
ДБН “Теплова ізоляція будівель” та Програмне 
Забезпечення



ЗУ «Про комерційний 
облік» №4901

(прийнято в 1му читанні)

ЗУ «Про енергоефективність 
будівель» №4941

(подано до ВРУ)

ЗУ «Про житлово- комунальні 
послуги» №1581-д 

(2ге читання ВРУ)

ЗУ «Про особливості здійснення 
права власності у будинку»

(прийнято) 

ЗУ «Про Фонд 
енергоефективності»

№5598 
(подано до ВРУ)

Права та обов'язки 
співвласників щодо 

енергоспоживання будівель

Управління 
багатоквартирним 

будинком

Облік та оплата 
комунальних послуг

Облік 
енергоресурсів 

Закони щодо реформи енергоефективності подано до ВРУ



Вимоги до нормативно-правових актів*
*якщо Уряд вирішить продовжити діяльність згідно із 
запропонованим профілем програмного забезпечення

• Установи, які займаються розрахунком
енергоефективності, сертифікація, бази даних та
незалежна верифікація

• Нормативні акти для єдиного ядра розрахунку

• Плата за користування програмним забезпеченням,
що покриває витрати, для розрахунку
енергоефективності

• Специфікації для баз даних аудиторів та сертифікатів
енергоефективності

• Специфікації для незалежної верифікації

Директива ЄС щодо 
енергоефективності будівель

Нова редакція 2010 р.

Угода про 
Асоціацію між ЄС 

та Україною

Закон України “Про 
ЕЕ  будівель”

Статті ЗУ, які стосуються програмного
забезпечення для розрахунку
енергоефективності будівель:

• Ст. 5 Енергоефективність будівель

• Ст. 7 Сертифікація енергоефективності
будівель, параграфи 3 та 4

• Ст. 8 Сертифікат енергоефективності, параграф
3

• Ст. 9 Атестація професійних навичок фахівців,
параграф 3

• Ст. 10 Заходи щодо забезпечення
енергоефективності будівель, параграф 7

Регулювання діяльності щодо енергоефективності будівель

Нормативно-
правові акти



Енергоаудитор отримує професійний атестат

Проведення енергоаудиту будівлі

Будинок отримує сертифікат із зазначеним
класом енергоефективності

Розробка плану та впровадження заходів
енергоефективності

Сертифікат будинку про 
енергоефективність

Імплементація директиви 2010/31/ЄС

Законопроект “Про енергоефективність будівель”



Розроблено новий ДБН “Теплова ізоляція будівель”

Новий ДБН B 2.6-31. Теплова ізоляція будівель – встановлення
мінімальних вимог до енергоефективності будівель

Двоетапний підхід впровадження:
1. Мінімальні вимоги енергоефективності щодо чистого попиту на енергію для опалення та

охолодження вже визначено та затверджено в новій редакції ДБН 31

2. Мінімальні вимоги енергоефективності для загальної енергоефективності будівель
приблизно через 2 роки (повна відповідність Директиві щодо енергоефективності будівель)

Впровадження єдиних з країнами ЄС стандартів для розрахунків
показників енергоефективності будівель

`min

НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗУ “Про енергоефективність будівель”



Розроблено сучасне програмне забезпечення

Охоплення в одній програмі всього технологічного 
процесу визначення енергоефективності 

Відкритий доступ до бази даних для кожного 

Забезпечення якості в програмному забезпеченні
• Перевірка вхідних значень
• Перевірки достовірності результатів
• Незалежна верифікація: довільний відбір сертифікатів – друга 

оцінка

Програмне забезпечення

Реєстрація 
користувача/аудитора

Розрахунок енергоефективності 

Сертифікат енергоефективності 

Незалежна верифікація

Перегляд громадськістю 
сертифікатів в базі даних

Сертифікат енергоефективності 
в базі даних

Продукт розроблено за підтримки:



Вигоди від єдиного унікального ядра розрахунку енергоефективності

Висока якість результатів розрахунку енергоефективності
• Складність алгоритмів розрахунку в європейських стандартах посилиться протягом наступних років

• Для багатьох (різних) ядер розрахунку важко забезпечити однаковий результат при використанні
однакових вхідних даних для розрахунку енергоефективності

Економія ресурсів при розробці ядра розрахунку
• Одне ядро зменшить витрати на впровадження на відміну від багатьох ядер

• Не витрачається час на процедури перевірки для компаній-розробників програмного забезпечення з
метою забезпечення правильних результатів

Інноваційний та конкурентний ринок щодо прикладних рішень
• Потрібно інвестувати ресурси в покращення комфорту (зручності) для користувачів, а не в

