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Мета статті полягає у дослідженні проблем забезпечення енергоефективності житлового будівництва в Україні. Зазначено, що підвищення енер-
гоефективності у житловому секторі можливе при будівництві нових енергоефективних житлових будинків та термомодернізації вже існуючого 
житлового фонду. Розглянуто поняття енергоефективності. У результаті дослідження було опрацьовано енергетичний баланс України, проаналі-
зовано структуру кінцевого споживання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема у житловому секторі. Визначено відмінність енергетичної класи-
фікації будинків згідно з європейськими нормами від вітчизняної нормативної бази. Наведено результати аналізу європейського досвіду державної 
підтримки заходів з термомодернізації житлових будинків. Сформульовано основні напрями вирішення питання забезпечення енергоефективності 
житлового будівництва на державному рівні, а також головні завдання для будівельних підприємств.
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Комелина О. В., Щербинина С. А. Современные проблемы  

обеспечения энергоэффективности жилищного строительства  
в Украине

Целью статьи является исследование проблем обеспечения энерго-
эффективности жилищного строительства в Украине. Отмечено, 
что повышение энергоэффективности в жилищном секторе воз-
можно при строительстве новых энергоэффективных жилых домов 
и термомодернизации уже существующего жилищного фонда. Рас-
смотрено понятие энергоэффективности. В результате исследо-
вания проработан энергетический баланс Украины, проанализиро-
вана структура конечного потребления топливно-энергетических 
ресурсов, в частности, в жилищном секторе. Установлено отличие 
энергетической классификации домов согласно европейским нормам 
от отечественной нормативной базы. Приведены результаты ана-
лиза европейского опыта государственной поддержки мероприятий 
по термомодернизации жилых домов. Сформулированы основные на-
правления решения вопроса обеспечения энергоэффективности жи-
лищного строительства на государственном уровне, а также глав-
ные задания для строительных предприятий.
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Energy Efficiency of Residential Construction in Ukraine
The objective of the article consists in studying problems associated with 
ensuring energy efficiency of residential construction in Ukraine. It is indi-
cated that energy efficiency in the housing sector can be increased through 
construction of new energy-efficient residential houses and thermal modern-
ization of already existing housing stock. The concept of energy efficiency is 
considered. As part of the study, energy balance of Ukraine is examined, the 
structure of final consumption of fuel and energy resources is analyzed, in 
particular in the housing sector. The difference between the building energy 
classification under European norms and the domestic legal framework is 
established. The results of analysis of the European experience in state sup-
port of measures aimed at thermal modernization of residential houses are 
described. Basic routes to solving the problem of ensuring energy efficiency of 
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Вступ. Одним із пріоритетних напрямків вирішення 
проблем сучасної енергетичної політики країни у житлово-
му секторі є підвищення його енергоефективності. Основні 
питання, над якими сьогодні працює уряд країни: зменшен-
ня споживання газу теплопостачальними підприємствами 
на 10 % до кінця 2014 року; розробка комплексного пла-
ну заходів щодо забезпечення поетапного заміщення газу 
іншими видами палива; залучення кредитних ресурсів на 
проведення термомодернізації осель громадян; розробка 
законопроекту «Про енергетичну ефективність житлових 
і громадських будівель» [1].

Підвищення енергоефективності у житловому секто-
рі можливе при створенні енергоефективних житлових бу-
динків (нове будівництво) та при підвищенні енергоефек-
тивності існуючого житлового фонду (реконструкція).

Огляд останніх джерел досліджень і публікацій. 
Вивченню проблем енергоефективності присвячено ба-
гато праць вітчизняних учених. Сучасними аспектами за-
безпечення енергоефективності житлового будівництва 
займаються Фаренюк Г. Г., Агєєва Г. М. [2], Тімченко Р. О., 
Шевчук О. В., Петрова Л. В. [3]. Питання впровадження 
методів енергозбереження під час реконструкції житлової 
забудови розглядаються у роботах Нечепуренко Д. С., Єпі-
фанцевої  С. В. [4], Абєлєшова В. І. [5], Лівінського О. М., 
Євтушенка В. А. [6]. Проте, деякі питання, зокрема ті, що 
стосуються забезпечення енергоефективності житлового 
будівництва, потребують подальшого вивчення.

Постановка завдання. Дослідження проблеми під-
вищення енергоефективності у житловому секторі, зокре-
ма, визначення основних напрямків забезпечення енергое-
фективності житлового будівництва в Україні.

