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Законодавча база України з енергоефективності будівель
Управління
багатоквартирним
будинком

ЗУ «Про житлово- комунальні
послуги»

ЗУ «Про особливості права
власності у будинку»

Права та обов'язки
співвласників щодо
енергоспоживання будівель

ЗУ «Про
енергоефективність
будівель»

ЗУ «Про Фонд ЕЕ»

Облік
енергоресурсів

Облік та оплата
комунальних послуг

ЗУ «Про комерційний
облік»

Етапи розвитку вітчизняної нормативної бази у сфері
енергоефективності будівель
 1994-1996 р. – показник енергоефективності – економічно доцільний опір










теплопередачі: підвищено вимоги до приведеного опору теплопередачі
огороджувальних конструкцій (у 2,0-2,5 рази) житлових та громадських
будівель
2006-2007 р.р - введено в дію нове покоління державних будівельних норм з
енергоефективності будівель, показник енергоефективності – питомі
тепловтрати будівлі на опалення
2008-2010 р.р. – створена система норм та стандартів з регламентації вимог та
методів контролювання показників енергоефективності
2012 - 2014 р.р.- гармонізація з європейськими нормами, імплементація
європейських стандартів з оцінки показників енергоефективності будівель
2015 -2016 р.р. – перехід на параметричний метод нормування при
проектуванні будівель за показником енергоефективності - енергопотреба
будівлі
2017 -2018 р.р. – введення нормативно-правових актів згідно вимог Закону
України «Про енергетичну ефективність будівель» та EPBD
2019-2020 – перехід на нормування енергоефективності за показником
енегоспоживання будівель з відповідним переглядом основних супутніх
стандартів

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»
Методика для
Нормативно- визначення
правові акти енергетичної
ефективності
будівель

Об’єкти
використання

Основні
нормативні
акти та
нормативні
документи

Методика
розрахунку
мінімальних
вимог та
економічно
доцільного рівня
енергетичної
ефективності
будівель

Фахівці
енергоаудитори

ДБН В.2.6-31:2016
Теплова ізоляція
будівель

Порядок
проведення
сертифікації
енергетичної
ефективності,
форми
енергетичного

сертифіката

Мінрегіон,
Держкоменергоефективнсті,

розробники
нормативних актів
та нормативних
документів

Порядок
використання
програмного
забезпечення для
визначення
енергетичної
ефективності
будівель

Відповідальні за
управління
житловими та
громадськими
будівлями

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

Методики
обстеження
інженерних
систем, форми
звіту про
обстеження та
періодичності
обстеження

Фахівці з
обстеження
інженерних
систем

ДСТУ Б В.2.6-189:2013
Методи вибору
теплоізоляційного
матеріалу для утеплення
будівель

Порядок
рецензування
звітів про
обстеження
інженерних
систем

Експерти з
обстеження
інженерних
систем

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

Порядок
незалежного
моніторингу
звітів про
обстеження
інженерних
систем

Мінрегіон

ДСТУ Б А.2.2-8:2010
Проектування. Розділ
"Енергоефективність"
у складі проектної
документації об'єктів

Першочергові завдання – удосконалення нормативної бази
(нормативно-правові акти, що потребують перегляду)
Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»
Методика для
Нормативно- визначення
правові акти енергетичної
ефективності
будівель

Об’єкти
використання

Основні
нормативні
акти та
нормативні
документи

Методика
розрахунку
мінімальних
вимог та
економічно
доцільного рівня
енергетичної
ефективності
будівель

Фахівці
енергоаудитори

ДБН В.2.6-31:2016
Теплова ізоляція
будівель

Порядок
проведення
сертифікації
енергетичної
ефективності,
форми
енергетичного

сертифіката

Мінрегіон,
Держкоменергоефективнсті,

розробники
нормативних актів
та нормативних
документів

Порядок
використання
програмного
забезпечення для
визначення
енергетичної
ефективності
будівель

Відповідальні за
управління
житловими та
громадськими
будівлями

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

Методики
обстеження
інженерних
систем, форми
звіту про
обстеження та
періодичності
обстеження

