
І.1. База даних експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель
медичних закладів Кілійської ЦРЛ

Будівлі мед закладів Кілійської ЦРЛ мають значний строк експлуатації 
по призначенню. Здебільшого вони побудовані у 80-х роках минулого 
століття, деякі значно раніше у 60-х роках та навіть довоєнних роках. А така 
будівля, як наприклад будинок стоматологічного відділення, взагалі 
побудована ще за часів Царської Росії. Новобудов практично немає, якщо не 
брати до уваги деякі будівлі технічного призначення, такі, як гараж для 
автомобілів ЦРЛ, та будівлю дизель – генераторної, які збудовано в 2002 
році. Застарілість будинків позначається на їхній експлуатаційній та 
енергетичних характеристиках. Гідроізоляція фундаментів більшості 
будинків давним давно вже пошкоджена, не виконує свого призначення і 
солоні ґрунтові води, характерні  для нашої місцевості, руйнують конструкції
стін. Ремонт покриття стін ( штукатурки, фарбування, тощо) дає результати 
лише на деякий час – на 2-3 роки, потім все починається знову. Вихід із 
цього становища один – утеплення стін зовні, та більш вдосконала, за 
Європейськими стандартами, обробка поверхні стін внутрішніх приміщень. 
Це потребує значних коштів, які, звичайно окупляться за деякий час і такі 
міри принесуть значний економічний ефект. На цей  час  у більшості 
будинків стіни ні утеплені, лише частково в них замінено дерев’яні вікна та 
двері на сучасні металопластикові, котрі дають більший теплозберігаючий 
ефект – як на приклад в будинку пологового відділення. 

Будинки потребують постійної уваги, в плані їх ремонту як зовні так їх 
внутрішніх приміщень. Будинки, ії стіни, не утеплені, лише частково в них 
замінені дерев’яні вікна та двері на сучасні металопластикові, котрі дають 
більший теплозберегаючий ефект. Всі роботи по утепленню будівель, 
приведення ії в стан, відповідний сучасним характеристикам, залежать від 
об’ємів фінансування, їх надходження та строків.  

Всі роботи по утепленню будівель, приведення їх в стан, відповідний 
сучасним вимогам, залежать від об’ємів фінансування, їх надходження та 
строків. Не зважаючи на труднощі роботи в цьому напрямку все ж 
просуваються. Завдяки новому керівництву міста та району діло зрушило з 
мертвої точки і пішло в належному напрямку.
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1 Будівля головного
лікарняного
комплексу

Одеська обл., м. Кілія
вул. Кубишкіна,19

1961 412,6 15422,3 0,6
цегла

2 відсутня Дерев’яні 2018 р.
Утеплення стін,
заміна вікон та
дверей, заміна

шиферної
покрівлі на

метало профіль 

10 млн 126
тис грн.

держбюджет,
обл.. бюджет

Водяне,
власна

котельна

централізоване

2 Будівля
стоматологічного

відділення
Одеська обл. 