стандартизовану процедуру розрахунку

• Ядро розрахунку не є потрібним місцем для конкуренції та креативності! Воно має розглядатись як
природня монополія, яка контролюється/перевіряється державним органом

Продукт розроблено за підтримки:



Програмне забезпечення підтримує
оцінку мінімальних вимог до
енергоефективності:

i. Крок 1: чистий попит на енергію для
опалення та охолодження (вже є частиною
нового ДБН 31)

ii. Крок 2: загальна енергоефективність (ще
потрібно розробити)

Програмне забезпечення для розрахунку енергоефективності

Програмне забезпечення підтримує 
розрахунок енергоефективності:
i. З урахуванням всіх систем будівель, які

споживають/генерують енергію

ii. Розрахунок визначено у кількох
європейських стандартах

Продукт розроблено за підтримки:



Джерело: BPIE, Сертифікат 
енергоефективності в ЄС, Розробка 
національних підходів, 2014 р.

Знання кваліфікованих 
експертів

Контроль кваліфікованих 
експертів

Видача сертифікату 
енергоефективності

Контроль якості 
сертифікатів

Реєстр сертифікатів 
енергоефективності

 Мінімальні вимоги для кваліфікації аудиторів

 База даних аудиторів доступна для громадськості
 Штрафи за невідповідність

 Існує національний стандарт щодо процедури 
розрахунку

 Загальнонаціональне єдине ядро розрахунку
(домовленості ще немає)

 Довільний відбір сертифікатів – друга оцінка

 Держенергоефективності відповідає за контроль якості
 Автоматична перевірка вхідних даних
 Автоматична перевірка достовірності результатів

 База даних для сертифікатів та дані розрахунку
 Доступ громадськості до сертифікатів

Продукт розроблено за підтримки:

Найкраща практика забезпечення якості в Україні



e7 Energie Markt Analyse GmbH

Gerhard Hofer

0001

Демонстрація результатів – проект варіанту Сертифікату енергоефективності

Приклад інтерфейсу для користувачів 

Продукт розроблено за підтримки:



Інститут НДІБК
Програмне забезпечення та ядро 
розрахунку енергоефективності 

сертифікату

Prozorro*
Електронна заявка на тендер 

енергоаудитора

ДАЕЕ
Відкрита база даних 
енергоаудиторів та 

сертифікатів

ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Технічна та фінансова допомога 

для енергоефективних 
заходів 

Можливість автоматично 
виставити оголошення після 

подання заявки

Спільний доступ 
до бази даних

Технічне обслуговування 
програмного забезпечення 

Встановлення 
технічної 

можливості 
об’єднання баз 

даних

Єдине програмне забезпечення – сучасне та зручне рішення

*можливість обговорюється та потребує окремих модулів

Домогосподарства



Додатки



Директива Європейського Парламенту та Ради 2010/31/ЄС  
щодо енергетичної ефективності будівель

Джерело:  UA Офіційний вісник ЄС L 153/13 від 18.06.2010

запровадження сертифікації енергетичних характеристик
будівель з метою визначення енергетичних характеристик
будівель та розробки рекомендованих заходів щодо їх
покращення

забезпечення інформування про енергетичні характеристики
будівель при будівництві нових будівель, капітальному
ремонті будівель, що знаходяться в експлуатації, а також у
разі продажу чи передачі в найм будівель (їхніх частин) про
енергетичні характеристики будівель

створення ефективних організаційних та фінансових
механізмів стимулювання покращення енергетичних
характеристик будівель

розробка національних
планів з енергетичної
ефективності (енергетичної
ефективності будівель)

запровадження дієвого
механізму контролю за
дотриманням вимог
законодавства про енеро-
ефективність будівель

збільшення кількості
будівель з приблизно
нульовим споживанням
енергії

затвердження методики 
обчислення енергетичних

характеристик будівель

визначення основних вимог
до енергетичних

характеристик будівель

забезпечення підготовки, 
сертифікації та/або

акредитації незалежних
фахівців



Стандарти розрахунку 
загального енерго-

споживання у будівлі

Директива Європейського Парламенту та Ради 2010/31/ЄС

Стандарти, які встановлюють
методи розрахунку

енергоспоживання окремими
інженерними системами та 

будівлею в цілому

Стандарти визначення 
навантаження на опалення та 

охолодження будівлі

Стандарти правил вибору 
умов функціонування будівлі

Забезпечення моніторингу і 
верифікації маркування та 

сертифікації 
енергоефективності будівлі

EN 15459:2007 (економічна 
доцільність)

EN 15217:2007 (енергетична
сертифікація)

