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Забезпечення ефективного 

використання енергетичних ресурсів 

у житловому фонді України 
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Характеристика житлового фонду (по рокам) 

До 1961 

роки
76,8

млн. м2
16 %

1961-1970 

роки
71,4

млн. м2
15 %

1970-1980 
роки
105,1

млн. м2
22 %

1981-1990 

роки
134,5

млн. м2
27 %

1991-2000 

роки
62,1

млн. м2
13 %

2001-2011 

роки
34,7

млн. м2
7 %

93,7%

4,9 %
1,4 %

Приватизоване житло

У комунальній 

власностіУ державній

власності

 На найближчу перспективу: 

 

 Повна санація (реновація) існуючого 

житлового фонду 

 Поступовий перехід до «пасивних» будинків 

 Пріоритетні напрями: 

 

 Будівництво нового енергоефективного 

житла 

 Модернізація старого житлового фонду 
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На реалізацію положень Директиви 2010/31/ЄС в Україні 

затверджено і введено в експлуатацію 
 

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 («Проектування. Розділ «енергоефективність» у складі 

проектної документації об’єктів») 

ДБН В.1.2-11:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії» 

ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» 

ДБН В.2.5-67:2013  «Опалювання, вентиляція і кондиціонування» 



Спроби удосконалення законодавства у сфері енергоефективності 

2009 рік  

Проект Закону України “Про енергоефективність будівель”  

(відкликаний 11.03.2010, внесений Кабінетом Мністрів України)  

2010 рік  

Проект Закону України “Про енергоефективність будівель”  

( не прийнятий внесений Народним депутатом України Одарченко Ю.В.) 

2011 рік  

Проект Закону України “Про енергоефективність” 

(не прийнятий внесений народними депутатами Пашинський С.В., Дубовой О.Ф.) 

2012 рік  

Проект Закону України “Про енергоефективність житлових та громадських будівель”  10 
жовтня 2013 р. не прийнято. 

 

2014 рік 

Нова редакція проекту Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” 
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Проект ЗАКОНУ   УКРАЇНИ 

 “Про енергетичну ефективність 

будівель” 

  визначає правові, організаційні засади 

діяльності у сфері забезпечення 

енергетичної ефективності будинків, 

будівель і спрямований на створення умов 

для зменшення споживання в них 

енергетичних ресурсів 
 

 



друге читання ВРУ (реєстр. 

0856) 

н 

нова 
Відмінності у редакціях законопроектів 

1. Передбачає паспортизацію енергетичної 

ефективності будівель. 

2. Створення єдиного державного реєстру паспортів. 

3. Запровадження професійної діяльності фахівців з 

енергозбереження та енергетичної ефективності 

будівель. 

4. Сертифікацію фахівців з енергозбереження. 

5. Створення Єдиного державного реєстру фахівців з 

енергозбереження. 

6. Здійснення державної підтримки фінансування 

цільових програм за рахунок коштів державного 

бюджету виключно за умови співфінансування з 

місцевих бюджетів та/або інших не заборонених 

законом джерел. 

  

У сфері енергетичної ефективності будівель: 

1. Визначено учасників відносин. 

2. Наведено нову термінологію. 

3. Передбачено здійснення заходів контролю за 

наявністю сертифікатів енергетичної ефективності 

будівель.  

4. Встановлено норму інформаційного забезпечення. 

5.  Розширено сферу дії закону та передбачено 

паспортизацію та сертифікацію енергетичної 

ефективності будівель. 

6. Передбачено умови обов’язкової сертифікації. 

7. Передбачено умови для розроблення рекомендованих 

заходів з підвищення енергетичної ефективності 

будівель. 

8. Застосування аудиту будівель. 

9. Запровадження класу енергетичної ефективності 

будівлі. 

10. Створення фонду стимулювання із забезпечення 

енергетичної ефективності. 

11. Передбачено умови для державної підтримки  на 

здійснення заходів. 

12. Відповідальність за порушення законодавства. 

13. Відтерміновано дію обов’язкової сертифікації. Висновок Головного науково-експертного управління 
ВРУ: законопроект потребує суттєвого 

доопрацювання. 
 

Проект не прийнято (10.10.2013). 