м. Кілія вул. Миру,16

1890 842,0 2694,4 0,5
цегла

1 відсутня Дерев’яні 2018 р
Заміна вікон на

металопластикові

249,814
районний
бюджет 

Водяне,
власна

котельна

централізоване

3 Протитуберкульозний
кабінет

Одкська обл., м. Кілія

1936 96,4 318,1 0,5
цегла

1 відсутня Дерев’яні -- -- пічне централізоване

4 Районна поліклініка
Одеська обл., м. Кілія

вул. Перемоги,67

1984 4260 15975,0 0,6
цегла

4 відсутня 50%
дерев’яні

2018р
Заміна вікон та

дверей на

1 млн 74 тис
527 грн

Районний

Водяне,
власна

котельна

централізоване



металопластикові
2018 р

Капітальний
ремонт плоскої

рулонної покрівлі

бюджет

800 тис грн.
районний
бюджет

5 Акушерсько –
гінекологічне

відділення
Одеська обл. м. Кілія

вул. Кутузова,52

1981 3222,0 15898,0 0,6
цегла

3 утеплення
є

металопластикові 2018 р.
Капітальний

ремонт цоколя
та відомщень 
Капітальний

ремонт
площадки
тротуарів

292,549 грн
районний
бюджет

450 тис грн.
Районний
бюджет

Водяне,
власна

котельна

централізоване

6 Педіатричне
відділення 

Одеська обл.. м. Кілія
вул. Перемоги,175

1967 750,0 2610,0 0,5
цегла

2 відсутнє Дерев’яні -- -- Водяне,
власна

котельна

централізоване

7 Інфекційне
відділення

Одеська обл., м.Кілія
вул. Кубишкіна,19

1962 361,4 1301,0 0,5
цегла

1 відсутнє металопластикові -- -- Водяне,
власна

котельна

централізоване

8 Морг ЦРЛ
Одеська обл.. м.Кілія

вул. Кубишкіна,19

1962 114,0 420 0,5
цегла

1 відсутнє Дерев’яні -- -- Водяне,
власна

котельна

централізоване

9 Харчоблок ЦРЛ
Одеська обл.. м.Кілія

вул. Кубишкіна,19

1961 206,0 741,6 0,5
цегла

1 відсутнє Дерев’яні -- -- Водяне,
власна

котельна

централізоване

10 Гаражф ЦРЛ
Одеська обл.. м.Кілія

вул. Кубишкіна,19

2002 165,8 497,4 0,3
цегла

1 відсутнє -- -- -- -- --

11 Господарчий блок
ЦРЛ

Одеська обл.. м.Кілія
вул. Кубишкіна,19

1962 502,2 1858,0 0,5
цегла

1 відсутнє Дерев’яні -- -- -- --

12 Дизельгенератор ЦРЛ
Одеська обл.. м.Кілія

2002 24,8 74,4 0,3
цегла

1 відсутнє Дерев’яні -- -- -- --



вул. Кубишкіна,19



2. Котельні медичних закладів Кілійської ЦРЛ

Котельні  розміщені  в  окремих  будинках  відділень,  окрім  міні  –
котелень,  які  знаходяться  в  будівлях  відділень  педіатричного  та
стоматологічного . Будівлі котелень, які знаходяться відокремлено від самих
відділень,  як  правило  одноповерхові,  цегляні,  обладнані  приточно  –
витяжною  примусовою  вентиляцією,  каналізацією  та  централізованим
водопостачанням.  В міні  – котельнях (  топочних)  знаходяться по одному
водогрійному котлу типу КсТБ. В окремо стоячих котельнях розміщено по
два,  а  в  головному  корпусі  ЦРЛ  –  два  котла  типу  КсТБ,  та  один  типу
НИИСТУ-5.  Всі  котли  працюють  на  твердому  паливі  –  вугіллі.  Котельне
обладнання  –  консольні  водяні  насоси,  центробіжні,  стаціонарні,  які
використовуються  як  циркуляційні,  так  і  для  підкачки  води  в  котли.
Потужність електродвигунів приводу цих насосів складає 7,5 кВт і лише в
двох міні котельнях ( топічних) їх потужність 4,5 кВт. В топічних котельнях
розміщено по два таких агрегаті  ( один робочий і один резервний). Водяні
котли використовуються лише для обслуговування будинків, гарячу воду 
( для потреб відділень) надають електробойлери, встановлені в приміщеннях.

З метою заощадження коштів, більшої енергоефективності водогрійних
котлів, бажано перевести обігрівальні котли з твердого палива на електричне
живлення.

