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Стадія 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

1  Загальні положення   

1.1 Цей альбом містить принципові технічні рішення термореконструкції фасадів 

житлових будинків забудови 1960-1995 років з метою підвищення їх енергоефективності та 

зниження рівня споживання енергоресурсів. Термореконструкція регламентується 

вимогами теплотехнічних норм, що  встановлені  ДБН В.2.6-31.  

1.2  Підставою для виконання роботи є: 

- Закон України «Про енергозбереження»;  

- Указ Президента України від 28.02.2008 № 174/2008 «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»;  

 - Розпорядження Кабінету міністрів України від 17.12.2008 № 1567-р «Про програми 

підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів»;  

-  Галузева програма з підвищення енергоефективності у будівництві на 2010-2014 

роки; 

- Договір № Н-14/276-2012 між Міністерством регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України і Державним підприємством  «Державний 

науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». 

1.3 Призначення розробки полягає в забезпеченні проектувальників та посадових 

осіб відповідних органів виконавчої влади необхідною документацією для розробки та 

узгодження проектів реконструкції будинків існуючого житлового фонду.     

1.4  До складу альбому технічних рішень термореконструкції фасадів житлових 

будинків входять схеми та вузли фасадної теплоізоляції стін, схеми встановлення 

енергозберігаючих вікон.  

1.5  Альбом розроблений для 5-ти, 9-ти та 16-ти поверхових житлових 

великопанельних, цегляних будинків та будинків з місцевих будівельних матеріалів.  

Технічні рішення утеплення розроблені з урахуванням різних конструктивних схем 

та специфіки зовнішнього огородження 5-ти, 9-ти та 16-ти поверхових  житлових будинків 

масового будівництва 1960-1995 років.  

Проведений аналіз наявної проектної документації на багатоповерхові житлові 

будинки 1960-1995 років забудови показав, що огороджувальні конструкції існуючих 

житлових будинків можна розділити за типом та товщиною матеріалу огородження таким 

чином: 

   легкий бетон, легкий бетон з обличкуванням керамічною плиткою – зовнішні стіни 

завтовшки 300, 350, 400 мм (серії 1-480, 1-467, 96, К-134, БПС-6, АППС, Т, 87); 

   тришарові панелі з ефективним утеплювачем – зовнішні стіни завтовшки 300,      

350 мм (серії 1-464, 1-463, КТ-12-16, 96); 

   двошарові панелі - зовнішні стіни завтовшки 350 мм (серія 1-335); 

   ніздрюватий бетон – зовнішні стіни завтовшки 250, 300 мм (серії 1-468, 1-464Я); 

   цегла керамічна або силікатна – 380, 510 мм (серії 1-438, 1-447, КП, 67, 87); 

   полегшене цегляне мурування – 380 мм (серії КП, 67, 87); 

1.6  Технічні рішення розроблені для звичайних геологічних та геофізичних умов 

будівництва з урахуванням  природо-кліматичних умов регіонів України.  

 

2  Зовнішні стіни  

2.1 В даному Альбомі для утеплення зовнішніх стін житлових багатоповерхових 

будинків при термореконструкції прийняті системи утеплення з фасадною теплоізоляцією 

та опорядженням штукатурками (клас А згідно з ДБН В.2.6-33) і системи фасадної 

теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним 

опорядженням (клас В згідно з ДБН В.2.6-33). 

2.2 Нормативні вимоги до конструкцій фасадної теплоізоляції 

2.2.1 Згідно з ДБН В.2.6-31 теплотехнічні характеристики огороджувальних 

конструкцій повинні відповідати наступним обов’язковим вимогам:  

RΣ пр ≥ Rq min ,                                                                 (1) 

Δtпр ≤ Δtcг ,                                                                   (2) 

τв min
  
> tmin ,                                                                  (3) 

де RΣ пр – приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи 

непрозорої частини огороджувальної конструкції (для термічно однорідних 

огороджувальних конструкцій визначається опір теплопередачі), м
2
·К/Вт; 

Rq min – мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередачі непрозорої 

огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, м
2
·К/Вт, 

що визначається в залежності від температурної зони України та призначення будинку;  

Δtпр – температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і приведеною 

температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції,
 
ºС; 
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Δtcг – допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою 

внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної 

конструкції, ºС;  

τв min
 
– мінімальне значення температури внутрішньої поверхні в зонах теплопровідних 

включень огороджувальної конструкції, °С; 

tmin – мінімально допустиме значення температури внутрішньої поверхні при 

розрахункових значеннях температур внутрішнього й зовнішнього повітря, °С.  

2.2.2 Для зовнішніх стін житлових будинків значення мінімально допустимого опору 

теплопередачі згідно зі Зміною №1 до ДБН В.2.6-31 наведено в таблиці 1. Нормативні 

значення встановлені в залежності від температурної зони України. Карта-схема 

температурних зон України згідно зі  Зміною №1 до ДБН В.2.6-31 наведена на рис.1.  

 

Таблиця 1 – Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної 

конструкції житлових будинків (Rq min) 

№ 

поз. 

 

Вид огороджувальної конструкції 

Значення Rq min, м
2 

·К/Вт,  для 

температурної зони 

І ІІ 

1 Зовнішні стіни 3,3 2,8 

2 Світлопрозорі огороджувальні 

конструкції  
0,75 0,6 

   

 

  Рисунок 1 – Карта-схема температурних зон України 

 

 2.2.3 Згідно з ДБН В.2.6-31 у разі реконструкції будинків, що виконуються з метою 

їх термомодернізації, допускається для непрозорих огороджувальних конструкцій 

приймати значення Rq min згідно з таблицею 1 з коефіцієнтом 0,8.  

 2.2.4 Для зовнішніх стін житлових будинків допустимий температурний перепад 

згідно з ДБН В.2.6-31 становить Δtcг = 4,0 °C.  

 2.2.5 Мінімально допустиме значення температури внутрішньої поверхні зовнішніх 

стін житлових будинків при розрахункових (згідно з ДБН В.2.6-31) значеннях температур 

внутрішнього (таблиця 2) та зовнішнього повітря (таблиця 3) становить tmin = 10,7 °C. 

 

Таблиця 2 – Розрахункові значення температури й вологості повітря приміщень 

Призначення будинку 
Розрахункова температура 

внутрішнього повітря, tв, 
0
С 

Розрахункове значення 

відносної вологості , φв, % 

Житлові будинки 20 55 

 

Таблиця 3 – Розрахункові температури зовнішнього повітря  

Температурна зона I II 

Розрахункова температура зовнішнього 

повітря, tз, С 
мінус 22 мінус 19 

 

2.2.6 Згідно з ДБН В.2.6-33 в товщі зовнішніх стін не повинно відбуватися 

конденсації вологи при розрахункових тепловологісних параметрах внутрішнього та 

зовнішнього середовища.   

2.2.7 Згідно з ДБН В.1.1-7 для багатоповерхових будинків I-III ступеню 

вогнестійкості конструкції зовнішніх стін повинні забезпечувати нульову межу (М0) 

поширення вогню. 

