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В даному докладі досліджено процес формування енергозбереження при 

комплексній реконструкції та вторинній забудові житлових мікрорайонів. 

Авторами сформульовано основні можливі способи реалізації підсистем 

формування енергозбереження цивільних будівель та зовнішніх інженерних 

мереж мікрорайону (кварталу), який підлягає комплексній реконструкції та 

вторинній забудові. 
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In this report we describe the process of energy saving forming at complex 

reconstruction and housing development of residential quarters. We define main 

possible ways to implement subsystems: forming energy saving of civil buildings and 

external utilities of residential quarter that has to be reconstructed.  
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В Україні невикористаний потенціал енергозбереження згідно з [1] складає 

близько 40%. Тому питання підвищення енергетичної ефективності житлових 

будівель висувається на перший план.  

Підвищення енергоефективності у житловому секторі можливе при 

створенні енергоефективних житлових будинків (нове будівництво) та при 

підвищенні енергоефективності існуючого житлового фонду (реконструкція). 

Згідно зі статистичними даними введення в експлуатацію житла за останні 10 

років, можна зробити висновок, що основний резерв підвищення 

енергозбереження у житловому фонді лежить не в новому будівництві, а у 

сфері реконструкції існуючих будівель (комплексна реконструкція житлової 

забудови). 

В основу концепції комплексної реконструкції житлової забудови [2] 

закладено комплексний містобудівний підхід до вирішення проблеми, суть 

якого полягає в тому, що вибір напрямків і змісту реконструкції та капітального 

ремонту житлового фонду проводиться на основі врахування містобудівної, 

історико-культурної та ландшафтної цінності ділянки забудови. При цьому 

об’єктом комплексної реконструкції є не окремий житловий будинок з певним 

рівнем фізичного та морального зношення, а забудова кварталу (мікрорайону) 

та містобудівна ситуація в цілому. Комплексність підходу визначається тим, що 

всі відомі заходи (капітальний ремонт, модернізація, будівництво, 

реконструкція та знос) розглядаються як рівноможливі, а їх здійснення має на 

меті перетворення та подовження життєвого циклу застарілого або аварійно 

небезпечного житлового фонду та ущільнення забудови з урахуванням 

містобудівної ситуації. 

Енергозбереження при комплексній реконструкції житлової забудови 

формується під впливом двох основних груп організаційно-технологічних 

рішень: організаційно-технологічні рішення, пов'язані з енергоефективністю 

будівлі, та організаційно-технологічні рішення, пов'язані з забезпеченням 



енергоефективності інженерних систем. Таким чином, систему 

енергозбереження при комплексній реконструкції житлової забудови можна 

поділити на дві підсистеми:  

1) формування енергозбереження будівель мікрорайону (кварталу), що 

підлягає комплексній реконструкції; 

2) формування енергозбереження інженерних систем мікрорайону 

(кварталу), що підлягає комплексній реконструкції. 

Для виокремлення способів реалізації основних функцій даних підсистем 

застосуємо принципи морфологічного аналізу. 

Морфологічний аналіз – це метод структурно-параметричного синтезу 

складних систем, який складається з наступних етапів: 1) опис бажаних 

функціональних властивостей системи; 2) виявлення максимально повного  

переліку основних функцій системи; 3) визначення альтернативних способів 

реалізації кожної функції; 4) генерування всіх можливих варіантів системи, 

кожен з яких складається з ланцюгу, який враховує рівно по одному способу 

реалізації кожної окремої функції; 5) оцінка ефективності варіантів; 6) вибір 

найбільш прийнятного варіанту [3].  

Розглянемо першу підсистему – формування енергозбереження будівель 

мікрорайону (кварталу), що підлягає комплексній реконструкції. 

Об’єктами даної підсистеми є множина житлових та громадських будівель, 

що експлуатуються та проектуються, які в процесі комплексної реконструкції 

та вторинної забудови можуть бути розміщеними в межах житлового кварталу 

(мікрорайону). Це об’єкти застарілого житлового фонду (двоповерхові, 

трьохповерхові житлові будинки старинної забудови, будинки перших масових 

серій) та сучасні багатоповерхові житлові будинки тощо, а також громадські і 

адміністративні будівлі. 

