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“Кнауф Інсулейшн” в світі і в Україні

� Підрозділ групи компаній “Кнауф”

� Більш ніж 30-річний досвід виробництва

� Понад 30 підприємств в усьому світі з виробництва теплоізоляційних

матеріалів на основі скловолокна, базальту, екструзійного пінополістиролу

та дерево-цементних плит

� Оборот: більше 1 млрд. євро

� Штат: 5 000 співробітників



Напрямки бізнесу

РІШЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ

Пропонуємо повний комплекс рішень для будівель та промислових потреб

Електростанції

Об’єкти нафтохімічної галузі

Нафтопереробні заводи

Опалення, вентиляція, 
кондиціонування

Будівельні елементи

промислового виробництва

Побутова техніка

Підвісні стелі

Двері

Сонячні панелі

Димоходи

Садівництво

Автомобілебудування

РІШЕННЯ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ

Житлові будівлі

Нежилі будівлі

Промислові

Комерційні

Учбові заклади

Об’єкти охорони здоров’я
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Європейський напрямок
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Енергоефективність – комплексний підхід

� Теплоізоляція

� Природне/раціональне освітлення,                                                      
сонячне опалення

� Герметичність

� Інженерні рішення
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Європа прямує вниз

Майбутні тенденції законодавства щодо обмеження 

викидiв СО2 в будівлях (2000-2020) 
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Шкала енергоефективності:
найбільш бажаний рівень викидів СО2=0

Джерело: аналіз законодавства країн ЄС
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До будівель з нульовим споживанням енергії

Існуючі будівлі
Норми

2005

Норми

2012

Цілі

2020

Потреба в енергії для

обігріву [kВтгод/м²рік]
300-250 150-100 50-40 <=15

Енергоспоживання

[л нафти на м²]
30-25 л 15-10 л 5-4 л 1.5-0 л

Енергоспоживання,   
л нафти в рік [100м²]

3000 л/рік 1500 л/рік 500 л/рік 150 л/рік

Додаткові витрати точка відліку +5% +20%

Період окупності 0 9 років 16 років
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Орієнтація на реконструкцію

� Значний потенціал

� Специфічні технології

та рішення

Існуючі будівлі Пасивні будівлі
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Внутрішня ізоляція Зовнішня ізоляція = найкраще рішення
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Європейський контекст

� The Roadmap to Resource Efficient Europe (флагманська ініціатива

стратегії 2020 ЄС)

� Краща якість будівництва та експлуатації будівель в ЄС впливатиме на:

• 42% кінцевого енергоспоживання,

• 35% емісії парникових газів

• та понад 50% всіх видобувних матеріалів;

• також це може зекономити до 30% води.

� Є потреба в додаткових політиках, зокрема, з ресурсоефективності, яка

буде охоплювати широкий спектр екологічних впливів протягом

життєвого циклу будівлі та інфраструктури

� Посилення національних законодавств країн ЄС-27 для
виконання зобов’язань 2020 р. та руху в напрямку цілей до 2050 р.
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Green building – глобальний підхід:

не тільки енергоефективність

Green building: не тільки будівля, аде й розташування, 
доступність, інтеграція в довкілля, але також:

�Звукоізоляція

�Якість повітряного середовища

�Освітлення

�Водопостачання

�Вентиляція

�Будматеріали

�Обслуговування

�Управління відходами

�Життєвий цикл

�…



Що відбувається в Україні
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Причини низької енергоефективності

в українських будинках

� Відсутність належного контролю на відповідність стандартам
при будівництві та здачі об'єктів в експлуатацію

� Відсутність технічних знань з енергоефективного
будівництва серед населення, архітекторів та проектних
організацій

� Відсутність поінформованості серед інвесторів, власників та
кінцевих споживачів про можливості скорочення
енергоспоживання в будівлях

� Брак мотивації для енергозбереження завдяки низьким
тарифам та неефективній політиці загального субсидіювання

Джерело: висновки експертів проекту GІZ «Енергоефективність в будівлях»
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А як в Україні?..

� Київ, один із центральних районів, 

28.01.2012 р.

� Коментар мешканців: «В квартирах

прохолодно, всі увімкнули обігрівачі -

тепер вечорами сидимо без світла»
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А як в Україні?..

� Київ, серпень 2012 р.