 2.2.8 Згідно з ДБН В.2.6-33: 

- конструкції фасадної теплоізоляції класу А з шаром теплової ізоляції груп 

горючості Г1, Г2 та опоряджувальним шаром із матеріалів, які відносяться до груп 

горючості Г1 за класифікацією ДБН В.1.1-7, можуть застосовуватися тільки для 

багатоповерхових житлових будинків з умовною висотою Н ≤ 26,5 м; 

 - конструкції фасадної теплоізоляції класу А з шаром теплової ізоляції та 

опоряджувальним шаром групи горючості НГ за класифікацією ДБН В.1.1-7 можуть 

застосовуватися для багатоповерхових житлових будинків з умовною висотою Н ≤ 73,5 м 

без обмежень. 

 

 

    Dd  -  кількість градусо-діб опалювального 

періоду 

  I зона   –  більше ніж 3501 градусо-діб 

 ІІ зона  –  менше ніж 3500 градусо-діб 
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У житлових будинках до п'яти поверхів включно при зведенні конструкцій фасадної 

теплоізоляції класу А пінополістирольних плит груп горючості Г1, Г2 згідно з 

класифікацією ДБН В.1.1-7 слід передбачати обрамлення віконних і дверних (ворітних) 

прорізів стін, а також суцільний пояс на рівні третього поверху, що виконані з негорючих 

теплоізоляційних матеріалів завширшки не менше ніж дві товщини плити основного 

утеплювача. 

У житлових багатоповерхових будинках до дев'яти поверхів включно із 

застосуванням при зведенні конструкцій фасадної теплоізоляції класу А 

пінополістирольних плит груп горючості Г1, Г2 згідно з класифікацією ДБН В.1.1-7 слід 

передбачати обрамлення віконних і дверних (воротних) прорізів стін, а також через кожні 

три поверхи суцільні пояси, які виконані з негорючих теплоізоляційних матеріалів 

завширшки не менше двох товщин плити основного утеплювача. 

2.2.9 Згідно з ДБН В.2.6-33 та ДСТУ Б В.2.6-35: 

- конструкції фасадної теплоізоляції класу В у багатоповерхових житлових будинках   

повинні застосовуватись тільки  з шаром теплової ізоляції із негорючих мінераловатних 

плит; 

- опоряджувальні матеріали конструкції фасадної теплоізоляції класу В у 

багатоповерхових житлових будинках І ступеня вогнестійкості повинні бути негорючими; 

- конструкції фасадної теплоізоляції класу В з шаром теплової ізоляції груп 

горючості НГ та опоряджувальним шаром груп горючості Г1 за класифікацією ДБН В.1.1-7 

можуть застосовуватися тільки для багатоповерхових житлових будинків з умовною 

висотою Н ≤ 26,5 м з обов’язковими протипожежними поясами із негорючого матеріалу 

висотою, що дорівнює двом товщинам теплоізоляційного шару, через кожні три поверхи; 

- конструкції фасадної теплоізоляції класу В з шаром теплової ізоляції та 

опоряджувальним шаром групи горючості НГ за класифікацією ДБН В.1.1-7 можуть 

застосовуватися для багатоповерхових житлових будинків з умовною висотою Н ≤ 73,5 м 

без обмежень. 

2.3 Конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками  

2.3.1 Конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками, що 

застосовуються для термореконструкції фасадів багатоповерхових житлових будинків 

повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-36 та комплекту конструкторської і проектної 

документації. 

Основні вимоги до фізико-технічних показників конструкції фасадної теплоізоляції з 

опорядженням штукатурками приведені в таблиці 4.  

2.3.2  Нормативні значення теплотехнічних показників зовнішніх стін 

забезпечуються за рахунок застосування теплоізоляційних виробів. В якості теплоізоляції 

зовнішніх стін розглянуті плити пінополістирольні (ПСБ-С) згідно з ДСТУ Б В.2.7-8 та/або 

плити мінераловатні на синтетичному в’яжучому згідно з ДСТУ Б В.2.7-167 з 

розрахунковою теплопровідністю  λ ≤ 0,045 Вт/м∙К.  

Таблиця 4 – Основні фізико-технічні показники конструкцій  

фасадної теплоізоляції класу А 

Найменування показника, одиниця виміру Величина показника 

1 Приведений опір теплопередачі збірної 

системи  

Не менше значень, встановлених  

ДБН В.2.6-31  

2 Опір удару, Дж, не менше:  

- цоколя;  

- стіни 1-го поверху;  

- стіни вище 1-го поверху;  

 

10 

5 

3 

При цьому не повинно бути тріщин і 

відколів на захисно-опоряджувальному шарі  

3 Стійкість системи до кліматичних 

факторів, циклів, не менше  

75 – для цоколів; 

50 – для стін 

При цьому зниження термічного опору 

конструкції не повинно бути більше 10 %, а 

на захиснеопоряджувальному шарі не 

повинно бути пошкоджень у вигляді тріщин 

або змін кольору  

4 Зусилля виривання дюбеля зі стіни, Н, не 

менше:  

- бетон, повнотіла цегла;  

 

- порожнисті цегла та камені, ніздрюваті 

бетони щільністю більше ніж 600 кг/м
3
  

 

 

500 (гвинтові дюбелі); 

250 (забивні дюбелі); 

 

200 (гвинтові дюбелі) 

5 Міцність зчеплення з основою та захисно-

опоряджувальним шаром плит теплоізоляції, 

МПа (кгс/см
2
), не менше:  

- на органічній основі;  

- на мінеральній основі  

 

 

 

0,08 (0,8) 

0,015(0,15) 

6  Опір паропроникності опоряджувального 

шару, м
2 
∙год∙Па/мг, не більше:  

- з теплоізоляцією на органічній основі;  

- з теплоізоляцією на мінеральній основі  

 

 

0,37 

0,18 

7  Коефіцієнт водопоглинання захисно-

опоряджувального шару, % за масою, не 

більше:  

- полімерцементні суміші;  

- полімерні суміші  

 

 

 

0,5 

0,2 

8  Маса 1м
2
 збірної системи без 

вирівнювального шару, кг, не більше: 

- з органічною теплоізоляцією;  

- з мінеральною теплоізоляцією  

 

 

25 

40 
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Необхідна товщина теплоізоляційного шару в залежності від характеристики стін та 

температурних зон експлуатації приведена в таблиці 5.  

Розрахунок проведений з урахуванням вимог, наведених в Змінах №1 до 

ДБН В.2.6-31 з урахуванням п.2.2.3. При проведенні розрахунку враховувалась наявність 

теплопровідних включень, що характерні для конструкцій фасадної теплоізоляції класу А.  

Наведені значення товщини шару утеплювача мають рекомендовані значення. При 

робочому проектуванні ці значення повинні уточнюватися з урахуванням нормативних 

вимог, місцевих кліматичних умов, обраних матеріалів, стану будинку та інших конкретних 

умов. В питаннях розрахунків параметрів утеплення зовнішніх огороджень та розробки 

необхідної технічної документації для  конкретних випадків слід звертатися до розробника 

технічних рішень ДП НДІБК. 

