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РЕЗЮМЕ 

Оціночне дослідження, представлене у цьому звіті, було замовлене з метою 
надання розуміння про реальний вплив застосування двох нових 
пріоритетних положень щодо підвищення енергоефективності будівель, які 
були визначені Міністерствомa та розроблені в рамках Завдання 1 цього 
Проектуb. Це такі пріоритетні положення: 

1. Положення про вираження та документування енергетичних 
характеристик та енергетичних рейтингів будівель згідно стандартів EN 
15 603 та EN 15217 

2. Положення з методикою для розрахунку використання енергії для 
опалення та ГВП, згідно стандарту ISO 13790 

Розуміння виду та масштабу впливу цих двох положень в основному на 
вартість будівництва, потенціалу можливого енергозбереження, інших 
переваг, а також можливих недоліків мають важливе значення для 
визначення суми технічної допомоги ЄБРР, оцінки загального впливу на 
макроекономіку, а також для оцінки рівня фінансування, необхідного для 
дотримання цих положень. З точки зору банківської галузі також важливо 
зрозуміти масштаби фінансових ресурсів, необхідних для запровадження 
енергоефективності у житлових будівлях на рівні проектів та в основному на 
національному рівні. 

Оцінка включала огляд найактуальнішихc статистичних даних будівельної 
галузі щодо житлового фонду та фонду інших будівель, його розподілу за 
типами і розташуванням, а також останні темпи нового будівництва. Аналіз 
впливу пріоритетних положень на вартість будівництва розглянув кілька 
елементів заходів з підвищення енергоефективності, які будуть здійснюватися 
власником будівлі для дотримання цих нових положень. Зокрема, аналіз 
витрат/вигод розглядав реальну, поточну ринкову вартість, наявність 
необхідних заходів енергоефективності, а також їх потенціал 
енергозбереження. 

Ця оцінка є частиною більш широких зусиль, які підтримує ЄБРР для 
поліпшення енергоефективності будівель в Україні шляхом створення попиту 
на інвестиції у більш ефективні обладнання та матеріали. Ці зусилля 
підтримують введення більш вимогливих стандартів енергоефективності та 
готують створення сприятливих умов через регуляторну підтримку та 
інформування громадськості. Оціночне дослідження ринкуd у житловому 
секторі, що було підготовлене раніше, надало значний обсяг докладної 
інформації, на яку також є посилання у цьому звіті. 

 

 

                                                
a
 «План розробки норм та стандартів для запровадження Європейських норм енергоефективності у 

будівлях» від 04.10.2011. 

b
 «Завдання 1: Допомога у розробці вторинного законодавства щодо енергоефективності будівель», 

січень 2012 р. 

c
 Остання офіційна статистика наявна за 2010 рік, була опублікована у 2011 р. 

d
 «Оцінка ринку житлового сектору України: правові, регуляторні, інституційні, технічні та фінансові 

міркування», ЄБРР, 2011 р.   



 

Рамковий контракт FC474/EBSF-2010-08-124F 
 

9 

Огляд будівельного сектору 

Огляд будівельного сектору надав інформацію про загальні цифри житлового 
фонду та поточні обсяги та тенденції у будівництві нового житла. Така 
інформація необхідна для оцінки майбутніх темрпів будівництва та для 
визначення потенціалу реконструкції будівель. Офіційна українська 
статистика щодо житла говорить, що загальна кількість будівель в Україні 
сягає 10159636; з них 82471 будівель мають більше п’яти (5) поверхів; 9794 
будівель - гуртожитки; 629204 будівель незаселені. Решта 9438167 будівель – 
це споруди, що мають п’ять чи менше поверхів та односімейні будинки.  
Статистика за останні 20 років демонструє стабільний ріст загальної площі 
житлового фонду. Загальна житлова площа зросла з 1015 млн. м2 у 2001 р. 
до 1079,5 м2 у 2011р., а середній щорічний ріст складає 9150000 м2, або 
0,63% на базі рівня 2001 р.  

Вивчення енергетичного балансу України показує, що житловий фонд є 
значним споживачем енергії при загальному енергоспоживанні (у 2010 р.) у 
289 млн. МВт/г, що дорівнює 24,8 млн. т.у.п. (тон умовного палива). Згідно 
інформації Міжнародного енергетичного агентства (IEA), споживання енергії у 
житловому секторі у 2008 р. склало 272 млн. МВт/г, що означає 3,1% річного 
приросту. Цей приріст вищий за річний ріст житлової площі нового 
будівництва на 0,81% за той самий період, і може бути ознакою подальшого 
погіршення енергоефективності існуючих будівель.  

Вартість будівництва будівель 

Нові положення в першу чергу впливатимуть на вартість будівельних 
елементів, таких як вікна, двері та теплоізоляційні матеріали. Положення 
матимуть незначний вплив на вартість робочої сили на початковому етапі 
реалізації. Реалізація положень викличе додаткові витрати, такі як 
проведення енергетичних аудитів та сертифікації енергоефективності 
будівель, а також процес моніторингу. Поточні будівельні витрати на існуючі 
будівельні матеріали та елементи послужили основою для оцінки впливу від 
дотримання нових положень. При огляді поточних витрат також було взято до 
уваги, що енергоефективні продукти були вже певною мірою представлені на 
ринку і вже застосовувалися. Для оцінки впливу на вартість будівництва 
будівель було застосовано підхід оцінки впливу на вартість репрезентативної 
будівлі. Фактична вартість і доступність всіх елементів були отримані від 
постачальників в Україні за даними по значних покупках. Можна зробити 
висновок, що в той час як ціни на вироби з високою енергетичною 
ефективністю трохи вищі, ніж середні ціни в інших країнах Східної Європи, 
цінові рівні є помірними. Був також зроблений висновок, що всі елементи для 
поліпшення енергоефективності у будівлях наявні в достатній кількості і від 
багатьох постачальників і, вірогідно, зможуть задовольнити попит, який буде 
створений новими положеннями. 

Вплив пріоритетних положень на вартість будівництва 

Вплив пріоритетних положень на вартість будівництва оцінювався через 
визначення базової лінії витрат та збільшення витрат на будівництво та 
реконструкцію на один м2 репрезентативної будівлі. Тоді результати були 
перенесені на річні обсяги будівництва у випадках нового будівництва, та на 
населення житлових будинків, що стосувалося реконструкції.  
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Згідно офіційно доступних данихe, поточна вартість будівництва у регіонах 
України коливається від середнього рівню по країні у 463 євро/м2 до 
максимум +16% для найдорожчого будівництва у місті Києві. Вартість 
енергоефективних елементів – вікон, теплоізоляції та системи опалення 
складає лише 15,2% загальної вартості будівництва. У випадку реконструкції 
вартість тієї частини реконструкції, що має відношення до 
енергоефективності, зі стандартними ефективними елементами оцінена на 
рівні 138 євро/м2. 

Вплив нових пріоритетних положень на нове будівництво виявився на рівні 
близько 24,53 євро/м2 або 5,3% росту витрат. Такий ріст повністю вписується 
у коливання вартості будівництва у регіонах і можна цілком припустити, що він 
не матиме значного впливу на загальний ринок житла. 

Вплив нових пріоритетних положень на вартість реконструкції для існуючих 
будівель, якщо розглядати лише енергоефективні елементи, буде більш 
значним. Вартість реконструкції зростатиме на 49,91 євро/м2 або 40,9%. Така 
збільшена вартість пояснюється потребою у вартісній заміні внутрішніх систем 
теплопостачання та потребою в елементах заданого розміру. Однак, як буде 
показано далі у звіті, збільшення вартості реконструкції призводить до значної 
економії енергії та коштів. Припускається, що вплив пріоритетних положень на 
вартість проектування буде незначним. Протягом першого етапу 
проектувальники залежатимуть від кривої набуття кваліфікації, що буде 
поступово зменшуватися. Навіть під час періоду кривої набуття кваліфікації 
вплив на вартість буде незначним. Якщо припустити зростання рівню зусиль 
приблизно на 10%, така вартість збільшить загальну вартість будівлі менш ніж 
на 1,8  євро/м2 або 0,38%. У випадку реконструкції збільшення вартості 
складатиме 0,21 євро/м2 або 0,2%. 

Вартість сертифікації та перевірки дотримання, а також періодичні перевірки 

котлів та вентиляційного обладнання чітко залежатимуть від виду 

сертифікації, методики розрахунку, необхідної частоти, наявності 

сертифікаційних інструментів та інших вимог, встановлених новими 

положеннями. 

Нещодавнє дослідження, проведене групою експертів з країн-членів, 

відповідальних за реалізацію Директиви EPBD на своїх національних рівняхf, 

показало, що середня вартість сертифікації житлових будівель складає 200-

600 Євро за будинок. Вартість сертифікації нежитлових будівель може суттєво 

коливатися від 200 євро за невеличкі та прості будівлі до 20000 євро за великі 

та складні будівлі. Основні фактори, які впливають на ціну сертифіката, - це 

досвід аудитора, використана методика, розмір та геометрія будівлі, 

характеристики системи ОВК 

Вплив нових пріоритетних положень на вартість на рівні будівельного сектору 
оцінювався для нових будівель на базі середньої загальної житлової площі, 
яка щорічно вводиться в експлуатацію в Україні в обсягах 9,15 млн. м2, 
включаючи багатоквартирні будинки та односімейні будинки. Трьохрічний 
період відтермінування був дозволений для будинків на стадії будівництва та 
для вже виданих дозволів на будівництво, з повним дотриманням вимог на 
п’ятий рік. Розрахунки впливу на вартість представлені у Таблиці 1.      

                                                
e
 Офіційні дані про вартість будівництва згідно Наказу Міністра регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства № 52 від 10 лютого 2012 р. 

f
 Практичні дії з енергетичної ефективності будівель (EPBD CA), 2011 р. 
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Таблиця 1:  Вплив нових положень на вартість нового будівництва в 

Україні  

Рік 

% 
дотримання 

кожного 
року 

Нове будівництво в середньому за п’ять 
років тис.м

2
 

Зростання вартості, 
пов’язане з положеннями 

щодо 
енергоефективності  

Багатоквартирні 
будинки 

Індивідуальні 
будинки 

Всього 

4059 5091 9150 
тис. 

євро/рік 
 ( 000) 

грн./рік 

1 1% 40,6  50,9  91,5  €   2245  23572 грн. 

2 10% 405,9  509,1  915,0  €   22447  235694 грн. 

3 40% 1623,7  2036,5  3660,1  €   89786  842753 грн. 

4 80% 3247,3  4072,9  7320,3  €   179573  1885516 грн. 

5 100% 4059,2  5091,1  9150,3  €   224466  2356893 грн. 

 

 

Вплив на вартість нових положень на реконструкцію існуючих будівель на 

рівні будівельного сектору залежатиме здебільшого від обсягів реконструкції. 

Для визначення впливу на вартість протягом наступних п’яти років розрахунок 

рівнів дотримання вимог базувався на припущенні, що більша частина 

реконструкцій виконуватиметься у будівлях, збудованих до 1980 р., саме 

через їх вік, стан та низькі вимоги до енергоефективності, що містилися у 

нормах, які діяли до 1980 р. Також був дозволений такий самий трьохрічний 

період відтермінування. Розрахунки впливу на вартість представлені у 

Таблиці 2.   

 

Таблиця 2:  Вплив нових положень на вартість реконструкції будівель в 

Україні 

Рік 

Збудована житлова площа тис. м
2 
 Кумулятивну зростання 

вартості, пов’язане з 
положеннями щодо 

енергоефективності, за 
5-річний період  

 

Збудовано до 1980 р. Після 1980 р. Індивідуальні будинки Всього 

Кумулятивне 
проникнення 

414452 
Кумулятивне 
проникнення 

94490 
Кумулятивне 
проникнення 

570561 1079503 

% щорічно  тис. м
2
 % щорічно тис. м

2
 % щорічно тис. м

2
 тис. м

2
 

Reconstructed floor area тис. m2 тис. євро тис. грн. 

1 0,3% 1243  0,1%  94  0,1% 571  1908  €   95244  1000062 

2 0,9% 3730  0,3% 283  0,3% 1712  5725  €   285732  3000186 

3 2,4% 9947  0,5% 472  0,6% 3423  13843  €  690854 7253967 

4 3,9% 16164  0,7% 661  0,9% 5135  21960  €1095977 11507758 

5 5,9% 24453  1,1% 1039  1,5% 8558  34050  €1699378  17843469 

 

Аналіз витрат та переваг 

Був проведений економічний/фінансовий аналіз для оцінки витрат та переваг 

інвестування в енергоефективність при реконструкції існуючих житлових 

будівель. Результати показують, що інвестиції, зроблені в енергоефективність 

за поточних умов/припущень, матимуть чисту дисконтовану вартість у 1256 
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млн. євро [13193 млн. грн.] та дисконтовану норму прибутку у 13,6%. 

Основні параметри, що впливають на результати оцінки, – це вартість енергії 

та реальна вартість інвестицій. Вплив цих двох параметрів був перевірений 

аналізом чутливості. Аналізи показують, що збільшення ціни на енергію на 

25% до 24,6 євро/МВт/г [258 грн./МВт/г] призведе до норми повернення 

інвестицій трохи нижче 20%. Подібний ефект буде досягнутий при зниженні 

вартості інвестицій приблизно на 20%. 

Вплив пріоритетних положень на використання енергії, комфорт та інші 
переваги 

Використання енергії 

Потенціал енергозбереження, яке буде досягнуто при реалізації нових 

положень у новозбудованих будівлях, був оцінений з урахуванням 

кліматичних зон та застосованих заходів енергозбереження. Потенціал 

енергозбереження був розроблений з використанням програмного 

забезпечення для моделювання теплового навантаженняg.  

Представлені розрахункові дані для нового будівництва припускають, що 

повний потенціал енергозбереження буде досягнутий на п’ятий рік, коли річне 

енергозбереження складе 1196000 МВт/г. При поточній ціні на тепло від 

підприємств ЦТh це дорівнює щорічній економії коштів у приблизно 23560000 

євро. Просте повернення коштів через приблизно 9,5 років навряд чи 

виправдає або сприятиме інвестиціям, і в такому випадку суворіші положення 

мають дуже позитивний вплив на енергозбереження та на захист 

довкілля. 

Короткий виклад результатів щодо загального потенціалу енергозбереження 

при новому будівництві, що буде створений новими положеннями, 

представлений у Таблиці 3:  

Таблиця 3:  Розрахований потенціал енергозбереження для нового 

будівництва 

Рік  

Розрахований потенціал енергозбереження, ринок нових будівель  

На базі загального потенціалу річного енергозбереження    
[МВт/г] : 1195962  

Річне 
проникненн

я 

Кумуляти
вне 

проникне
ння 

Енергозб
ереження 

Вартість економії 

Кумулятивне 
збільшення 

вартості завдяки 
новим положенням 

  % % МВт/г/рік 
тис. 

євро/рік 
тис. 

грн./рік 
тис. 
євро 

тис. грн. 

1
й
 1% 1% 12000  236  2478 2245 23572 

2
й
 9% 10% 119600  2356  24738 22447  235693 

3
й
 30% 40% 478400  9424  98952 89786  942753 

4
й
 50% 80% 956800  18848  197904 179573  1885516 

5
й
 20% 100% 1196000  23560  247380 224466  2356893 

 

                                                
g
 Програмне забезпечення EAB компанії ENSI Energy Saving International. 

h
 19,70 євро/МВт/г, «Звіт про модернізацію галузі ЦТ в Україні, облік тепла та виставлення рахунків на 

базі споживання», Світовий банк, 2012 р. 
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Розраховані дані для реконструкції будівель припускають, що на п’ятий рік 

річний рівень проникнення при реконструкції досягне близько 3%i всього 

фонду будівель. Річне енергозбереження на цьому рівні досягне 11181000 

МВт/г, відображаючи загальну вартість у 220266000 євро.  Протягом перших 

п’яти років інвестиції у розмірі 1699378000 євро призведуть до простого 

періоду окупності у близько 7,7 років. Такий період окупності навряд чи стане 

сильною мотивацією для необхідних інвестицій. Збільшена 

енергоефективність, якої вимагають нові положення, матиме дуже 

позитивний вплив на енергозбереження та на захист довкілля. Короткий 

виклад результатів щодо загального потенціалу енергозбереження на ринку 

реконструкції будівель, що буде створений новими положеннями, 

представлений у Таблиці 4. 

 

Таблиця 4:  Потенціал енергозбереження при реконструкції житлових 

будівель 

Рік 

Розрахований потенціал енергозбереження, ринок реконструкції будівель 

На базі загального потенціалу річного енергозбереження    
[МВт/г]: 131541294  

Річне 
проникнен

ня 

Кумулятив
не 

проникнен
ня 

Енергозбе
реження 

Вартість економії 

Кумулятивне 
збільшення 

вартості завдяки 
новим положенням 

  % % МВт/г/рік 
тис. 

євро/рік 
тис. 