Основний матеріал і результати. Вивчення питан-
ня енергоефективності, зокрема в житловому будівництві, 
вимагає певного термінологічного впорядкування та його 
однозначного тлумачення, що дає можливість чіткіше ви-

значити методи забезпечення процесів енергозбереження. 
Відповідно до Закону України «Про енергозбереження» 
використовується термін «енергоефективна продукція, 
технологія, обладнання – продукція або метод, засіб її ви-
робництва, що забезпечують раціональне використання 
паливно-енергетичних ресурсів порівняно з іншими варіан-
тами використання або виробництва продукції однакового 
споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економічними 
показниками» [7]. Причому «раціональне використання 
паливно-енергетичних ресурсів» визначено як таке, що до-
сягає максимальної ефективності використання паливно-
енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку тех-
ніки та технології з одночасним зниженням техногенного 
впливу на навколишнє природне середовище.

Також енергоефективність можна визначити як стан 
системи, за якого досягнення цілей і виконання функцій 
системи забезпечуються при мінімальних витратах енергії 
[8], або як співвідношення між кількістю енергії на виході 
процесу перетворювання до кількості енергії на вході. Для 
окремих виробів це поняття збігається з поняттям коефіці-
єнта корисної дії (ККД) [9].

Згідно з Європейською Директивою ЄС 2006/32/ЄС 
про енергоефективність та енергопослуги у кінцевих спо-
живачів підвищення енергоефективності в будівлях – це 
підвищення ефективності використання енергії у кінце-
вого споживача в результаті технологічних, поведінкових 
(організаційних) та / або економічних змін [10].

Вважаємо, що під поняттям енергоефективності 
можна розуміти підвищення ефективності діяльності галу-
зей народного господарства за умови зниження витрат на 
енергоносії.

Вивчення енергетичного балансу України свідчить 
про те, що найбільшими кінцевими споживачами енергії 
в Україні в 2012 році стали промисловість (майже 34 %), по-
бутовий сектор (32 %) і транспорт (майже 16 %) (рис. 1).
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Незважаючи на незначну питому вагу споживання 
енергоресурсів безпосередньо у будівельній галузі (1 %), 
вона визначає майбутнє енергетичне функціонування жит-
лових будівель, а саме: кількість енергії, яка фактично спо-
живається для задоволення різних потреб (опалення, піді-
грів води, охолодження, вентиляція, освітлення), пов’язаних 
із типовим використанням будинку. Отже, вкрай важливо 
в процесі будівництва житла забезпечити мінімальні те-
пловтрати у будинках за рахунок розроблення та викорис-
тання нових енергоекономічних об’ємно-планувальних 

Рис. 1. Структура кінцевого споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні в 2012 р., % [11]

і конструктивних рішень з високим коефіцієнтом опору 
теплопередачі будівельних матеріалів і виробів, енергое-
фективного устаткування і регульованих, нетрадиційних 
систем енергозабезпечення. Оскільки потреби побутового 
сектору є другими після промисловості за рівнем енергос-
поживання, то саме в житловому будівництві зосереджено 
значний потенціал забезпечення енергоефективності.

Традиційно у структурі кінцевого споживання па-
ливно-енергетичних ресурсів в Україні найбільшою скла-
довою є природний газ. Житлове господарство за обсяга-
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ми споживання природного газу посідає перше місце серед 
галузей народногосподарського комплексу. У 2012 році цей 
обсяг склав 52 % від загального обсягу кінцевого спожи-
вання в країні (рис. 2).

В сучасних умовах Україна повинна якомога швидше 
змінити політику енергоспоживання та енергозабезпечен-

ня, максимально збільшивши обсяги споживання паливно-
енергетичних ресурсів, на які країна багата (вугілля, ядерне 
паливо, відновлювані джерела), і відповідно зменшивши об-
сяги споживання та імпорту природного газу – найбільш до-
рогого та дефіцитного ресурсу.
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Відомо, що підвищити рівень енергобезпеки країни 
можна трьома шляхами: збільшити власне виробництво не-
обхідного ресурсу; диверсифікувати джерела його імпорту; 
зменшити обсяги його споживання. Аналіз показує, що сьо-
годні, практично, єдиним шляхом радикального підвищення 
рівня енергетичної безпеки країни є значне скорочення спо-

Рис. 2. Частка природного газу в структурі кінцевого споживання паливно-енергетичних ресурсів  
в Україні в 2012 р., % [11]

живання природного газу. Частка споживання природного 
газу побутовим сектором України у 2012 році скоротилося 
на 2 в. п. порівняно з 2008 роком, проте вона залишилася 
найбільшою і становила 58,6 %, а частка споживання елек-
троенергії за цей же період збільшилася на 2,3 в. п. і стано-
вила 14,1 % (рис. 3).