 

Таблиця 5 – Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару конструкцій  

фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками (клас А згідно з ДБН В.2.6-33) 

Характеристика стінової конструкції 

Мінімально необхідна товщина 

теплоізоляційного шару*, мм, для 

температурної зони України згідно з 

ДБН В.2.6-31 

Матеріал 
Густина, 

кг/м
3
 

Товщина 

стіни, мм 
І  ІІ 

Легкий бетон, 

легкий бетон з 

обличкування 

керамічною 

плиткою 

900-1200 

300 120 100 

350 110 90 

Тришарові панелі з 

ефективним 

утеплювачем 

 
300 120 

90 
350 110 

Двошарові панелі  350 120 100 

Ніздрюватий бетон 700-800 
250 120 100 

300 110 90 

Цегла керамічна, 

Цегла силікатна 

1400-1650 
380 120 90 

510 110 80 

> 1650 
380 

120 
100 

510 90 

Полегшене цегляне 

мурування 
< 1400 380 110 90 

Примітка: *- з урахуванням вимог п. 2.2.8 

 

 

 

 

2.3.3 Вимоги до матеріалів 

Усі матеріали, що застосовують для влаштування конструкцій фасадної теплоізоляції 

з опорядженням штукатурками, повинні відповідати вимогам чинних в Україні 

нормативних документів і мати дозвіл Міністерства охорони здоров'я України на 

використання. 

Фізико-технічні показники матеріалів наведені у таблицях 6-12. 

  2.3.4 Допоміжні елементи для влаштування цоколів і кутів можуть бути з 

алюмінієвого, сталевого (оцинкованого, нержавіючого) або пластмасового профілю. Форма 

і розмір цих елементів повинні відповідати робочим кресленням проекту. 

2.3.5 Застосовані ущільнювачі та герметики повинні відповідати вимогам 

ДСТУ Б В.2.7-158. 

2.3.6 Фасадні захисні шари повинні мати достатню міцність, або бути конструктивно 

захищеними від можливого механічного пошкодження відповідно до вимог, що наведені в 

таблиці 4.  

2.3.7 Теплоізоляційний шар на торцях (парапети, цоколі, прорізи у стінах та 

деформаційні шви) необхідно захистити від зволоження. 

 

Таблиця 6 – Технічні вимоги до плит теплоізоляційних матеріалів 

Назва показника 
Величина показника для плит на 

органічній основі мінеральній основі 

Теплопровідність при 25 °С, Вт/м
2
∙К, не 

більше 
0,039 0,038 

Границя міцності на стиск при 10 % 

деформації, МПа, не менше 
0,08 0,03 

Границя міцності при розтягуванні у 

напрямку товщини плити, МПа, не менше 
0,08 0,015 

Паропроникність, мг/(м∙год∙Па), не менше 0,05 0,08 

Відхилення розмірів плити, мм/м: 

- за довжиною; 

- за шириною; 

- за товщиною 

 

±2 

±2 

±1 

 

±3 

±2 

±2 

Різниця за довжиною діагоналей, мм, не 

більше 
4 5 

Термін ефективної експлуатації Не менше 25 

умовних років 

Не менше 25 

умовних років 
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Таблиця 7 – Технічні вимоги до клейового шару 

Найменування показника 
Нормативне 

значення 

Час використання розчинової суміші, хв, не менше 120 

Час зберігання розчинової суміші у відкритому стані, хв, не менше 20 

Час коригування положення наклеєного утеплювача, хв, не менше 10 

Міцність зчеплення розчину з основою після витримування: 

- у повітряно-сухому стані, МПа, не менше; 

- після поперемінного заморожування-відтавання (75 циклів), МПа, 

не менше 

 

0,5 

0,5 

 

 

Таблиця 8 – Технічні вимоги до захисного шару 

Найменування показника 
Нормативне 

значення 

Час використання розчинової суміші, хв, не менше 60 

Міцність розчину на стиск, МПа, не менше 10 

Коефіцієнт водопоглинання розчину, % за масою, не більше 0,5 

Осідання розчину, мм/м, не більше 1,5 

Міцність зчеплення розчину з органічним/мінеральним 

утеплювачем після: 

- витримування у повітряно-сухих умовах, МПа, не менше; 

- поперемінного заморожування-відтавання (75 циклів), МПа, не 

менше; 

- температурного впливу, МПа, не менше 

 

 

0,08/0,015 

 

0,08/0,015 

0,08/0,015 

Паропроникність розчину, мг/(м∙год∙Па), не менше: 

- по органічному утеплювачу; 

- по мінеральному утеплювачу 

 

0,03 

0,04 

 

 

Таблиця 9 – Технічні вимоги до декоративного шару 

Найменування показника 

Нормативне значення 

Полімер-

цементний 
Полімерний 

Час використання розчинової суміші, хв, не менше 60 30 

Міцність зчеплення розчину із захисним шаром після 

витримування у повітряно-сухих умовах, МПа, не менше 
0,5 0,5 

Морозостійкість розчину, цикли, не менше: 

- цоколь; 

- стіни 

 

75 

50 

 

75 

50 

Коефіцієнт водопоглинання розчину, % за масою, не більше 0,5 0,2 

Паропроникність розчину, мг/(м∙год∙Па), не менше 0,04 0,03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10 – Технічні вимоги до склосітки 

Найменування показника Нормативне значення 

Маса 1 м
2
, г: 

- для цоколів; 

- для стін 

 

250-350 

150-250 

Товщина нитки, мм 0,315-0,9 

Розривне навантаження у вихідному стані, Н/5 см, не 

менше (в обох напрямках) 
1500 

Розривне навантаження за методом прискореного 

тестування, Н/5 см 

Зменшення розривного 

навантаження не більше ніж 

на 30 % 

Розривне навантаження після 28 днів витримування у 5 % 

розчині NaOH за температури від 18°С до 30°С, Н/5 см 

Зменшення розривного 

навантаження не більше ніж 

на 50 % 
Примітка. Склосітка обов'язково повинна бути плетеною. 