Фахівці з
обстеження
інженерних
систем

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

Порядок
рецензування
звітів про
обстеження
інженерних
систем

Експерти з
обстеження
інженерних
систем

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

Порядок
незалежного
моніторингу
звітів про
обстеження
інженерних
систем

Мінрегіон

ДСТУ Б А.2.2-8:2010
Проектування. Розділ
"Енергоефективність"
у складі проектної
документації об'єктів

Першочергові завдання – удосконалення нормативної
бази (нормативні акти, що потребують перегляду)
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

ДСТУ Б А.2.2-8:2010
Норми та стандарти на
конструктивні рішення
теплоізоляції будівель
Стандарти на методи
розрахункового оцінювання
енергетичних показників

Стандарти на методи
розрахункового оцінювання
теплотехнічних показників

(розділ проекту
«Енергоефективність»)

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010
(Кліматологія)

Стандарти на методи
випробувань
теплотехнічних
показників та
енергетичних
характеристик

Стандарти на
енергоефективність
інженерних систем

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 Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. Національний 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»

ДБН В.2.6-31:2016
Теплова ізоляція будівель
ДСТУ Б В.2.2-39:2016
Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель

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 EN13187:2011
(тепловізійні дослідження)

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ “Енергоефективність” у
складі проектної документації об’єктів
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 А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність
будівель. метод розрахунку енергоспоживання при
опаленні, гарячому водопостачанні охолодженні,
вентиляції, освітленні
ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Енергетична ефективність будівель.
Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель

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

Направлений на виконання
вимог Директиви 2010/31/EU
щодо енергетичної
ефективності будівель, яка
передбачає прийняття на
національному рішенні
процедуру енергетичної
сертифікації
Надає національні рішення
відповідно до ДСТУ EN ISO
13790:2011 та інших
Європейський Норм.

Схема взаємозв'язку ДСТУ Б.2.2-12 з
міжнародними стандартами
EN ISO 6946
ISO 13786

EN ISO 13370

ISO 13789

ДСТУ-Н

EN 15316-2-1

EN 15316-2-3

Система опалення

EN 14683

Теплотехнічні показники непрозорих ОК

EN 15241

EN 15242

EN 15243

Системи вентиляції та охолодження
EN 410
EN 673

EN 10077-1
EN 13363-2

Теплотехнічні та оптичні
показники світлопрозорих ОК

EN 15265

EN 15315

EN ISO 13790
Енергопотреби та
енергоспоживання

EN 15251

EN 15232

EN 15316-3-1

Параметри
мікроклімату

Рівень
автоматизації

EN 15316-3-2

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

EN 15316-4-2

EN 15316-4-3

EN 15316-4-4

EN 15316-4-5

EN 15316-4-6

EN 15316-4-7

EN 14825

EN 15378

EN 14511-3

Системи генерації тепла та холоду

Система ГВП
EN 15193
Система
освітлення

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 "Енергетична ефективність будівель.
Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель"
Розрахунки енергетичної ефективності
представлені на різних рівнях:
• Енергопотреба
• Енергоспоживання
• Доставлена енергія
• Первинна енергія/викиди CO2

Показники енергетичної
ефективності будівель
Енергетична ефективність будівель характеризується показниками, що
встановлюються за вимогами розділу 5 ДБН В.2.6-31, розділу 5 ДСТУ Б EN
15217, розділу 7 ДСТУ-Н Б А.2.2-13.
Показниками енергетичної ефективності будівель є:
- Питома річна енергопотреба для опалення,
охолодження та гарячого водопостачання;
Питома річна
- Питоме споживання енергії;
енергопотреба
- Первинна енергія;
- Викиди парникових газів.
Питоме
споживання
енергії

Енергетична
ефективність будівлі

Викиди парникових газів

Первинна
енергія

*

* EN

ISO 52000-1:2017 «Energy performance of buildings — Overarching EPB
assessment — Part 1: General framework and procedures» (Енергетична ефективність
будівель. Комплексна оцінка EPB. Загальна структура і методики )