EN 15603:2008 (Енергетичні
рейтинги)

DIN EN 15316:2011 
(теплопостачання будівель)

EN ISO 13790:2008 
(параметри енергетичних

розрахунків)

EN 15243:2007 (розрахунок
системи охолодження)

EN 15241:2007 (розрахунок
системи вентиляції)

EN 15232:2007 (автоматичні
системи керування та 

моніторингу)

Стандарти визначення 
навантаження на опалення та 

охолодження будівлі

EN ISO 13790 (розрахунок
теплового балансу будівлі)

EN ISO 6946, EN ISO 13370, EN 
ISO 10077–1, EN 13947, EN ISO 

14683 (теплофізичні 
характеристики 

огороджуючих конструкцій 
будівель)

NF EN 12216, DIN EN 13659
(інсоляція)

EN 15251, EN ISO 
15927(кліматологія)

EN ISO 7345, EN ISO 9288, EN 
ISO 9251, DIN EN 12792

(термінологічні стандарти)

EN 15459:2007 (економічна 
доцільність)

EN 15217:2007 (енергетична
сертифікація)

EN 15603:2008 (Енергетичні
рейтинги)

EN 15217 (методи
представлення енерго-

ефективності та енергетичної
сертифікації будівель)

DRAFT EN 15603 (загальне
споживання енергії)

EN 15241 (вентиляція будівель)

EN 15193 (енергопотреби для 
освітлення) 

EN 15232 (вплив систем 
автоматизації, управління та 

менеджменту)

EN ISO 13790:2008 (розрахунок
енергоспоживання для 

опалення та охолодження)

Система чинних норм та стандартів у сфері
енергоефективності будівель у Європейському Союзі



ДБН В.1.2-11:2008 
Основні вимоги до будівель

і споруд. Економія енергії

ДБН В.2.6-31:2016 
Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.5-67:2013 
Опалення, вентиляція та 

кондиціонування

Стандарти на енергоефективність
інженерних систем 

Стандарти на методи випробувань
теплотехнічних показників та 
енергетичних характеристик

Стандарти на методи
розрахункового оцінювання
теплотехнічних показників

Стандарти на методи
розрахункового оцінювання

енергетичних показників

Норми та стандарти на 
конструктивні рішення
теплоізоляції будівель

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 
(Кліматологія)

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 
(розділ проекту 

«Енергоефективність»)

Технічне регулювання у сфері енергоефективності будівель



Система чинних норм та стандартів у сфері
енергоефективності будівель

Стандарти на методи розрахункового оцінювання
енергетичних показників

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Розділ «Енергоефективність» у складі
проектної документації об’єктів»

ДСТУ Б В.2.2-39:2016 «Методи та етапи проведення
енергетичного аудиту будівель»

ДСТУ Б EN ISO 7730:2011 «Ергономіка теплового 
середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація

теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV і 
PPD і критеріїв локального теплового комфорту»

ДСТУ Б EN 15251:2011 «Розрахункові параметри
мікроклімату приміщень для проектування та оцінки

енергетичних характеристик будівель по відношенню до 
якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики»

ДСТУ Б EN 13790:2012 «Енергоефективність будівель. 
Розрахунок енергоспоживання на опалення та 

охолодження»

ДСТУ Б EN 15603:2013 «Енергетична ефективність будівель. 
Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної

оцінки»

ДСТУ Б EN 15217:2012 «Енергоефективність будівель. 
Методи представлення енергетичних характеристик та 

енергетичної сертифікації будівель»

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 «Енергетична ефективність будівель. 
Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель»

ДСТУ-Н Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. 
Національний метод розрахунку енергоспоживання при 

опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому
водопостачанні»



Розрахунок енергоспоживання та проведення енергетичної 
оцінки будівель згідно ДСТУ

ДСТУ-Н Б А.2.2-12:2015 "Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, 
охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні«ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 "Енергетична ефективність

будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель"

• Направлені на виконання вимог 
Директиви 2010/31/ЄС

• Надає національні рішення 
відповідно до ДСТУ EN ISO 13790 
та інших Європейських норм. 