 

Таблиця 11 – Основні вимоги до герметизуючих матеріалів 

Найменування показників 
Значення показників для матеріалів 

акрилових силіконових 

Міцність при розриві, МПа, не менше  0,5 1,0 

Усадка, %, не більше  20 5 

Допустима деформація швів, %, не менше  10 25 

Напруження при 100 % розтягуванні, МПа  Не більше ніж адгезійна міцність до 

основи 

Ширина шва, мм, не більше  20 30 

Твердість за Шором, не менше  15 - 

Водопоглинання за 24 год, %, не більше  1,0 0,5 

Стікання в швах при 60 °С, мм, не більше  2 2 

Відносне подовження при розриві, %, не менше:  

- на зразках-лопатках;  

- на зразках-швах  

 

150 

30 

 

300 

50 

Міцність зчеплення, МПа, не менше:  

- з бетоном;  

- з алюмінієм  

 

0,5 

0,5 

 

1,0 

1,2 

Температура застосування, °С  Від +5 до +40 Від +5 до +40 

Температура експлуатації, °С  Від мінус 20 до 

+80 

Від мінус 30 до 

+120 
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Таблиця 12 – Основні вимоги до дюбелів для кріплення теплоізоляційного шару 

Вид дюбеля 

Матеріал 

огороджувальної 

конструкції 

Глибина 

анкеру-

вання, 

мм 

Довжина 

дюбеля, 

мм 

Діаметр, мм 
Допустиме 

зусилля 

виривання, кН 
дюбеля головки 

Гвинтовий із 

звичайною 

розпірною 

зоною та 

забивний 

Масивний 

матеріал (бетон, 

цегла і камені 

керамічні 

повнотілі; цегла і 

камені силікатні 

повнотілі; 

тришарові панелі 

при товщині 

зовнішнього 

бетонного шару не 

менше ніж 40 мм)  

50 120-200 8; 10 60 0,5 – 

гвинтовий; 

0,25 – 

забивний 

Гвинтовий з 

подовженою 

розпірною 

зоною  

Порожниста цегла, 

камені, легкий 

бетон  

90 140-240 8; 10 60 0,2 

Гвинтовий для 

ніздрюватих 

матеріалів  

Ніздрюватий 

бетон щільністю 

більше ніж 600 

кг/м
3
  

110 200-300 8 60 0,2 

Примітка 1. Дюбелі з металевим сердечником повинні мати антикорозійне покриття сердечника, стійке до 
впливів від застосованих матеріалів збірної системи, та термоізоляцію головки сердечника для уникнення 

утворення містка холоду та точки роси в місці її контакту із зовнішнім шаром системи. 

Примітка 2. Для кріплення протипожежних мінераловатних поясів слід використовувати термодюбелі з 

металевим сердечником. 

 

2.4 Конструкції фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та 

індустріальним опорядженням 

2.4.1 Конструкції фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та 

індустріальним опорядженням, що застосовуються для термореконструкції фасадів 

багатоповерхових житлових будинків повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-35 та 

комплекту конструкторської і проектної документації. 

Основні вимоги до фізико-технічних показників конструкції фасадної теплоізоляції з 

вентильованим повітряним прошарком та індустріальним опорядженням приведені в 

таблиці 13.  

2.4.2 Конструкції фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та 

індустріальним опорядженням виконуються з тепловою ізоляцією, що навішена на 

тримальну частину стіни з утворенням вентильованого повітряного прошарку між  

зовнішньою поверхнею теплоізоляції та екрануючою конструкцією.  

Комплект складається з теплової ізоляції, опоряджувального зовнішнього захисного 

шару з непрозорих тонкостінних елементів індустріального виготовлення; кріпильного 

каркаса, до складу якого входять несучі та з’єднувальні елементи, кронштейни, напрямні 

вироби; елементів кріплення теплозахисного шару; елементів примикання до будівельних 

конструкцій будинку. 

 

Таблиця 13 – Основні параметри конструкцій фасадної теплоізоляції з вентильованим 

повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням 

Найменування показника Значення 

показника 
1   Товщина повітряного прошарку,  мм  40-150*) 

2   Зусилля вириву дюбеля для кріплення конструкцій фасадної 

теплоізоляції із стіни, кН (кгс), не менше:  

- з цегли;  

- з бетону класу вище В15;  

- з ніздрюватого бетону  

 

 

1,0 (100) 

1,4 (140) 

0,8 (80) 

3   Кількість дюбелів для кріплення теплоізоляції на 1 м
2
, шт., не менше  8 

4   Довжина монтажних елементів стояків та ригелів, м, не більше  6 

5   Площа вентиляційних отворів у личкувальному шарі на кожний 

погонний метр по горизонталі повітряного прошарку, мм
2
, не менше  

 

1500**) 

6   Відхилення від проектного положення фасаду та його елементів у 

площині стіни, мм, не більше:  

- від вертикальності на 10 м висоти (на всю висоту не більше 50);  

- від горизонтальності на 10 м довжини стіни;  

- від проектної відстані між сусідніми напрямними профілями;  

- від співвісності суміжних (по висоті) напрямних профілів;  

- від проектного зазору між суміжними напрямними  

- уступу між суміжними по висоті напрямними профілями  

 

 

±10 

± 10 

±5 

±15 

+5; -0 

4 

7   Відхилення від проектного положення плит личкування фасаду, мм, 

не більше:  

- відхилення від вертикальності;  

- уступу між суміжними плитами  

 

 

2 (на 1 м довжини) 

4 

8   Відхилення від проектного розміру повітряного прошарку, мм, не 

більше  

 

±15 

9   Відхилення від проектного положення елементів кріплення (клямери, 

заклепки, гвинти), мм, не більше  

 

±5 

10  Термін ефективної експлуатації матеріалу теплоізоляційного шару, 

умовних років, не менше  

 

25 

11  Опір повітропроникності теплоізоляційного шару (шарів), м
2∙
 год 

Па/кг, не менше  

 

0,3 

12  Коефіцієнт паропроникності, мг/(м∙год∙Па), не менше:  

- теплової ізоляції ;  

- мембранної плівки  

 

0,3 

0,001 

13  Зміна лінійних розмірів плит теплоізоляційного матеріалу за його 

товщиною після 75 знакозмінних температурних циклів, мм, не 

більше  

 

5 на 100 мм 

товщини 

14  Зниження опору теплопередачі після випробувань надійності 

теплової ізоляції, %, не більше  

 

10 
*)   Дозволяється інший розмір, якщо це підтверджено результатами експериментального дослідження в атестованій  

випробувальній лабораторії  
**)  Для великоформатних (більше ніж 600 мм х 600 мм) личкувальних матеріалів  
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2.4.3 Конструкції фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та 

індустріальним опорядженням класифікуються за підкласами за матеріалом 

опоряджувального шару (згідно з ДСТУ Б В.2.6-34): 

В.1 - керамічними плитами; 

В.2 - плитами з природного каменю; 

В.3 - металевими дрібноштучними та крупнорозмірними панелями; 

В.4 - плитами з цементно-волокнистих матеріалів; 

В.5 - композитними алюмінієвими матеріалами несучих стін; 

В.6 - виробами із дрібнозернистого бетону; 

В.7 - полімербетонними панелями; 

В.8 - ламінованими панелями; 

В.9 - керамогранітом; 

В.10 - іншими індустріальними елементами.  

При виборі типу опорядження особливу увагу приділити перевірці тримальної 

здатності основи, фундаментів та конструкції зовнішньої стіни.  

За типом теплоізоляції конструкції фасадної теплоізоляції можуть бути з: 

- двошаровою теплоізоляцією; 

- одношаровою теплоізоляцією. 

2.4.4 Нормативні значення теплотехнічних показників зовнішніх стін забезпечуються 

за рахунок застосування мінераловатних плит на синтетичному в’яжучому згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-167.  

