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До високої якості — разом
У рàìкàх ³нфорìàц³éно-
ïроñв³òнèцüкої кàìïàн³ї, 
çàïочàòковàної М³н³ñòåрñòвоì 
åконоì³кè Укрàїнè, в³дбувñя 
вåб³нàр «Енåргоçбåрåжåння — 
ïр³орèòåòнèé нàïряìок дåржàвної 
ïоë³òèкè Укрàїнè», якèé ïровåëо ÄÏ 
«×åркàñèñòàндàрòìåòроëог³я». В³н 
ç³брàв ïрåдñòàвнèк³в ï³дïрèєìñòв, 
оргàн³çàц³é, об’єднàнèх гроìàд, 
ОÑББ òà ³ншèх ñуб’єкò³в 
гоñïодàрювàння. Зàх³д ïроéшов 
нà бàç³ коìун³кàòèвної ïëàòфорìè 
ç òåхн³чного рåгуëювàння. 
Учàñòü у нüоìу вçяëè б³ëüшå 50 
учàñнèк³в, ñåрåд якèх ïрåдñòàвнèкè 
ñòрукòурнèх ï³дроçд³ë³в обëàñної, 
ì³ñüкèх, рàéоннèх àдì³н³ñòрàц³é ³ 
об’єднàнèх òåрèòор³àëüнèх гроìàд, 
рåг³онàëüнèх дåржï³дïрèєìñòв 
у ñфåр³ òåхн³чного рåгуëювàння, 
ñòàндàрòèçàц³ї òà ìåòроëог³ї, 
фàх³вц³ ïроìèñëовèх òà коìунàëüнèх 
ï³дïрèєìñòв рåг³ону, в³дïов³дàëüн³ 
çà åнåргåòèчнå çàбåçïåчåння.

Учасники вебінару отримали інфор-
мацію щодо проблем енергозбе-
реження та енергоефективнос-

ті в Україні та шляхи їхнього вирішення 
на державному і місцевому рівнях, що 
сприяють скороченню комунальних ви-
трат, підвищенню продуктивності про-
мисловості, конкурентоздатності про-
дукції та виступають критерієм якості 
функціонування економічної моде-
лі держави, злагодженої взаємодії між 
суб’єктами господарювання. 

Учасники заходу ознайомилися з 
можливостями ДП «Черкасистандарт-
метрологія» у проведенні тепловізійно-
го обстеження огороджувальних кон-
струкцій, квартир, приватних будинків, 
споруд різного призначення на предмет 
виявлення понаднормових тепловитрат 
та випробування теплоізоляційних ма-
теріалів; повноваженнями підприємства 
з повірки законодавчо регульованих 
засобів вимірювальної техніки, які за-
безпечують облік енергетичних і мате-
ріальних ресурсів (електричної і тепло-
вої енергії, газу, води, нафтопродуктів 
тощо); законодавчою та нормативною 
базою із забезпечення енергоефектив-
ності житлових, промислових та громад-
ських будівель, чинних в Україні. Слухачі 
також отримали інформацію про необ-
хідність забезпечення комерційного об-
ліку енергоносіїв, які становлять основу 
енергетичної стратегії України та віді-

грають визначальну роль у системі за-
ходів енергозбереження.

Наукових та практичних аспектів тор-
кнувся у своєму виступі директор ДП 
«Черкасистандартметрологія» Михайло 
Чорнопищук. Про тепловізійне обсте-
ження будівель та випробування тепло-
ізоляційних  матеріалів розповів провід-
ний інженер випробувальної лабораторії 
Олександр Калашник. «Повірений лі-
чильник енергоносія — запорука його 
достовірного обліку та крок до енергоз-
береження» — така тема виступу 

заступника директора ДП Олексан-
дра Камші. Про законодавчу і норматив-
ну бази у сфері енергозбереження та 
енергоефективності учасникам розпові-
ла начальниця відділу стандартизації та 
інформаційного забезпечення Валенти-
на Шуть. Учасники вебінару отримали 
відповіді кваліфікованих фахівців на свої 
запитання.