Опалення будівель медичних закладів Кілійської ЦРЛ
Таблиця № 2 

№ Мед заклад Вид
опалення

Кількість  котлів
(од)

Потужність
котлів ГКал

Вид
палива

Протяжність
тепломережі
(теплотраси)
м

1 Головний
лікарняний
комплекс ЦРД

Водяне
Власна
котельня

КСТБ – 150-1 од

КСТБ- 150 – 1 од

НИИСТУ – 54 – 1 од

06

06

0,28

вугілля 110,0

2 Стоматологічне
відділення

Власна
котельня
топічна

КСТБ-120-1 од 0,32 вугілля --

3 Акушерсько  –
гінекологічне
відділення

Водяне
Власна
котельня

НИИСТУ – 5 М – 1 од 

Универсал – 5 – 1 од

0,52

0,48

вугілля 75,0

4 Поліклінічне
відділення

Водяне
Власна
котельня

НИИСТУ – 5  – 1 од 
НИИСТУ – 5  – 1 од 

0,54
0,38

вугілля 170,0

5 Педіатричне
відділення

Власна
котельня
топічна

АРС – 50 – 200
– 1 од

0,54 вугілля ---

6 Протитуберку
льозний
кабінет

пічне 5 грубок -- вугілл
я

--

ВСЬОГО 9 котлів 4,26 -- 355,0



ІІ. Міри та заходи по забезпеченню економії енергоресурсів, коштів та
зниження енергоємності будівель мед закладів

1. По будівлях мед закладів.
Необхідно проводити роботи по утепленню стін будинків, та  повної

заміни  дерев’яних  віконних  та  дверних  блоків  на  металопластикові.  Це
приведе  до  зменшення  теплообміну  зовнішніх  конструкцій  будинків,
зменшення енергозатрат на їх опалення. До такого ж результату призводять
роботи  по  утепленню  вхідних  тамбурів  будинків,  заміна  їх  шиферного
покриття з відповідним утепленням горищ, вікон та дверей виходу назовні
покриття будинків. 

Відповідну роль в зменшені енергоємності будівель відігріває перехід з
освітлювальних ламп розжарювання  на так званні лампи – економки. Якщо
на  даний  звітній  період  таких  ламп  освітлення  в  будівлях  мед  закладів
Кілійської ЦРЛ  ще мало – в процентному відношенні їхня кількість сягає
лише  25  –  30%,  необхідно  йти  в  напрямку  збільшення  їх  кількості,  в
напрямку їх  стовідсоткового застосування.

Скорочення споживання електроенергії мед закладів Кілійської ЦРЛ за
рахунок використання енергоефективних ламп в 2016 – 2020 р.р.р

Таблиця № 3
№ Мед

заклади
Кілійсько

ї ЦРЛ

Кількість
ламп

розжарюванн
я які

підлягають
заміні,

од

Вартість
енергоефек

тивності
ламп,
грн

Всього коштів, тис грн

всьо
го

2016
р.

2017
р.

2018
р.

2019 2020

1 Всі мед 
заклади

590 150 88,5 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7

У разі переходу котелень мед закладів з твердого палив ( вугілля) на
електрокотли, це приведе  до суттєвого зменшення як коштів, так і великої та
неоправданої  енергоємності  будівель.  В  такому  випадку  горяча  вода  на
потреби  закладів  буде  подаватися  з  котелень  і  зникне  потреба  в  значній
кількості електроприладів, які тепер виконують роль водонагрівачів.

Немалу роль в економії енергоресурсів відіграє роз’яснювальна робота
серед  працівників  мед  закладів,  обслуговуючого  персоналу.  Ця  робота
повинна  бути  направлена  на  повсякденний  контроль  з  їхнього  боку,  на
раціональне  використання  електроприладів,  мед.  апаратури,  внутрішнього
освітлення,  тощо.  Це  в  повній  мірі  стосується  також  раціонального
використання холодної та гарячої води.

Всі  ці  питання  взаємно  пов’язані  між  собо.  І  вирішення  цього
комплексу питань, повсякденна робота пр їх  успішної реалізації безумовно
дасть позитивні наслідки. 



табл.

Витрати  по енергоресурам за 2015-2017рр. по відділенням Кілійської ЦРЛ. 

Таблиця № 4
Назва віділення енергоресурси 2015р. 2016р. 2017р.