Необхідна товщина теплоізоляційного шару в залежності від характеристики стін та 

температурних зон експлуатації приведена в таблиці 14.  

Розрахунок проведений на нормативні відповідно до Зміни №1 до ДБН В.2.6-31 з 

урахуванням п.2.2.3.При проведенні розрахунку враховувалась наявність теплопровідних 

включень, що характерні для конструкцій фасадної теплоізоляції класу В.  

2.4.5 При застосуванні фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним 

прошарком та індустріальним опорядженням несуча частина стіни повинна за міцністю 

відповідати наступним вимогам: 

-  для бетонних стін -  бетон класу за міцністю  не менше В15; 

-  для цегляних - цегла марки за міцністю не нижче 50; 

-  для стін з легкого та ніздрюватого бетонів - бетон класу за міцністю  не менше В7,5; 

-  для стін з інших матеріалів - за результатами розрахунків та випробувань. 

 

 

 

Таблиця 14 – Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару конструкцій фасадної 

теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та індустріальним опорядженням  

(клас В згідно з ДБН В.2.6-33) 

Характеристика стінової конструкції 

Мінімально необхідна товщина 

теплоізоляційного шару*, мм, для 

температурної зони України згідно з 

ДБН В.2.6-31 

Матеріал 
Густина, 

кг/м
3
 

Товщина 

стіни, мм 
І  ІІ 

Легкий бетон, 

легкий бетон з 

обличкування 

керамічною 

плиткою 

9000-1200 

300 

130 

110 

350 100 

Тришарові панелі з 

ефективним 

утеплювачем 

 
300 

130 
110 

350 100 

Двошарові панелі  350 130 110 

Ніздрюватий бетон 700-800 
250 

130 
110 

300 100 

Цегла керамічна, 

Цегла силікатна 

1400-1650 
380 130 110 

510 120 100 

> 1650 
380 140 

110 
510 130 

Полегшене цегляне 

мурування 
< 1400 380 130 100 

Примітка: *- з урахуванням вимог п. 2.2.9 

 

2.4.6  Кількість дюбелів, необхідних для кріплення каркаса фасадної теплоізоляції до 

стіни, слід розраховувати, виходячи з умов зусилля виривання дюбеля з матеріалу стіни 

(бетон, цегла тощо), міцності і допустимих деформацій розпірних елементів дюбелів. 

Розрахунок кількості анкерних дюбелів проводять для двох зон будівлі (рядової та 

крайньої), що прилягає до краю та утворює кут, для якої значення вітрового навантаження 

приймають з урахуванням динамічного коефіцієнта. 

Ширину крайньої зони приймають не менше 1,0 м та не більше 2,0 м. 

2.4.7  При визначенні розрахункових величин компенсаційних зазорів між 

кріпильними, личкувальними та елементами каркаса позитивну розрахункову температуру 

приймають не нижче 80 °С, а від’ємну  – не вище мінус З0 °С. 
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2.4.8  Примикання конструкцій фасадної теплоізоляції до прорізів, парапету та 

навісного обладнання повинні виключати можливість потрапляння дощу і снігу у 

повітряний прошарок і гарантовано захищати теплоізоляційний шар від замочування. 

2.4.9 Плити теплоізоляційні повинні суцільно прилягати до всієї площі стіни. 

2.4.10 Вимоги до матеріалів    

2.4.10.1 Розпірні елементи дюбелів для кріплення каркаса повинні бути виготовлені з 

нержавіючої сталі марки 25Х13Н2 згідно з ГОСТ 5632 або з сталі марки 20 згідно з 

ГОСТ 1050 із гарячецинковим покриттям завтовшки не менше 45 мкм. 

2.4.10.2 Профілі каркаса повинні бути виготовлені з алюмінію марки АД31Т згідно з 

ГОСТ 4784 з товщиною анодно-окисного захисного покриття не менше 20 мкм і шаром 

лакофарбового покриття завтовшки не менше 40 мкм або з гнутих профілів із 

тонколистової оцинкованої сталі ІІ класу товщини гарячого цинкового покриття згідно з 

ГОСТ 14918, або з гнутих профілів із тонколистової оцинкованої сталі І класу товщини 

гарячого цинкового покриття згідно з ГОСТ 14918 і шаром лакофарбового покриття 

завтовшки не менше 60 мкм, або з тонколистового прокату із корозійностійкої сталі марок 

Х18Т, Х18Н10, Х18Н10Т, Х22Н6Т, або 08Х18Н10 згідно з ГОСТ 5582.  

Товщина стінок та полиць профілів повинна бути не менше 2 мм, товщина 

кронштейнів - не менше 3 мм.  

2.4.10.3 Кріпильні вироби необхідно використовувати з корозійностійких матеріалів, 

що відповідають вимогам ГОСТ 10618, ДСТУ ГОСТ 7798, ДСТУ ГОСТ 1491, ГОСТ 17475. 

Дозволяється використовувати некорозійностійкі матеріали, але вони повинні мати 

анодно-окисне захисне покриття завтовшки не менше 20 мкм або гарячецинкове покриття 

завтовшки не менше 40 мкм. 

Торці елементів каркаса фасадної теплоізоляції, виконаних з оцинкованої сталі чи 

сталі з покриттям алюмоцинком, повинні бути вкриті захисним шаром фарби згідно з  

ГОСТ 6631 завтовшки не менше 50 мкм. 

2.4.10.4 Клямери повинні бути виготовлені з тонколистового прокату із корозійно-

стійкої сталі марок Х18Н10Т, Х22Н6Т або 08Х18Н10 згідно з  ГОСТ 5582. 

2.4.10.5 В якості опоряджувального шару повинні використовуватись керамічна 

плитка згідно з ДСТУ Б В.2.7-67 (ГОСТ 13996), плити з природного каменю згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-37, листи азбоцементні згідно з ДСТУ Б В.2.7-52 (ГОСТ 18124), цементно-

стружкові плити згідно з ГОСТ 26816, металеві листи, плити зі штучного каменю, плити з 

металевих композитних матеріалів тощо. 

2.4.10.6 Опоряджувальні матеріали повинні бути стійкими до удару з енергією 

0,5 Дж. 

2.4.10.7 Дюбелі для кріплення теплоізоляційного шару повинні вироблятися із 

поліпропілену з розпірним елементом із склонаповненого поліаміду обо із сталі з 

гарячецинковим покриттям завтовшки не менше 45 мкм  і мати довговічність не менше ніж 

25 років. 

Діаметр притискної головки дюбеля повинен бути не менше 80 мм 

2.4.10.8 Прокладки для теплоізоляції між стіною і опорними елементами, що 

використовуються для кріплення каркаса, повинні мати товщину не менше 2 мм і 

виготовлятися зі спіненого полівінілхлориду або інших хімічно нейтральних матеріалів із 

коефіцієнтом теплопровідності матеріалу не більше 0,06 Вт/(м К). 

