
Енергетична ефективність в Україні:

почнемо з будинків!

Київ

15 Жовтня, 2012

Андрій Міцкан

Заступник директора

Проект “Реформа міського теплозабезпечення в Україні”



Чому будівлі?
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Тисяч тонн нафтового еквіваленту

Кінцеве споживання 73 765      
100%

Промисловість 25 769      35%

Побутовий сектор**                            25 219      34%

Транспорт 11 640      16%

Інші 11 137      15%

*- за даними Державної служби статистики України

**- при цьому 80% споживання побутового сектору складає
газ та теплова енергія, що вироблена з газу
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Львів

Куп'янськЧернігів

*- за даними міських бюджетів
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Чому будівлі?

Стандарт ЄС після 2020 року

Діючий стандарт ЄС

Діючий стандарт України

Стандарт України до 2008 року

Будинки зведені після 80-х років

Будинки зведені до 80-х років

Витрата теплової енергії, кВтгод/м2 в
рік



Законодавче підґрунтя в Україні

• Закон України «Про енергозбереження»;

• Закон України «Про стандартизацію»;

• Закон України «Про нормування у будівництві»;

• Галузева програма підвищення енергоефективності у

будівництві на 2010-2014 роки;

• Енергетична стратегія України до 2030 року та подальшу
перспективу;

• Комплекс ДБН і ДСТУ, включаючи:

- ДБН В 2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова
ізоляція будівель» та інші
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Вид

огороджувальної

конструкції

Значення Rq min, м
2К/Вт

Україна Білорусь Фінляндія

зовнішні стіни 2,8 3,2 5,8

покриття і

перекриття

неопалюваних

горищ

3,3/4,95 6,0 11,1

вікна 0,6 1,0 1,0

Значення опору теплопередачі згідно діючих ДБН В.2.6-31:2006

*- Фінляндія і Білорусь є найбільш відповідними до України

в плані кліматичних показників



Що зроблено

В рамках діяльності Проекту USAID Реформа міського
теплозабезпечення в Україні підготовлено:

• GAP-аналіз українських та європейських нормативних
документів стосовно енергетичної ефективності у будівлях;

• План розвитку нормативної бази;

• План заходів з підвищення енергетичної ефективності

будівель;

• Проект Закону «Про енергетичну ефективність житлових та
громадських будівель»;

• Методологічний підхід до енергетичної сертифікації

будівель;

• План запровадження енергетичної сертифікації будівель;

• Навчальний посібник з енергетичної сертифікації будівель. 7



Що зроблено

Завдяки співпраці з Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- комунального господарства

України:

• Проект Закону «Про енергетичну ефективність житлових та
громадських будівель» підготовлено до 2-го читання у ВРУ;

• План Дій розвитку нормативної бази;

• Збільшено нормативи значення опору теплопередачі;

• Прийнято EN 13790 Методи розрахунку теплових потреб; 
розробляється національний додаток в рамках Проекту

ЄБРР;

• Приймаються EN 15603, EN 15217 спільно з Проектом
ЄБРР.
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Необхідні наступні кроки

• Проект Закону «Про енергетичну ефективність житлових та
громадських будівель» № 9683 від 12.01.2012;

• Розробка, зміна та гармонізація з діючими європейськими
нормами 69 ДБНів та ДСТУ згідно плану розвитку

нормативної бази та впровадження європейських

нормативних документів з енергоефективності будівельних

об’єктів на території України затвердженого Рішенням НТР

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово- комунального господарства України № 13  від
04.10.2011.
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Необхідні наступні кроки

В рамках прийнятих зобов'язань при вступі до
Європейського Енергетичного Співтовариства, Україна
повинна гармонізувати та запровадити наступні документи:

• Національний план дій з підвищення енергетичної

ефективності (NEEAP);

• Директиви Європейського союзу, які стосуються політики
енергетичної ефективності: Директива Про Енергетичні
Характеристики (Ефективність) Будівель(EPBD), Директива
Про Енергетичний Сервіс (ESCOD), інші;

• Європейські норми та стандарти.

10



Потребують термомодернізацію по результатам енергетичного

аудиту
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Існуючий фактичний стан бюджетних будівель



Повна термомодернізація будівель по результатам

енергетичного аудиту
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Енергоефективні будинки бюджетної сфери



Потребують термомодернізацію по результатам енергетичного

аудиту
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Існуючий фактичний стан житлових будівель



Повна термомодернізація будівель по результатам

енергетичного аудиту
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Енергоефективні будинки житлової сфери



Енергоаудити у будівлях в 25 містах

Існуючі будівлі

+

Оцінка потенціалу

енергозбереження

Відгук

енергоаудиту

будівлі

=
Пасп

орт
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Впровадження демонстраційних проектів з

енергозбереження та залучення інвестицій

� Впровадження

демонстраційних проектів на

основі співфінансування та

ППП: 35 проектів – $7 млн.

� Розробка бізнес -планів та
фінансових пропозицій: 
понад $600 млн. 

� Залучення інвестицій від

міжнародних фінансових

організацій, комерційних
банків та приватних

інвесторів: більше $100 млн. 
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Дякую за увагу!

Контактна інформація:

Андрій Міцкан,Заступник Директора,
Проект USAID “Реформа міського
теплозабезпечення в Україні”

amitskan@mhrp.org.ua
Web-site: www.mhrp.org.ua

Tel: 044 5965960
Fax: 044 5965961