Кількість підтримуючих стандартів – 56:
ДСТУ Б EN 15603:2013, ISO 16346:2013, ISO/TR 16344:2012, CEN/TS 16628:2014,
CEN/TS 16629:2014, ISO/TR 52000-2, ISO 13612-2:2014, ISO 13675:2013,
ДСТУ ISO/IEC 17000:2007, ДСТУ ISO 9488:2010, ISO 52003-1, ISO 17772-1,
EN 16798-11, ISO 52010-1, ДСТУ EN 15459-1:2017, ISO 52016-1, ISO 52017-1,
ISO 52018-1, ISO 13789, ISO 13370, ДСТУ ISO 6946:2007, ДСТУ ISO 10211-1:2005,
ДСТУ ISO 10211-2:2005, ДСТУ ISO 14683:2007, ISO 10077-1, ISO 10077-2, ISO 12631,
ISO 13786, ISO 52022-3, ISO 52022-1, ДСТУ EN 15316-1:2017, ДСТУ EN 128311:2017, ДСТУ EN 15316-2:2017 , ДСТУ EN 15316-3:2017, ДСТУ EN 15316-5:2017,
ДСТУ EN 15316-4-1:2017, ДСТУ EN 15316-4-2:2017, ДСТУ EN 15316-4-3:2017,
ДСТУ EN 15316-4-4:2017, ДСТУ EN 15316-4-5:2017, ДСТУ EN 15316-4-8:2017,
ДСТУ EN 15378-3:2017, ДСТУ EN 15378-1:2017, ДСТУ EN 16798-9:2017,
ДСТУ EN 16798-15:2017, ДСТУ EN 16798-13:2017, ДСТУ EN 16798-17:2017,
ДСТУ EN 16798-3:2019, EN 16798-7, ДСТУ EN 16798-5-1:2017, EN 16798-5-2,
ДСТУ EN 12831-3:2017, ДСТУ EN 15193-1:2017, ДСТУ EN 15232-1:2017,
ДСТУ EN 16946-1:2017, ДСТУ EN 15316-4-10:2017, ДСТУ EN 16947-1:2017,
з них гармонізовано в Україні – 33.

Методика для визначення енергетичної ефективності
будівель

Стаття 5. Визначення енергетичної ефективності будівель
Енергетична ефективність будівель визначається відповідно до методики, що
розробляється з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу,
Енергетичного Співтовариства, гармонізованих європейських стандартів у сфері
енергетичної ефективності будівель та затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва
Стаття 6. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель
Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель розраховуються за
методикою, передбаченою частиною першою статті 5 цього Закону.
Вимоги до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, енергетичної
ефективності інженерних систем (у тому числі обладнання) і їх налаштування
встановлюються технічними регламентами і нормативними документами
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері будівництва, та переглядаються не менш як один раз на п’ять років

Методика аналізу енергоефективності будівель. Процедура
економічного оцінювання енергетичних систем будівлі.
(згідно ДСТУ EN 15459-1:2017)
TC

CG COINIT

(COa (i ) ( j ) (1 RATxx (i ) ( j )) COCO2(i ) ( j ) D f (i) CO fin (TLS ) ( j ) VAL ftTC t ( j )
j

Де:

i 1

CG - загальні витрати (приведені на рік введення в експлуатацію T0)
COINIT - початкові інвестиційні витрати
COa (i ) ( j ) - річні витрати року i для компонента j (включаючи експлуатаційні
витрати та періодичні витрати або відновну вартість)
RATxx (i ) ( j ) - зростання
цін на рік i для компонента або послуги j
-

COCO 2(i ) ( j) CO fin(TLS ) ( j )

вартість викидів CO2 для вимірювання j протягом року i
остаточні витрати на зняття з експлуатації, демонтажу та утилізації в
- останньому році експлуатації (життєвого циклу) ТLS компонента j
або будівлі (приведені на рік введення в експлуатацію T0)

VAL finTC ( j ) - ліквідаційна вартість компонента j в році TC в кінці розрахунD _ f ( j) -

кового періоду (приведені на рік введення в експлуатацію T0)
коефіцієнт дисконтування за рік i