2.5 Правила монтажу 

2.5.1 Перед початком робіт по проектуванню та влаштуванню конструкцій фасадної 

теплоізоляції будинків необхідно провести обстеження технічного стану фасадних 

поверхонь з метою оцінки їхньої міцності, рівності, наявності тріщин і т.п., оскільки  від  

цього залежить порядок та обсяг підготовчих робіт, визначення розрахункових параметрів, 

наприклад, глибина закладення дюбелів у товщі стіни. 

2.5.2 На будинках, що підлягають термореконструкції, до початку монтажу 

конструкцій фасадної теплоізоляції, повинно бути здійснене очищення фасаду від 

незв’язаних з основою стіни елементів – штукатурки, фарби тощо. Також на фасаді 

потрібно демонтувати спеціальні пристрої – водостоки, кронштейни, антени, труби тощо.  

2.5.3 Монтаж конструкцій фасадної теплоізоляції здійснюється згідно з проектною 

документацією тільки після отримання даних про характеристики несучої здатності стіни, 

результатів випробувань анкерних болтів чи дюбелів для кріплення несучого каркаса і 

дюбелів для кріплення теплоізоляції. 

Монтажні роботи з улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції здійснюють 

згідно з проектом та відповідно до вимог ДБН В.2.6-33, ДБН В.2.6-22, ДСТУ Б В.2.6-35,  

ДСТУ Б В.2.6-36, СНиП ІІІ-4, СНиП 3.04.01. 

2.5.4 Зовнішня поверхня несучої частини стіни повинна відповідати вимогам щодо 

площинності згідно з технічними умовами на систему теплоізоляції залежно від її 

конструктивного рішення. 

Влаштування конструкцій фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним 

прошарком та індустріальним опорядженням необхідно здійснювати на стіну, відхилення 

якої не перевищує значень: 
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- від вертикалі 1/1000 висоти будинку, але не більше 50 мм на всю висоту будинку; 

- по горизонталі не більше 15 мм на 10 м довжини стіни; 

- від прямолінійності по вертикалі не більше 10 мм на 2 м. 

2.5.6 При влаштуванні теплоізоляційного шару необхідно забезпечити щільне 

прилягання плит одна до одної, до тримальної частини стіни, а також до елементів 

тримального каркаса. Загальна площа повітропроникних щілин не має перевищувати 5 % 

площі поверхні фасаду. Ці повітропроникні щілини можуть знаходитися у місцях 

стикування плит теплоізоляційного шару та проходу крізь них елементів несучого каркаса.  

2.5.7 Операційна послідовність монтажу встановлюється залежно від 

конструктивного рішення фасадної теплоізоляції відповідно до проектної документації на 

виконання ізоляційно-опоряджувальних робіт. 

2.6 Термін експлуатації конструкцій фасадної теплоізоляції до капітального ремонту 

встановлюється в залежності від конструктивного класу в нормативних документах або в 

проектній документації, але у всіх випадках він повинен бути не менше ніж 25 років.  

 

3  Світлопрозорі конструкції 

3.1 В альбомі розглядаються конструктивні принципи технічних рішень, які слід 

застосовувати при  термореконструкції фасадів багатоповерхових житлових будинків.  

3.2 При проведенні термомодернізації житлових будинків необхідно враховувати, що 

сучасні віконні конструкції з ПВХ-профілей мають ширину обрамлення значно меншу, ніж 

вікна в спарених або роздільних дерев’яних рамах, які замінюються. Тому при 

необґрунтованому технічному рішенні розміщення віконної конструкції, навіть якщо сама 

рама з ПВХ-профілей відповідає вимогам з теплоізоляції, можливо виникнення низьких 

температур на внутрішній поверхні віконних та дверних укосів. В альбомі на підставі 

визначення температурного поля зовнішніх стін встановлено раціональне розміщення в них 

сучасних віконних та дверних конструкцій з ПВХ-профілей.  

Рекомендації з застосування надані для найбільш поширених в Україні конструкцій 

зовнішніх стін житлових та громадських будинків, які виконані з глиняної цегли, з 

одношарових керамзитобетонних панелей, з тришарових панелей з теплоізоляційним 

шаром із мінеральної вати або пінополістиролу. 

3.3 Основною характеристикою теплоізоляції світлопрозорих огороджувальних 

конструкцій (віконних та дверних блоків) є приведений опір теплопередачі, значення якого 

залежить від теплотехнічних показників світлопрозорої частини – склопакету, обрамлення 

та від співвідношення між площинами склопакету та обрамлення (коефіцієнту скління 

конструкції). 

3.4 Відповідно до нормативних вимог ДБН В.2.6-31 теплотехнічні характеристики 

світлопрозорих огороджувальних конструкцій повинні відповідати вимогам (1) та (3) згідно 

п.2.2.3.  

Значення мінімально допустимого опору теплопередачі світлопрозорих 

огороджувальних конструкцій згідно зі Зміною №1 до ДБН В.2.6-31 наведено в таблиці 1. 

Нормативні значення встановлені в залежності від температурної зони України (рис.1).  

Мінімально допустиме значення температури внутрішньої поверхні зовнішніх 

світлопрозорих огороджувальних конструкцій згідно зі Зміною №1 до ДБН В.2.6-31 при 

розрахункових значеннях температур внутрішнього (таблиця 2) й зовнішнього повітря 

(таблиця 3) становить tmin = 6,0 °C. 

3.5 Рекомендовані конструкції склопакетів для заповнення віконних блоків в 

залежності від типу ПВХ-профілю та температурних зон експлуатації приведені в      

таблиці 15. Розрахунки приведені з урахуванням забезпечення відповідності нормативних 

вимог до приведеного опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій при умові, що 

площа непрозорих елементів віконного блоку (рами, стулок, імпосту тощо) становить 25 % 

від площі віконного блоку. 

3.6 Профілі із твердого ПВХ мають властивість зазнавати температурні деформації. 

Для виключення можливих деформацій вікон при нагріванні та охолодженні проміжки між 

віконними блоками і укосами прорізу в стіні повинні заповнюватися пружними 

матеріалами з урахуванням лінійного подовження ПВХ. Вузли примикання віконних блоків 

до конструкцій зовнішніх стін повинні бути виконані згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.6-79 і 

при цьому одночасно забезпечувати функції захисту від повітропроникності, теплоізоляції  

рами віконного блоку та запобігання вологонакопичення в місці примикання його до 

чверті.  

3.7 В альбомі наведені конструктивні рішення вузлів примикання вікон з ПВХ-

профілів за ДСТУ Б В.2.6-23 до конструкцій зовнішніх стін.  
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3.8.1 Необхідно передбачати додаткове утеплення зовнішньої частини віконних 

укосів.  

3.8.2 В одношарових зовнішніх стінах з дрібноштучних матеріалів віконні блоки  

необхідно влаштовувати на відстані ~1/3 товщини стіни від площини фасаду.  

3.8.3 При встановленні віконних блоків із ПВХ-профилей у цегляних стінах 

необхідно здійснювати ретельну теплоізоляцію залізобетонних перемичок.  