Зниження споживання природного газу населенням 
можливе за рахунок більш раціонального його викорис-
тання під дією цінового чинника, заміщення природного 
газу котлами на твердому паливі та електротеплоакумуля-
ційними приладами опалення і гарячого водопостачання, 
розрахованими на переважне використання електричної 
енергії нічних провалів електроспоживання.

Отже, питання забезпечення енергоефективнос-
ті житлових будівель є стратегічним напрямом розвитку 
будівельної галузі в Україні та економіки в цілому. З кож-
ним роком житловий фонд України збільшується (рис.  4), 

Рис. 3. Структура споживання палива та енергії  побутовим сектором в Україні, % [11]

але переважну кількість будинків загальною площею 
922,1 млн м2 побудовано за старими технологіями, які є 
енергозатратними та потребують значних капіталовкла-
день для зменшення енерговитрат на їх експлуатацію.

Щорічно житловий сектор споживає близько 
10  млрд кВт / год. електроенергії, 1,5 млн т вугілля. При 
цьому втрати теплової енергії впродовж року складають 
понад 13 млрд Гкал, що становить 11 % обсягів відпуще-
ної теплової енергії. Найбільші втрати теплової енергії, 
близько 30  % – у житловому фонді та до 25 % – у зовнішніх 
теплових мережах. Тепловтрати житлових будівель склада-
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ють: через зовнішні стіни 30 – 40 %, через вікна і балконні 
двері  – 20 – 30 %, конструкції перекриття – 4 – 6 %, під-
вальні перекриття і цоколі – 3 – 5 % і до 50 % при теплооб-
міні в квартирах [12].

Тому, в першу чергу, для забезпечення енергоефек-
тивності житлового будівництва необхідно на етапі про-
ектування закладати енергозберігаючі технології та нові 
методи енергозбереження (табл. 1).
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Рис. 4. Житловий фонд України [11]

Таблиця 1

 Методи енергозбереження з визначенням їх питомої ваги 
[13]

Методи енергозбереження Питома вага, %

підвищення термічного опору захис-
них конструкцій, в т. ч.:

зовнішні стіни 
підлога, покриття 
вікна 
теплопроводи 

 
53

34,2
10,8

5
2,3

облік споживання тепла і газу, в т. ч.:

квартирний облік теплої води 
квартирний облік тепла та опа- 
лення
квартирний облік газу 

25,6

9,7
 

13,9
2

модернізація інженерного обладнан-
ня, в т. ч.

удосконалення теплових пунктів і  
систем теплозабезпечення
удосконалення теплогенераторів 

 
20,1

4,7
17,4

використання нетрадиційних джерел 
тепла в системах інженерного тепла 
в т. ч.:

використання теплових насосів 
сонячні колектори 

 
 
2

1,3
0,7

всього 100

При скороченні споживання енергії також знижуєть-
ся і забруднення від невідновлюваних енергоджерел (при-
родний газ, нафта, вугілля), створюючи позитивний еко-
логічний ефект як на місцевому рівні, так і у глобальному 
масштабі.

У зв’язку з необхідністю економії енергії і теплоізо-
ляції у країнах ЄС пішли шляхом розробки спеціальних ди-
ректив, призначених для стандартизації в країнах – членах 
ЄС будівельних нормативів з підвищення енергоефектив-
ності будівель. У таблиці 2 надано енергетичну класифі-
кацію будинків згідно з європейськими нормами. Енерго-
ефективність будинку оцінюється величиною втрат тепла 
на 1 м2 площі будинку за опалювальний період або рік (кВт 
год. / м2 рік) або витратами тепла на нагрівання 1м3 об’єму 
будинку за опалювальний період (кВт год. / м3 рік).

Таблиця 2 

енергетична класифікація будинків [12]

енергетичний 
клас енергетична оцінка Показник еА 

(кВт год. / м2 рік)

а+ пасивний до 15

а низькоенергетичний від 15 до 45

в енергоощадний від 45 до 80

С Середньоенергоощад-
ний від 80 до 100

D
Середньоенергоємний 
(задовольняє актуальні 
вимоги)

від 100 до 150

E енергоємний від 150 до 250

F високоенергоємний понад 250

Існуючий житловий фонд нашої країни, згідно з енер-
гетичною класифікацією, належить до найбільш енергоєм-
ного класу F, в той час, як в європейських країнах енергоо-
щадність будинків має клас А та А+.