Згідно з Директивою щодо енергетичних показників в будівництві, 

прийнятою в травні 2010 року країнами Євросоюзу [4], з 1 січня 2020 року усі 

нові будівлі мають бути наближені до енергетичної нейтральності (тобто як 

мінімум пасивних будівель). Тому вважаємо доцільним при комплексній 



реконструкції житлової забудови також наближувати показники 

реконструйованих будівель до стандартів пасивної будівлі [5]: 

− оболонка будівлі з підвищеною теплоізоляцією U <15 кВт/м² на рік; 

− запобігання наявності містків холоду; 

− компактна форма будівельної споруди; 

− пасивне використання сонячної енергії завдяки орієнтації будівлі на 

південь і відсутності затінення; 

− поліпшені склопакети зі спеціальними профілями і коефіцієнтом 

теплопередачі вікна UW <0,8 Вт/м²; коефіцієнтом енергопроникності g-Wert 

близько 50%; 

− герметичність будинку на рівні n50 <0,6 / рік; 

− рекуперація тепла з відпрацьованого повітря, рівень повернення тепла > 

75%; 

− високоефективні пристрої з економії електроенергії для домашнього 

господарства; 

− підігрів води за допомогою сонячних колекторів або теплового насоса; 

− пасивний підігрів повітря за допомогою, наприклад, ґрунтового 

теплообмінника. 

Для цього на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду [6] можна 

виділити наступні способи реалізації підсистеми формування енергозбереження 

житлових та громадських будівель мікрорайону (кварталу) при комплексній 

реконструкції житлової забудови: 

− підвищення енергоефективності стін; 

− підвищення енергоефективності світлопрозорих огороджень; 

− підвищення енергоефективності даху або перекриттів стелі верхнього 

поверху; 

− підвищення енергоефективності підвалу або нижнього поверху; 

− підвищення енергоефективності внутрішніх інженерних комунікацій 

будівлі (за рахунок енергозберігаючих заходів щодо системи теплопостачання, 



вузлу приєднання опалення будинку; системи вентиляції та кондиціювання 

повітря; системи гарячого водопостачання та вузлу його приєднання; системи 

газопостачання та вузлу його приєднання; системи електропостачання та 

електрообладнання). 

На практиці при реалізації проектів комплексної реконструкції житлової 

забудови для кожної окремої будівлі (функції підсистеми) можливе 

застосування того чи іншого засобу підвищення енергоефективності або 

комбінації засобів. Завдяки цьому можливо досягти скорочення потреби в 

споживанні паливно-енергетичних ресурсів приблизно на 50%, а то й більше.  

Вторинна забудова житлових мікрорайонів (кварталів) потребує також 

комплексного розгляду питання розвитку та реконструкції усієї інженерної 

інфраструктури. Інженерна інфраструктура складається з внутрішніх та 

зовнішніх інженерних мереж. Інженерні системи – це сукупність всіх мереж та 

комунікацій, які призначені для забезпечення комфортного проживання людей, 

довговічної експлуатації будівель, а також нормальної роботи технологічного 

обладнання. У першу чергу, до інженерних мереж відносяться: водопостачання, 

електропостачання, каналізація, вентиляція та газопостачання. Внутрішні 

інженерні системи мікрорайону були враховані нами при дослідженні 

формування енергозбереження житлових та громадських будівель. 

Розглянемо другу підсистему – формування енергозбереження інженерних 

систем мікрорайону, що підлягає комплексній реконструкції (тобто зовнішніх 

інженерних мереж). Об’єктами даної підсистеми є множина об’єктів інженерної 

інфраструктури, що експлуатуються та проектуються, які в процесі 

комплексної реконструкції можуть бути розміщеними в межах житлового 

кварталу (мікрорайону).  

На основі вітчизняного та зарубіжного досвіду [6] можна виділити 

наступні способи реалізації підсистеми формування енергозбереження 

інженерних систем мікрорайону (кварталу), що підлягає комплексній 

реконструкції: 

− підвищення енергоефективності системи теплопостачання;  



− підвищення енергоефективності системи гарячого водопостачання;  

− підвищення енергоефективності системи газопостачання;  

− підвищення енергоефективності системи електропостачання. 

Оскільки будівлі та інженерні комунікації, розташовані у мікрорайоні 

(кварталі), що підлягає реконструкції та вторинній забудові, можуть 

відноситися до різних етапів зведення, відрізнятися архітектурно-

конструктивними рішеннями, величиною фізичного зносу тощо, то при виборі 

варіанту реконструкції та комбінації енергозберігаючих засобів слід керуватися 

певними обмеженнями та умовами застосування тих чи інших засобів, які 

будуть враховані в подальшому дослідженні. 
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