3.8.4 При здійсненні монтажу віконних і дверних блоків повинні виконуватися 

наступні умови:  

 -  з боку приміщення герметизація швів між коробкою та стіною повинна бути 

більш щільною, ніж зовні;  

- повинен забезпечуватися надійний відвід дощової води і конденсату назовні з 

вузлів примикання. Проникнення вологи всередину стінових конструкцій і приміщення не 

допускається; 

- мають бути виключені містки холоду, які є причиною утворення конденсату на 

внутрішніх поверхнях віконних прорізів; 

- необхідно враховувати експлуатаційні температурні зміни габаритних розмірів 

виробів;  

- для монтажу віконних блоків слід застосовувати гнучкі анкери, дюбелі, монтажні 

шурупи.  

3.8.5 У разі монтажу вікон із ПВХ, підсилених сталевими вкладками, відстань між 

елементами кріплення не повинна перевищувати 700 мм. Відстань від елементів кріплення 

до внутрішніх кутів коробок та імпостних з'єднань повинна бути не менше ніж 150 мм.  

3.8.6 Для забезпечення доступу свіжого повітря та природної вентиляції приміщень 

віконні блоки із ПВХ повинні бути обладнані приточно-вентиляційними клапанами 

(віконні провітрювачі), які встановлюються безпосередньо в раму та стулки вікон. 

3.9 При заповненні монтажних швів можливе використання силіконових герметиків, 

найритових та пінополіетиленових джгутів, пінополіуретанових утеплювачів, мінеральної 

вати, поліізобутиленових самокліючіх стрічок.  

3.10 Заповнення швів примикання вікон до відкосів рекомендується провадити за 

допомогою монтажних пін, що вприскують, (однокомпонентного пінополіуретану - ППУ),.  

3.11 Для захисту утеплювача з пінополіуретану від атмосферних впливів із 

зовнішньої сторони швів рекомендується застосування ущільнювальної стрічки (ПСУЛ), 

нащільників або заповнення шва полімерцементною мастикою на глибину 5 - 7 мм.  

 

 

Таблиця 15 – Рекомендовані конструкції склопакетів для заповнення віконних блоків 

Температурна зони України згідно з ДБН В.2.6-31 

І ІІ 

Тип ПВХ-

профілю 
Формула склопакету 

Тип ПВХ-

профілю 
Формула склопакету 

3-камерний 

4М1-10Kr-4К-10Kr-4К; 

 4К-10Kr-4М1-10Kr-4К; 

4і-10Kr -4М1-10Kr -4і;  

4і-10(75Kr+25Ar)-4М1 -

10(75Kr+25Ar)-4i;  

4i-10(50Kr+50Ar)-4М1-

10(50Kr+50Ar)-4і;  

4і-10(25Kr+75Ar)-4М1-

10(25Kr+75Ar)-4і 

3-камерний 

4М1-16Kr-4і;  

4М1-16(75Kr+25Ar)-4і; 

4М1 -16Ar-4М1 -16Ar-4К; 

4Μ1 -10Kr-4Μ1 -10Kr-4Κ; 

4К-10-4М1-10-4К; 

4М1-16-4М1-16-4i;  

4М1-10Ar-4М1-10Ar-4і; 

4М1-12Ar-4М1-12Ar-4i; 

4М1-16Ar-4М1-16Ar-4i; 

4М1-10Kr-4М1-10Kr-4i;  

5-камерний 

4М1-10Kr-4М1-10Kr-4i; 

  

4і-10-4М1 -10-4і; 

  

4i-10(50Kr+50Ar)-4М1-

10(50Kr+50Ar)-4і;  

 

4і-10(25Kr+75Ar)-4М1-

10(25Kr+75Ar)-4і 

5-камерний 

4К-16Kr-4К;  

4М1 -16Ar-4i; 

4М1 -16Kr-4i;  

4М1 -16(75Kr+25Ar)-4i; 

4М1 -16(50Kr+50Ar)-4i; 

4М1 -16(25Kr+75Ar)-4i; 

4М1-16-4М1-16-4К; 

4Μ1 -10Ar-4Μ1 -10Ar-4Κ; 

4Μ1 -12Ar-4Μ1 -12Ar-4Κ; 

4Μ1 -16Ar-4Μ1 -16Ar-4Κ;  

4Μ1 -10-4Μ1 -10-4i; 

4Μ1 -12-4Μ1 -12-4i; 

4Μ1 -16-4Μ1 -16-4i; 

4М1-8Ar-4М1-8Ar-4і; 

4М1-10Ar-4М1-10Ar-4і;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

  
  

З
ам

. 
ін

в
. 
№

 

 

П
ід

п
. 

і 
д

ат
а 

Ін
в.

 №
  

о
р
и

г.
 

 
 

     

 
 

223-Н-14/276-2012-ПЗ 
 

 

Арк. 

 Зм. Арк.. № докум. Підп. Дата 

4 Методика оцінки економічних показників проекту термореконструкції 

4.1 Основним економічним показником проекту термореконструкції та відповідним 

критерієм, за яким здійснюється вибір конструктивного рішення, є період окупності 

вкладених інвестицій в комплекс ремонтно-будівельних робіт. Даний комплекс повинен 

бути спрямований на підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій 

будівель згідно вимог державних будівельних норм, показників енергоспоживання 

інженерних систем та забезпечення енергетичної ефективності будівлі не нижче 

встановлених мінімальних вимог. 

4.2 Для остаточного визначення найбільш ефективних, з точки зору інтегральної 

якості, конструктивних систем, необхідно розрахувати витрати, що пов’язані з 

термореконструкцією,  розрахувати економічну вигоду від зниження рівня споживання 

енергоресурсів та привести показники на 1 м
2
 фасаду. 

4.3 Вартість робіт, пов’язаних з термореконструкцією розраховується, як сума витрат 

на підготовчі та основні роботи за формулою: 

TR = О + П + В + БР                                            (4) 

де О − вартість робіт з обстеження технічного стану фасаду, грн.; 

П − вартість розробки проекту термомодернізації, грн.; 

В − вартість необхідних випробувань, грн.  

БР − вартість будівельно-ремонтних робіт з урахуванням вартості матеріалів, грн.  

 

4.3.1 Вартість обстеження технічного стану фасадних поверхонь (О) з метою оцінки 

їхньої міцності, рівності, наявності тріщин для визначення порядку та обсягу підготовчих 

робіт визначається за чинними нормативними документами щодо обстеження будівель і 

споруд. 

4.3.2 Вартість розробки проекту термореконструкції визначається згідно з  

ДБН Д.1.1-7,  за формою № 3-П. 

4.3.3 Вартість проведення випробувань (В) анкерних болтів чи дюбелів для кріплення 

несучого каркаса і дюбелів для кріплення теплоізоляції визначається за чинними 

нормативними документами щодо випробувань. 

