
Додаток 35 

до Настанови (пункт 5.24) 

ПОКАЗНИКИ  

витрат енергії на тимчасове опалення 

1. Наведені в таблиці показники призначено для визначення витрат на тимчасове 

опалення окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) для проведення усередині 

будівель будівельних робіт, які відповідно до технічних умов та правил виконання робіт 

потрібно виконувати при плюсовій температурі. 

2. У показниках враховано збільшені тепловтрати внаслідок охолодження крізь отвори 

та не закінчені опорядженням конструкції закінченої начорно будівлі, а також усереднені 

витрати теплової енергії на відігрівання і сушіння конструкції. 

3. У показниках враховано використання постійних систем опалення, що 

забезпечуються тепловою енергією від енергосистем, блок-станцій і теплових станцій 

(котельних). 

4. Витрати на тимчасове опалення визначаються виходячи з проектних даних про 

будівельний об’єм будівель і потрібною за ПОБ (або за відповідними розрахунками 

проектної організації) тривалістю опалення. 

5. Якщо для прискорення сушіння будівель застосовуються тимчасові місцеві 

установки (типу УСВ тощо), то пов’язані з їх застосуванням витрати слід визначати 

додатково до показників таблиці на підставі відповідного розрахунку з урахуванням 

конкретних умов даного будівництва та потрібної тривалості сушіння (в межах 15 діб). 

6. Наведені показники витрат теплової та електричної енергії, а також витрат труда на 

експлуатацію постійних систем опалення приймаються з такими поправками: 

а) для малоповерхових житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель 

будівельним об’ємом менше 10 тис.м
3
 показники витрат теплової енергії приймаються з 

коефіцієнтом 1,5; 

б) для великих громадських будівель (спортивних, видовищних тощо) будівельним 

об’ємом понад 80 тис.м
3
 показники витрат теплової енергії приймаються з коефіцієнтом 0,3; 

в) для невеликих опалюваних будівель виробничого та допоміжного призначення 

будівельним об’ємом менше 30 тис.м
3
 показники витрат теплової та електричної енергії, а 

також витрат труда на експлуатацію систем опалення приймаються з коефіцієнтом 2; 

г) для багатопрогонових будівель виробничого призначення висотою до низу ферм 

понад 18 м і об’ємом понад 800 тис.м
3
 показники витрат теплової та електричної енергії, а 

також витрат труда на експлуатацію систем опалення приймаються з коефіцієнтом 0,5. 

7. До прямих витрат на експлуатацію систем опалення слід нараховувати 

загальновиробничі витрати. 
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Таблиця 1 — Показники витрат енергії та витрат труда на тимчасове опалення 

закінчених начорно будівель 

Норми на 1000 м
3
 будівель на місяць 

Характеристики будівель Одиниця 

виміру 

Температурні зони 

 

 

 

 

І II 

А) Житлові, громадські та адміністративно-    

побутові будівлі    

1. Теплова енергія гДж 25,5 26,7 

2. Витрати труда на експлуатацію систем опалення люд.год 4,3 4,3 

Б) Виробничі будівлі промислових підприємств    

1. Теплова енергія гДж 19,7 21,0 

2. Електрична енергія кВт· год 440,0 470,0 

3. Витрати труда на експлуатацію систем опалення люд.год 1,2 1,3 

 

 Примітка. Вартість людино-години за пунктом 2 розділу А та за пунктом 3 розділу Б 

таблиці приймається за 4 розрядом. 

 

____________________________________ 