ЦРЛ
вул..Кубишкіна,19

електроенергія 
(кВт.год)

200533 169725 200643

вугілля (т.) 138,85 182,5 183
дрова (м3) 4,24 6 5,8

Акушерсько-
гінекологічне 
відділення

електроенергія 
(кВт.год)

112449 106594 113791

вугілля (т.) 112,4 161 142,37
дрова (м3) 4,6 4,53 4,2

Консультативно-
діагностичне 
поліклінічне
відділення

електроенергія 
(кВт.год)

94892 57548 70307

вугілля (т.) 80,74 122,32 120,51
дрова (м3) 4,1 4,8 4,49

Педіатричне
відділення

електроенергія 
(кВт.год)

33212 34551 34837

вугілля (т.) 27,95 27,7 26,25
дрова (м3) 3,2 0,91 3,08

Противотуберкульо
зний кабінет

електроенергія 
(кВт.год)

18802 7182 5854

вугілля (т.) 13,97 6,4 6
дрова (м3) 1,1 1,33 1,36

Стоматологічна 
поліклініка

електроенергія 
(кВт.год)

10338 9566 9399

вугілля (т.) 18,01 23,48 22,4
дрова (м3) 1,4 0,7 2,4

В  2016  –  2017р.р.  проведені  значні  роботи  по  утепленню  стін  будинку
пологового  відділення,  оздобленню  фасаду  будівлі  та  повної  заміни
дерев’яних віконних та дерев’яних блоків на металопластикові.

Проведені також роботи по ремонту шиферного покриття, утепленню
горища. В 2018 році продовжуються роботи по капітальному ремонту цоколя
та відмощень будинку, замощенню тротуарів, площадок та доріжок плиткою.

В будинку поліклінічного відділення в 2017 році замінені вікна та двері
по фасаду на металопластикові. На 2018 рік по цьому будинку заплановано
закінчити заміну  вікон та дверей повністю, а також провести капітальний
ремонт рулонного покриття пласкої покрівлі будівлі.

На  2018-2019  р.р.  заплановано  провести  капітальний ремонт  будівлі
головного лікарняного комплексу ЦРЛ. Шиферне покриття покрівлі будинку
буде  повністю  замінено  на  метало  профільну,  з  відповідним  утепленням
горищ. Буде також утеплено всі  стіни, замінені деревяні  вікна та двері на
металопластикові. Вже готова проектно – кошторисна документація на суму
понад 10 млн  грн..

В 2018 році будуть проведені роботи по замінне дере6вяних вікон на
металопластикові  в  стоматологічному  відділенні.  На  черзі  капітальний
ремонт та оздоблення фасаду будинку.



На  2019-  2020  р.р.  заплановано  утеплення  стін  та  повна  заміна
віконних,  дверних  дерев’яних  блоків  на  металопластикові  в  будинку
педіатричного відділення. 

2. По котельнях медичних закладів

Котельні являються чи не більшим енергозатрат ними підрозділами мед
закладів. Це і не збалансована, не цілком відповідна потужність електричних 
двигунів циркуляційних та підкачуючих насосів, невідповідна до кубатури 
приміщень котелень діюча примусова вентиляція. Нещільність дверей та 
воріт, невідповідне електроосвітлення. Та і самі водогрійні котли, котрі 
працюють на твердому паливі лише по їхньому паспорті економічні та 
 продуктивні  . Не секрет, що такі дані їх паспортів не цілком відповідають 
дійсності – котли, для надання певної кількості тепла, потрібують значно 
більше вугілля ніж зазначено в їх паспортах. Так й якість вугілля на даний 
час бажає кращого. Звідси і перевитрата  палива, електроенергії, води. 
Заходи, які повинні усунути ці недоліки ясні та конкретні – вкрай необхідний
перехід на якісно інші котли обігріву будинків, на електрокотли.