грн./рік 
тис. 
євро 

тис. грн. 

1
й
 0,5% 0,50% 657706  12957  136048 95244  1000062 

2
й
 1% 1,50% 1973119  38870  408135 285732  3000186 

3
й
 2% 3,50% 4603945  90698  952329 690854  7253967 

4
й
 2% 5,50% 7234771  142525  1496512 1095977  11507758 

5
й
 3% 8,50% 11181010  220266  2310693 1699378  17843469 

 

Комфорт 

Введення нових пріоритетних положень допоможе пом'якшити одну із 

найвідоміших проблем у багатьох багатоквартирних будинках в Україні, 

особливо в тих, що підключені до системи централізованого теплопостачання, 

- тепловий комфорт у приміщеннях нижче за стандартний. У той час, як норми 

вимагають підтримання в приміщенні конкретної температуриj, підприємства 

ЦТ часто знижують температуру водопостачання для зменшення витрат 

палива, а також вартості експлуатації. Це також є однією з головних причин, 

чому підприємства ЦТ "не поспішають" встановлювати лічильники тепла. В 

результаті багато квартир не догріваються, а їх мешканці або страждають від 

низької температури, або використовують інші способи опалення, такі, як 

кімнатні електрообігрівачі. Поліпшення енергетичної ефективності будівель 

дозволить поліпшити і внутрішні умови. 

                                                
i
 Припускається 2% рівень проникнення після п’ятого року. 

j
 Як правило, не менше 18-20°C. 
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Кілька наукових дослідженьk досліджували вплив внутрішнього теплового 

комфорту на зниження продуктивності, збільшення тривалості хвороб, 

відвідування медичних установ та пов'язаних з цим витрат. Відхилення 

температури в приміщенні на +/- 6°C від базової температурі 21°С призводило 

приблизно до 30% втрати продуктивності і до 8%-12% збільшення тривалості 

нездужання. 

Іншою, не менш важливою проблемою є низький рівень теплоізоляції 

зовнішніх стін і низька енергоефективність вікон і дверей. Холодні зовнішні 

стіни, особливо у місцях теплових мостів, сприйнятливі до плісняви, що 

створює високий ризик легеневих захворювань, особливо у дітей. 

Низькоефективні вікна, в тому числі балконні двері, особливо в старих 

будівлях викликають збільшення неконтрольованого проникнення повітря і 

холодних протягів, які можуть завдати істотного дискомфорту. Більш жорсткі 

вимоги з енергетичної ефективності будівлі, що вводяться новими 

положеннями, будуть економити енергію, а також мати важливий позитивний 

вплив на внутрішні умови і поліпшення теплового комфорту. Інші дослідженняl 

показують, що теплоізоляція існуючих будинків привело до підвищення 

самооцінки здоров'я, зменшення задишки, зменшення втрачених днів у школі 

та на роботі, а також скорочення візитів до терапевтів, при цьому також 

спостерігалася тенденція до зменшення кількості госпіталізацій з приводу 

респіраторних захворювань. 

 

Зменшення викидів CO2  

Енергозбереження, що досягається введенням та застосуванням нових 

положень для нового будівництва та для значних реконструкцій існуючих 

будівель, призведе до зниження забруднення повітря від установок генерації 

тепла та електроенергії. Розрахунки, що базуються на зниженні рівня 

використання енергії, показують, що щорічні викиди CO2 обсягом 5322098 

тон будуть зменшені, що означає близько 1,1% всього виробництва CO2 в 

Україні від викопного паливаm. 

Обсяг зниження CO2 базується на припущенні, що на п’ятий рік після введення 
положень 100% новозбудованих будівель відповідатимуть вимогам, а рівень 
проникнення при реконструкції існуючих будівель складатиме 8,5%.  

Зменшення імпорту енергоносіїв 

Зменшене використання енергії відобразиться також в імпорті енергоносіїв. 
Тепло для житлового фонду у великих населених пунктах подається 
системами централізованого теплопостачання з ТЕЦ та/або індивідуальними 
котлами у будинках. За відсутності офіційної статистики про споживання газу 
житловим фондом важко визначити правильну комбінацію видів палива для 
теплопостачання у житлових будинках. Тому було зроблено припущення, що 
енергозбереження завдяки новим положенням знизить споживання лише 

                                                
k
 «Оцінка втрати продуктивності у будівлях з кондиціонуванням повітря з використанням індексу 

PMV», Р. Косонен, Ф. Тан,  Енергія та будівлі, 2004 р. 

l
 Хауден-Чепмен: «Вплив теплоізоляції існуючих будинків на мінливість стану здоров’я», MBJ, 2007 р. 
m
 «Національні викиди CO2 від спалення викопного палива, виробництва цементу та спалювання 

попутного газу: doi 10.3334/CDIAC/00001_V2011», червень 2011 р., Центр аналізу інформації про 
вуглекислий газ, Національна лабораторія Оук Рідж. 
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природного газу. Також згідно припущення через п’ять років імпорт газу буде 
знижено на 1303 млрд. м2 щорічно, тобто 3,54% загального імпорту газу. 

Серед інших переваг від запровадження пріоритетних положень буде 
створення нових робочих місць для сертифікації, моніторингу та 
адміністрування енергоефективності будівель на рівні до 2000 робочих місць 
по всій країні, а також покращання ринкових рівнів проникнення для 
енергоефективних продуктів. 

Вплив на фінансування енергетичної ефективності 

Ринок реконструкції будівель дуже великий, теоретично він складається з 
1079000000 м2 житлової площі, або 10159600 будівель. Багато з цих 
будівель в якийсь момент підлягатимуть реконструкції внаслідок рішення, 
обумовленого рядом причин. Для кількісної оцінки впливу положення на 
реконструкцію житлових будинків використовувався той самий рівень 
проникнення на ринок, що був розроблений для оцінки ринкуn. Перехідний 
період був прийнятий на п'ять років і було зроблено припущення про 
майбутній рівень проникнення для реконструкції на рівні 2% на рікo. 

Нові положення приведуть до істотної потреби в капіталі, особливо при 
реконструкції житлових будинків, починаючи від приблизно 2,5 млн. євро 
протягом першого року після введення положення до близько 224 млн. 
євро на п'ятий рік. Це створює широкі можливості для банківського сектору, 
в тому числі банків розвитку, місцевих комерційних банків і, можливо, для 
приватних інвестицій. 

Ринок нового будівництва менший за порядком величин, і дуже ймовірно, що 
не буде створювати можливостей для фінансування за рахунок кредитів, при 
відносно низьких додаткових витратах і буде фінансуватися, швидше за все, 
як частина всього будівництва. 

Висновки 

Введення нових пріоритетних положень є позитивним кроком на шляху 
підвищення енергоефективності та досягнення високої енергоефективності 
в житлових будівлях. Це особливо актуально в Україні, де ціни на енергію для 
населення є відносно низьким, а інвестиції, необхідні для досягнення економії 
енергії, мають довгий термін окупності. За таких умов реалізація заходів з 
підвищення енергоефективності не може виправдовуватися лише 
економічними показниками. 

Введення нових пріоритетних положень призведе до істотної економії 
енергії, дозволить знизити залежність від імпорту енергоносіїв, і матиме 
численні позитивні соціально-економічні та екологічні наслідки, які включають 
підвищений комфорт і в багатьох випадках покращання умов для здоров'я в 
квартирах, скорочення викидів CO2, створення робочих місць і поліпшення 
умов житлових будинків. 

Введення нових пріоритетних положень значно збільшить активність в 
реалізації енергоефективності в житлових будинках, а також призведе до 
підвищення попиту на фінансування. Це, в свою чергу, створить виняткову 
можливість для банківської галузі розробити такі фінансові продукти, які 
будуть запропоновані клієнтам-мешканцям для здійснення реконструкції. 

                                                
n
 «Оцінка ринку, житловий сектор України, правові, регуляторні, інституційні, технічні та фінансові 

міркування», ЄБРР, 2011 р.   

o
 2% проникнення на ринку реконструкції означає, що «повна» реконструкція існуючих житлових 

будинків триватиме 40-50 років, що є дещо песимістичною точкою зору.  
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Однак, є кілька серйозних питань, які необхідно вирішити для належного 
здійснення реконструкції будівлі: 

 Найбільш занедбаними спорудами з найвищим енергоспоживанням на 1 

м2 є багатоквартирні будинки. Для полегшення інвестування у 

підвищення енергоефективності таких будівель необхідно досягти за 

допомогою навчання та громадських освітніх кампаній зі створення 

належно функціонуючих об’єднань власників (ОСББ) та створення їх 

зацікавленості в обслуговуванні та експлуатації потреб своєї будівлі. 

Мешканці, посадові особи органів влади та місцеві банки одержать 

вигоду від збільшення обізнаності щодо переваг та вимог, пов’язаних з 

енергоефективністю, інвестицій та кредитування для 

енергоефективності, та шляхів підтримки зусиль з реконструкції через 

цільову державну діяльність. 

 Наявність коштів. Місцеві банки пропонують житловому сектору в Україні 

зовсім мало продуктів для енергоефективних проектів. Необхідно 

створити варіанти фінансування з прийнятними ризиками для кредитора 

та прийнятними умовами для позичальника.  

Індивідуальні будинки в Україні складають більше 52% від загального обсягу 

житлового фонду і, таким чином, пропонують значний потенціал ринку для 

інвестицій в енергоефективність. За нинішньої ситуації в Україні щодо 

правового статусу та низької ініціативності ОСББ, індивідуальні будинки 

пропонують хороший потенціал для фінансування енергоефективності і 

повинні стати головною метою для кредитних установ. Очікується, що питання 

ОСББ буде вирішено найближчим часом і тоді багатоквартирні будинки 

стануть життєздатним ринком для фінансування енергоефективності. 
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1. ВСТУП 

1.1 ПЕРЕДУМОВИ 

Цей звіт був підготовлений в рамках діяльності ЄБРР на підтримку зусиль 
уряду зі сприяння інвестиціям в енергоефективність житлового сектору в 
Україні. Основною метою зусиль, представлений у цьому звіті, є оцінка 
національного впливу нових Пріоритетних положень на будівельну галузь та 
житловий сектор відносно: 

 Додаткових витрат як для нових, так і для існуючих будівель, 
пов’язаних із запровадженням підвищених вимог до 
енергоефективності;  

 Додаткових витрат, пов’язаних із сертифікацією енергоефективності 
будівель та регулярними перевірками;  

 Переваг від зниження енергоспоживання, покращання експлуатації та 
обслуговування будівель, включаючи зменшення забруднення 
повітря, зниження імпорту енергоносіїв та інші види соціально-
економічного впливу.  

Два нових пріоритетних положення (надалі – «Положення»), на яких 
зосереджені зусилля ЄБРР: 

1. Положення про вираження та документування енергетичних 
характеристик та енергетичних рейтингів будівель згідно стандартів EN 
15 603 та EN 15217 

2. Положення з методикою для розрахунку використання енергії для 
опалення та ГВП, згідно стандарту ISO 13790 

Очікується, що введення нових положень збільшить частку на ринку більш 
дорогих енергоефективних продуктів, тим самим збільшуючи витрати на 
будівництво. У свою чергу, це призведе до підвищення економії енергії. 
Реалізація заходів з підвищення енергоефективності створить попит на 
фінансові ресурси, що стануть доступними для галузі нового будівництва, і 
особливо для великого ринку реконструкції житлових будівель. 
Використовуючи досвід успішного підходу для забезпечення фінансування 
енергоефективних проектів у житловому секторі інших країн, ЄБРР може бути 
у змозі допомогти Україні у вирішенні одного з найскладніших питань - 
скорочення залежності від імпорту енергоресурсів та реконструкції старого 
житлового сектору з дуже високим енергоспоживанням. 

Результати цього дослідження забезпечують всебічний аналіз впливу нових 
пріоритетних положень на енергоефективність будівель. Оцінка стосується 
впливу на вартість будівництва, як у будівництві нових будинків, так і 
реконструкції існуючих будівель, а також кількісно оцінює переваги від 
додаткових витрат. 

 

1.2 СТРУКТУРА ЗВІТУ 

Звіт складається з семи (7) розділів, що описують процес оцінки та надають 
інформацію, необхідну для повного розуміння впливу нових положень.  

Розділ 2 містить статистичний огляд сектору житлових будівель України 
станом на 2010 рік. Тут наводяться дані про поточну будівельну діяльність, що 
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використовуватимуться як база для прогнозування майбутніх темпів 
будівництва; а також наведено короткий огляд потреби будівель в енергії. 

Розділ 3 наводить інформацію про поточну вартість та наявність 
енергоефективних продуктів (до запровадження нових положень), що можуть 
використовуватися у новому будівництві та при реконструкції існуючих 
житлових будівель.  

Розділ 4 описує методологію, використану для аналізу впливу нових 
положень на будівельну галузь, що стосується витрат на будівництво нових 
будівель та на реконструкцію, а також витрат на проектування, сертифікацію 
та перевірки.   

Розділ 5 містить результати аналізу впливу нових положень на зменшення 
енергоспоживання, збільшення комфорту у приміщеннях, а також наводить 
інформацію про енергозбереження завдяки енергоефективних заходам, 
вжитим під впливом нових положень.   

Розділ 6 описує інші переваги та позитивний вплив нових положень на 
зменшення викидів CO2, скорочення імпорту енергоносіїв та створення нових 
робочих місць. 

Розділ 7 описує потенційний вплив пріоритетних положень на фінансування 
енергоефективних заходів у житловому секторі та можливості для 
банківського сектору долучитися до процесу фінансування енергоефективних 
проектів. 
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2. ОГЛЯД БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

Прийняття і реалізація нових положень, пов'язаних з енергоефективністю 

будівель, ймовірно, чинитиме безпосередній вплив на вартість будівництва 

житла та будівельну галузь в цілому. Щоб визначити загальний вплив цих 

положень, було зібрано статистику будівельної галузі в Україні та поточної 

будівельної діяльності в якості основи для визначення впливу нових положень 

на будівельну галузь та житловий сектор з точки зору витрат, а також на попит 

на енергію з боку будівельної галузі. 

2.1 БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 

Розширений огляд статистики будівельної галузі було виконано під час 
Дослідження з оцінки ринкуp. У цьому розділі наводиться оновлена  
статистична інформація згідно останньої наявної річної статистики. Офіційна 
статистика для будівельної галузі в Україні визнає три основні категорії 
будівель, за якими збирається статистична інформація: 

 Житлові будівлі (житловий фонд); 

 Громадські будівлі; 

 Промислові будівлі. 
 

Промислові будівлі знаходяться за межами розгляду цього звіту в зв'язку з їх 
особливим ставленням до розміщених технологій, процесу виробництва, і 
перебуванням на балансі юридичних осіб, на що положення не впливатимуть 
жодним чином. З цієї причини у цей звіт включені лише житлові та громадські 
будівлі. 

Така класифікація будівель і наявність даних по будівлях не відповідають 
Директиві ЄС 2010/31/EU (EPBD Додаток I, розділ 5), таким чином, огляд 
будівельної галузі слідує класифікації, за якою наявні дані. 

2.1.1 Житловий фонд 

Офіційна статистика України надає інформацію про житловий фонд у трьох 
категоріях: 

 Багатоквартирні будинки з п’ятьма (5) та більше поверхами 

 Гуртожитки 

 Незаселені будинки 
 

На жаль, українська статистика не розрізняє індивідуальні будинки та 
багатоквартирні будинки. Це лише інформація про кількість житлових будинків 
у п'ять поверхів і вище, гуртожитків, нежитлових будівель, а також загальну 
кількість будівель. Можна припустити, що різниця між загальною кількістю 
будівель, за вирахуванням суми перерахованих категорій, і є кількістю 
індивідуальних будинків і багатоквартирних будинків з менш ніж п’ятьма (5) 
поверхами. За даними офіційної статистики загальна кількість будівель в 
Україні становить 10159636, з яких 82471 будинок мають більше, ніж п'ять (5) 
поверхів; 9794 будівель – це гуртожитки; 629204 будинків незаселені. Решта 
9438167 будівель складаються зі споруд, що мають п'ять поверхів та менше, а 

                                                
p
 «Оцінка ринку житлового сектору України, правові, регуляторні, інституційні, технічні та фінансові 

міркування», ЄБРР, 2011 р.   



 

Рамковий контракт FC474/EBSF-2010-08-124F 
 

20 

також індивідуальними будинками. Детальна інформація на основі 
статистичних даних за 2010 рік наводиться в Додатку 4. 

