
Розробка інвестиційного проекту комплексної термомодернізації 
будівельКПІ ім. І.Сікорського для отримання фінансування від 

міжнародних донорських організацій 
 

Робочою групою фахівців університету (ІЕЕ у співпраці зі Службою 
енергетичного менеджменту)у квітні 2018 р. підготовленота подано до 
Міністерства освіти і науки України необхідний пакет документації для 
участі у конкурсному відборі в спільному з Європейським інвестиційним 
банком та NEFCO проекті «Вища освіта України» на фінансування заходів з 
підвищення енергетичної ефективності ВНЗ. 

Основні умови фінансування: 
- мінімальна вартість проекту має становити не менше 5 млн євро; 
- пільговий період 5 років; 
- загальний період погашення позики (з урахуванням пільгового 

періоду) - до 20 років; 
- кінцевий строк для отримання фінансування по проекту: до 5 років 

(до грудня 2022 року). 
Критеріями відбору університетів для участі у проекті є:  
- найвищий рівень акредитації; 
- статус «національний» або «державний»; 
- регіональна важливість установи; 
- стабільно висока кількість студентів; 
- стабільний рівень фінансування; 
- згода університету на поширення та розповсюдження інформації 

про проект з метою відтворення у інших університетах та 
підвищення рівня обізнаності щодо енергоефективності, 

- можливість співфінансування проекту університетом (покриття 
ПДВ є мінімальним внеском); 

- наявність системи управління енергією та будівлями та менеджмент 
енерговитрат); 

- технічний та організаційний потенціал для планування, контролю та 
реалізації інвестиційного проекту; 

- зобов'язання укомплектувати Групу реалізації проекту власним 
персоналом та забезпечувати технічного консультанта необхідною 
організаційною підтримкою. 

Критерії відбору проектів:  
- проекти можуть бути пов'язані із здійсненням заходів із 

енергоефективності у адміністративних, академічних та дослідних 
будівлях, гуртожитках, спортивних спорудах, закладах харчування, 
а також для підтримання вимог мікроклімату на об’єктах, 

- проект має бути технічно доцільним, фінансово життєздатним, 
прийнятним з точки зору впливу на навколишнє середовище та 
соціальну сферу; 

- заходи мають бути технічно та економічно виправданими; 
- мінімальний рівень економії витрат на енергоресурси - 20%; 



- заходи з енергоефективності мають бути визначені на підставі звітів 
з енергоаудиту (відповідно до європейського стандарту ISO 50002) 
або сертифікату енергетичної ефективності будівлі (еквівалентний 
до вимог EnergyPerformanceofBuildingsDirective); 

- після проведення робіт економія енергії має бути підтверджена 
шляхом оновлення енергоаудиту або сертифікату. 

 
Робоча групаІнституту енергозбереження та енергоменеджменту по 

підготовці інвестиційного проекту під керівництвом директора Денисюка 
С.П. у складі:  

- доц. каф. ЕП Закладний О.О.,  
- ст.викладач каф. ЕП Дерев’янко Д.Г., 
- доц. каф. ТЕ Шовкалюк М.М.). 
Для підготовки необхідної документації для участі у конкурсному 

відборі були виконані: 
- енергетичні обстеження будівель університету; 
- додаткові дослідження та технічні розрахунки (побудова 

енергетичних балансів, уточнення теплових та електричних навантажень, 
втрат енергії та ресурсів тощо); 

- аналіз економічної доцільності запропонованих енергозберігаючих 
заходів. 

Економія витрат визначалася з урахуванням нормальних умов 
експлуатації і з урахуванням дотримання санітарно-гігієнічних вимог  по 
мікроклімату в приміщеннях. Для визначення показників життєвого циклу 
(NPV, IRR) використовувався період аналізу 15 років.  

 
Пропозиції  модернізації мереж по корпусу №22 
Додатково для навчального корпусу №22 (ІЕЕ) у співпраці з фірмою 

HERZ виконано розрахунки доцільності модернізації системи опалення та 
вентиляції з застосуванням сучасного регулювання та технологій рекуперації 
теплоти витяжного повітря. 

Проектом пропонується провести повну реконструкцію внутрішньої 
системи опалення, що покращить санітарні умови перебування людей, в 
рамках цього передбачається: 

- заміна однотрубної схеми на двотрубну; 
- заміна чавунних опалювальних приладів на сталеві панельні; 
- встановлення термостатичних регуляторів на радіаторах та 

автоматична балансувальна арматура на стояках системи 
опалення, що дозволить  підтримувати необхідні температури 
по кожному окремому приміщенню.  

Тамбур входу до будівлі корпусу №22 пропонується обладнати 
повітряно-тепловою завісою, окремі примусові системи видалення повітря 
передбачаються з їдальні, санітарних вузлів, потокових аудиторій. 