Вебінар

Енергозбереження — пріоритетний напрямок

Методика

Затверджено мінімальні вимоги
ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
Нàбрàëè чèнноñò³ çàòвåрджåн³ М³н³ñòåрñòвоì роçвèòку гроìàд 
³ òåрèòор³é ì³н³ìàëüн³ вèìогè до åнåргоåфåкòèвноñò³ буд³вåëü. 
В³дïов³дно до вèçнàчåння Зàкону Укрàїнè «Ïро åнåргåòèчну 
åфåкòèвн³ñòü буд³вåëü» в³д 8 чåрвня 2017 року № 2118-VIII (дàë³ 
– Зàкон) ì³н³ìàëüн³ вèìогè до åнåргåòèчної åфåкòèвноñò³ — 
цå ñукуïн³ñòü вèìог до огороджувàëüнèх конñòрукц³é буд³вë³, 
³нжåнåрнèх ñèñòåì òà їхн³х åëåìåнò³в (у òоìу чèñë³ обëàднàння), 
рåçуëüòàòоì доòрèìàння якèх є çàбåçïåчåння нàëåжнèх уìов 
ïрожèвàння òà жèòòєд³яëüноñò³ ëюдåé у òàк³é буд³вë³ ïроòягоì 
норìàòèвного ñòроку åкñïëуàòàц³ї буд³вë³ ïрè норìàòèвно 
доïуñòèìоìу р³вн³ вèòрàò åнåрг³ї.

Законом передбачено, що мінімальні вимоги до енергетичної ефек-
тивності будівель розраховуються за спеціальною методикою1 з 
урахуванням вимог до теплотехнічних характеристик огороджу-

вальних конструкцій та вимог до енергетичної ефективності інженерних 
систем (у тому числі обладнання) будівель відповідно до економічно до-
цільного рівня та диференціюються залежно від функціонального при-
значення будівель, висотності будівель та виду будівельних робіт (нове 
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт).

При цьому Законом передбачено, що мінімальні вимоги до енерге-
тичної ефективності будівель встановлюються центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
будівництва.

Так, Мінрегіоном видано відповідний наказ «Про затвердження міні-
мальних вимог до енергетичної ефективності будівель» від 27.10.2020 р. 
№ 260, з яким можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/z1257-20#Text.

Ïрåçèдåнò Воëодèìèр 
Зåëåнñüкèé ï³дïèñàв 
çàкон «Ïро åнåргåòèчну 
åфåкòèвн³ñòü», ïрèéняòèé 
ïàрëàìåнòоì 21 жовòня 
2021 року. Оñновнà 
ìåòà çàкону – ñòворåння 
новèх рàìковèх уìов 
дëя ñòèìуëювàння 
åнåргоåфåкòèвноñò³ у вñ³х 
ñåкòорàх åконоì³кè.

Закон закладає фунда-
мент для фінансуван-
ня державних програм 

енергоефективності. Так, у 
прикінцевих положеннях за-
кону зазначено: щорічно пе-
редбачати у проєкті зако-
ну про державний бюджет 
на відповідний рік видатки 
на програми з підвищення 
енергоефективності не мен-

ше 1% видаткової части-
ни бюджету; доручити уря-
ду розробити і затвердити 
державні цільові програми 
енергетичної модернізації 
житлового фонду, підпри-
ємств-виробників теплової 
енергії, підприємств водо-
постачання та водовідведен-
ня.

Державним агентством 
з енергоефективності та 
енергозбереження України 

вже розроблено проєкт рі-
шення щодо продовження 
Державної програми енер-
гоефективності до 2027 
року. Програма передбачає 
розширений спектр захо-
дів, а саме підтримку підви-
щення енергоефективності 
не лише приватних домо-
господарств, а й систем 
централізованого поста-
чання теплової енергії, пит-
ної води та водовідведення. 