Розподіл житлових будинків в Україні за роками будівництва і для кожного 
регіону за станом на 1 січня 2011 р. наведено у Додатку 5 та Графіку 2-1: 

Графік 2-1: Розподіл житлового фонду України за роками спорудження 

 
 (Джерело [1]) 

 

Посилаючись на Наказ № 215 від 30.09.1998 Державного комітету 
будівництва, архітектури та житлової політики України, Державний комітет 
статистики України в «Статистичному бюлетені за 2011 рік» вирізняє шість (6) 
класів житлового фонду. Класи житлового фонду коротко описані в Додатку 3. 
Розподіл житлових будинків України за класамиq  і для кожного регіону за 

станом на 1 січня 2011 р. наведено у Додатку 5 та Графіку 2-2: 

 

Графік 2-2: Розподіл житлового фонду України за класами 

 

                                                
q
 Визначення класів житлових будівель коротко представлено у Додатку 3. 
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  (Джерело [1]) 
 

Статистика за останні 20 років показує стійке зростання загальної площі 
житлового фонду. Загальна площа збільшилася з 1015 млн. м2 у 2001 р. до 
1079,5 млн. м2 у 2011 р., із середньорічним приростом в 0,63% від рівня 2001 
р. Тенденція зростання загальної площі житлового фонду в період 1990-2010 
рр. показана на Графіку 2-3: 

Графік 2-3: Ріст загальної площі житлового фонду з 2001 по 2010 р. 

 
(Джерело [1]) 
 
Дані про житловий фонд, введений в експлуатацію протягом останнього 
десятиліття, наведено у Додатку 8. Тенденція зростання загальної площі 
житлових будівель в період 2000-2011 рр. показана на Графіку 2-4: 
 

Графік 2-4: Динаміка введення в експлуатацію житлової площі будівель 

    
(Джерело [2]) 
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2.1.2 Громадські будівлі  

Згідно державних регуляторних норм різні види громадських будівель 

розподіляються на такі категорії: 

 будівлі дошкільних закладів;  

 будівлі середньоосвітніх закладів;  

 лікарні;  

 спортивні заклади;  

 будівлі рекреаційного, культурного та релігійного призначення;  

 будівлі закладів торгівлі та обслуговування, ресторани; 

 будівлі закладів побутового обслуговування;  

 будівлі закладів соціального забезпечення; 

 будівлі науково-дослідних інститутів, проектів та соціальних 
організацій, адміністративних установ, офісні будівлі; 

 будівлі закладів транспорту, призначені для безпосереднього 
обслуговування населення; 

 будівлі комунальних підприємств; 

 будівлі загального призначення та комплекси, що включають 
багатоцільові будівлі. 

Ці 11 основних груп громадських будівель мають різні соціальні статуси. 

Нижченаведені групи громадських будівель представляють найбільший 

інтерес з точки зору впливу енергозбереження на державний бюджет, 

оскільки вони знаходяться у державній та муніципальній власності:  

1 – дошкільні, загальноосвітні та вищі навчальні заклади; 

2 – будівлі науково-дослідних інститутів, проектів та соціальних 
організацій, адміністративних установ;  

3 – лікарні. 

Інші групи включають приватну власність. А тому такі будівлі можна віднести 
до категорії «комерційних». Однак, будівлі з третьої групи також можуть бути 
класифіковані як комерційні - це  будівлі санаторіїв, інтернатів, приватних 
медичних закладів. Це ж можна сказати і про будівлі другої групи – це ряд 
приватних проектів та науково-дослідних інститутів, які за власний рахунок 
експлуатують будівлі. 

Статистичні дані в Україні збираються лише за цими трьома групами 

громадських будівель. Дані про введення в експлуатацію громадських 

будівель див. у Додатку 8.  

 

2.2 ПОТОЧНА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2.2.1 Житловий фонд 

Станом на 1 січня 2011 р. житловий фонд України налічував 10795 млн. м2 
загальної площі. Житловий фонд у містах склав 64,2%. Загальна кількість 
квартир та індивідуальних будинків, введених в експлуатацію з 2003 по 2011 
р. показана у Таблиці 2-5: 
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Таблиця 2-5: Рівень будівництва нового житлового фонду 

* Кількість квартир включає квартири у багатоквартирних будинках, а також індивідуальні 
будинки.  

 

2.2.2 Громадські будівлі  

Підсумкові офіційні статистичні дані про будівлі дошкільних, середньоосвітніх 

та вищих навчальних закладів в Україні за період з 2003 по 2010 р. 

представлені відповідно у Таблиці 2-6 та Таблиці 2-7.  

Таблиця 2-6: Статистика щодо будівель дошкільних освітніх закладів в 

Україні  

 

На кінець року 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Кількість закладів, тис. 15,0 14,9 15,1 15,1 15,3 15,4 15,5 15,6 

У містах 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 

У сільській місцевості 8,3 8,2 8,4 8,5 8,7 8,7 8,8 8,9 

 Кількість відвідувачів, 
тис. 1053 1040 1056 1063 1084 1110 1121 1136 

У містах 782 767 773 780 789 808 814 821 

У сільській місцевості 271 273 283 283 295 302 307 315 

(Джерело [1]) 

 

 

Назва 
Рік введення в експлуатацію 

Од. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Введена в експлуатацію 
площа, Всього 

тис. м
2
 6433  7566  7816  8628  10244  10496  6400  9339  9410  

у містах тис. м
2
 5074  5739  6088  6709  7737  7640  5163  6304  6965  

у сільській місцевості тис. м
2
 1359  1827  1728  1919  2507  2856  1237  3035  2445  

Кількість збудованих 
квартир* 

тис. К-ть 62  71  76  82  95  94  66  77  83  

у містах тис. К-ть 51  57  63  69  78  76  57  57  66  

у сільській місцевості тис.  К-ть 11  14  13  13  17  18  9  20  17  

  На 1000 населення 

Введена в експлуатацію 
площа ,  Всього 

м
2
 135  160  167  185  221  228  140  204  207  

у містах м
2
 159  180  192  213  246  244  165  202  224  

у сільській місцевості м
2
 87  118  113  128  169  194  85  210  170  

Кількість збудованих 
квартир *  

К-ть 1,3  1,5  1,6  1,8  2,0  2,0  1,4  1,7  1,8  

у містах К-ть 1,6  1,8  2,0  2,2  2,5  2,4  1,8  1,8  2,1  

у сільській місцевості К-ть  0,7  0,9  0,8  0,9  1,1  1,2  0.6  1.4  1.1  
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Таблиця 2-7: Статистика щодо будівель середньосвітніх та вищих 

навчальних закладів в Україні  

(на початок навчального року) 

 

Кількість 

будівель 

середньоосвітніх 

закладів 

 

Кількість 

учнів,  

[000] 

Вищі навчальні заклади 

I-II рівнів акредитації III-IV рівнів акредитації 

Кількість 
будівель,  

Кількість 
студентів,  

[000] 

Кількість 
будівель,  

Кількість 
студентів,  

[000] 

2005/06 21589 5399 606 505 345 2204 

2006/07 21417 5120 570 468 350 2319 

2007/08 21214 4857 553 441 351 2372 

2008/09 20969 4617 528 399 353 2365 

2009/10 20576 4495 511 354 350 2245 

2010/11 20300 4299 505 361 349 2130 

(Джерело [3]) 

Дані по обох категоріях показують, що кількість закладів (будівель) 
залишається відносно постійною. Збільшення кількості дитячих дошкільних 
закладів у період з 2003 по 2010 р. становить близько 4%. З іншого боку, 
кількість середньоосвітніх закладів за той же період зменшилася приблизно 
на 6%, а кількість будівель у категорії I-II зменшилася приблизно на 16%. 

Детальна статистика про розподіл будівель дошкільних, середньоосвітніх та 
вищих навчальних закладів по регіонах Україні наведена у Додатках 10-12. 

Дані про заклади охорони здоров’я можна отримати з офіційних статистичних 
даних, представлених у Таблиці 2-8. Зниження кількості закладів на 6,7%, 
протягом останніх восьми років приблизно відповідає зниженню числа 
лікарняних ліжок на 6,3%. З іншого боку, кількість амбулаторних закладів 
збільшилася на 18% за той же період. Це дуже ймовірно є результатом змін у 
загальному підході до охорони здоров’я в країні. 

Таблиця 2-8: Статистичні дані про будівлі закладів охорони здоров’я в 
Україні 

  

На кінець року 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Кількість лікарняних закладів  

тис. 
3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 

Кількість ліжок тис. 458 451 445 444 440 437 431 429 

Кількість амбулаторних 

закладів (поліклінік) тис. 
7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,8 8,8 9,0 
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2.3 ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТРЕБИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

2.3.1 Енергоспоживання житлового фонду 

Згідно енергетичного балансу України [6], енергоспоживання житлових 

будинків у 2010 р. склало 24,8 млн. т.у.п. (тон умовного палива в перерахунку 

на нафту), що дорівнює 289 ТВт/г. Наприклад, згідно даних Міжнародного 

енергетичного агентства IEA [7] той самий показник у 2008 р. складав 272 

ТВт/г (23,4 Мт.у.п.), у 2009 р. – 257,4 ТВт/г (23,4 Мт.у.п.).    

Всі дані енергетичного балансу України у 2010 р. наведені у Додатку 9. 

Джерела та структура енергоспоживання житлового сектору за типами 

первинної енергії у 2010 р. показані на Графіку 2-8: 

 

Графік 2-8: Джерела та структура енергоспоживання житлового сектору за 

типами первинної енергії у 2010 р.  

 

 (Джерело [9]) 

2.3.2 Енергоспоживання громадських будівель  

Найбільшими споживачами енергії серед громадських будівель з найбільшим 

потенціалом енергозбереження є будівлі освітніх та медичних закладів. 

Рахунки за енергію цих будівель оплачуються з державного бюджету. Згідно зі 

статистичними даними споживання енергії будівлями освітніх закладів в країні 

у 2010 р. склало 3,6 ТВт/г, а будівлями медичних закладів – 3,5 ТВт/г. 

Споживання енергії разом цими двома типами громадських будівель, які 

вважаються найбільш значними споживачами енергії, а також розглядаються 

в цьому звіті, склало у 2010 р. 7,1 ТВт/г.   

Вугілля та торф 
1,9% 

Нафтопродукти 
0,2% 

Природний газ 
57,3% 

Біопаливо та 
паливні відходи 

1,5% 

Електроенергія 
12,7% 

Тепло 
26,3% 

2010 
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3. ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ 

З новими вимогами до теплових характеристик матеріалу, будівельних 

компонентів та будівельних процесів, а також до їхньої якості, загальна 

вартість будівництва вірогідно зростатиме. Статистика поточних витрат на 

будівництво з наявними будівельними матеріалами та компонентами – такими 

як вікна стандартної ефективності, двері, відсутність регулювання на боці 

постачання тепла і т.д. – служитиме основою для оцінки впливу від 

дотримання нових положень. Хоча нові положення в першу чергу 

впливатимуть на вартість будівельних компонентів (таких як вікна, двері, 

теплоізоляційні матеріали тощо), вони також можуть мати певний вплив на 

вартість робочої сили і на додаткові витрати, такі як енергоаудити будівель і 

процес сертифікації енергоефективності. 

Огляд поточної вартості матеріалів, компонентів і обладнання також враховує 

той факт, що енергоефективні продукти були вже певною мірою представлені 

на ринку і застосовувалися раніше. Кілька місцевих фірм виробляють 

високоефективні вікна, двері і різні теплоізоляційні матеріали, що 

використовуються будівельними компаніями як для будівництва нових 

будинків, так і для проектів реконструкції. 

Цей розділ надає інформацію про вартість матеріалів, компонентів та 

обладнання, пов'язаних з енергетичною ефективністю, які доступні на 

українському ринку. Очевидно, що вартість матеріалів, обладнання і 

будівельних компонентів буде відрізнятися для різних виробників, зразків, 

моделей, місцезнаходження, а також для різних типів будинків. Для оцінки 

впливу на вартість будівництва був використаний підхід оцінки впливу на 

вартість для репрезентативної будівлі. Витрати на квадратний метр забудови 

були визначені для репрезентативного восьмиповерхового багатоквартирного 

будинку з одним під'їздом, 32 квартирами і загальною площею у 3000 м2. 

Вибір репрезентативної будівлі був зроблений на основі наявних статистичних 

даних з метою представлення середньої вартості будівництва. Хоча ця 

будівля не претендує на те, щоб бути «повністю репрезентативною» для всіх 

будівель, витрати на її будівництво не будуть істотно відрізнятися від інших 

будівель, а її точність буде достатньою для поставленою цілі. 

 

3.1 ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ 

Енергоефективність будівлі залежить від параметрів огороджувальних 

конструкцій, теплопостачального обладнання, регулювання температури у 

приміщеннях, а також від ефективності освітлення та побутової техніки. 

Застосування альтернативних джерел енергії, таких, як котли на біомасі, 

теплові насоси і сонячні (або фотоелектричні) колектори знижує потреби у 

традиційних джерелах енергії. Тим не менш, більш ефективні компоненти та 

матеріали зазвичай означають вищі початкові витрати за рахунок 

використання більш дорогих матеріалів, підвищеної трудомісткості, 

відшкодування інвестицій у наукові дослідження і розробки, потреби у новому 

виробничому обладнанні, або комбінації цих факторів. Дотримання нових 

положень вимагатиме застосування цих більш дорогих компонентів. Цей 
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розділ містить інформацію про вартість тих компонентів, що мають 

відношення до енергоефективності в будівлях, в тому числі: 

 Вікна та двері 

 Стінові та дахові теплоізоляційні матеріали 

 Радіаторні терморегулятори та кімнатні термостати 

 Будинкові термостатні регулятори теплопостачання 

 Водозберігаючі душові насадки та крани 

 Високоефективне освітлення 

 Теплові насоси (з повітряним та ґрунтовим джерелом) 

 Нагрів води від сонячної енергії 

 Високоефективні газові котли та котли на біомасі 

Оскільки елементи, описані нижче, є товарами, які можна отримати з 

декількох джерел, то ціни вказані або в діапазоні, або як середня ціна. Крім 

того, дуже важко отримати фактичні ціни операцій між постачальниками і 

великими клієнтами (наприклад, великі будівельні компанії, що купляють у 

великих кількостях), тому вказані роздрібні ціни на купівлі у невеликих 

кількостях. Ці ціни вірогідно застосовуватимуться для купівлі приватними 

особами та ОСББ відповідно до можливого сценарію появи установи 

фінансування. 

3.1.1 Вікна та двері 

Одним з найпопулярніших і зазвичай дуже ефективним заходом підвищення 

енергоефективності є установка високоефективних вікон. Практично при 

кожній реконструкції будівлі або квартири відбувається заміна вікон. Такі 

інвестиції зазвичай мотивовані економією енергії, але також і необхідністю 

заміни низькоякісних, зношених/пошкоджених старих вікон, зниженням 

вуличного шуму всередині приміщення, поліпшенням зовнішнього вигляду 

будівлі, а також збільшенням вартості майна. 

Вікна в Україні можна придбати у принаймні чотирнадцяти великих місцевих 

(відомих) виробників у декількох моделях. Підраховано, що вікна 

виробляються на близько 2000 малих підприємств. Вікна та балконні двері є 

або подвійними або потрійними з рамами, що виробляються з вінілових 

профілів, алюмінієвих профілів або з дерева. Доступні також імпортні вікна. 

Вартість вікон зазвичай надається (виставляється) за квадратний метр площі 

скління і знаходиться в діапазоні 800-900 грн./м2 (76-90 євро/м2) для вікон з 

коефіцієнтом теплопередачі 1,67 [Вт/м2, К] і понад 1400 грн./м2 (140 євро/м2) 

для вікон з коефіцієнтом теплопередачі 1,25 [Вт/м2, К] або краще. Вікна, що 

замінюються при реконструкції в основному виробляються за індивідуальним 

замовленням і мають тенденцію бути більш дорогими. Ілюстративна вартість 

вікон для капітальних ремонтів будівель та для нового будівництва 

восьмиповерхового житлового будинку показана у Таблиці 3-1: 

 

Таблиця 3-1:  Ілюстративна вартість установки вікон 

Опис Од. Реконструкція Нове будівництво 

Середня площа вікон у квартирі м
2
 15,4 15,4 

Вікна у місцях спільного користування % 10% 20% 
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Загальна площа вікон у репрезентативному 
будинку м

2
 542 593 

Вартість низькоефективних вікон (коефіцієнт 
теплопередачі = 1,67) Вартість/м

2
 

 € 90  945 грн.  € 90  945 грн. 

Вартість високоефективних вікон (коефіцієнт 
теплопередачі = 1,25) Вартість /м

2
 

 € 168  1760 грн.  € 140  1470 грн. 

Вартість низькоефективних вікон на 1 квартиру євро, грн.  € 1525  16008 грн.  € 1668  17509 грн. 

Вартість високоефективних вікон на 1 квартиру євро, грн.  € 2846  29882 грн.  € 2594  27236 грн. 

Ріст вартості на 1 домогосподарство для 
покращання вікон євро, грн. 

€ 1321 13874 грн.  € 926  9727 грн. 

Ріст вартості при високоефективних вікнах 
на 1 м

2 
загальної площі 

Вартість/м
2

площі 
€ 14,09 148 грн. € 9,88 104 грн. 