� Зірвана вітром «клаптикова»

теплоізоляція житлового дому на

Оболоні
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Енергоспоживання в ЖКГ України

� У ЖКГ споживається 44% енергетичних ресурсів або 70 млн. тонн умовного палива (у.п.), що є

близько 30% загального споживання палива в Україні

� Житловий фонд держави та соціальна сфера споживають енергоресурсів - 85% від загального

споживання галуззю

� Втрати теплової енергії за рік складають більше 13 млн. Гкал. Це 12% від обсягів відпущеної

теплової енергії, на які марно витрачено 2,5 млрд. куб. м природного газу. Перевитрата палива

призводить до викидів в атмосферу 45 г/МДжCO замість 26 г/МДжCO

� На підприємствах комунальної теплоенергетики налічується понад 29 тис. котелень, технічний
стан яких є критичним. Більш як 23 % котлів експлуатуються понад 20 років. Значна кількість

котлів (38 %) малоефективна - коефіцієнт корисної дії становить 65-75 %

� Аналіз втрат теплової енергії і природного газу, що використовується на виробництво втраченої

теплової енергії в комунальній теплоенергетиці у схемах централізованого теплопостачання

свідчить про те, що втрати при виробництві (на котельнях) сягають до 22%, при
транспортуванні теплової енергії до 25%, але найбільші перевитрати природного газу

відносяться на виробництво теплової енергії втраченої у споживача до 30%

� Аналіз сучасних технічних можливостей, досягнень науки і техніки свідчать про можливість

зменшення втрат природного газу у використанні, транспортуванні та постачанні газу у

середньому по країні на 22%

Джерело: http://uk.wikipedia.org/wiki/Житлово-комунальне_господарство
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Енергоспоживання в ЖКГ України

� Витрати на одного мешканця в Україні становлять 0,7-1,0 т у.п., у Європі цей

показник значно менше

� Витрати енергоресурсів на одиницю виготовленої продукції та наданих

комунальних послуг більш ніж у 1,5 рази перевищують зарубіжні показники

� В Україні, на одного мешканця, як приклад, в існуючих будівлях з

централізованим теплопостачанням, в перерахунку на 1м² площі, на території

України витрачається 1,4 т у. п. за рік, що в 1,5 рази більше, ніж у США і в
2,5-3 рази більше, ніж у Швеції

� Витрати палива на вироблення 1 Гкал тепла в комунальній теплоенергетиці

становлять 160-180 кг у.п., в розвинутих країнах - 145-150 кг.

� Енергоємність національного продукту в Україні сьогодні становить 0,89 кг

у.п./дол. У розвинутих країнах Європи - в середньому у 3 рази менше
(зокрема, у Німеччині - 0,26 кг у.п./дол.).

Джерело: http://uk.wikipedia.org/wiki/Житлово-комунальне_господарство
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Житловий фонд України

� Житловий фонд України становить 10,2 млн. будинків, загальною площею 1066,6 млн. кв. 

м, з якого у комунальній власності знаходиться – 238,2 тис. будинків (2,3% 

всього житлового фонду країни), загальною площею 67,5 млн. кв.м. В Україні 60,7 тис. 
(0,6% житлових будинків країни) ветхих та аварійних житлових будинків загальною

площею 5,1 млн. кв.м., де постійно проживає 145,7 тис. мешканців.

� Житловий фонд будинків перших масових серій (60-70-х років забудови) становить

близько 72 млн. кв.м і потребує заміни або реконструкції. 
Фактично кожний четвертий міський житель проживає у житлових приміщеннях, які мають
незадовільний технічний стан, низькі експлуатаційні якості та вичерпали свій

експлуатаційний ресурс.

Джерело: http://uk.wikipedia.org/wiki/Житлово-комунальне_господарство
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Потенціал – модернізація старих будинків

� В Україні – понад 230 тис. багатоквартирних житлових будинків*

� Для проведення комплексної термомодернизації на кожен з них

потрібно мінімум 500 тис. грн. 

� За інформацією Міністерства ЖКГ, реалізація програми модернізації

потребує не менше 10 років

� Тільки на модернізацію багатоквартирних будинків знадобиться

більше 115 млрд грн.

* за оцінкам Мінрегіону
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Енергозбереження в Україні –

чи є пріоритетом?

� суттєвих змін в законодавстві поки що немає

� державні програми прийняті, мають не практичний, а загальний, 

декларативний характер, коштів на реалізацію не завжди вистачає

� поки що збудовані лічені пасивні/енергоефективні будівлі

� немає матеріального стимулу (ціни на енергоносії поки занижені)

� тільки зароджується культура енергоспоживання

� у свідомості потенційного споживача очікувані переваги від вкладень в

енергоефективні технології не співвідносяться з майбутніми витратами



Зміни можливі
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Утеплення будівель

Очікувані результати в країнах ЄС
від таких простих заходів, як
утеплення покрівлі та стін:

� економія за рахунок скорочення
енерговитрат 270 млрд. євро на рік

� зниження викидів вуглецю 460 млн. т
на рік (більше ніж зобов’язання ЄС
за Кіотським протоколом)

� зниження енергоспоживання, що
еквівалентно 3,3 млн. барелей
нафти щодня

� створення до 530,000 нових
робочих місць

Джерело: EURIMA, Асоціація європейських виробників утеплювачів
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Навіщо потрібна теплоізоляція?

