


Опис проекту: Будівля 1975 року,
9 поверхів, 3 під'їзда, 108 квартир. 
Система опалення з «незалежним» 
під'єднанням. Теплообмінник 1975 року, 
насос 7,5 кВт потужності. Система опалення 
без радіаторів (труби з теплоносієм 
вмуровані в стіни). За роки експлуатації 
більшість мешканців встановили класичні 
радіатори та отримали подвійне опалення 
(радіатори плюс вмуровані в стіни труби). 
А частина мешканців залишилась зі старою 
системою. 

м.Херсон
ОСББ Лавреньова 22



Етап перший:
Від’єднання від транзитної труби.  
Встановлення ІТП с «залежним» під’єднанням
Встановлення балансувальних клапанів на під’їзд 



Етап другий:
Встановлення автоматичних балансувальних 
клапанів на кожен стояк опалення.
Заміна внутрішньоквартирних мереж опалення



Етап третій:
Встановлення автоматичних радіаторних
терморегуляторів на кожен радіатор
Встановлення розподілювачів витрат на тепло 
на кожен радіатор



Результат:
Зменшення споживання електроенергії
                                          12000 грн/місяць
Зменшення споживання теплової енергії
                                           

Установка ІТП не привела до фактичної економії
енергії, але значно поліпшила комфорт. Так як
попередні роки через постійні прориви і
поломок насоса, будинок тижнями стояв без тепла.
Установка поквартирного обліку тепла привів
до економії 52% для всього будинку і до 75% в окремих
економних квартирах

Сезон

ГКл tср ГКл tср ГКл tср ГКл tср ГКл tср

ноябрь 95,00 +7.3 ° 101 +4 ° 102 +5.4 ° 126 +2.7 ° 61 +7.1 °

декабрь 70,00 +2.2 ° 82,00 -1.2 ° 80 +5.9 ° 92,83 +0.1 ° 43,47 +4.3 °

январь 92,00 -3.6 ° 95,00 -4.7 ° 90 -0.4 ° 83,00 -0.6 ° 57,95 +0.9 °

февраль 81,00 +4 ° 95,00 -0.7 ° 105 -0.3 ° 70,00 +1.4 ° 45 +2,7

март 77,00 +5.2 ° 80,00 +7 ° 102 +1.5 ° 53,11 +5.8 ° 30 +7,7

ИТОГО: 415,00 453,00 479 424,00 5% 237 52%

без ИТП постоянные аварии и недогрев ИТП комфорт ИТП+бал+распр

16/17 17/18 18/19 19/2015/16



Загальні витрати:
Встановлення ІТП-350000 грн
Реконструкція системи опалення - 340000 грн.
Балансування системи опалення - 160000 грн
Заміна внутрішньокварирних мереж- 290000 грн
Встановлення терморегуляторів 345 шт - 345000 грн.
Встановлення розподілювачів 345 шт- 555000 грн.

Всього залучено коштів: 2040000 грн.
ОСББ скористалось програмою «Теплі кредити»
та отримало компенсацію:
Від держави - 877000 грн
Від міста - 612000 грн.

Сума особистого внеску мешканців ОСББ враховуючи

банківські витрати 714000 грн.
Всередньому 7140 грн. з квартири
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