3.1.2 Теплоізоляційні матеріали 

Теплоізоляційні матеріали для зовнішніх стін, даху, горища та підвалів 

будівель є в наявності на українському ринку. Пропонується чотири основних 

типи теплоізоляційних матеріалів – мінеральна вата і скловата, 

пінополістирол, екструдований пінополістирол та автоклавний газобетон. Всі 

ці види матеріалів виробляються на сучасних місцевих підприємствах: 

Мінеральна вата 

Цей матеріал виробляється чотирма (4) великими виробниками – «Техно» в 

Черкасах (70000 т/рік), «Термолайф» у Харкові (30000 т/рік), «Ізоват» у 

Житомирі (30000 т/рік) та «Данко-Ізол» у Докучаївську (35000 т/рік). Інші 

мінераловатні матеріали на українському ринку - це «Rockwool», «Knauf», 

«Paroc», «Beltep», «Glasswool–Isover», «Knauf» та «Ursa». Загальне 

виробництво мінеральної вати в Україні склало у 2011 р. 125000 т, або 4,5 

млн. м3. 

 

Екструдований пінополістирол (XPS) 

Екструдований пінополістирол (плити) також виробляється в Україні чотирма 
основними компаніями; річне виробництво складає від 380000 до 400000 м3 
XPS у плитах та інших формах. Ринкова доля цих компаній складає: 
«ТехноНіколь» у Дніпродзержинську (30%); «Собраізол» у Києві (16%), 
Донецьку та Дніпродзержинську; «PenoBoard» у Херсоні (25%); та «Symmer» у 
Білгород-Дністровському (18%). Імпорт має на ринку лише незначну долю. 

 

Пінополістирол (EPS) 

Цей ізоляційний матеріал виробляють більше вісімдесяти (80) місцевих 

виробників, а загальні річні обсяги виробництва оцінюються у 2011 р. на рівні 

2,5 – 2,7 млн. м3. 

 

Автоклавний газобетон 

Цей вид нешкідливої для довкілля теплоізоляції виробляють чотирнадцять 

(14) місцевих компаній; загальний ринок автоклавного газобетону склав у 2011 

р. 2 млн. м3.  

Поточні ціни на теплоізоляційні матеріали, що присутні на українському ринку, 

представлено у Таблиці 3-2. 
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Таблиця 3-2:  Вартість теплоізоляційних матеріалів на [м
3
] 

Щільніс
ть 

 

Склова
та 

Мін. вата 
(Україна) 

Мін. вата 
(імпорт) 

EPS XPS Газобетон 

кг/м
3
 Євро/м

3
 

10 - 15 18 - 21 - - 24 - 

46 - 67 

25-30-45  18-25-35 27 - 38 28 - 55 85-133 

80 - 110  57 - 81 57 - 95   

140 - 170  90 - 114 105 - 133   

180 - 190  109 - 128 114 - 138   

 Грн./м
3
 

10 - 15 189 - 220 - - 252 - 

483 - 703 

25-30-45  189 – 262 – 368 283 – 400 294 - 577 892 – 1396 

80 - 110  598 – 850 598 – 998   

140 - 170  945 – 1197 1102 – 1396   

180 - 190  1144 – 1344 1197 – 1449   

 

Ілюстративна вартість теплоізоляції огороджувальних конструкцій існуючої 

будівлі та для нового будівництва репрезентативного восьмиповерхового 

будинку представлена у Таблиці 3-3. Припущено, що це додаткова вартість 

для обох типів будівель. Зростання вартості через теплоізоляцію існуючих 

будівель базується на варіанті «нульова теплоізоляція», тому вся вартість 

теплоізоляції і є зростанням вартості. При новому будівництві 

використовуються більш енергоефективні матеріали, а зростання вартості 

базується на різниці у їх вартості.   

Таблиця 3-3:  Теплоізоляція для існуючих будівель та нового будівництва 

Опис Од. Реконструкція Нове будівництво 

Товщина теплоізоляції см 12 12 
Обсяг теплоізоляційних матеріалів, 
будівля м

3
 135 115 

Вартість теплоізоляційних матеріалів 
Вартість/

м
3
 €  85  892 грн.  €  85  892 грн. 

Ріст вартості за матеріалами та 
установкою, будівля Євро, грн. €  37294  391587 грн.  €  25812  271026 грн. 
Ріст вартості при утепленні на 1 
домогосподарство Євро, грн.  € 1165  12232 грн.  €  807  8474 грн. 

Ріст вартості при утепленні на 1 м
2 

загальної площі 
Євро, 
грн. 

€ 12,43 130,52 грн. € 8,60 90,30 грн. 

Ця вартість включає теплоізоляцію зовнішніх стін, даху та нижнього поверху 

над підвалом.  

 

3.1.3 Регулювання температури радіаторними терморегуляторами 

Енергоефективність будівель – їх загальне використання енергії, оцінене 

відповідно до нових положень, також залежить від підтримання температури в 

приміщенні на бажаному рівні. Для досягнення високої енергоефективності, а 

також бажаного температурного комфорту температура в приміщенні повинна 

підтримуватися точно, без перегріву. Це може бути досягнуто за допомогою 

термостатних радіаторних клапанів, які будуть контролювати теплопостачання 

у приміщення. 

Опис застосування 
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Радіаторні терморегулятори (РТ) доступні в різних моделях, якості і цінових 

діапазонах. Вони відносно легко встановлюються на існуючі радіатори, за 

умови, що внутрішня система опалення 

виконана у вигляді 2-трубної системи. 

Система опалення, що була 

спроектована «одна труба» або повинна 

бути перероблена (в основному, повністю 

замінена), або можна використати 

дорожчі, 3-смугові радіаторні 

терморегулятори. Останнє рішення не 

використовується широко з огляду на 

декілька експлуатаційних питань. 

Для правильного застосування 

радіаторних терморегуляторів необхідно виконати хімічне очищення всієї 

системи опалення і встановити фільтр(и), оскільки отвір клапану є  малим і 

сміття, що знаходиться всередині системи, може повністю блокувати потік. В 

таких випадках радіатор припиняє опалення і користувачі зазвичай «повністю 

відкривають клапан», таким чином не досягаючи мети. Правильна робота РТ 

вимагає, щоб був встановлений будинковий регулятор тиску для підтримки 

оптимального тискуr. Крім того, наполегливо рекомендується для систем 

закритого циклу застосовувати хімічні антикорозійні речовини. З цих причин 

вартість встановлення радіаторних терморегуляторів повинна включати 

витрати на нижченаведені пункти, і ця вартість повинна оцінюватися для всієї 

будівлі, а потім розподілятися на окремі квартири в разі необхідності: 

 Всі радіаторні терморегулятори 

 Необхідна кількість фільтрів 

 Будинковий регулятор тиску 

 Хімічна очистка системи 

 Антикорозійні речовини для системи 

 У разі необхідності – заміна внутрішніх труб 

Вартість застосування радіаторних терморегуляторів також повинна 

супроводжуватися встановленням пристроїв обліку тепла та їх використанням 

для виставлення рахунківs. 

Вартість встановлення 

Середня вартість встановлення радіаторних терморегуляторів в житлових 

будинках було проілюстровано для репрезентативної будівлі і розраховано на 

1 квартиру в разі капітального ремонту, а також в якості додаткової вартості 

при новому будівництві. Хоча зрозуміло, що вартість встановлення РТ буде 

змінюватись в залежності від розміру будівлі і квартири, кількості кімнат, 

репрезентативну вартість встановлення РТ було продемонстровано на 1-

під’їздному восьмиповерховому будинку, де  32 квартири із чотирма (4) 

радіаторами в кожній. Ілюстративна вартість для капітального ремонту будівлі 

                                                
r
 Ймовірно, що при збільшенні зовнішньої температури більшість РТ закриватимуться одночасно, 

таким чином збільшуючи тиск у системі. Це може спричинити шум високої тональності. 

s
 Для використання принципу «Стимули для економії та засоби для досягнення цього».  
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та для нового будівництва восьмиповерхового житлового будинку наведена у 

Таблиці 3-4: 

Таблиця 3–4:  Ілюстративна вартість встановлення радіаторних 

терморегуляторів 

Назва 
К-
ть 

Реконструкція 

К-
ть 

Нове будівництво 

Вартість од. 
Загальна 
вартість Вартість од. Вартість 

Євро Грн. Євро Грн. Євро Грн. Євро Грн. 

Ергономічні характеристики 
та дизайн   

 3600 37800 
  

 890 9345 

Терморегулятори (в 
середньому) 

128 40 420 5120 53760 128 40 420 5120 53760 

Фільтри 2 250 2625 500 5250 2 250 2625 500 5250 

Хімічна очистка 1 4500 47259 4500 47259 
  

 
 

 

Антикорозійні речовини (кг) 50 35 367 1750 18350 50 35 365 1750 18350 

Заміна системи труб 32 1400 14700 44800 470400 
  

 
 

 

Будинковий лічильник тепла 1 2000 21000 2000 21000 1 2000 21000 2000 21000 

Будинковий регулятор тиску 1 1800 18900 1800 18900 1 1800 18900 1800 18900 

Загальна вартість на типову 
будівлю   

 64070 672719 
  

 12060 
12660

5 
Загальна вартість на 1 
домогосподарство   

 2002 21023 
  

 377 3956 

Ріст вартості при РТ на 1 
м

2
 загальної площі  

Вартість/м
2
 21,36 225,24 

 
Вартість/м

2
 4,02 42,20 

 

При вираженні у загальній вартості встановлення РТ на 1 м2 загальної площі 

збільшення вартості капітального ремонту існуючої будівлі складе близько 

21,36 євро/м2 [225,24 грн./м2], включаючи заміну однотрубної системи на 

двотрубну систему. Додаткова вартість встановлення РТ при новому 

будівництві буде лише 4,02 євро/м2 [42,20 грн./м2].  

 

3.1.4 Водозберігаючі душові насадки та крани 

Застосування водозберігаючих душових насадок є дуже простим та 

малозатратним енергозберігаючим заходом; їх, 

як правило, можна встановлювати самостійно. 

Вони доступні в різних моделях, якості і цінових 

діапазонах. Водозберігаюча душова насадка 

обмежує потік води шляхом його змішування з 

повітрям, що дає ефект, аналогічний повному 

потоку води зі звичайної душової насадки. 

Економія води може доходити до 50%. Припускаючи, що кожна квартира має 

одну ванну кімнату, середня вартість водозберігаючих душових насадок буде 

15,00 євро [158 грн.] на 1 квартиру, чим можна знехтувати, і тоді це не буде 

розглядатися для подальшої оцінки впливу енергоефективності на вартість 

будівництва. 
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3.1.5 Високоефективне освітлення 

Високоефективне освітлення є малозатратним заходом і виконується 

мешканцями квартири, оскільки це не вимагає жодних 

спеціальних навичок. Звичайні лампочки замінюються на 

високоефективні лампи з тим же розміром патрону. В 

середньому звичайна 100 Вт лампочка замінюється на 15 

Вт високоефективну лампочку при тому ж освітленні. Як 

правило, трикімнатна квартираt  в середньому має 10-12 

світильників з лампочками від 50 Вт до 100 Вт. Вартість заміни їх всіх буде 

приблизно від 35 євро [367 грн.] до 40 євро [420 грн.]. Цей захід, хоча 

застосовується широко, не впливає на вартість будівництва. 

3.1.6 Теплові насоси (повітряне та ґрунтове джерело) 

Теплові насоси, хоча і є добре відомою технологією, доступною на 

українському ринку, не мають широкого 

застосування для багатоквартирних будинків. 

Повітряні теплові насоси швидко втрачають свою 

ефективність при зниженні температури 

навколишнього середовища і при досягненні точки 

відключенняu необхідно використовувати 

електричне опалення або інше джерело опалення. 

Багато кондиціонерів зі спліт-системами, які широко 

використовуються для кімнат або квартир, є 

повітряними тепловими насосами, які 

використовуються в основному для охолоджування 

і періодичного обігріву в холодну пору року. 

Ґрунтові теплові насоси використовують ґрунт або ґрунтові води як джерело 

тепла. Для того, щоб забезпечити достатню теплоємність, ґрунтові теплові 

насоси вимагають або глибоких свердловин повторного нагнітання (до 100 м), 

або великої площі для горизонтально встановленого теплообміннику 

(випарник для режиму обігріву). Вартість ґрунтового джерела тепла - як 

вертикальний, так і горизонтальний варіант - є високою та перевищує вартість 

самого теплового насосу. 

Вартість теплового насосу залежить його від розміру (потужності) і типу 

джерела тепла (повітря, ґрунт). Для обладнання теплового насосу (внутрішній 

і зовнішній блоки, елементи управління і труби для циркуляції хладагенту) 

ціни варіюються від 570 євро [5985 грн.] за кВт для невеликих установок (6 

кВт), до 220 євро [2310 грн.] за кВт для великих установок (80-100 кВт). Велика 

частина вартості, до 60-70%, - це спорудження ґрунтового теплообмінника, як 

показано на Фото 3-5. 

 

                                                
t
 Двохкімнатні та трьохкімнатні квартири (плюс кухня) складають близько 67% всіх квартир.  

u
 Температура точки відключення, коли тепловий насос повинен відключатися, залежить від типу та 

виробника теплового насосу, але, як правило, вона вище ніж -5°C. 
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Фото 3–5:  Приклади спорудження ґрунтового теплообмінника 

 

Джерело: Асоціація університетів та коледжів з питань охорони довкілля (EAUC) та «Terra 
Therma», Великобританія  

 

Ілюстративний ріст вартості ґрунтового теплового насосу порівняно зі 

стандартним газовим котлом для індивідуального будинку та для 

репрезентативного багатоквартирного будинку представлений у Таблиці 3-6: 

Таблиця 3–6:  Ілюстративна вартість встановлення великого ґрунтового 

теплового насосу   

Назва Од. 

Вартість 

Індивідуальний 
будинок 

Типовий 
багатоквартирний 

будинок 

Потужність теплового насосу кВт 20 400 

Обладнання теплового насосу Євро, грн. €  4170  43785 грн. €  62475  655987 грн. 

Вартість ґрунтового теплообмінника Євро, грн. €  4624  48552 грн. €  100267  1052803 грн. 

Вартість встановлення (включаючи 
земляні роботи) 

Євро, грн. €  4998  52479 грн. €  49980  524790 грн. 

Загальна вартість ґрунтового теплового 
насосу 

Євро, грн. €  13792  144795 грн. €  212722  2233581 грн. 

Вартість альтернативного газового котла 
(встановленого) 

Євро, грн. €  1565  16432 грн. €  59500  624750 грн. 

Ріст вартості при використанні теплового 
насосу 

Євро, грн. €  12227  128383 грн. €  153222  1608831 грн. 

Ріст вартості при використанні теплового 
насосу на 1 домогосподарство 

Євро, грн. €  12227  128383 грн. €  4788  50274 грн. 

Ріст вартості при використанні 
теплового насосу на 1 м

2
 загальної 

площі 
Вартість/м

2
 €  81,51  855,86 грн. €  51,07  536,23 грн. 

 

 

3.1.7 Сонячний підігрів води 

Сонячні системи для підігріву води для господарсько-побутових потреб є 

відносно простим способом зниження споживання 

енергії з використанням відновлюваних джерел. 

Вони можуть застосовуватися на всій території 

України в будь-якому житловому будинку або 

будівлі іншого типу, де є потреба у гарячій воді, 

однак, за винятком самої південній частини 
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Криму, ефективність не буде високою. Економіка таких систем сильно 

залежить від інтенсивності і тривалості сонячного світла і не може бути 

сприятливою в економічному відношенні, оскільки окупність інвестицій може 

сягати 30 роківv. З цієї причини сонячний нагрів води в основному 

використовується в районах з великою кількістю сонячних днів (годин). 

Найбільший ККД може бути отриманий при установці з південною орієнтацією 

та при наявності практичного підключення до існуючої або нової системи 

гарячого водопостачання. Ці системи можуть бути встановлені як "автономне" 

водяне опалення з резервними електричними або газовими нагрівальними 

елементами, або він може бути встановлений як додаток до основного нагріву 

води. Тип установки залежить від місцевих умов і вимог. Середня вартість 

встановлення сонячної система підігріву води показана у Таблиці 3-7. 

 

Таблиця 3–7:  Середня вартість встановлення системи сонячного підігріву 

води  

Назва Од. 
Вартість 

Індивідуальний 
будинок 

Багатоквартирний 
будинок 

Кількість користувачів - 4 100 

Пакет сонячної системи підігріву води Євро, грн. €  2050  21525 грн.  €  26086  273903 грн. 

Різні матеріали для встановлення Євро, грн.  €     310  3255 грн.  €    3391  35605 грн. 

Оплата праці по встановленню Євро, грн.  €     250  2625 грн.  €    3130  32865 грн. 
Загальна вартість сонячного нагріву 
води Євро, грн.  €  2610  27405 грн.  €  32608  342384 грн. 