В Україні, згідно зі стандартом ДБН В 2.6. – 31:2006 
[14], є класифікації енергоефективності будинків (табл. 3) 
та розроблені формули розрахунків питомих витрат, але 
нормативні вимоги орієнтовані переважно на обмеження 
витрат на теплопостачання будівель і потребують приве-
дення до європейських стандартів комфортного прожи-
вання та будівництва пасивних будівель.

Таблиця 3

 Класифікація будинків за енергетичною ефективністю

Класи 
енергетичної 
ефективності 

будинку

Різниця в % розрахункового або 
фактичного значення питомих  

тепловитрат, qбуд, від максимально 
допустимого значення, Emax,  

[(qбуд – Emax)/Emax]100%

A мінус 50 та менше

B від мінус 49 до мінус 10

C від мінус 9 до 0

D від 1 до 25

E від 26 до 75

F 76 та більше

Основною відмінністю вітчизняної нормативної бази 
від європейської для інженерних систем будівель є те, що 
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вітчизняні норми охоплюють проектування та будівництво 
в той час, як європейські встановлюють вимоги з  енергое-
фективності того чи іншого обладнання інженерної систе-
ми та інженерної системи в цілому.

Отже, необхідністю є вирішення важливого питання 
виконання зобов’язань України як повноправного члена 
Енергетичного співтовариства з імплементації у національ-

Таблиця 4

Комплекс заходів щодо збільшення енергетичної ефективності, необхідних до вживання країнами – членами ЄС  
згідно з директивою 2012/27/ЄС [15]

Вимоги Заходи

реконструкція будівель проведення реконструкції мінімум 3 % площ опалювальних будівель, що займають органи 
державної влади

підвищення ефективності 
енергетичної системи

енергетичні компанії, що потрапляють під дію директиви, повинні досягти певного рівня 
енергетичної ефективності процесу виробництва і транспортування енергії. Щорічне зни-
ження загального енергоспоживання на 1,5 % з 2014 по 2020 роки

енергоаудит

організації і компанії, що оперують на енергетичному ринку і є крупними споживачами 
енергії, підпадають під вимоги директиви про необхідність проходження процедури енер-
гоаудиту. процедура енергетичного обстеження має бути проведена не пізніше, ніж через 
три роки з моменту набрання чинності директиви (2012 рік) і повторюватися кожні чотири 
роки кваліфікованими енергоаудиторами

підвищення ефективності систем 
опалювання і кондиціонування 
повітря

до грудня 2015 року завершення і подання Єврокомісії звітів щодо поточного стану справ 
та планів щодо комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, опалювання і 
кондиціонування повітря будівель

розроблення механізмів 
фінансування

органи державної влади повинні розробити і впровадити або використовувати вже 
існуючі механізми фінансування інвестицій у сфері енергетичної ефективності

Загальноєвропейські і національні 
цілі

Зниження енергоспоживання в ЄС на 20 % до 2020 року. кожна з країн повинна встанови-
ти власні цілі щодо збільшення енергетичної ефективності і актуалізувати стратегію кожні 
три роки – в 2014, 2017 і 2020 роках

не законодавство вимог Директиви 2010/31/ЄС «Про енер-
гетичні характеристики будівель». На сьогодні європейські 
країни вже виконують крок уперед щодо врахування ви-
мог нової Директиви про енергоефективність 2012/27/ЄС 
(табл. 4), яка посилює норми Директиви 2010/31/ЄС, при-
скорюючи щорічні темпи підвищення енергоефективності 
будівель країнами – членами ЄС.

Підвищення енергоефективності житлового будівни-
цтва потребує значних капіталовкладень, а тому повин но 
здійснюватись поетапно державою та приватними струк-
турами відносно до яких проводиться політика сприян-
ня інвестиціям. Іншим джерелом фінансування проектів 
енергозбереження є залучення коштів з міжнародних фі-
нансових організацій, найактивнішими з яких є Міжнарод-
ний Банк реконструкції та розвитку (МБРР), Європейський 
банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський ін-
вестиційний банк (ЄІБ), Північна екологічна фінансова 
корпорація (NEFCO).

Європейський досвід державної підтримки заходів із 
термомодернізації житлових будинків надано в табл. 5.