TC -

період розрахунку

Рівень інфляції ( Inflation Rate)
Country

Діюча

Дата

Попередня

Venezuela

2688670.00

Jan/19

1698488

Argentina

48.90

Jan/19

47.1

Ukraine

9.20

Jan/19

9.8

Belarus

5.80

Jan/19

5.6

Euro Area

1.40

Jan/19

1.6

Germay

1.40

Jan/19

1.6

Poland

0.90

Jan/19

1.1

Switzerland

0.60

Jan/19

0.7

Ставки дисконтування (INTEREST RATE IN THE WORLD)
Country

Діюча

Дата

Попередня

Argentina

44.21

Feb/19

43.94

Venezuela

22.40

Jan/19

21.84

Ukraine

18.00

Jan/19

18

Belarus

10.00

Feb/19

10

Poland

1.50

Feb/19

1.5

Cambodia

1.40

Oct/18

1.4

Germany

0.00

Jan/19

0

Switzerland

-0.75

Jan/19

-0.75

Методика аналізу енергоефективності будівель. Процедура
економічного оцінювання енергетичних систем будівлі.
(згідно ДСТУ EN 15459-1:2017)
Чиста приведена вартість NPV може бути визначена як сумарне за
розрахунковий період з дати оголошення про проведення закупівлі значення
дисконтованих різниць між сумарною економією витрат замовника і
начальними інвестиціями в заходи з терммодернізацїї будівлі.

ΔNPV= (COINIT – CG)/Af
Критерій рентабельності полягає в тому, що чистий дохід, отриманий і
дисконтований протягом економічного життя інвестицій, повинен бути
більше, ніж початкові інвестиції.
Ставка дисконтування відповідає розміру облікової ставки Національного банку
України, що діяла на момент оголошення тендеру.

Δ NPV житлового малоповерхового будинку

I температурна зона
Енергоспоживання 2 поверхової еталонної будівлі та зміна вартості витрат
для різних конструктивних рішеннях та джерелах енергії (газовий котел,
повітряний тепловий насос, геотермальний тепловий насос) при поточній
ставці дисконтування 18 %, та росту цін на енергоносії (згідно ДСТУ EN 154591:2017 приймається рівень інфляції) 7,4% в рік

Δ NPV житлового малоповерхового будинку

Енергоспоживання 2 поверхової еталонної будівлі та зміна вартості витрат
для різних конструктивних рішеннях та джерелах енергії (газовий котел,
повітряний тепловий насос, геотермальний тепловий насос) при поточній
ставці дисконтування 1 %, та росту цін на енергоносії (згідно ДСТУ EN 154591:2017 приймається рівень інфляції) 1,5% в рік

Δ NPV житлового шістнадцяти поверхового, одно під’їзного
будинку
I температурна зона
Енергоспоживання 9 поверхової еталонної будівлі та зміна вартості витрат
для різних конструктивних рішеннях при поточній ставці дисконтування 18 %,
та росту цін на енергоносії 7,4% в рік

Δ NPV житлового шістнадцяти поверхового, одно під’їзного
будинку

Енергоспоживання 9 поверхової еталонної будівлі та зміна вартості витрат
для різних конструктивних рішеннях при поточній ставці дисконтування 1,5 %,
та росту цін на енергоносії 1% в рік

Ч
ч

1

2
3
4

Призначення будівлі

Житлові будинки поверховістю:
від 1 до 3
від 4 до 9
від 10 до 16
17 і більше
Будівлі готелів
Громадські будівлі поверховістю:
від 1 до 3
від 4 до 9
10 і більше
Будівлі навчальних закладів

Будівлі дитячих дошкільних
закладів
6 Будівлі закладів охорони здоров’я
7 Будівлі торгівлі
5

Нормативне значення питомого
енергоспоживання будівель при опаленні,
вентиляції та охолодженні EРn ,
кВт· год/м2 [кВт·год/м3], для
температурної зони України

І

ІІ

120
85
75
70
57Λbci + 50

110
75
70
65
50Λbci + 48

[38Λbci + 15]
[30]
[25]
[55Λbci + 24]

[34Λbci + 13]
[25]
[20]
[52Λbci + 23]

[32]

[28]

[28]
[33Λbci + 17]

[23]
[26Λbci + 5]

Примітка:
Λ bci – коефіцієнт компактності будівлі, м-1, знаходиться згідно з ДБН В.2.6-31

Методика визначення енергетичної
ефективності будівель

Кількість
поверхів

Значення загальних показів питомого енергоспоживання при опаленні,
охолодженні та постачанні гарячої води (EP), кВт×год/м-2 [кВт×год/м-3],
для класу енергетичної ефективності житлових будівель.
A