Загальний ріст вартості на 1 м
2 

загальної площі Вартість/м
2
  €  17,40  182,70 грн,  €  10,87  114,13 грн, 

  

3.1.8 Високоефективні газові котли  

Наявні в Україні газові котли з високим ККД діляться на дві основні категорії:   

квартирні (або будинкові для індивідуальних будинків) та потужні котли для 

великих багатоквартирних будинків або інших об'єктів. В 

результаті серйозних проблем у багатьох системах 

централізованого теплопостачання в Україні маленькі квартирні 

настінні газові котли стали дуже популярними і 

встановлювалися у великих кількостях. Основна проблема 

полягала, головним чином, в надійності теплопостачання, коли 

централізоване теплопостачання не спрацьовувало або в 

кращому випадку надавало послуги низької якості. Невеличкі квартирні газові 

котли можна придбати у декількох виробників – іноземних постачальників та 

місцевих компаній, з діапазоном потужності 12-24 кВт, що найкраще 

відповідає загальному застосуванню в квартирах або приватних будинках. 

Існує також ряд проблем з установкою таких котлів у квартирах, таких як 

вентиляція (квартири зазвичай не мають димоходів), достатнє надходження 

                                                
v
 У зв’язку із довгим періодом окупності такого заходу енергозбереження, але зважаючи на позитивний 

вплив на довкілля, багато країн створюють стимули для встановлення систем сонячного підігріву 
води. 
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повітря і питання безпеки тощо. Необхідно запобігати небезпечним випадкам 

встановлення котлів за допомогою суворих правил техніки безпеки. 

Газові котли з високим ККД 

для великих будинків широко 

використовуються в місцях з 

наявністю газу, де немає 

централізованого 

теплопостачання, або його 

ефективність залишає бажати 

кращого. Згідно українських 

норм газові котли можуть 

встановлюватися або на даху, або в окремих приміщеннях котелень. Котли 

поставляються в широкому діапазоні потужностей, ККД та дизайну. Типові 

витрати на встановлення невеличкого квартирного (або будинкового для 

індивідуального будинку) котла, а також великого дахового котла 

представлені у Таблиці 3-8: 

 

 Таблиця 3–8:  Типова вартість встановлення системи теплопостачання від 

газового котла  

Назва Од. 
Вартість 

Індивідуальний 
будинок 

Багатоквартирний 
будинок 

Потужність котла  (необхідні 2 од. ) кВт 20 400 

Вартість проектування та дозволів Євро, грн. 0 0 грн. €  4500  47250 грн. 

Обладнання котла зі стандартним ККД Євро, грн. €  860  903 грн. €  24400  200 грн. 

Обладнання котла з високим ККД  Євро, грн. €  1200  600 грн. €  30476  319998 грн. 

Різні матеріали для встановлення Євро, грн. €  285  2993 грн. €  17100  179550 грн. 

Оплата праці по встановленню Євро, грн. €  420  4410 грн. €  16000  168000 грн. 
Вартість встановлення котла з високим 
ККД Євро, грн. €  1905  20002 грн. €  68076  714798 грн. 

Ріст вартості при котлі з високим ККД Євро, грн. €  340  3570 грн. €  6076  63798 грн. 
Ріст вартості при котлі з високим ККД 
на 1 домогосподарство Євро, грн. €  340  3570 грн. €  190  1995 грн. 

Ріст вартості при котлі з високим ККД 
на 1 м

2
 загальної площі Вартість/м2 €  2,27  23,84 грн, €  2,03  21,32 грн, 

 

3.1.9 Котли на біомасі 

Котли на відновлюваних ресурсах (біомасі) пропонуються в Україні багатьма 

постачальниками і призначені для спалювання деревини, деревної тріски, 

відходів сільського господарства і гранул 

з різних матеріалів, в тому числі з 

побутових відходів. В цілому, ці котли 

можуть працювати ефективно з різними 

видами палива низької теплотворної 

здатності. Одним із завдань при з 

використанні котлів на  біомасі є обробка 

та подача палива. Велика частина 

інвестиційних витрат, як правило, 
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необхідні для технологічного обладнання переробки, такого як обладнання 

для гранулювання або стиснення соломи, подачі палива в котел, а також 

бункер для зберігання палива. Остаточна вартість установки, таким чином, 

значно вище в порівнянні з газовими котлами високого ККД. Загалом, котли на 

біомасі можуть ефективно використовуватися в місцях присутності  біомаси, 

де є достатні можливості для зберігання палива і здатність виконувати 

експлуатацію та технічне обслуговування. У багатьох країнах така висока 

вартість субсидується з екологічних фондів. Ілюстративна вартість котлів на 

біомасі для індивідуальних будинків і для великих багатоквартирних будинків 

представлена у Таблиці 3-9: 

  

Таблиця 3–9:  Ілюстративний ріст вартості при використанні систем 

теплопостачання з котлами на біомасі 

Назва Од. 
Вартість 

Індивідуальний 
будинок 

Багатоквартирний 
будинок 

Розмір будинку м2 150 3000 

Потужність котла  (необхідні 2 од. при великій 
потужності ) 

кВт 20 440 

Вартість проектування та дозволів Євро, грн. €   0    0 грн. €  6700  70350 грн. 

Обладнання котла зі стандартним ККД 
(базова лінія) 

Євро, грн. €   860  9030 грн. €  24400  256200 грн. 

Вартість обладнання котла на біомасі  Євро, грн. €   6266  65793 грн. €  84832  890736 грн. 

Різні матеріали для встановлення газового 
котла 

Євро, грн. €  285  2992 грн. €  17100  179550 грн. 

Різні матеріали для встановлення котла на 
біомасі 

Євро, грн. €  560  5880 грн. €  20360  213780 грн. 

Оплата праці по встановленню газового котла Євро, грн. €  420  4410 грн. €  16000  168000 грн. 

Оплата праці по встановленню котла на 
біомасі 

Євро, грн. €  550  5775 грн. €  28500  299250 грн. 

Вартість встановлення котла на біомасі Євро, грн. €  7376 77448 грн. €  140392 1474116 грн. 

Ріст вартості при котлі на біомасі  Євро, грн. €  5811  61016 грн. €  76192  800016 грн. 

Ріст вартості при котлі на біомасі на 1 
домогосподарство 

Євро, грн. €  5811  61016 грн. €  2381  25000 грн. 

Ріст вартості на 1 м
2
 загальної площі Вартість/м

2
 € 38,74  406,77 грн, € 25,40  266,70 грн, 

 

3.2 ВАРТІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ 

На базі досвіду інших країнw, а також на основі поточних тенденцій в Україні 

передбачається, що витрати на оплату праці, пов'язані з установкою 

енергоефективних матеріалів та обладнання, а також інших елементів будівлі 

не збільшуватимуться істотним чином. Не існує жодної різниці в інтенсивності 

праці і рівні кваліфікаційних вимог між установкою стандартних чи 

високоефективних вікон, елементів системи теплопостачання або іншого 

високоефективного обладнання. Таким чином, не очікується жодного впливу 

на вартість робочої сили від введення нових положень. 

Типова вартість робочої сили для найбільш часто застосовуваних заходів з 

підвищення енергоефективності в будівлях показана у Таблиці 3-10: 

 

                                                
w
 Запровадження вимог до енергоефективності в країнах ЄС, таких як Чехія, Словаччина та Австрія не 

мала жодного значного (помітного) впливу на вартість робочої сили у будівельній галузі. 
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Таблиця 3-10:  Типова вартість робочої сили  

Назва Од. Низька Висока 
Вартість робочої сили при встановленні 
вікон Євро/м

2
  €  9,00   €  35,00  

 Грн./м
2
 94,50 грн, 367,50 грн, 

Монтаж теплоізоляції на зовнішніх стінах Євро/м
2
  € 12,00   €  15,00  

 Грн./м
2
 126,00 грн, 157,50 грн, 

Монтаж теплоізоляції на даху Євро/м
2
  €  3,00   €   5,00  

 Грн./м
2
 31,50 грн, 52,50 грн, 

Проектування нових будівель 
% від 
загального 3% 5% 

Проектування реконструкції будівель 
% від 
загального 1,50% 3% 

Архітектурний нагляд  
% від 
загального 1% 1,50% 

Вартість робочої сили при встановленні іншого обладнання, такого як 

високоефективні котли або теплові насоси, залежить від умов кожного 

конкретного випадку і зазвичай входить у постачання – як встановлене та 

введене в експлуатацію обладнання.  
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4 ВПЛИВ ПРІОРИТЕТНИХ ПОЛОЖЕНЬ НА ВАРТІСТЬ 
БУДІВНИЦТВА 

Запровадження положень, що диктують підсилені вимоги до 

енергоефективності нових будівель, які піддаються значній реконструкції, 

матиме певний вплив на вартість будівництва, а також спричинить додаткові 

витрати при проектуванні та сертифікації енергоефективності будівель. У 

цьому розділі надається інформація про відносний вплив на вартість 

будівництва нових та оновлення існуючих будівель в Україні, коли положення 

будуть введені в дію та застосовуватимуться.  

4.1 ПЕРЕДУМОВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ 

Україна вже прийняла декілька стандартів, що регулюють енергоефективність 

у будівлях, та активно працюєx над регуляторними документами. Огляд 

стандартів, запроваджених у 2011 р. та стандартів, що готуються протягом 

2012 р. представлений у Таблиці 4-1. 

 

Таблиця 4-1:  Прийняті та заплановані до прийняття стандарти з 

енергоефективності будівель 

Номер 
документу 

Назва 

Прийняті у 2011 р.: 

ДСТУ Б EN ISO 

13790:2008 

Енергоефективність будинків. Розрахунок енергоспоживання 

на опалення та охолодження 

ДСТУ Б 15251:2007 

Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для 

проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель 

по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, 

освітлення та акустики  

ДСТУ Б EN ISO 

7730:2005 

Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення 

та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків 

показників PMV і PPD і критеріїв локального теплового 

комфорту 

ДСТУ Б EN ISO 

7730:2005 

Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення 

та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків 

показників PMV і PPD і критеріїв локального теплового 

комфорту 

ДСТУ Б 

EN 13187:1998 

Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових 

відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний 

метод  

                                                
x
 Також за підтримки ЄБРР та інших міжнародних організацій, таких як Світовий банк та USAID.  
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Номер 
документу 

Назва 

ДСТУ Б EN 

15232:2007 

Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, 

моніторингу та управління будівлями 

ДСТУ Б EN 15316-

1:2007   

Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку 

енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 1. 

Загальні положення 

ДСТУ Б EN 15316-2-

1:2007 

Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку 

енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-1. 

Тепловіддача системою опалення 

ДСТУ Б EN 15316-2-

3:2007 

Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку 

енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-3. 

Теплорозподілення у системі опалення 

Заплановано на 2012 р. та пізніше 

ДСТУ ISO 13790* 

(Пріоритетне 

положення та фокус 

завдання ЄБРР) 

Енергоефективність будинків. Розрахунок енергоспоживання 

на опалення та охолодження  

 Розробка національних додатків  

ДСТУ EN 15603* 

(Пріоритетне 

положення та фокус 

завдання ЄБРР)  

Енергоефективність будівель - Загальне енергоспоживання 

та визначення енергетичного рейтингу 

 Розробка національних додатків до стандарту 

ДСТУ EN 15217* 

(Пріоритетне 

положення та фокус 

завдання ЄБРР) 

Енергоефективність будівель - Метод експрес оцінки 

виконання та енергетичної сертифікації будівель 

  Розробка національних додатків до стандарту 

ДБН В.2.6-31 

Теплова ізоляція будівель 

Внесення змін: 

 Тепловий опір огороджувальних конструкцій будівлі 
та зниження максимально допустимих втрат тепла. 

 Економічно обґрунтовані, оптимальні з точки зору 
витрат технічні параметри, зважаючи на поточні та 
майбутні умови українського ринку. 

ДБН (н/д) 

Розробка та запровадження комплексних стандартів для 

проектування енергоефективних будівель, методу оцінки, 

енергетичних індексів будівель, методів та правил 

енергетичного маркування будівельних матеріалів, 

конструкцій та об’єктів. 

ДБН (н/д) 

Запровадження ДБН щодо інженерного обладнання будівель 

та споруд. Опалення. Вентиляція та кондиціонування 

повітря. 

Джерело: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій 

*ISO 13790, EN 15603 разом з EN 217 – це два пріоритетних положення, за якими 

ЄБРР надає підтримку у їх розробці Міністерству.  
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Основним завданням регулювання енергетичної ефективності будівель з 

точки зору проектування і будівництва є поліпшення теплових властивостей 

огороджувальних конструкцій за рахунок збільшення теплоізоляції зовнішніх 

стін, даху та підвалу, застосування високоефективних вікон, поліпшення 

герметичності будівель (для зниження неконтрольованого проникнення 

повітря), а також вдосконалення регулювання (контролю) теплопостачання.  

Прогнози цільових результатів запровадження нових положень Міністерствомy  

наведено у Таблиці 4-2. Ці прогнози носять ілюстративний характер і будуть 

надалі уточнюватися по мірі просування розробки положень. Наведені 

значення можуть застосовуватися до типової 5-поверхової будівлі. 

Таблиця 4–2:  Цільова енергоефективність житлових будинків (станом на 

жовтень 2012 р.) 

Назва Параметр 

Покращання 

м
3
 прир. 
газу 

Грн./м
2 

   €/м
2
 %

 
   

Зовнішні стіни: 

Існуюча технологія не вимагає змін у 
проектуванні ізоляції фасаду 

3,3 - 3,5 

[м
2
к/Вт] 

1200-1500 15-50 
1,40 – 
4,76 

 

0,12-0,4 

Вікна:  

Існуючі технології, компоненти та 
системи, що наявні у українських 
виробників 

0,7-0,75 

[м
2
к/Вт] 

1200-1500 160-200 
15,24 – 
19,00 

 

0,35-0,42 

Дах: 

Досягається без змін у структурних типах 

5,0 

[м
2
к/Вт] 1000 30-80 

2,85 – 
7,61 

0,1-0,28 

Пропускання повітря: 

- повітрообмін  

- рекуперація 

Існуючі технології українських виробників 

Менш ніж 

0,6 - 0,5 
кратності 

повітрообмі
ну 

 

18800 60-100 
5,71 – 
9,52 0,2-0,5 

Будівля: 

Повне рішення по теплоізоляції 
огороджувальних конструкцій та по 
інженерних системах. 

Значення залежать від класу 
енергоефективності 

40-70 

[кВт/г/м
2
] 

 

23000 

  0,77-1,6 

Джерело: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій 

 

Підвищення енергоефективності в будівлях, як правило, досягається за 

рахунок застосування більш ефективних компонентів та обладнання, а також 

додаткових матеріалів (наприклад, теплоізоляції) і праці, які в свою чергу 

призводять до збільшення вартості будівництва, оскільки більш ефективні 

обладнання та будівельні конструкції, як правило, є дорожчими. Тому важливо 

зрозуміти вплив заходів підвищення енергоефективності на вартість 

будівництва і розглядати його в перспективі разом з очікуваною вигодою від 

економії енергії. Окрім практики правозастосування положень щодо 

енергетичної ефективності економічна ефективність також буде важливим 

чинником у справі впровадження і підтримки високого рівня ефективності 

використання енергії. Рентабельність (оптимальність за рівнем витрат) також 

                                                
y
 Надано Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій.  
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підкреслюється Директивою ЄСz як важливий фактор в зусиллях щодо 

підвищення енергоефективності в будівлях. 

Використовуючи статистичні дані по рівнях будівництва в Україні, вартість 

будівельних конструкцій, обладнання та загальні витрати на будівництво, було 

зроблено спробу кількісно оцінити вплив положень щодо енергоефективності 

на собівартість будівництва. 

 

4.2 ВПЛИВ ПОЛОЖЕНЬ НА ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛУ ТА РОБОЧУ СИЛУ 

4.2.1 Використана методологія  

Покращання енергоефективності будівель може бути досягнуто за рахунок 

покращання компонентів огороджувальних конструкцій будівлі і установки 

високоефективного сервісного обладнання будівлі. Методологія, яка 

використовується в даному документі, заснована на оцінці додаткових витрат 

на основні окремі компоненти, такі як вікна та двері, ізоляційні матеріали, 

використання високоефективного обладнання теплопостачання тощо, і їх 

впливу на загальну вартість будівництва одного квадратного метра площі. 

Вартість будівництва житлових будинків та інших споруд в Україні залежить 

від декількох факторів, таких як вартість землі, робочої сили і матеріалів, 

відстані від постачальників основних матеріалів (транспортні витрати) і ін. 

