
Короткий загальний зміст 

 

Опис здійснення заходів 

Причини здійснення заходів 

Низький клас енергоефективності будівлі (G).

Суми
Комплексна 
термомодернізація 
лікарні Св.Зінаїди

Пілотний проєкт щодо енергоефективної модернізації лікарні було реалізовано у 2019 році за 
грантової підтримки GIZ та співфінансування з бюджету Сумської міської територіальної громади.  

У рамках впровадження грантового пілотного проекту виконано: 

Реалізація всіх заходів із підвищення енергоефективності 
міської інфраструктури здійснюється згідно з Планом дій 
для сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 
року та Програмою підвищення енергоефективності в 
бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади.

Триповерхову будівлю старого корпусу А2 стаціонару КНП 
«Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР вибрано за 
результатами енергоаудитів та додаткової технічної оцінки, 
проведеної під час відбору. З метою організації та коорди-
нації впровадження проєкту створено робочу групу.  

пп. 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.3, 2.2.4 
Каталогу заходів Європейської 
Енергетичної Відзнаки

Реалізація комплексу заходів, спрямованих на покращення мікроклімату в будівлі лікувальної 
установи, зменшення викидів CO2, скорочення споживання теплової енергії та видатків на оплату 
енергоносіїв.

Існуючі теплотехнічні характеристики та стан інженерних систем будівлі не забезпечували 
належного рівня комфорту перебування людей в приміщеннях 

утеплення зовнішніх стін мінватними плитами товщиною 150 мм; 

встановлення частини віконних блоків з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,9 м2 К/Вт та 
дверних блоків з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,6 м2 К/Вт із ремонтом внутрішніх відкосів;

заміна віконних зливів усіх вікон будівлі; 

утеплення зовнішніх відкосів вікон та дверей; 

Значний соціальний ефект, оскільки ця лікарня – єдина у місті, яка надає медичні послуги для 
пацієнтів-дітей.

Приєднання до Угоди мерів: 2015 рік

Подача ПДСЕР – 2016 (внесено зміни у 2018 році)

Учасник Європейської Енергетичної Відзнаки з 2018 року

Засноване у 1652 р.

Площа – 356,3 км2,   

Населення – 272,9 тис. осіб   



Досягнуті результати

Результати у цифрах

Корисні джерела/лінки

Скопов С.Л,  координатор проєкту 
Європейська Енергетична Відзнака в м. Суми
 

    |     energo@smr.gov.ua

Контактні дані:

 
Національний офіс Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні
Асоціація "Енергоефективні міста України"

Зменшення споживання теплової енергії;

Зменшення обсягів викидів СО2; 

Збільшення терміну експлуатації будівлі;

|  eea.enefcities.org.ua  |  facebook.com/eeaUkraine/ 

утеплення фундаменту та цоколя будівлі (піносклом вище рівня ґрунту та екструдованим 
пінополістиролом нижче рівня ґрунту) з облаштуванням нової відмостки навколо будівлі (без 
втручання в конструкції ґанків); 

утеплення перекриття підвалу плитами мінеральної вати товщиною 100 мм; 

утеплення горищного перекриття плитами мінеральної вати товщиною 150 мм; 

встановлення системи погодного регулювання тепла, балансувальних клапанів, модуля 
підготовки гарячої води, утеплення розподільчих трубопроводів опалення; 

заміна трубопроводів на попередньо ізольовані; 

встановлення лічильника обліку теплової енергії для модернізованого корпусу та виконання 
реноваційних заходів (влаштування санвузла для маломобільних груп населення на першому 
поверсі будівлі, пандусу, блискавкозахисту, влаштування нової водостічної системи з покрівлі з 
відведенням дощової води від будівлі).

https://www.youtube.com/watch?v=QkmPB0Vi58A&t=29s

https://smr.gov.ua/uk/novini/podiji/11722-sumi-gotuyutsya-do-pidpisannya-grantovoji-ugodi-na-uteplennya-
miskoji-dityachoji-likarni.html 

https://smr.gov.ua/uk/novini/podiji/15939-realizatsiya-proektu-z-termomodernizatsiji-dityachoji-klinichnoji-lika
rni-vikhodit-na-�nishnu-pryamu-volodimir-vojtenko.html 

https://smr.gov.ua/uk/novini/podiji/6224-u-sumakh-za-dopomogoyu-giz-vprovadzhuvatimut-energoefektivnist
-u-likarnyakh.html

https://�nance.smr.gov.ua/138-realizovani-zakhodi-z-energoefektivnosti-v-byudzhetniy-sferi

+38(0542)700394

За данними щоденного моніторингу енергоресурсів по КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» за опалюваль-
ний період з 01.10.2019р. по 30.04.2020р. у порівнянні з періодом  01.10.2018р. по 30.04.2019р., 
фактична економія тепла склала 237 МВт*год або 21%,  зменшено викиди СО2 на 64 т.

Покращення температурного режиму та 
комфортних умов лікування в закладі.


