227 грн в
середньому на одну квартиру). Це на 24% менше порівняно з періодом листопадсічень 2018/2019 опалювального періоду.
На 19%, або на 9,1 Гкал скоротяться витрати теплоти в будинку ОСББ «Усмішка»
(в середньому на 190 грн на кожну квартиру); на 2,9 Гкал, або на 13% скоротяться
витрати теплоти в будинках ОСББ «Спартак» (скорочення на 203 грн на кожну квартиру
за місяць); на 5,5 Гкал або на 10% – в будинку ОСББ «Надія» (скорочення на 124 грн на
кожну квартиру).
Стабільні результати отримано і у м. Білицьке – витрати теплоти за лютий
скоротяться на величину близько 6 ГКал, або на 11% у кожному з будинків ОСББ –
«Барвінок» і «Дюна» (в середньому місячні платежі зменшаться на 110 грн. на кожну
квартиру).
Але найліпші питомі показники витрат теплоти і видатків на комунальні платежі
досягнуто за лютий місяць 2019 року у квартирах під’їздів №1 і №6 ОСББ «Атлант»,
м. Добропілля.
Питома величина витрат теплоти на опалення 1 м2 опалювальної площі у
квартирах першого під’їзду будинку за адресою мкрн. Молодіжний, 3 досягнута на рівні
14,3 Гкал/м2, а питомі платежі за 1м2 – 16,1 грн/м2 що у 1,5 рази менше, наприклад, за
середній аналогічний показник по 18 будинках, у яких було виконано роботи з теплової
ізоляції розподільних трубопроводів. Однією з можливих причин досягнення таких
низьких питомих показників є доволі високі теплозахисні характеристики огороджень
цього будинку.
Але ставлення жителів цього під’їзду до можливості зменшити платіжки за
опалення залишається основним фактором успіху.
Для порівняння, у першому під’їзді, не дивлячись на те, що огородження квартир
у ньому межують із зовнішнім повітрям, питомі витрати на опалення у 1,5 рази менші
порівняно з під’їздом №5 того ж будинку, у якому взагалі відсутні наріжні квартири і на
одну зовнішню стінку менше.
Таким чином, висновок однозначний – дієвий результат отримано в тих ОСББ, де
голови правління і жителі відповідально поставилися до можливості спробувати
зменшити видатки на комунальні платежі у будинку чи під’їзді.
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Деякі голови правлінь самі виконували кількісне регулювання у межах
забезпечення комфортних параметрів мікроклімату у будинках, і в таких будинках
отримано максимально можливий ефект впровадження заходу – до 24-26%. У деяких
будинках знайшлися жителі, небайдужі до цього питання, а дехто підтримував процес
регулювання, якому навчали технічні працівники на першому етапі реалізації проекту.
Разом з цим результати аналізу свідчать по те, що в деяких будинках скорочення
не перевищувало 5-6% від рівня споживання за попередній обліковий період. Причини
різні, були й такі, хто проявив повну байдужість до реалізації Проекту ТРЕНД і повів себе
за принципом «моя хата скраю…». І результат для них не забарився. Дехто не зміг
долучитися до процесу регулювання з поважних причин, що не залежать від Проекту
ТРЕНД.
Лютий 2019 р – це перший місяць, у якому можна було реалізувати і побачити
результат монтажу теплової ізоляції на розподільних трубопроводах і ліквідації недоліків
центрального регулювання відпуску теплоти з котелень.
Отримано різні результати – відпуск теплоти до будинків скоротився від 5% у
будинках, де регулювання не було популярним, до 26% у будинках, де співмешканці
проявили інтерес і погодилися зі зменшенням температури у контрольних помешканнях
до 210С. Хоча зауважимо при цьому, що в усіх будинках було реалізовано однакові за
ефективністю заходи з теплової ізоляції. Значний діапазон результатів свідчить про
наявність у більшості будинків значного потенціалу для отримання більш суттєвого
економічного ефекту від процесу регулювання.
До завершення поточного опалювального періоду і початку нового ще достатньо
багато часу. Отже, є можливість ще раз осмислити отриманий результат у своєму
будинку і у сусідів та продовжити процес регулювання відпуску теплоти з огляду на
найкращі практики, що були отримані в будинках ОСББ у лютому.
Особливо це може бути продуктивним і результативним із приходом весни і
збільшенням кількості сонячних днів. У такому разі виникає можливість скоротити
витрати теплоти на опалення ще й на величину сонячного теплонадходження до
будинку.
Отже, роботи з моніторингу за споживанням теплоти і регулювання відпуску
теплоти до будинків слід обов’язково продовжити. Ця повинно супроводжуватись
обов’язковою фіксацією поточних показників роботи вузлів обліку теплоти у журналах
спостережень – витрат і температур теплоносія, миттєвого теплового потоку,
температури зовнішнього повітря.
Заходи з теплової ізоляції розподільних трубопроводів у будинках ОСББ міст
Великого Добропілля будуть впроваджуватися ще у 20 будинках. Досвід реалізації цього
заходу переконує у тому, що без активної участі жителів будинку у процесі моніторингу
за споживанням теплоти суттєвого позитивного результату не досягти.
Після завершення монтажних робіт у цих будинках також необхідно проводити
роботи з регулювання відпуску теплоти.
Для інших будинків міст-партнерів Проекту ТРЕНД можливим і реальним є
впровадження цього та інших заходів за власний кошт жителів, або з відшкодуванням
коштів з Фонду енергоефективності, або отриманням «теплих кредитів» у рамках
державної програми «Теплий дім».
Вартість реалізації заходу з теплової ізоляції трубопроводів опалення можна
обчислити за питомим показником вартості близько 60 грн за 1 пог. м розподільних
трубопроводів у підвалі будинку. А довжина таких трубопроводів коливається від 600 до
800 м для одного будинку. Термін окупності заходу – один опалювальний період.
Таблиця 1. Основні техніко-економічні показники впровадження заходу з
регулювання відпуску теплоти у будинках ОСББ після реалізації заходу з
теплової ізоляції розподільних трубопроводів опалення
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Обліковий період – лютий 2019 р.
Період експлуатації будинків у режимі регулювання – 7 лютого 2019 р. –
27 лютого 2019 р. (21доба). Загальний період обліку – 28 діб.

Скорочення витрат теплоти порівняно з середніми за листопад, грудень і січень 2018/ 2019 рр.
опалювального періоду за умови приведення до однакової температури і тривалості облікового
періоду.
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Додаток
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Результати обробки даних обліку вузлів вводу у будинках ОСББ
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