Методика, використовувана для оцінки очікуваного впливу нових положень на 

вартість будівництва, включає такі кроки: 

 Одержання поточної статистики щодо житлових та інших будівель, а 

також темпів будівництва (див. Розділ 2) 

 Одержання вартості «стандартних» та високоефективних будівельних 

матеріалів, конструкцій та обладнання (див. Розділ 3)  

 Одержання поточної загальної вартості будівництва будівлі та її 

розподілу по статтях (поточний Розділ 4) 

 Вибір репрезентативної будівлі на базі статистичних даних (див. Розділ 

3) 

 Визначення впливу на вартість будівництва для обраної 

репрезентативної будівлі та перенесення такого впливу на 

національний рівень будівельної діяльності (поточний Розділ 4) 

Тоді вартість будівництва і наслідки застосування виробів з високою 

енергоефективністю оцінювалися на квадратний метр будівлі, так само як 

інформація про вартість будівництва одержується з наявних статистичних 

даних. Вартість впливу потім переноситься на національний рівень на основі 

обсягів будівництва, представлених у Розділі 2. 

4.2.2 Попередній розрахунок збільшення витрат на нове будівництво 

Базова лінія 

Попередні розрахунки збільшення вартості будівництва у зв’язку з новими 

положеннями  повинні базуватися на поточних рівнях вартості будівництва. 

                                                
z
 Директива ЄС 2010/31/EU про енергоефективність будівель. 
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Однак, реальна вартість будівництва у більшості випадків є конфіденційною 

інформацією конкретної компанії або конкретного проекту. Тому базова лінія 

для оцінки очікуваного росту вартості була створена на базі наявних та 

частково розрахованих даних про вартість будівництва репрезентативної 

нової багатоквартирної будівлі. Таблиця 4-3 представляє середню типову 

вартість будівництва та наводить розбивку витрат за основними статтями 

витрат. 

 

Таблиця 4–3:  Типова вартість будівництва: новий багатоквартирний 

будинок 

Типова розбивка витрат по багатоквартирній будівлі 

1 під’їзд, 8 поверхів, 32 квартири 

Назва  Вартість 

 
Грн. Євро % 

Вартість землі 1125000   €      107143  7,7% 

Проектування та інженерна документація 556000   €        52952  3,8% 

Вартість дозвільної документації 35000   €          3333  0% 

Витрати на управління 250000   €        23810  2% 

Страхування 100000   €          9524  1% 

Інші збори та штрафи 100000   €          9524  1% 

Всього добудівельних  витрат  2166000   €      206286  15% 

Земляні та фундаментні роботи 1615000   €      153810  11,1% 

Спорудження стін та даху (без вартості теплоізоляції) 4510000   €      429524  30,9% 

Вікна та двері (з вікнами стандартної ефективності) 990000   €        94286  6,8% 

Сантехнічне обладнання (водопостачання, 
каналізація, квартирна сантехніка) 820000   €        78095  5,6% 

Опалення та вентиляція (включено лише внутрішні 
роботи) 770000   €        73333  5,3% 

Установка електрики, освітлення та ІТ (лише 
внутрішні) 385000   €        36667  2,6% 

Внутрішнє обладнання (ліфти тощо) 1100000   €      104762  7,5% 

Внутрішні стіни та покриття підлоги (фарби, плитка, 
покриття підлоги тощо) 1205000   €      114762  8,3% 

Оздоблення зовнішніх стін (фарби)  320000   €        30476  2,2% 

Теплоізоляція зовнішніх та внутрішніх стін  455000   €        43333  3,1% 

Теплоізоляція труб 185000   €        17619  1,3% 

Квартирне обладнання (стандартне, включаючи 
установку)  -     €                -    0,0% 

Інші витрати (ремонт протягом гарантійного терміну, 
інші типові зобов’язання) 65000   €          6190  0,45% 

Всього будівельних матеріалів та робочої сили  12355000   €   1176667  85% 

Загальна вартість будівництва будівлі 14586000   €   1389143  100,0% 

Загальна вартість будівництва будівлі на 1 м
2
 площі 4862   €        463    
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Ці дані показують, що витрати на вироби, пов'язані з енергоефективністю, - 
вікна, ізоляція та обладнання теплопостачання - становлять лише 15,2% від 
загальної вартості будівництва. 

Згідно офіційно наявних данихaa вартість будівництва в українських регіонах 
коливається від середнього по країні у розмірі 463 євро/м2 до максимум 16%, 
а найдорожче будівництво в місті Києві. У Таблиці 4-4 показана загальна 
вартість будівництва в шести регіонах, щоб продемонструвати діапазон 
варіювання вартості. 

 

Таблиця 4–4:  Вартість будівництва в окремих регіонах 

Регіон 

Вартість будівництва 

Грн./м
2
 Євро/м

2
 

% 
відмінності 

Крим  5175   €     493  +6% 

Київ  5649   €     538  +16% 

Львів  4797   €     457  -1% 

Житомир  4212   €     401  -13% 

Одеса  4749   €     452  -2% 

Харків  5109   €     487  +5% 

В середньому 
по Україні  4862   €     463    

Для оцінки впливу нових положень на вартість будівництва було використано 
середню вартість будівництва у розмірі 463 євро [4862 грн.] на 1м2 в Україні. 

 

Розрахунок збільшення вартості 

При розрахунку очікуваного збільшення вартості будівництва враховувалися 
поточна вартість матеріалів, компонентів та обладнання із "стандартним" 
(нижчим) рівнем енергоефективності, а також цих же найменувань з високим 
рівнем енергоефективності на такому рівні, щоб відповідати новим 
стандартам, а також наявних на українському ринкуbb. Кількість і, таким чином, 
загальна вартість були розроблені для репрезентативної будівлі і виражені у 
вартості на 1 м2 [євро/м2]. Розрахунки витрат були виконані для тих заходів з 
підвищення енергоефективності, які зазвичай доступні, і (на даному етапі), 
незалежно від їх економічної ефективності та впливу на загальну вартість 
будівництва. Відсоток збільшення вартості базується на поточній вартості 
будівництва у розмірі 463 євро/м2. Вплив оцінених окремих заходів на 
загальну вартість будівництва представлений у Таблиці 4-5: 

                                                
aa

 Офіційні дані про вартість будівництва згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства № 52 від 10 лютого 2012 р.  

bb
 Практично всі енергоефективні матеріали, компоненти та обладнання наявні в Україні від цілого 

ряду постачальників, як згадується у Розділі 3. 
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Таблиця 4–5:  Збільшення вартості будівництва через енергоефективні 

заходи 

Опис 
Нове будівництво 

Євро/м
2
 Грн./м

2
 % росту 

Ріст вартості при високоефективному котлі на 1 м
2
 

загальної площі €  2,03  21,32 0,44% 

Ріст вартості при встановленні радіаторних 
терморегуляторів на 1 м

2
 загальної площі €   4,02  42,21 0,87% 

Ріст вартості при теплоізоляції на 1 м
2
 загальної площі €   8,60  90,30 1,86% 

Ріст вартості при високоефективних вікнах та дверях на 1 
м

2
 €   9,88  103,74 2,13% 

Ріст вартості при сонячному підігріві води на 1 м
2
 загальної 

площі € 10,87  114,14 2,35% 

Ріст вартості при котлі на біомасі на 1 м
2
 загальної площі € 25,40  266,70 5,48% 

Ріст вартості при тепловому насосі на 1 м
2
 загальної площі € 51,74  543,27 11,17% 

Загальний ріст вартості при всіх заходах на 1 м
2 

загальної площі € 112,54  1181,67 24,30% 

Загальний ріст вартості при тих заходах, на які 
впливають положення * € 24,53  257,56 5,30% 

*Високоефективні котли, радіаторні терморегулятори, теплоізоляція, вікна та двері 

При вимірюванні ймовірності реалізації перерахованих заходів суто на 
комерційній основі збільшення вартості будівництва за рахунок усіх заходів на 
24,3%, швидше за все, не буде добре сприйняте ринком. Застосування 
теплових насосів, хоча його переваги є безперечними, не буде непрактичним 
в умовах міста, оскільки він потребує або великої площі для горизонтального 
ґрунтового теплообмінника, або буріння глибоких свердловин повторного 
нагнітання, які можуть призвести до екологічних проблем. Аналогічний 
аргумент можна навести з приводу застосування котлів на біомасі в 
густонаселених житлових районах. Сонячне підігрів води для побутових 
потреб може бути економічно доцільним в Україні лише у самих південних 
регіонах, наприклад, у Криму. 

Більш реалістичним підходом до підвищення енергоефективності у 
відповідності з новими положеннями буде застосування високовартісних 
заходів лише тоді, коли це має економічний сенс. Без урахування 
застосування теплових насосів, котлів на біомасі, і сонячного підігріву води, 
сукупна вартість застосовуваних заходів з підвищення енергоефективності в 
новому будівництві складатиме 24,50 євро, або 5,3%. Середня вартість 
будівництва 1 м2 житлових будинків тоді складатиме 487,5 євро. Для 
порівняння, таке збільшення вартості знаходиться в межах регіонального 
варіювання вартості будівництва. 

 

4.2.3 Розрахунок збільшення вартості реконструкції  

Базова лінія 

Нові положення вимагатимуть дотримання у будівлях, які піддаються 
капітальній реконструкції, стандартів енергоефективності, а заходи 
енергозбереження, аналогічні заходам для нового будівництва, ймовірно, 
будуть застосовуватися і при реконструкції. Однак, очікуються деякі суттєві 
відмінності у вартості окремих заходів (виражених у % від загальної вартості). 
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Мета реконструкції будівлі зазвичай диктує цілий ряд робіт, які необхідно 
виконати окрім поліпшення енергетичної ефективності. Робота може включати 
в себе перетворення окремих приміщень будівлі, модернізацію інженерних 
мереж, заміну даху, будівництво додаткових квартир на горищі і т.д. Такі 
витрати було б дуже важко оцінити кількісно, не знаючи конкретного будинку, 
а перенесення витрат на більшу кількість будівель буде нести значні 
неточності. З цієї причини оцінку вартості реконструкції було зроблено тільки 
для елементів витрат, пов'язаних з енергією, і розглядалася вартість 
енергоефективних заходів. 

Підхід до реконструкції будівлі може бути різним і вибір застосовуваних 
заходів енергозбереження також може варіюватися. Ця оцінка припускає, що 
такі заходи будуть застосовуватися для реконструкції без урахування інших 
варіантів: 

 Внутрішня система теплопостачання завжди замінюється з огляду на 
припущення, що системи теплопостачання у більшості будівель 
знаходяться у поганому стані,  

 Зовнішні стіни, включаючи горище (або дах) завжди утеплюються в 
рамках заходів з енергозбереження, а також для покращання вигляду 
будівлі (широко застосовується) 

У Таблиці 4-6 наведено типову вартість реконструкції будівлі для покращання 
енергоефективності згідно описаних вище припущень.  

 

Таблиця 4-6:  Типова вартість енергоефективних заходів в існуючому житлі 

Типова вартість заходів, пов’язаних з енергоефективністю, при загальній реконструкції 
будівлі 

1 під’їзд, 8 поверхів, 32 квартири 

Назва Грн. Євро % 

Установка радіаторних терморегуляторів , заміна внутрішньої 
системи теплопостачання      673000   €   64100  17,5% 

Вартість теплоізоляції огороджувальних конструкцій будівлі      392000   €   37300  10,2% 

Заміна вікон та дверей – стандартна ефективність      512000   €   48800  13,3% 

Установка нової системи сонячного підігріву води      342000   €   32600  8,9% 

Установка нового газового котла, стандартна ефективність      651000   €   62000  16,9% 

Установка альтернативного котла на біомасі (стандартний 
газовий котел)      674000   €   64200  17,5% 

Установка альтернативного ґрунтового теплового насосу 
(стандартний газовий котел)      604000   €   57500  15,7% 

Загальна вартість «стандартної» установки   3632000   €   345900  100,0% 

Вартість «стандартного» переобладнання на 1 м
2 

загальної 
площі       1283   €   122,00    

 

Для оцінки очікуваного впливу нових положень на вартість реконструкції була 
розглянута середня вартість енергоефективних та пов’язаних з ними заходів у 
розмірі 122,00 євро [1283 грн.] на 1 м2 в Україні. 
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Розрахунок збільшення вартості 

Збільшення вартості через застосування енергоефективних заходів 

оцінювалося на базі різниці між вартістю найменувань стандартної та високої 

енергоефективності, з урахуванням: 

 Збільшення вартості при установці котла було виведено з різниці 
вартості між котлами із стандартним та високим ККД.  

 Установка радіаторних терморегуляторів передбачала, що в рамках 
реконструкції нерухомості буде замінено внутрішню систему 
теплопостачання (труби та радіатори), тому враховувалася лише 
вартість установки радіаторних терморегуляторів. 

 Вся вартість теплоізоляції розглядалася як енергоефективних захід, 
тобто збільшення вартості. 

 Для вікон збільшенням вартості вважалася різниця вартості між вікнами 
стандартної та високої енергоефективності. 

 Збільшення вартості при котлі на біомасі визначалося як різниця між 
вартістю установки котла на біомасі (включаючи подачу палива) та 
газового котла із стандартним ККД. 

 Збільшення вартості при ґрунтовому тепловому насосі визначалося як 
різниця між вартістю ґрунтового теплового насосу та газового котла із 
стандартним ККД. 

 Вартість сонячного водопідігрівача було взято як збільшення вартості 
повністю.    

Вплив оцінених окремих заходів на загальну вартість реконструкції 
представлений у Таблиці 4-7: 

 

Таблиця 4-7: Збільшення вартості реконструкції при енергоефективних 

заходах 

Опис Реконструкція 

  Євро/м
2
 Грн./м

2
 

% 
збільше

ння 

Збільшення вартості при котлі з високим ККД на 1м
2 

загальної площі  €     2,03  21,32 1,66% 

Збільшення вартості при установці радіаторних 
терморегуляторів на 1м

2 
загальної площі  €   21,36  224,28 17,51% 

Збільшення вартості при теплоізоляції на 1м
2 

загальної 
площі  €   12,43  130,52 10,19% 

Збільшення вартості при високоефективних вікнах та 
дверях на 1 м

2
  €   14,09  147,95 11,55% 

Збільшення вартості при сонячному підігріві води на 1м
2 

загальної площі  €   10,87  114,14 8,91% 

Збільшення вартості при котлі на біомасі на 1м
2 

загальної площі  €   25,40  266,70 20,82% 

Збільшення вартості при тепловому насосі на 1м
2 

загальної площі  €   51,74  543,27 42,41% 

Загальне збільшення вартості при всіх заходах  €      138  1449,00 113,04% 

Загальний ріст вартості при тих заходах, на які 
впливають положення €    49,91 524,06 40,91% 
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Таким же чином, як для нового будівництва, при розгляді питання про 
ймовірність реалізації окремих заходів по відношенню до "меж прийняття" 
вартості реконструкції збільшення вартості реконструкції на 113%, швидше за 
все, не буде прийняте. Теплові насоси, котли на біомасі і сонячне обладнання 
підігріву води, ймовірно, взагалі будуть виключені з розгляду. Решта заходів 
будуть використані для підвищення енергоефективності будівель у 
відповідності з новими положеннями. Без урахування застосування теплових 
насосів, котлів на біомасі і сонячного підігріву води об'єднані додаткові 
витрати на вживані заходи підвищення енергоефективності при реконструкції 
складатимуть 49,91 євро. Середня вартість реконструкції 1 м2 житлових 
будинків тоді збільшиться з 115,00 євро до 164,91 євро, або на 40,91%. 

4.2.4 Вартість робочої сили  

Тип робочої сили та рівень зусиль, пов'язаних із заходами підвищення 
енергоефективності та їх реалізацією, входять у вартість кожного заходу. 
Більшість заходів є "низькотехнологічними" матеріалами, компонентами та 
обладнанням і не вимагають спеціальної кваліфікації, що спричиняє 
зростання вартості робочої сили. Таким чином, очікується, що застосування 
енергоефективних заходів при будівництві та реконструкції будівель не 
матимуть істотного впливу як категорія вартості. Крім того, передбачається, 
що навчання новій технології (наприклад, теплові насоси) буде здійснюватися 
за допомогою регулярних програм з розвитку потенціалу співробітників, що 
вже існують у кваліфікованих компаніях. 

4.3 ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ 

Процес проектування та проектні роботи залежатимуть від ряду питань, 
пов'язаних із впровадженням і дотриманням нових положень, однак, 
очікується, що нові положення не спричинятимуть довгострокового зростання 
вартості проектування нових будівель або проектування реконструкції 
будівель. 

У початковий період після введення нових положень архітектори та 
проектувальники підлягатимуть кривій набуття кваліфікації, що пов'язана з 
новими вимогами, викладеними у конкретних стандартах. Це вимагатиме на 
початку значних зусиль, які згодом будуть поступово скорочуватися. Навіть в 
період кривої набуття кваліфікації вплив на вартість не буде значним, тому що 
вартість проектування всього нового будинку становить 3%-5% від витрат на 
інвестиції. Для репрезентативної будівлі загальна вартість проектування та 
інженерних робіт оцінюється приблизно у 53000 євро [556000 грн]. 
Припускаючи підвищення рівня зусиль приблизно на 10%, така вартість 
збільшиться до 58300 євро [612000 грн]. Це збільшення проектних та 
інженерних витрат являє собою збільшення загальної вартості будівлі на 
менш ніж 1,8 евро/м2, або 0,38%. 