Перехід на такі котли, звичайно, приведе до значних витрат коштів, це і
переобладнання приміщень, нові схеми теплопостачання і електроживлення, 
це ї кошти на придбання самих котлів. Але ці витрати значною мірою 
швидко окупляться – котли більш економічні, менш енерговитратні – від 
моменту їх пуску в дію до вироблення тепла для обігріву, проходить значно 
менш часу, ніж в твердопаливних теперішніх котлах. Більш економічному 
використанню їх сприяє й те, що кількість обслуговуючого персоналу 
повинна значною мірою скоротитись. Електрокотли обладнуються більш 
економічними, рентабельними тихохідними насосами, іншим більш сучасним
котельним обладнанням.

Перехід на нове, сучасне котельне обладнання – справа не одного дня, 
але йти в цьому напрямку потрібно. Все залежить від кінцевої мети, та 
значною мірою, від фінансування даного проекту.

3. Інженерні мережі, системи опалення будівель

Великі «втрати» тепла виробленого водогрійними котлами припадають 
на системи теплоносіїв котелень. Це і їх протяжність під відкритим небом, і 
їхня недостатня теплоізоляція. Необхідно як можно більше скорочувати їню  
протяжність, уникати  розміщення трубопроводів на опорах над землю- 
потрібно ховати труби теплоносіїв під землею, це очевидно. Сховані під 
землю, в лотках, вони несуть значно менші теплові «втрати» , значно більше 
тепла надходить до будівель. В плані економії енергозатрат , збереження 
тепла, виробленого котельнями, адміністрацією  Кілійської ЦРЛ заплановано
переобладнати «повітряну» теплотрасу котельні поликлинично - 
діагностичного відділення. Протяжністю більш ніж 160 м, вона розміщена на 
металевих опорах і проходить на висоті 2 м.  Щорічний ремонт теплоізоляції 
трубопроводів, пошкодженої атмосферними явищами потребує коштів. Наша
мета – сховати ці труби під землею, в лотках. Це дасть певний економічний 
ефект.



Ще один важливий аспект. В підвалах пологового будинку, 
поліклінічного відділення необхідно замініть металеві, чавунні труби 
каналізації та тепломережі на більш сучасні, більш витривалі поліетеленові 
труби, які набагато довговічні. Такі роботи вже ведуться в обох відділеннях і 
до 2019 року повинні будуть завершені. Зникне потреба щороку замінювати 
окремі пошкоджені ділянки.  Також потрібно, кожен рік, з настанням 
опалювального сезону, утеплювати підвали тих будівель, де вони є -  в 
акушерсько – гінекологічному відділенні та поліклінічно діагностичному 
відділенні. Необхідно утеплювати вхідні двері до них, вікон вентиляції 
підвалів,  трубопроводи системи опалення.

ІІІ. Заключна частина

Крім обов’язків роз’яснювальної  роботи серед працівників медичних
закладів,  обслуговуючого  персоналу  про  економне  використання
енергоресурсів,  дотримання  ними  лімітів  на  електроенергію,  цільове
використання  гарячої,  тощо,  напевно  слід  запровадити  економічне
стимулювання енергозбереження.

Економічне стимулювання базується на дотриманні  принципу сумісної
дії  законів  заохочення   споживачів  енергії  за  економію  та  покарання  за
невиправдане  марнотратство  у  використанні  всіх  видів  енергії.  Для  цього
можна   використовувати  Положення  про  матеріальне  стимулювання  як
колективів,  так  і  окремих  працівників  організації  та  установ  за  економію
паливно  –  енергетичних  ресурсів,  затверджено  наказом
Держкоменергозбереження від 21.06.2000 р. за № 47/127.

Такі дії можуть застосовуватися на основі Положень Закону України 
№ 2550 – ІІІ від 21.06.2001 року « Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні  правопорушення,  щодо  встановлення  відповідальності  за
порушення законодавства про енергозбереження».

В комплексі  такі  дії  призведуть  до  більш ощадливого  використання
паливно – енергетичних ресурсів. 