Термомодернізація житла

Нові масштаби реконструкції
М³н³ñòåрñòво рåг³онàëüного роçвèòку, буд³внèцòвà òà жèòëово-коìунàëüного гоñïодàрñòвà 
вñòàновèëо ì³н³ìàëüн³ вèìогè до åнåргоåфåкòèвноñò³ жèòëовèх òà гроìàдñüкèх буд³вåëü 
çà ïокàçнèкàìè åнåргоñïожèвàння ïрè оïàëåнн³ òà охоëоджåнн³, як³ ïовèнн³ обов’яçково 
врàховувàòèñя ïрè їхнüоìу буд³внèцòв³, рåконñòрукц³ї òà кàï³òàëüноìу рåìонò³ в ц³ëоìу àбо 
їх окрåìèх åëåìåнò³в (дàху, çовн³шн³х ñò³н, ³нжåнåрнèх ñèñòåì). В³дïов³дн³ çì³нè çàкр³ïëåн³ 
у двох нàкàçàх М³н³ñòåрñòвà в³д 27.10.2020 №260 òà в³д 27.10.2020 №261, що нàбрàëè 
чèнноñò³.

Ці зміни допоможуть про-
водити термомодерні-
зацію будівлі поетапно, 

більш ефективно планувати 
бюджет та подальші роботи її 
співвласникам, аби зменши-
ти енергоспоживання своєї бу-
дівлі. Зараз ОСББ може віль-
но обирати енергоефективні 
заходи (в рамках обмежень 
обов’язкових заходів), впрова-
дження яких вони зможуть за-
безпечити фінансово.

Раніше, до прийняття міні-
мальних вимог при реконструк-

ції, капітальному ремонті будівлі 
необхідно було забезпечити до-
сягнення класу енергоефектив-
ності «С». Фактично, це озна-
чало необхідність одночасного 
впровадження цілого комплексу 
енергоефективних заходів. За-
звичай, вартість цього комплек-
су значно перевищувала мож-
ливий бюджет співвласників 
багатоповерхівок. Тому, часті-
ше за все, висока вартість та-
кого проекту та численні ризики 
просто зупиняли наміри прово-
дити термомодернізацію. 

При розробці згада-
них документів, фахівці Фон-
ду енергоефективності також 
розробили пропозиції щодо за-
стосування вимог енергоефек-
тивності при реконструкції та 
капітальному ремонті окремих 
огороджувальних конструкцій 
та інженерних систем в обсязі 
проєктних рішень, необхідних 
для виконання таких робіт.

Зазначимо, що індивідуаль-
ні житлові будинки, історичні 
будівлі, будівлі промислового, 
сільськогосподарського при-

значення, об’єкти транспорту, 
енергетики та оборони, а та-
кож виконання будівельних ро-
біт з відновлення окремих кон-
струкцій будівель та споруд, з 
метою ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій та віднов-
лення функціонування об’єктів, 
призначених для забезпечен-
ня життєдіяльності населення 
є винятками, до яких не будуть 
застосовуватися мінімальні ви-
моги до енергоефективності.

За даними Мінрегіону, на 1 
січня 2021 року в Україні близь-
ко 6 тисяч будівель отримали 
енергетичні сертифікати, з яких 
майже 44% мають найнижчий 
клас енергоефективності «G», а 

найвищий клас «А» – 1,4%. 
Наразі за участю техніч-

них фахівців Фонду триває 
розробка нової редакції ДБН 
В.2.6-31 «Теплова ізоляція та 
енергоефективність будівель», 
в якій, зокрема, передбача-
ється усунення невідповід-
ностей при нормуванні енер-
гетичних показників будівель 
та запровадження параме-
тричного методу нормування 
щодо показників енергетичної 
ефективності та теплової без-
пеки будівель при новому бу-
дівництві, реконструкції, ка-
пітальному ремонті та під час 
виконання робіт при термомо-
дернізації. 

Новий закон

Фундамент раціонального 
використання енергії

ÄÏ «×ЕРКАÑИÑТАНÄАРТМЕТРОЛОГІЯ» 
НАÄАЄ ÏОÑЛУГИ:

- з тепловізійного обстеження огороджувальних конструкцій, квар-
тир, приватних будинків, споруд різного призначення на предмет 
виявлення понаднормових тепловитрат та випробування теплоізо-
ляційних матеріалів;
- з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної тех-
ніки, які забезпечують облік енергетичних і матеріальних ресурсів 
(електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо).