Найбільш доцільним для України є використання 
румунської моделі, за якою держава компенсує відсотки за 
кредитом. Також необхідно розробляти цільові програми 
підтримки банків і працювати з обласними адміністраці-
ями відносно програм компенсації відсотків по кредитам 
і  розглядати інші механізми фінансування проектів з енер-
гоефективності для населення (гранти зі співфінансуван-
ням, револьверні фонди).

Резюмуючи, можна відзначити, що в європейських 
країнах, де спостерігаються значні успіхи у вирішенні пи-
тань енергетичної ефективності, вирішальна роль належить 
державі. Фундаментальні проекти у сфері енергозбережен-
ня в житловому фонді фінансуються більшою мірою з бю-

джетних коштів і різних спеціалізованих фондів. Звичайно, 
сформована нормативно-правова база, що регулює відно-
сини у цій галузі; ще на стадії проектування застосування 
вимог енергоефективності носить обов’язковий характер; 
розвинуті технології будівництва пасивних і активних бу-
динків. Одним із ключових моментів широкого впрова-
дження енергозберігаючих технологій в економіці країн є 
високі тарифи на комунальні ресурси, тоді найменша еко-
номія дає відчутний економічний ефект для споживачів.

Висновки та перспективи подальших наукових 
розробок у цьому напрямі. Отже, для забезпечення енер-
гоефективності житлового будівництва в Україні потрібно 
на державному рівні визначити: законодавчі та нормативні 
вимоги до показників енергоефективності; економічні сти-
мули до підвищення енергоефективності будівель; типові 
технічні рішення з термомодернізації будівель і методи 
оцінювання їхньої енергоефективності.

Головними завданнями для будівельних підприємств 
є: виробництво вітчизняних високоефективних теплоі-
золяційних матеріалів, упровадження енергоефективних 
технологій на стадії будівництва нових житлових об’єктів, 
використання сучасних інженерних мереж і систем, облад-
нання, приладів обліку, а також термомодернізація наявно-
го житлового фонду.

Підвищення енергоефективності житлового будів-
ництва позитивно вплине на вирішення цілої низки ак-
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Таблиця 5

Основні моделі державної підтримки заходів з термомодернізації житлових будинків (європейський досвід) [16]

Країни Механізми та одержувачі допомоги джерела фінансування Строк %

Модель І: «Німецька» (Пільгове кредитування)

німеччина позички державний бюджет 25 років 3 %

Словаччина позички державний бюджет до 15 років 3-8,9 %

Болгарія позички у поєднанні з 20 % гранту кредитні лінії мФо 10 років 10 %

латвія позички
пілотні програми за рахунок кре-
дитів і грантів від німецького уря-
ду (та kfW), державний бюджет

20 років

Модель ІІ: «Польська» (компенсація частини вартості / кредиту)

польща гранти асоціаціям власників і фізич-
ним особам

державний бюджет; позики Світо-
вого банку

до 25 % ви-
трат

чехія
Урядові гранти (600 євро / квартира) 
асоціаціям власників і фізичним осо-
бам

державний бюджет, кошти від 
продажу квот на викиди парнико-
вих газів згідно з кіотським про-
токолом

до 15 років до 40 % ви-
трат

литва Субсидії / гранти асоціаціям власників 
і фізичним особам

державний бюджет та кредитні 
лінії мФо 15, 30, 50 %

естонія

грант на реконструкцію для асоціацій 
власників чи об’єднання квартир 
(більше 3 квартир), для будинків, по-
будованих до 1993 року

державний бюджет (державний 
фонд kredEx)

15, 25, 35 % 
витрат

Модель ІІІ: «Румунська» (компенсація відсотків за кредитами)

румунія

компенсація відсотків за кредита-
ми. величина кредиту не повинна 
перевищувати: 1850 євро (з пдв) на 
квартиру (у випадку асоціації спів-
власників) або 7400 євро (з пдв) (для 
одноквартирних будинків)

10 % – власний внесок бенефіці-
ару, на залишок береться кредит, 
відсотки за яким компенсуються 
з державного бюджету. Банки, що 
беруть участь у програмі, мають 
підтримку

5 років

ROBOR +  
+1,9 %.  

(=4,34 % 
станом на 

01.02.2014)

туальних проблем, а саме: зменшиться вартість експлуа-
тації житлових будинків за умови більш раціонального та 
ефективного використання енергоресурсів, зменшиться 
енергозалежність країни від імпорту дефіцитних паливно-
енергетичних ресурсів, активізуються процеси викорис-
тання альтернативних джерел енергії, покращаться еконо-
мічні умови розвитку України.
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