• Розрахунки енергетичної
ефективності представлені на 
різних рівнях:

‒ Енергопотреба

‒ Енергоспоживання

‒ Доставлена енергія

‒ Первинна енергія/викиди CO2 

15316-2-1
15243 (*)

15316-2-3
15316-3-2
15243 (*)

15316-1
15316-4-х

15243
15243
15421

15243

тепловіддача розподілення
вироблення 
та генерація

втрати

опалення

охолодження

втрати

енерго-
потреба 

енерго-
споживання

втрати

втрати

взаємовтрати взаємовтрати



Схема взаємозв’язку ДСТУ-Н з міжнародними стандартами

ДСТУ-Н

EN ISO 6946 EN ISO 13370

ISO 13786 EN 14683ISO 13789

Теплотехнічні показники непрозорих ОК

EN 410 EN 10077-1

EN 673 EN 13363-2

Теплотехнічні та оптичні 
показники світлопрозорих ОК

EN 15265

EN ISO 13790

EN 15315

Енергопотреби та 
енергоспоживання

EN 15316-2-1 EN 15316-2-3

Система опалення

EN 15316-3-1

EN 15316-3-2

EN 15316-3-3

Система ГВП

EN 15241 EN 15242 EN 15243

Системи вентиляції та охолодження

EN 15316-4-4

EN 15316-4-7

EN 15316-4-1 EN 15316-4-2 EN 15316-4-3

EN 15316-4-5 EN 15316-4-6 EN 14825

EN 14511-3 EN 15378

Системи генерації  тепла та холоду

EN 15193

Система 
освітлення

EN 15232

Рівень 
автоматизації

EN 15251

Параметри 
мікроклімату



Структура ДБН «Теплова ізоляція будівель»

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ “Енергоефективність” у складі проектної 

документації об’єктів

ДБН В.2.6-31:2016 

Теплова ізоляція будівель

ДСТУ Б В.2.2-39:2016
Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Енергетична ефективність  будівель. Настанова з 

проведення енергетичної оцінки будівель

ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергоефективність будівель. Розрахунок 

енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDT)

ДСТУ Б EN 15603:2013 Енергетична ефективність будівель. Загальне 

енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки (EN 15603:2008, ІDТ)

ДСТУ Б EN 15217:2013 Енергоефективність будівель. Методи 

представлення енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації 

будівель (EN 15217:2007, ІDТ)

ДСТУ Б В.2.6-100:2010

(теплостійкість)

ДСТУ Б В.2.2-19:2007

(повітропроникність в натурних умовах)

ДСТУ Б В.2.6-37:2008

(повітропроникність у лабораторних умовах)

ДСТУ Б В.2.6-101:2010

(опір теплопередачі)

ДСТУ Б В.2.7-182:2009

(термін ефективної експлуатації та теплопровідність)

ДСТУ Б В.2.2-21:2008

(питомі тепловитрати на опалення будинків)

ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. метод 

розрахунку енергоспоживання при опаленні, гарячому 

водопостачанні охолодженні, вентиляції, освітленні

ДСТУ Б EN13187:2011

(тепловізійні дослідження)



Методична концепція ДБН 

Методична концепція ДБН В.2.6-31:2016 – встановлюють обов'язкові вимоги до
показника енергоефективності будівель – питомої енергопотреби, нормативні
теплоізоляційні показники елементів будівель є похідними

!

Економічні вимоги

EPбуд ≤ Emax R∑np≥ Rqmin



ДБН В. 2.6-31:2016

Розрахункове значення   EP визначають за формулою: 

EP = (QH,nd + QC,nd + QDHW,nd) /Af або  EP = (QH,nd + QC,nd + QDHW,nd) /V

EP – розрахункова або фактична питома річна енергопотреба будівлі для опалення,
охолодження та гарячого водопостачання, відповідно, кВт·год, що визначається згідно з
ДСТУ Б А.2.2-12;

Af, V – кондиціонована (опалювальна) площа для житлової, м2, та кондиціонований об’єм
для громадської будівлі (або її частини), м3, що визначається згідно з ДСТУ Б EN ISO 13790.

QH,nd, QC,nd та QDHW,nd – річна енергопотреба будівлі для опалення, охолодження та гарячого
водопостачання, відповідно, кВт·год.

Фактичне значення EP визначають згідно ДСТУ Б.В.2.2-39.



Паспортизація та сертифікація енергоефективності будівель

Інформація про розрахункові 
показники енергетичної 

ефективності для: 

• Реконструйованих будівель

• Будівель після капітального ремонту

• Нових будівель

Інформація про фактичні 
показники енергетичної 

ефективності для:

• Вже збудованиих будівель

• ДБН В.2.6-31 «Теплова ізоляція будівель»

• ДСТУ-Н Б А.2.2-12:2015. Метод розрахунку
енергоспоживання при опаленні, охолодженні,
вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні"

• ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 «Настанова з проведення
енергетичної оцінки будівель»

• ДСТУ Б В.2.2-39:2016 «Методи та етапи
проведення енергетичного аудиту будівель»

Складання енергетичного паспорта 