B

C

D

E

F

G

1-3

<66

<119

<132

<165

<198

≤231

>231

4 і більше

<44

<79

<87

<109

<131

≤153

>153

Проблемні питання, що ставлять під загрозу проведення
масштабної термомодернізації будівель в Україні та дієву
роботу Фонду енергоефективності
 Невідповідність норм (ДБН В.2.6-31:2016), що розроблялись у 2014-

2015 р.р., вимогам Закону України «Про енергетичну ефективність
будівель»; невідповідність Методики визначення енергетичної
ефективності будівель, де встановлені необґрунтовані значення
показника енергоспоживання будівель, визначеним значенням з
мінімальних вимог до показників енергоефективості; розбіжності у
розрахункових методиках та вимогах, які встановлені у чинних ДСТУ Б
В.2.6-189:2013, ДСТУ Б А.2.2-12:2015, ДСТУ Б А.2.2-8:2010;
недостатньо коректні розрахункові коефіцієнти для визначення
енергоспоживання, що встановлені у
ДСТУ Б А.2.2-12:2015 призводять до розбалансування всієї системи
оцінки та
проектування будівель за показниками енергоефективності при новому
будівництві, реконструкції та капітальному ремонту житлових та
громадських будівель

Першочергові завдання щодо розвитку
нормативної бази. Термін виконання – 2020 р.
1 Перегляд ДБН В.2.6-31 «Теплова ізоляція будівель» з внесенням
змін у супутні НА та НПА: ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки.
Основні положення», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки. Основні
положення», «Методика визначення енергетичної ефективності
будівель».
2 Перегляд ДСТУ Б А.2.2-12 «Енергетична ефективність будівель.
Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні,
вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні».
3 Перегляд ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного
матеріалу для утеплення будівель.
4 Перегляд ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Проектування. Розділ
"Енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів» .

Перегляд ДБН В.2.6-31
Зміни до Методики визначення енергетичної ефективності
будівель
НАКАЗ МІНРЕГІОНУ України «Мінімальні вимоги до енергетичної
ефективності будівель»

 Клас енергетичної ефективності будівлі при новому

будівництві та реконструкції, що веде до зміни її
функціонального призначення, встановлюється на
рівні не нижчому, ніж клас «С» за показником
загального питомого енергоспоживання при опаленні
та охолодженні (ЕРuse) згідно з Методикою
визначення енергетичної ефективності будівель.

Перегляд ДБН В.2.6-31
Зміни до Методики визначення енергетичної ефективності будівель

НАКАЗ МІНРЕГІОНУ України «Мінімальні вимоги до енергетичної
ефективності будівель»

 При реконструкції та капітальному ремонті (спрямованих
на підвищення теплотехнічних показників огороджувальних

конструкцій) житлових та громадських будівель в цілому
або її відокремлених частин граничне значення питомого
енергоспоживання будівель при опаленні та охолодженні,
EPр, що наведене у таблиці 1, дозволяється приймати з
коефіцієнтом 1,2.

Перегляд ДБН В.2.6-31
Зміни до Методики визначення енергетичної ефективності будівель

НАКАЗ МІНРЕГІОНУ України «Мінімальні вимоги до енергетичної
ефективності будівель»

 При реконструкції або капітальному ремонті частин будівлі
(огороджувальних конструкцій) мінімальні вимоги щодо

енергетичної ефективності визначаються як мінімально
допустимі значення опору теплопередачі огороджувальних
конструкцій Rq min, що визначаються згідно ДБН В.2.6-31
«Теплова ізоляція будівель» для відповідної температурної
зони

Перегляд ДБН В.2.6-31
Зміни до Методики визначення енергетичної ефективності будівель
НАКАЗ МІНРЕГІОНУ України «Мінімальні вимоги до енергетичної
ефективності будівель»

4 Клас енергетичної ефективності будівель при новому будівництві,
реконструкції або капітальному ремонті будівель визначається за таблицею 2.
Клас енергетичної
ефективності будівлі

A
B

Відносна різниця в % розрахункового значення
питомого енергоспоживання будівель при
опаленні, вентиляції та охолодженні, ЕРuse, від
нормативного значення, Ерn,
Δ=[(ЕРuse - ЕРn)/ЕРn].100%
EP < -50
-50 ≤ EP < -20

C

-20 ≤

D

0<

E
F
G

20 <
35 <
50 <

EP
EP

≤0

≤ 20

EP
EP

≤ 35
≤ 50

EP

де ЕPn - нормативне значення питомого енергоспоживання при опаленні, вентиляції та охолодженні згідно п.1;
ЕРuse - розрахункове значення питомого енергоспоживання при опаленні, вентиляції та охолодженні, що
визначається згідно чинних нормативних документів.

УСУНЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГ МЕТОДИКИ
БУЛО
ТА ДБН В.2.6-31:2016
Енергоспоживання
БУДЕ

за Методикою

Енергоспоживання в Методиці та
ДБН В.2.6-31

Ч.ч.

1

Енергопотреба за ДБН В.2.6-31:2016

2

3

4

Призначення будівлі
Індивідуальні житлові будинки
поверховістю 1 - 3
Багатоповерхові житлові
будинки поверховістю:
від 4 до 9
від 10 до 16
17 і більше
Громадські будівлі
поверховістю:
від 1 до 3
від 4 до 9
від 10 до 24
Будинки та споруди
навчальних закладів

Значення EРmax , кВт·год/м2,
[кВт·год/м3], для температурної зони
України
І
ІІ
150

145

130
120
110

120
110
100

[50]
[45]
[40]

[45]
[40]
[35]

[55]

[50]

БУЛО:
ПАСПОРТИЗАЦІЯ ДЛЯ НОВОГО БУДІВНИЦТВА АБО ПРИ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ
ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІСНУЮЧИХ БУДІВЕЛЬ

БУДЕ
ЄДИНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО СЕРТИФІКАЦІЇ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІСНУЮЧИХ І НОВИХ БУДІВЕЛЬ

БУДЕ
(енергоспоживання опалення охолодження та
ГВП)

БУЛО
За ДБН В.2.6-31:2016
(енергопотреба на опалення, охолодження
та ГВП)

Доставлена енергія

Первинна енергія

Закон України «Про енергетичну ефективність
будівель»
Визначення
 будівля з близьким до нульового рівнем споживання
енергії – будівля з рівнем енергетичної ефективності,
що перевищує встановлені мінімальні вимоги, в якій
для формування належних умов проживання та/або
життєдіяльності людей використовується енергія
переважно з відновлюваних джерел

Схема для визначення фактора первинної
енергії за ISO/DIS 52000-1-2015
А – джерело енергії в природі;
В – постачання (транспортування) енергії
ззовні ;
С – постачання (транспортування) енергії
всередині.
1 – загальна первинна енергія; 2 – невідновлювальна первинна енергія; 3 – відновлювальна первинна енергія; 4 – інфраструктура невідновлювальної енергії; 5 – інфрпструктура відновлювальної енергії; 6 –
невідновлювальні джерела енергії
(добуток, акумулювання, доставка); 7 –
поновлювальні джерела енергії (добуток,
акумулювання, доставка); 8 – постачання
невідновлювальної енергії; 9 – постачання
поновлювальної енергії

Фактори первинної енергії і коефіцієнти викидів парникових газів (CO2)
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Енергоносій

16

fP,ren,

fP,tot

KCO2
(г/кВт·год)

1,1
1,1
1,1
0,2
0,5
1,1
2,3

0
0
0
10
1
1
0,2

1,1
1,1
1,1
1,2
1,5
1,4
2,5

350
290
220
40
70
100
420

1,3
1,3

0
0

1,3
1,3

260
260

0
0
0
0

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

Ніколи не перероблена

2,3

0,2

2,5

420

Тимчасово експортована
та перероблена пізніше

2,3

0,2

2,5

420

Для використання
ЕРВ

2,3

0,2

2,5

420

Невідновлюваний
Горючі корисні Твердий
копалини
Скраплений
Газоподібний
Біологічне
Твердий
паливо
Скраплений
Газоподібний
Електрична
Централізований
Централізоване опалення
Централізоване охолодження

Вироблений на місці
Сонячна
РВ електрична
термічна
Вітрова
Природня
Гео-,
аеро-,
гідротермальна
Експортований

14
15

fP,nren

Електрична

не

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