 Отримано відгук від  
Енергетичного співтовариства  

Висновок Департаменту нормативно-правового регулювання Мінрегіону 

України 

(08.05.2014) 
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Основні засади державної політики у сфері енергетичної 

ефективності будівель 

 - проект розпорядження 

КМУ «Про Національний 

план дій з відновлюваної 

енергетики на період до 

2020 року»; 

 

-проект Національного 

плану дій з 

енергоефективності в 

т.ч. будівель; 

 

- проект ДСТУ-Н 

«Настанова щодо 

проектування пасивних 

енергоефективних 

будинків»; 

 

-проект Закону України 

“Про енергетичну 

ефективність будівель” 

 

-розробка та 

затвердження підзаконних 

актів у сфері 

енергетичної 

ефективності будівель; 

 

 

шляхи реалізації в Україні 

Буде досягнуто 

вимог  

Директиви 

2010/31/ЄС 

 

- збільшено 

кількість будівель з 

приблизно 

нульовим 

споживання енергії 
 

1) забезпечення належного рівня 

енергетичної ефективності будівель 

відповідно до технічних регламентів, 

державних стандартів, норм і правил; 

 

2) запровадження стимулювання до 

зменшення споживання енергетичних 

ресурсів в будівлях; 

 

3) скорочення викидів двоокису 

вуглецю в атмосферу; 

 

4) створення умов для залучення 

інвестицій з метою здійснення заходів із 

забезпечення (підвищення рівня) 

енергетичної ефективності будівель; 

 

5) комплексного забезпечення 

термомодернізації будівель та  систем 

централізованого опалення; 

 

6) створення умов для збільшення 

кількості будівель з приблизно нульовим 

споживанням енергії. 



Органи, що здійснюють управління та контроль у сфері 

енергетичної ефективності будівель  

Кабінет Міністрів України 

Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та 

житлово-комунального 

господарства 

Місцеві державні адміністрації 

Рада міністрів АР Крим 

Органи місцевого 

самоврядування 

Виконавчі органи сільських, 

селищних, міських рад 

здійснення контролю за наявністю 

та змістом сертифікатів існуючих 

будівель 

Державна архітектурно-

будівельна інспекція України 

здійснення контролю за 

паспортизацією  

об’єктів будівництва 

Управління у сфері 

енергетичної ефективності 

будівель 

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ 



БУДІВЛЯ 

зменшення 
споживання 
енергії до 

50% 

Фізичні особи 
(власники 
будівель) 

Відповідальні 
виконавці 
робіт для 

паспортизації/
сертифікації 

Суб’єкти 
господарювання, 
що здійснюють, 
фінансування 

та/або 
впровадження 

заходів 

Суб’єкти 
господарювання
, юридичні особи 
що здійснюють 

управління 
та/або 

утримання 
будинку 

Визначено учасників відносин у сфері енергетичної 

ефективності будівель  

ст. 17 ЗУ «Про 

архітектурну діяльність» 

надано повноваження 

Мінрегіону, яке закріплено у 

Положенні. 

Створена і діє атестаційна 

комісія. 

 Станом на 01.01.2014 

видано 600 кваліфікаційних 

сертифікатів з 

енергозбереження:  

- інженер-проектувальник 

-експерт  

(у частині забезпечення 

економії енергії).  

Фінансування заходів у сфері енергетичної 

ефективності будівель здійснюється на 

підставі типового договору, який 

затверджується  Мінрегіоном 



Розділ IV.   ПАСПОРТИЗАЦІЯ   ТА СЕРТИФІКАЦІЯ   ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ     БУДІВЕЛЬ 

Будівлі, що вже 
збудовані 

Енергетичний 
сертифікат 

Складання енергетичного 
паспорта відповідно до 

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 «Настанова 

з розроблення та складання 

енергетичного пасторта будинків 

при новому будівництві та 

реконструкції» 

Реконстру-
кція 

Капітальний 
ремонт 

Проектува-
ння нового 
будівництва  

ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х 

“Енергоефективність будівель. 

Настанова щодо застосування методу 

проведення енергетичної оцінки та 

енергетичної сертифікації будівель” 

 

Визначення 

розрахункових 

показників 

енергетичної 

ефективності будівель 

Визначення фактичних 

показників енергетичної 

ефективності будівель 



На будівлях державної та комунальної 
форми власності, площею більше 500 
м2 розміщуються витяг з сертифіката 
енергетичної ефективності в 
доступному для ознайомлення 
громадськістю місці. 

Стаття 9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У сертифікаті енергетичної ефективності будівлі зазначаються: 

1) адреса будівлі; 

2) клас енергетичної ефективності будівлі; 

3) відомості про тип, функціональне призначення та конструкцію будівлі, її 

поверховість, об’єм та загальну площу; 

4) мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель, що стосуються 

будівель такого класу; 

5) фактичні (розрахункові та/або виміряні) показники енергетичної ефективності 

будівлі; 

6) рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі, що 

враховують місцеві кліматичні умови та є технічно і економічно обґрунтованими; 

7) звіт про проведення енергетичної сертифікації будівлі з економічним 

обґрунтуванням запропонованих технічних рішень з підвищення енергетичної 

ефективності будівлі; 

8) серія та номер кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця 

окремих видів робіт (послуг), який склав сертифікат енергетичної ефективності будівлі. 