� Захист довкілля – скорочення викидів CO2

� Зниження експлуатаційних витрат – завдяки теплоізоляції

можна досягти значної економії

� Зниження тепловтрат та проникнення тепла – підтримує будівлі

теплими або охолодженими

� Зниження об’єму системи опалення – необхідне виробництво

тепла в меншому обсязі

� Протипожежний захист – збереження життя та споруд

� Комфорт – сприятливі умови для тих, хто перебуває в будівлі
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Навіщо потрібна теплоізоляція?

� Тепловтрати через неутеплені елементи будівлі:

� стіни 35%

� покрівля 25%

� підлога 15%

� двері 15%

� вікна 10%
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Шляхи зниження потреби в

тепловій енергії на опалення

17/10/2012
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Економія можлива

� В Німеччині існуючі будівлі споживають в 3-10 разів більше енергії на
опалення, ніж нові

� Професійно облаштована теплоізоляція може сприяти зниженню
потреби в енергії на опалення приміень до 80%

� Окрім цього, буде досягуто також кліматичний комфорт

� Утеплення горища окупиться приблизно за два роки за діючих цін на
матеріали та тарифів на енергоресурси

Теплоізоляція може

дати ефект вже сьогодні



Що ми для цього робимо
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Наші завдання

� Привернути увагу тих, хто приймає рішення

� Розвивати «енергоефективне мислення», виховувати культуру
енергоспоживання

� Підтримувати науковців / організовувати обмін досвідом та
обговорення нагальних питань

� Приймати участь в розробці економічно обґрунтованих та
перспективних нормативних вимог до нових будівель та споруд

� Сприяти реалізації проектів з підвищення енергоефективності
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Привертаємо увагу
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Підтримуємо сталі ініціативи

Партнер європейської мережі рад із

зеленого будівництва

Співзасновник Української ради із

зеленого будівництва

Партнер студентської олімпіади з

енергоменеджменту

Партнерство з Клубом A4 в
проекті «Зелений офіс»
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Підтримуємо сталі ініціативи

Активний член Асоціації європейських

виробників утеплювачів

Учасник кампанії за глибоку

реновацію будівель

Співзасновник європейського

альянсу з енергозбереження

Співпраця з українськими

містами, що реалізують

проекти зі скорочення

енергоспоживання
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Ініціатива компанії для науковців

Науковий симпозіум ‘Knauf Insulation Reality Check’

� Будівельна фізика: що ми повинні знати для створення насправді

енергоефективних будівель, в яких дослідженнях є потреба, хто може їх здійснити

� Системи та рішення: що потрібно будівельній галузі для створення будинків з

низькім споживанням енергії та в чому є «прогалини»

� Регуляторне поле: що необхідно для забезпечення виконання поставлених цілей

до 2020
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Співпраця в проектах

� Підтримка Замовника в технічних питаннях на стадіях

проектування і реалізації проектів

� Технічна підтримка архітекторів та проектних організацій, 

можливість застосування готових вузлів

� Консультації щодо нормативних вимог до теплоізоляції

огороджувальних конструкцій

� Рекомендації по застосуванню матеріалів залежно від типу

конструкції

� Оперативна організація поставок з наданням всіх необхідних

дозвільних документів на продукцію
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Пропозиції

� посилити відповідальність за недотриманням норм з
енергоефективності на етапі будівництва та здачі в експлуатацію
нових об’єктів

� сприяти усвідомленню власниками житла та адміністративних
будівель про показники енергоефективності як ключові критерії під
час оцінки експлуатаційної якості споруд

� розробити та впровадити механізми, які б дозволили провести
термомодернізацію існуючих будівель з мінімальним залученням

бюджетних коштів та розробити систему мотивації споживачів з
метою зниження енергоспоживання в будівлях
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Партнерство

Наше спільне завдання –
консолідація зусиль та досвіду

влади, муніципалітетів, 
науковців і бізнесу заради

створення дієвих механізмів

реалізації проектів, що

сприятимуть розвитку ринку

енергоефективного

будівництва в Україні



ТОВ “Кнауф Інсулейшн Україна”

вул. Луначарського, 4, 9-й поверх, м. Київ, 02002 Україна

тел.   +38 044 391 17 27

info.ua@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.ua

Дякую за увагу!