4.3.4 Вартість будівельно-ремонтних робіт (БР) складається з вартості: 

− підготовчих ремонтних робіт: демонтаж старих вікон, демонтаж та монтаж 

кондиціонерів, водостічних труб та інше, визначається згідно з ДБН Д.1.1-1, будівельно-

ремонтні роботи; 

− монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції, визначається згідно з ДБН Д.1.1-1, 

будівельно-ремонтні роботи; 

− монтажу енергозберігаючих вікон, визначається згідно з ДБН Д.1.1-1, будівельно-

ремонтні роботи.  

4.4 Основною експлуатаційною характеристикою об’єктів, які підлягають 

термореконструкції є витрати на опалення та електричну енергію. 

Порівняння, в грошових одиницях, зменшення витрат (∆Е) на споживання 

енергоресурсів та витрат на термореконструкцію (ТR) щодо терміну окупності вкладених 

інвестицій (T) − є критерієм вибору оптимального проекту термомодернізації. 

Зменшення витрат на споживання енергоресурсів визначається за формулою:  

∆Е = ВДО - ВПІСЛЯ                                             (5) 

де ВДО − витрати на споживання енергоресурсів до термореконструкції, грн; 

           ВПІСЛЯ – витрати на споживання енергоресурсів після термореконструкції, грн. 

4.5 Вартість зекономлених енергоресурсів розраховуються як величина зекономленої 

енергії (Гкал, кВт∙год) на вартість одиниці енергії (грн./Гкал, грн./кВт∙год). 

Кількість зекономленої  енергії після термореконструкції будинку визначається за 

формулою: 

ΔQ = ΔТ + ΔЕ      (6) 

де ΔТ – кількість зекономленої теплової енергії; 

     ΔЕ – кількість зекономленої електричної енергії; 

 

ΔТ = Т1 – Т2 

ΔЕ = Е1 – Е2 

Т1, Е1 – фактичне або розрахункове річне споживання теплової та електричної енергії на 

опалення та охолодження будинку, що підлягає термореконструкції; 

Т2, Е2 – розрахункове річне споживання теплової та електричної енергії на опалення та 

охолодження будинку після термореконструкції. 

Т2, Е2 та Т1, Е1 визначаються за результатами розрахунків енергоспоживання на опалення та 

охолодження будинку згідно з ДСТУ Б EN 13790 з урахуванням розрахункових 

теплоізоляційних характеристик фасадних конструкцій після термомодернізації. 
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4.6 Термін окупності вкладених інвестицій (T) визначається, як відношення сумарної 

вартості термореконструкції, до величини економії коштів на опалення за один сезон, ΔЕ: 

E

TR
T .       (7) 

де ТR − сумарна вартість термореконструкції будинку, грн.; 

          ΔЕ – величина економії коштів на опалення будинку за сезон, грн. 

Розрахунок терміну окупності заходів з термомодернізації житлових будівель 

проводиться за табличною формою (таблиця 16). 

Оптимальним варіантом термомодернізації житлового будинку приймається варіант 

з меншим терміном окупності. 

 

Таблиця 16 – Розрахунок терміну окупності заходів з термореконструкції для 

порівняння різних варіантів 

Показник 
Одиниці 

виміру 

Для 

житлового 

будинку 

Значення питомих тепловитрат на опалення, qопал: 

Гкал /м
2
 

 

- початкові, розрахункові або фактичні * 

- після термомодернізації, розрахункові * 

Економія енергії на опалення за сезон, Δqопал * 

Значення питомих тепловитрат на охолодження, qохол: 

кВт∙год /м
2
 

 

- початкові, розрахункові або фактичні * 

- після термомодернізації, розрахункові * 

Економія енергії на опалення за сезон, Δqопал * 

Опалювальна площа, Fh м
2
 * 

Вартість енергоресурсів 
грн./Гкал * 

грн./ кВт∙год * 

Економія коштів за сезон,  ΔЕ тис. грн. * 

Площа зовнішніх непрозорих стін, Fнп м
2
 * 

Сумарна вартість додаткового утеплення, К: 

- збірна система варіанту 1 

-... 

-... 

- збірна система варіанту n 

тис. грн. 

 

* 

... 

... 

* 

Строк окупності за рахунок утеплення: 

- збірна система варіанту 1 

-... 

-... 

- збірна система варіанту n 

років 

 

* 

... 

... 

* 

 

 

5 Нормативні посилання 

- ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва 

- ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних 

сумішей 

- ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель 

- ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будівель і споруд. Конструкція зовнішніх стін із 

фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування,улаштування та експлуатації 

- ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва 

- ДБН Д.1.1-7-2000 Правила визначення вартості будівництва проектно-

вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України 

- ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. 

Загальні технічні умови 

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

із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги 

- ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та 

опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним 

прошарком. Загальні технічні умови 

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

із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні 

умови 

- ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Шви з’єднувальні місць примикань віконних блоків до 

конструкції стін 

- ДСТУ Б В.2.7-8-94 Будівельні матеріали. Плити пінополістирольні. Технічні 

умови 

- ДСТУ Б В.2.7-37-98 Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови 

- ДСТУ Б В 2.7-52-96 Будівельні матеріали. Листи азбестоцементні плоскі. 

Технічні умови 

- ДСТУ Б В.2.7-67-98 Будівельні матеріали. Плитки керамічні фасадні і килими з 

них. Технічні умови 

- ДСТУ Б В.2.7-158:2008 Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. 

Загальні технічні вимоги 

- ДСТУ Б В.2.7-167:2008 Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з 

мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому. Загальні технічні умови 
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- ДСТУ Б EN 13790:2011 Енергоефективність будинків. Розрахунок 

енергоспоживання на опалення та охолодження 

- ДСТУ ГОСТ 1491:2008 Винты с цилиндрической головкой классов точности А    

и В. Конструкция и размеры  

- ДСТУ ГОСТ 7798:2008 Болты с шестигранной головкой класса точности В. 

Конструкции и размеры 

- ГОСТ 1050-88 Сталь качественная и высококачественная. Сортовой и 

фасованный прокат, калиброванная сталь 

- ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки 

- ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и 

жаропрочный. Технические условия 

- ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и справы коррозионно-стойкие, 

жаростойкие и жаропрочные. Марки 

- ГОСТ 6631-74 Эмали марок НЦ-132. Технические условия 

- ГОСТ 10618-80 Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общин 

технические условия 

- ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. 

Технические условия 

- ГОСТ 17475-80 Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция 

и размеры 

- ГОСТ 26816-86 Плиты цементностружечные. Технические условия 

- СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве 

- ДБН А.3.2.2-2009 "ССБП. Промислова безпека у будівництві" 

- ДСТУ-Н Б В.2.6-ххх:201Х “Настанова з розрахункової оцінки показників 

теплостійкості та теплозасвоєння огороджувальних конструкцій” (на розгляді) 

- ДСТУ Б EN 15217:201X “Енергоефективність будівель. Методи представлення 

енергетичних  характеристик та енергетичної сертифікації будівель” (на розгляді) 

 

 

 

 


































