Поширення інформації згідно з затвердженим 

планом заходів, зокрема щодо: 

1) поширення інформації про економічну доцільність 

здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) 

енергетичної ефективності будівель; 

2) розроблення та розповсюдження методичних 

матеріалів з питань забезпечення енергетичної 

ефективності будівель; 

3) поширення досвіду реалізації проектів у сфері 

енергетичної ефективності будівель в Україні та за 

кордоном; 

4) проведення конкурсів, семінарів, засідання 

круглих столів з питань забезпечення енергетичної 

ефективності будівель; 

5) розповсюдження інформації про механізми 

підвищення енергетичних характеристик будівель. 



Джерела фінансування енергоефективних заходів 

Енергоефективні 

заходи 

Фонд 

стимулювання 

із забезпечення 

енергетичної 

ефективності 
Інші, не заборонені 

законодавством 

джерела 

фінансування 

Державно-

приватне 

партнерство 

Державні та 

місцеві 

бюджети 

Власники 

(співвласники) 

будівель 



 Методика  визначення енергетичної характеристики 
будівель; 

 Методика  з підвищення показників енергетичних 
характеристик будівель ; 

 План заходів  про інформаційне забезпечення у сфері 
енергетичної ефективності будівель; 

 Перегляд мінімальних вимог визначення енергетичної 
ефективності будівель; 

 Порядок та форма складення паспорта енергетичної 
ефективності будівлі; 

 Порядок та форма складення сертифіката 
енергетичної ефективності будівлі; 

 Статут фінансової установи “Фонд стимулювання 
підвищення енергетичної ефективності будівель”; 

 Типовий договір фінансування заходів у сфері 
енергетичної ефективності будівель; 

 Розробка фінансових інструментів організації 
діяльності Фонду стимулювання підвищення 
енергетичної ефективності будівель. 

 

 

 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 Порядок здійснення контролю за наявністю та 
змістом сертифікатів енергетичної ефективності 
будівель виконавчими органами сільських, 
селищних, міських рад; 

 

ЦОВВ привести у відповідність, зокрема: 

 Закону України «Про відповідальність за 
правопорушення у сфері містобудівної діяльності»; 

 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення; 

 “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 

 

 

ПІДЗАКОННІ АКТИ 

МІНРЕГІОНУ УКРАЇНИ 
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На реалізацію положень Директиви 2010/31/ЄС в Україні 

затверджено і введено в експлуатацію: 

 

Система норм і стандартів, що діють  у сфері 

енергоефективності будівель 

 ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 (Енергетичний паспорт) 

 ДСТУ Б В EN 7730:2012 (ергономіка теплових середовищ)  

 ДСТУ Б В EN15261:2012  (розрахункові параметри мікроклімату) 

 ДСТУ Б В EN 13790:2013 (енергетичний рейтинг) 

 ДСТУ Б В EN15217:2012 (енергетична сертифікація) 

 ДСТУ Б В EN 13790:2012 (розрахунок вжитку енергії) 

 

Проекти норм і стандартів  
 ДСТУ-Н Б А.2.2-ххх:201х «Керівництво по використанню методу проведення 

енергетичної оцінки і енергетичної сертифікації будівель» 

 ДСТУ – Н Б А.2.2-ххх:201х «Енергетична ефективність будівель. Національний 

метод розрахунку енергоспоживання при опалюванні, охолоджуванні, вентиляції, 

освітленні і гарячому водопостачанні» 



ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

БУДИНКУ 

Держава 

 
 Законодавство 

 Соціальний захист 
 Проекти підтримки 

 

Кредити 
 

Співвласники 

 

 Прийняття рішень 
 Перший внесок 

 

Механізми  

ЕСКО 
 

 Впровадження нових 
технологій 

 Проведення робіт по 
енергозбереженню 
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 Забезпечити населення необхідною юридичною інформацією для розуміння своїх 

прав та обов'язків щодо управління спільною власністю 

 Проводити роботу з ЗМІ, державними посадовцями та з міськими головами, 

активістами ОСББ 

ПРОВЕДЕННЯ ШИРОКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ 

Міські голови та 

активісти ОСББ 
Державні посадовці 

ЗМІ 



 

 

Дякую за увагу! 

 

ОЛІЙНИК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 

 

Директор Департаменту стратегії  
реформування та розвитку житлово- 

комунального господарства 

 
E-mail: nataliyao888@gmail.com 

Тел. +38(050)-351-22-11 

+38(044)-207-17-00 
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