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Енергоефективність у будівлях 
Німецько-українське міжнародне співробітництво 

Іма Хренова-Шимкіна, ima.khrenova-shymkina@giz.de 

Вимоги до будівництва в рамках  

міжнародних зобов’язань: міст через  

прірву з Україною 
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Чому саме будівлі? 
житловий сектор в Україні втрачає від 30 до 50 % тепла 
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Державна політика 

У минулому році завершене прийняття 

усіх 58-ми частин Єврокодів з 

проектування. Це дозволить нам у 

2013 році застосовувати європейський 

досвід проектування. Набули чинності 

248 державних норм і стандартів, 

адаптованих до норм Євросоюзу. Це на 

35 відсотків більше, ніж у 2011 році та 

на майже 80 відсотків більше 

середньорічного показника за останні 6 

років», – 

сказав Міністр Мінрегіону «Геннадій Темник. 

                       Прес-служба Мінрегіону 
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Куди йдемо? 

 EU- цілі до 2020: 

20% зниження первинного енерговикористання 

20% підвищення використання відновлювальних джерел 

енергії 

20% зниження викидів парникових газів порівняно з 1990 

р. 

 

 Директива 2006\32\ЕС 

 

 Національний план з енергоефективності 

( обов'язки України згідно статуту підписанта) 

 

 2011 договір ратифіковано 
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НДІБК при Мінрегіонбуді 
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Створення методичної системи та процедури 

енергетичної сертифікації будинків та їх маркування за   

енергетичними показниками  

 Гармонізація положень ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2008 з вимогами: - 

ДСТУ EN 15232 «Energy performance of buildings – Impact of 

buildings Automations, Controls and Buildings Management» 

(Енергетичне виконання будівель − Комплексний вплив 

автоматизації, контролю та управління) 

 ДСТУ EN 15217 «Energy performance of buildings - Method for 

expressing energy performance and for energy certification of 

buildings»  (Енергетичне виконання будівель − Метод 

експрес оцінки виконання та енергетичної сертифікації 

будівель)  

 ДСТУ EN 15603 (Energy performance of buildings − Overall 

energy use and definition of energy rating). − 

Енергоефективність будівель − Загальне енергоспоживання 

та визначення енергетичного рейтингу. 

  

 

 



05.06.2013     Seite 7 Page 7 

Кроки для гармонізації - 1 
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Кроки для гармонізації - 2 
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Початок великого шляху 

 
 

 Мінрегіонбуд працює над національними додатками 

 Ціль - підвищення надійності будинків 

 Навчання спеціалістів по єврокодам 

 2006 рік Постанова КМУ «Будівельно - технічний регламент» 

 

 Оцінка спеціалістів – gap 16 -17 років 

 2013 рік  Закон України по 305 регламенту 

 НовІ норми ДБН  

 Підвищені вимоги до теплозахисту  огороджувальних  конструкцій на ~30 % 

 (фактично 0,8- 1,18 , нова норма 3,5) 

 Змінено карту-схему температуних зон -2 

 gap – 0 
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Енергоефективна реновація  
100 000 багатоквартирних будинків в Україні 

285 кВтчас/м2 питомі витрати на опалення середнього 

багатоквартирного будинку 

Європейські норми 
Енергоефективний будинок -30-40 кВтчас/м2 

пасивні будинки -15 кВтчас/м2 

зеро 

плюс 
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Енергоефективна реновація 
235 млрд грн необхідно (оцінка НДІБК) 

60% потенціал енергозбереження 

 

1500 – 5000  євро з квартири   (оцінка експертів GIZ) 
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Приклади 

Германія , Берлін 2012 
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 Україна, Київ 2010 рік  
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… 
Необхідні заходи 

 Прийняти Закон про енергоефективність 

 Дослідити фактичне споживання/енергоемність 

 Вимоги пасивного будинку/нульового споживання 

 Енергосертифікати 

 Тарифи 

 Програми стимулювання 

 Стимулювання залучення коштів 

 Типові технічні рішення 

 Політичне рішення 
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Дякую! 

 

 

www.eeib.org.ua 