У разі реконструкції існуючої будівлі вплив збільшення вартості проектування 
ще менший. Типова вартість проектування та інженерних робіт для 
реконструкції представляє 1,5%-3% від загальних витрат на інвестиції. 
Підвищення рівня зусиль на проектування на 10% приведе до збільшення 
загальної вартості на 0,21 евро/м2, або на 0,2%. 

Таким чином, збільшення вартості проектних та інженерних робіт не матиме 
суттєвого впливу на вартість будівництва. 
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4.4 ВАРТІСТЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕВІРОК 

Вартість сертифікації та перевірок відповідності, а також періодичних 

перевірок котлів і вентиляційного обладнання залежатиме безпосередньо від 

типу сертифікації, методики розрахунку, необхідної частоти, наявності 

інструментів сертифікації та інших вимог, встановлених новими положеннями. 

Без наявності цих положень і всіх вимог не представляється можливим 

оцінити вартість таких зусиль. 

Для вартості сертифікації енергоефективності будівлі також дуже важливо те, 

як організований процес, які вимоги для отримання "ліцензії" на виконання 

сертифікації і т.д. 

Недавнє дослідження, проведене групою експертів з держав-членів ЄС, що 

відповідальні за виконання Директиви EPBD на відповідних національних 

рівняхcc  показує, що вартість сертифікації залежить від таких чинників, як 

досвід особи, що здійснює сертифікацію, тип будинку (житловий, нежитловий, 

новий або вже існуючий будинок). В основному вартість залежить від 

ринкових умов, проте в деяких країнах, таких як Іспанія, Португалія або 

Мальта, вартість ділиться на фіксовану частину (збір, передбачений у 

законодавстві) і змінну частину, на яку впливає ринок. 

Середня вартість сертифікації житлового будинку знаходиться в діапазоні 

200-600 євро на 1 будівлю. Вартість сертифікації нежитлових будівель може 

значно варіюватися від 200 євро за маленьку та просту будівлю до 20000 євро 

за велику та складну будівлю. Основними факторами, які впливають на ціну 

сертифіката, є досвід роботи аудитором, використовувана методологія, розмір 

і геометрія будівлі, характеристики систем опалення, вентиляції і 

кондиціонування. Типовий діапазон вартості сертифікації енергоефективності 

будівлі в деяких країнах ЄС (Румунія, Словаччина, Великобританія) показаний 

у Таблиці 4-8: 

Таблиця 4 – 8:  Типова вартість сертифікації у деяких країнах-членах ЄС   

Тип будівлі 
Діапазон вартості 

сертифікації 

Житловий, індивідуальний будинок 200 - 300 євро/м
2
 

Житловий, одна квартира у 
багатоквартирному будинку 

150 - 250 євро/м2 

Житловий, весь багатоквартирний будинок 100 - 200 євро/м2 

Невеличка нежитлова будівля (<1000 м
2
) 200 - 300 євро/м2 

Велика нежитлова будівля (>1000 м
2
) 200 - 300 євро/м2 

 

4.5 ВПЛИВ НОВИХ ПОЛОЖЕНЬ НА ВАРТІСТЬ НА РІВНІ БУДІВЕЛЬНОГО 

СЕКТОРУ  

Запровадження нових положень впливатиме на вартість будівництва у новому 

будівництві, а також при значній реконструкції існуючих будівель, що 

                                                
cc

 Практичні дії з енергетичної ефективності будівель (EPBD CA), 2011 р. 
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вимагатимуть дозволу на будівництвоdd. Вплив на вартість нових вимог щодо 

мінімальної енергоефективності на національному рівні відрізнятиметься для 

нового будівництва та для реконструкції існуючих будівель.  

4.5.1 Вплив на вартість при новому будівництві   

Вплив нових положень на вартість при будівництві нового житла було оцінено 

на основі офіційної статистики про будівництво з урахуванням середніх 

значень темпів будівництва протягом останніх 5 (п'яти) років для всіх типів 

наявних житлових будинків. Середня загальна житлова площа, яка  щорічно 

здається в експлуатацію в Україні, складає 9,15 млн. м2, включаючи 

багатоквартирні та індивідуальні житлові будинки. 

Для оцінки впливу на вартість протягом найближчих п'яти років розрахунок 

рівнів дотримання був заснований на таких припущеннях: 

 Буде дозволено щонайменше два роки пільгового періоду для 
правозастосування положення, щоб адаптувати вже видані дозволи на 
будівництво та будівництво у стадії завершення, 

 Щонайменше три роки пільгового періоду для підготовлених протягом 
першого року проектів та поданих протягом першого року заявок, 

 Повне дотримання положень буде досягнуте на п’ятий рік після 
введення положень.  

Розрахунок впливу нових положень щодо енергоефективності на вартість при 
новому будівництві виражається в загальному грошовому вираженні і 
представлений у Таблиці 4-9. 

Таблиця 4–9:  Розрахунок впливу нових положень на вартість при 

будівництві нових житлових будинків  

Рік 

% 
дотримання 

кожного 
року 

Середнє за 5 років нове 
будівництво тис.м

2
 Збільшення вартості через 

положення про 
енергоефективність Багатоквартирні 

будинки 
Індивідуальні 

будинки 
Всього 

4059 5091 9150 тис. євро/рік 
 ( 000) 

грн./рік 

1 1% 40,6  50,9  91,5  €   2245  23572 грн. 

2 10% 405,9  509,1  915,0  €   22447  235694 грн. 

3 40% 1623,7  2036,5  3660,1  €   89786  842753 грн. 

4 80% 3247,3  4072,9  7320,3  €   179573  1885516 грн. 

5 100% 4059,2  5091,1  9150,3  €   224466  2356893 грн. 

Розрахунки припускають, що вплив нових положень на вартість 

будівництва квартир та житлових будинків буде однаковим на 1 м 2.  

4.5.2 Вплив на вартість при реконструкції 

Вплив нових положень на вартість при реконструкції існуючих будівель 

залежатиме в основному від обсягів реконструкції. Характерно, що 

                                                
dd

 Конкретні умови дотримання будуть викладені у нових положеннях.  
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реконструкція старих будівель у багатьох випадках виконується з 

використанням сучасних, енергозберігаючих компонентів, за умови їх 

наявності. Реконструкція майже завжди включає в себе установку 

теплоізоляції, високоефективних вікон з низьким коефіцієнтом теплопередачі, 

і при встановленні внутрішніх систем опалення також зазвичай 

встановлюються радіаторні терморегулятори. 

Для оцінки впливу на вартість протягом найближчих п'яти років, розрахунок 

рівнів дотримання був заснований на таких припущеннях: 

 Більшість реконструкцій виконуватиметься у житлових будинках, 
збудованих до 1980 р. через їх вік, стан та низькі вимоги до 
енергоефективності у період до 1980 р. Реконструкція таких 
будівель з використанням енергоефективних компонентів зазвичай 
призводитиме до вищого рівня енергозбереження. 

 Буде дозволено щонайменше два роки пільгового періоду для 
правозастосування положення, щоб адаптувати вже видані дозволи 
на будівництво та будівництво у стадії завершення. 

 Щонайменше три роки пільгового періоду для підготовлених 
протягом першого року проектів та поданих протягом першого року 
заявок. 

 Повне дотримання положень буде досягнуте на п’ятий рік після 
введення положень.  

Розрахунок впливу нових положень щодо енергоефективності на вартість у 

секторі реконструкції будівель виражається в загальному грошовому 

вираженні і представлений у Таблиці 4-10. І рівень проникнення, і збільшення 

вартості показані як сукупні значення. 

Таблиця 4–10:  Розрахунок впливу нових положень на вартість при 

реконструкції житлових будівель 

Рік 

Збудована житлова площа тис. м
2 
 

Сукупне збільшення 
вартості у зв’язку з 

новими положеннями  
протягом 5-річного 

періоду 

Збудовано до 1980 р. Після 1980 р. Індивідуальні Всього 

Сукупне 
проникнення 

414452 
Сукупне 

проникнення 
94490 

Сукупне 
проникнення 

570561 1079503 

% щорічно тис. м
2
 % щорічно тис. м

2
 % щорічно тис. м

2
 тис. м

2
 

Реконструйована площа тис. м
2
 тис. євро тис. грн. 

1 0,3% 1243  0,1%  94  0,1% 571  1908  €   95244  1000062 

2 0,9% 3730  0,3% 283  0,3% 1712  5725  €   285732  3000186 

3 2,4% 9947  0,5% 472  0,6% 3423  13843  €  690854 7253967 

4 3,9% 16164  0,7% 661  0,9% 5135  21960  €1095977 11507758 

5 5,9% 24453  1,1% 1039  1,5% 8558  34050  €1699378  17843469 

 

Оцінки показують, що після п'ятого року рівень проникнення реконструкції 

складе 5,9% в житлових будинках, побудованих до 1980 р., 1,1% в будівлях, 

побудованих після 1980 р. і 1,5% в індивідуальних будинках, всього 8,5%. 

Сукупне значення збільшеної вартості у зв'язку з новими положеннями було 

оцінене у 1699 млн. євро [17843 млн. грн.]. 
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5 ВПЛИВ ПРІОРИТЕТНИХ ПОЛОЖЕНЬ НА ВИКОРИСТАННЯ 
ЕНЕРГІЇ ТА ПОКРАЩАННЯ УМОВ У БУДІВЛЯХ 

За відсутності положень про енергоефективність для житлових та інших 

будівель стимули для інвестицій у підвищення енергоефективності в 

основному пов'язані з потенціалом очікуваної економії енергії та грошей. 

Економічні показники інвестицій повинні бути привабливими, з коротким 

терміном окупності або повернення інвестицій. У країнах, де теплопостачання 

для населення здійснюється при відносно низьких витратах, включаючи 

Україну, економіка інвестицій в енергоефективність є не дуже привабливою. У 

таких випадках положення, які встановлюють мінімальну енергоефективність 

будівель, а також інші компоненти, пов'язані з енергією, грають важливу роль 

у розвитку і підтримці розумних способів використання енергетичних ресурсів 

та захисту навколишнього середовища. Вплив пріоритетних положень буде 

відчутним у трьох різних областях - енергозбереження, комфорт і навколишнє 

середовище. 

 

5.1 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАВДЯКИ ПОКРАЩЕНІЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

Оцінка потенціалу енергозбереження у зв'язку з введенням нових положень з 

енергетичної ефективності будівель була виконана для двох основних 

категорій - будівництво нових будинків і реконструкція існуючих будівель. Ці 

дві категорії інвестиційної діяльності мають відмінні риси по відношенню до 

інвестицій в енергоефективність, такі як різні потенційні річні обсяги, різні 

технічні питання, а також строки проведення процесу. В оцінці була  

використана інформація зі Звіту про оцінку ринку, що був підготовлений 

раніше в рамках цього завданняee. Таким чином, процес розрахунку економії 

енергії відповідно до нових положень складався з таких етапів: 

 Встановлення обсягу будівництва, очікуваного у наступні п’ять (5) років 

для нового будівництва. 

 Одержання статистичної інформації по існуючих будівлях та оцінка 

ринкового проникнення для зусиль з реконструкції будівель.  

 Моделювання технічного потенціалу енергозбереження для 

багатоквартирних та індивідуальних будинків, для нового будівництва та 

для реконструкції існуючих будівель. 

 Перенесення потенціалу енергозбереження на весь ринок та оцінка рівня 

проникнення для обох категорій будівель – нових та існуючих. 

5.1.1 Нове будівництво  

Потенціал енергозбереження, що буде досягнуто за рахунок введення нових 

положень в недавно побудованих житлових будинках, був оцінений за 

чотирма основними заходами енергозбереження, які будуть застосовуватися 

у новому будівництві для двох основних типів будівель в чотирьох українських 

                                                
ee

 «Оцінка ринку житлового сектору України: правові, регуляторні, інституційні, технічні та фінансові 
міркування», ЄБРР, 2011 р.    
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кліматичних зонах. Для оцінки обсягів будівництва у найближчі п'ять років 

були використані середні статистичні дані про будівництво та введення в 

експлуатацію нових будинків протягом останніх п'яти років (з 2006 по 2010 

рр.)ff. Потенціал енергозбереження за перерахованими заходами був 

розроблений з використанням програмного забезпечення для моделюванняgg 

з кліматичними даними для чотирьох зон. Резюме результатів загального 

потенціалу енергозбереження в новому будівництві, що буде створений 

завдяки новим положенням, представлене у Таблиці 5-1: 

Таблиця 5-1:  Резюме загального потенціалу енергозбереження у новому 

будівництві 

Розподіл житлового фонду, тис. м
2
 Зона I Зона II Зона III Зона IV Зона 

 
Очікуване нове будівництво тис.м

2
 

Багатоквартирні будинки 2592  823  490  155  4059  

Індивідуальні будинки 3250  1032  615  194  5091  

Всього житлової площі 5842  1854  1105  348  9150  

 
Конкретний потенціал енергозбереження  [кВт/г/м

2
] 

Багатоквартирні будинки 112  98  82  69  
 

Індивідуальні будинки 174  153  132  105    

 

Технічний потенціал енергозбереження у житлових 
будинках [МВт/г] 

Багатоквартирні будинки 289221  80457  40110  10650  420439  

Індивідуальні будинки 563952  157765  81058  20434  823209  

Загальний потенціал енергозбереження 
житлових будівель 853173  238223  121168  31084  1243648  

 

Загальний потенціал енергозбереження завдяки 
новим положенням [МВт/г] 

Теплоізоляція огороджувальних 
конструкцій будівлі 456911  131351  68002  17068  673333  

Установка високоефективних вікон 171591  42002  18709  4998  237301  
Установка радіаторних терморегуляторів 
та інших регуляторів 93260  25631  12931  3470  135292  

Установка високоефективних котлів 101135  29677  15538  3686  150036  

Загальний потенціал 
енергозбереження завдяки новим 
положенням 

 822897  228662  115180  29223  1195962  

 

Після того, як нові положення будуть прийняті, фактичне впровадження та 

правозастосування відбуватимуться згідно конкретного процесу, описаного у 

самих положеннях. Насправді, на момент вступу в силу положень нове 

будівництво на приблизному рівні середньорічного обсягу буде в процесі, і не 

підлягатиме регулюванню новими положеннями. Крім того, вже буде видана 

певна кількість дозволів на будівництво, яке має розпочатися протягом 

найближчих двох роківhh. Таким чином, такі положення включають в себе 

перехідні статті, які дозволяють пільговий період для виконання. Виходячи з 

                                                
ff
 На момент написання цієї роботи останні статистичні дані були наявні за 2010 р., опубліковані у 2011 

р.  

gg
 Програмне забезпечення EAB компанії ENSI Energy Saving International. 

hh
 Цей період встановлений у будівельному законодавстві. 
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цього, рівень інвестицій та обсяги енергозбереження були розподілені на 

етапи, як показано у Таблиці 5-2. 

 

Таблиця 5-2:  Розрахований потенціал енергозбереження для нового 

будівництва 

Рік 

Розрахований потенціал енергозбереження, ринок нового будівництва  

На базі загального річного потенціалу енергозбереження  
[МВт/г]: 1195962  

Річне 
проникнення 

Сукупне 
проникнення 

Енерго-
збереження 

Вартість економії 

Сукупне збільшення 

вартості у зв’язку з 

новими положеннями 

  % % МВт/г/рік 
тис. 

євро/рік 
тис. 

грн./рік 
тис. 
євро 

тис. грн. 

1
й
 1% 1% 12000  236  2478 2245 23572 

2
й
 9% 10% 119600  2356  24738 22447  235693 

3
й
 30% 40% 478400  9424  98952 89786  942753 

4
й
 50% 80% 956800  18848  197904 179573  1885516 

5
й
 20% 100% 1196000  23560  247380 224466  2356893 

 

Представлені оціночні дані передбачають, що потенціал енергозбереження в 

новому будівництві буде досягнутий на п'ятий рік і досягне щорічної економії 

енергії у 1196000 МВт/г. При поточній ціні тепла від підприємств ЦТii це 

означає щорічну економію близько 23560000 євро [247380000 грн.]. Простий 

термін окупності на базі заощаджень п'ятого року та сукупної вартостіjj близько 

9,5 років сам по собі навряд чи виправдовуватиме (або сприятиме) 

необхідним інвестиціям, і в цьому випадку більш суворі положення мають 

дуже позитивний вплив на енергозбереження та захист навколишнього 

середовища. 

 

5.1.2   Реконструкція існуючих будівель  

Потенціал енергозбереження, що буде досягнутий за рахунок введення нових 

положень, у реконструйованих житлових будинках був оцінений, 

використовуючи той же процес, що для нового будівництва, з чотирма 

основними енергозберігаючими заходами, які будуть застосовуватися в 

будинках під час реконструкції. У зв'язку з очікуваними відмінностями у 

досягненні енергоефективності при оцінці розглядалися три основних типи 

будівель в чотирьох українських кліматичних зонах. Будівлі, побудовані до 

1980 р., були спроектовані згідно інших норм, які мали нижчі вимоги до 

енергоефективності. Потенціал енергозбереження перерахованих заходів був 

розроблений з використанням програмного забезпечення для моделюванняkk  

                                                
ii
 19,70 євро/МВт/г, «Звіт про модернізацію централізованого теплопостачання в Україні, облік тепла та 

виставлення рахунків відповідно до споживання», Світовий банк, 2012 р. 

jj
 Передбачається, що інвестиції, зроблені протягом 5-річного періоду, разом дадуть 

енергозбереження, показані у п’ятому році. 

kk
 Програмне забезпечення EAB компанії ENSI Energy Saving International. 
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з кліматичними даними для чотирьох зон. Резюме результатів загального 

потенціалу енергозбереження при реконструкції існуючих будівель, що буде 

створений завдяки новим положенням, представлене у Таблиці 5-3: 

 

Таблиця 5-3:  Резюме загального потенціалу енергозбереження при 

реконструкції існуючих будівель 

 

Розподіл житлового фонду, 
тис. м

2
 

Зона I Зона II Зона III Зона IV Всього 

  Розподіл житлового фонду тис. м
2
 

Багатоквартирні будинки, збудовані 
до 1980 р.  262766  85086  51304  15296  414452  
Багатоквартирні будинки, збудовані 
після 1980 р. 60191  19107  11388  3590   94276  

Індивідуальні будинки 347990  126037  76290  20458  570776  

Всього житлової площі 670946  230230  138983  39344  1079504  

  Конкретний потенціал енергозбереження  [кВт/г/м2] 

У багатоквартирних будинках, 
збудованих до 1980 р. 97  82  55  53  

 У багатоквартирних будинках, 
збудованих після 1980 р. 112  98  82  69    

В індивідуальних будинках 174  153  132  105    

  

 Технічний потенціал енергозбереження у житлових будинках 
[МВт/г]  

У багатоквартирних будинках, 
збудованих до 1980 р.  25540855  6960035  2806329  815277  36122496  
У багатоквартирних будинках, 
збудованих після 1980 р. 6717278  1868656  931576  247356  9764866  

В індивідуальних будинках 60376221  19271127  10055082  2156314  91858744  

Загальний потенціал 
енергозбереження у МВт/г 92634354  28099818  13792987  3218946  137746105  

  

Загальний потенціал енергозбереження завдяки новим 
положенням [МВт/г] 

Теплоізоляція огороджувальних 
конструкцій будівлі 49292634  15392033  7670582  1739314  74094563  

Установка високоефективних вікон 18511600  4921935  2110394  509370  26053299  
Установка радіаторних 
терморегуляторів та інших 
регуляторів 10061077  3003529  1458604  353592  14876801  

Установка високоефективних котлів 10910664  3477585  1752725  375657  16516630  

Загальний потенціал 
енергозбереження завдяки новим 
положенням 88775975  26795081  12992305  2977932  131541294  

 

Після того, як нові положення будуть прийняті, фактичне впровадження та 

правозастосування відбуватимуться згідно того самого або подібного процесу, 

описаного у самих положеннях. Насправді, на момент вступу в силу положень 

реконструкція на приблизному рівні середньорічного обсягу буде в процесі, і 

не підлягатиме регулюванню новими положеннями. Крім того, вже буде 

видана певна кількість дозволів на реконструкцію, яка має розпочатися 

протягом найближчих двох роківll. Таким чином, такі положення включають в 

                                                
ll
 Цей період встановлений у будівельному законодавстві. 
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себе перехідні статті, які дозволяють пільговий період для виконання. Однак, 

ключовим фактором для річних обсягів реконструкції будуть не самі 

положення. Положення впливатимуть лише на тих, хто знаходиться на етапі 

планування або реального виконання процесу реконструкції. Обсяги ж 

залежатимуть від багатьох ринкових факторів, таких як наявність 

кваліфікованих підрядників, матеріалів та обладнання, а в основному – від 

наявності фінансових ресурсів.   

Передбачається, що житловий фонд, який зараз знаходиться під управлінням 

ЖЕКів, а не під управління співвласників ОСББ, зустріне значні перешкоди в 

отриманні фінансування від банків або інших ресурсів. Таким чином, обсяг 

реконструкції оцінюється як дуже малий, це представлено у Таблиці 5-4. 

Таблиця 5-4:  Потенціал енергозбереження при реконструкції житлових 

будинків 

Рік 

Розрахований потенціал енергозбереження, ринок реконструкції будівель  

На базі загального річного потенціалу енергозбереження  
[МВт/г] : 131541294  

Річне 
проникнення 

Сукупне 
проникнення 

Енерго-
збереження 

Вартість економії 

Сукупне збільшення 

вартості у зв’язку з 

новими положеннями 

  % % МВт/г/рік 
тис. 

євро/рік 
тис. 

грн./рік 
тис. 
євро 

тис. грн. 

1
й
 0,5% 0,50% 657706  12957  136048 95244  1000062 

2
й
 1% 1,50% 1973119  38870  408135 285732  3000186 

3
й
 2% 3,50% 4603945  90698  952329 690854  7253967 

4
й
 2% 5,50% 7234771  142525  1496512 1095977  11507758 

5
й
 3% 8,50% 11181010  220266  2310693 1699378  17843469 

 

Представлені оціночні дані передбачають, що на п'ятий рік щорічні темпи 

проникнення реконструкції складуть близько 3% від загального обсягу 

житлового фонду, що може бути дещо оптимістичним. Сукупні інвестиції 

протягом п'яти років у розмірі 1699378000 євро призведуть до щорічної 

економії близько 11181000 МВт. Це призведе до простого періоду окупності 

близько 7,7 років. Такий тривалий період сам по собі не може, ймовірно, бути 

сильною мотивацією для необхідних інвестицій. Суворіші положення щодо 

енергетичної ефективності будівель матимуть дуже позитивний вплив на 

енергозбереження та охорону навколишнього середовища. 

Зверніть увагу, що показані інвестиції стосуються лише різниці між вартістю 

компонентів і матеріалів стандартної та високої ефективності, а не повної 

вартості реконструкції будівлі. 
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6 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ В 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

Економічний /фінансовий аналіз був підготовлений для оцінки витрат і переваг 

від інвестицій в енергоефективність при реконструкції існуючих житлових 

будинків. Оцінка проводилася за таких припущень: 

 П’ятирічний інвестиційний періодmm із загальними витратами в розмірі 

1699 млн. євро [17839 млн. грн.], що представляє 8,5% рівень 

проникнення на ринок 

 20-річний термін реалізації проектів 

 Облікова ставка 4,07% (LIBOR + 3 пункти) 

 Базова вартість енергії – 19,7 євро [206,85 грн.] за МВт/г   

6.2 ЕКОНОМІЧНИЙ/ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 

 

При розрахунку грошових потоків розглядалося енергозбереження в 

результаті інвестицій окремо для кожного з п'яти років, в результаті чого 

"оціночний період" склав 24 роки. Сукупний дисконтований грошовий потік 

показаний на Графіку 6-1. 

Графік 6-1: Сукупний дисконтований грошовий потік п’ятирічних 

інвестицій в енергоефективність 

 

 

Результати економічного аналізу показують, що інвестиції в 

енергоефективність за сучасних умов/припущень матимуть чисту 

дисконтовану вартість NPV у розмірі 1256 млн. євро [13193 млн. грн.] та 

дисконтовану норму прибутку IRR у 13,6%. Детальні результати аналізу 

наведені у Додатку 13. 

                                                
mm

 Інвестиційний період у 5 років було обрано згідно припущень, зроблених у Розділі 5. 
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6.3 АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ 

Основні параметри, що впливають на результати оцінки – це витрати на 

енергію і фактична вартість інвестицій. Вплив цих двох параметрів був 

протестований за допомогою аналізу чутливості, а результати представлені 

на Графіках 6-2 та 6-3. 

Графік 6-2: Чутливість до цін на енергію 

 

 

Графік 6-3: Чутливість до вартості інвестицій 

 

 

 

€0 

€20,000 

€40,000 

€60,000 

€80,000 

€100,000 

€120,000 

€140,000 

€160,000 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

€15.8 €16.7 €17.7 €18.7 €19.7 €20.7 €21.7 €22.7 €23.6 €24.6 €25.6 

Ч
и

ст
а 

д
и

ск
о

н
то

ва
н

а 
ва

р
ті

ст
ь 

N
P

V
 (

0
0

0
) 

Д
и

ск
о

н
то

ва
н

а 
н

о
р

м
а 

п
р

и
б

ут
ку

 I
R

R
 (

%
) 

Ціна на енергію, євро/МВт/г 

Чутливість до цін на енергію 

IRR

NPV

€0 

€20,000 

€40,000 

€60,000 

€80,000 

€100,000 

€120,000 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ч
и

ст
а 

д
и

ск
о

н
то

ва
н

а 
ва

р
ті

ст
ь 

N
P

V
 (

0
0

0
) 

Д
и

ск
о

н
то

ва
н

а 
н

о
р

м
а 

п
р

и
б

ут
ку

 I
R

R
 (

%
) 

Зміна вартості інвестицій, % 

Чутливість до вартості інвестицій 

IRR

NPV



 

Рамковий контракт FC474/EBSF-2010-08-124F 
 

58 

Результати показують, що ціни на енергію мають істотний вплив на 

ефективність інвестицій. Підвищення цін на енергоносії на 25% до 24,6 

євро/МВт/г [258 грн./МВт/г] призведе до IRR трохи нижче 20%. Подібний ефект 

буде досягатися за рахунок зниження вартості інвестицій приблизно на 20%. 
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7 ІНШІ ПЕРЕВАГИ 

Нові положення, які введуть суворіші вимоги до енергоефективності нових 

будівель та споруд, які піддаються капітальній реконструкції, а також до 

маркування енергоефективності будівель, матимуть, крім енергозбереження, 

деякі інші позитивні результати. Існуватимуть позитивний вплив на 

навколишнє середовище за рахунок зниження викидів СО2 та інших 

забруднюючих речовин (оксидів сірки, оксидів азоту, твердих часток), 

зниження імпорту енергії (газу), та створення робочих місць. 

7.2 ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ CO2  

 

Енергозбереження, досягнуте за рахунок введення та застосування нових 

положень для нового будівництва і капітальної реконструкції існуючих 

будівель, призведе до зниження забруднення повітря від теплопостачання і 

електростанцій. Досягнута річна кількість зниження CO2 за п'ятирічний період 

представлена у Таблиці 7-1: 

Таблиця 7-1:  Рівні зниження CO2 в результаті застосування нових положень 

 

Рік 

Енергозбереження Зниження CO2  

МВт/г/рік т/рік 

1 669666  287956  

2 2092716  899868  

3 5082330  2185402  

4 8191541  3522363  

5 12376972  5322098  

Ці обсяги скорочення викидів СО2 базуються на припущенні, що у п'ятому році 
після введення положень 100% новозбудованих будівель відповідатимуть 
вимогам, а рівень проникнення для реконструкції існуючих будівель складе 
8,5%, як описано в Розділі 5. Розрахунок зниження у 5322098 т. СО2 на рік 
становить близько 1,1% від загального обсягу викидів CO2 в Україні за рахунок 
викопного паливаnn. 

 

7.3 ЗНИЖЕННЯ ІМПОРТУ ЕНЕРГІЇ 

Баланс первинної енергії України складається в основному з природного газу, 

вугілля, атомної енергії та сирої нафти. Згідно зі статистичними даними за 

2010 рік, 54,07% природного газу, спожитого в Україні, було імпортовано. Це 

складає 23,06% від загального обсягу спожитої енергії. Короткий огляд 

енергетичного балансу України на 2010 рік показаний у Таблиці 7-2: 

                                                
nn

 «Викиди CO2 в Україні від спалювання викопного палива, виробництва цементу та спалювання 
попутного газу: doi 10.3334/CDIAC/00001_V2011», червень 2011 р., Центр аналізу інформації про 
вуглекислий газ, Національна лабораторія Оук Рідж. 
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Таблиця 7-2:  Баланс первинної енергії в Україні, 2010 р. 

Категорія 

Вугілля 
та торф 

Сира 
нафта 

Нафто 

продукти 

Природний 
газ 

Атомна 
енергія 

Інше Всього 

Тис. т. умовного палива (т.у.п. в перерахунку на нафту) 

Виробництво                               31019   3590   -  15426  23387  2038  75460  

Імпорт                                  7615  7827   6017  30040   -  2  51501  

Експорт                                  (4429)  -  (4066) (5)  -  (351) (8851) 

Міжн. судове 
бункерне паливо                     

 -   -   -   -   -  -    -    

МІжн. авіаційне 
бункерне паливо                   

 -   -  (267)  -   -  -    (267) 

Зміна рівня запасів                             2271  59  (8) 10099   -  18  12439  

Всього 36476  11476  1676  55560  23387  1707  130282  

% 28,00% 8,81% 1,29% 42,65% 17,95% 1,31% 100% 

 

Теплопостачання для житлового фонду у великих населених пунктах 

здійснюється системами централізованого теплопостачання за допомогою 

теплоелектроцентралей (ТЕЦ) та/або індивідуальних котелень. За відсутності 

офіційної статистики споживання газу житловим фондом, важко визначити 

достовірно комбінацію палива для теплопостачання житлових будинків. Таким 

чином, передбачалося, що завдяки економії енергії у зв'язку з новими 

положеннями скоротиться споживання лише природного газу. Тобто, економія 

призведе до скорочення лише імпорту газу. Скорочення імпорту газу протягом 

наступних п'яти років показано у Таблиці 7-3: 

Таблиця 7-3:  Скорочення імпорту газу завдяки новим положенням  

 
Енергозбереження Скорочення імпорту газу 

Рік МВт/г/рік т.у.п/рік тис. м3/рік % імпорту газу 

1 669666  57581  70491  0,19% 

2 2092716  179941  220286  0,60% 

3 5082330  437002  534982  1,45% 

4 8191541  704346  862267  2,34% 

5 12376972  1064228  1302839  3,54% 

  
 

7.4 ЗБІЛЬШЕННЯ КОМФОРТУ 

Однією відомою проблемою в більшості житлових будинків в Україні, 

особливо в тих, що підключені до системи централізованого теплопостачання, 

є понижений рівень теплового комфорту у приміщеннях. Хоча норми 



 

Рамковий контракт FC474/EBSF-2010-08-124F 
 

61 

вимагають підтримання конкретних температур у приміщенніoo, підприємства 

централізованого теплопостачання часто знижують температуру води у 

системі теплопостачання, щоб зменшити витрати палива, а з ними і вартість 

експлуатації. Це також є однією з головних причин, чому підприємства ЦТ "не 

поспішають" встановлювати засоби обліку тепла. В результаті цього квартири 

недогріваються, а мешканці або страждають від низької температури, або 

використовують інші способи опалення, такі як кімнатні електрообігрівачі. 

Протилежна ситуація – перегрів, як правило, трапляється під час теплих пор 

року. Підприємства ЦТ або котельні, як правило, не здатні знижувати 

потужність котла до бажаного низького рівня і тому практично скидають 

надлишкове тепло в розподільчу систему ЦТ, що призводить до перегріву. 

Тоді мешканці відкривають вікна, щоб зменшити температуру в приміщенні. В 

обох цих випадках комфорт в приміщенні знижується. 

Іншою, не менш важливою проблемою є низький рівень теплоізоляції 

зовнішніх стін і низька енергоефективність вікон і дверей. Холодні зовнішні 

стіни, особливо у місцях теплових мостів, є  уразливими для плісняви, що 

створює високий ризик легеневих захворювань, особливо у дітей. Низька 

ефективність вікон, в тому числі балконних дверей, особливо в старих 

будівлях викликає збільшення неконтрольованого проникнення повітря і 

протягів, які можуть завдати істотного дискомфорту. 

Таким чином, поєднання частих недогрівів та низької енергетичної 

ефективності будівлі призводить до суттєвого дискомфорту в квартирах. 

Суворіші вимоги до енергетичній ефективності будівель, встановлені новими 

положеннями, не лише дозволять економити енергію, але будуть мати не 

менш важливий позитивний вплив на умови в приміщенні і поліпшення 

теплового комфорту. 

Кілька наукових дослідженьpp досліджували вплив внутрішнього теплового 

комфорту на зниження продуктивності, збільшення тривалості хвороб, 

відвідуваність медичних установ та пов'язаних з цим витрат. Відхилення 

температури в приміщенні на +/- 6°C від базової температурі 21°С призводило 

приблизно до 30% втрати продуктивності і до 8%-12% збільшення тривалості 

нездужання. 

 

7.5 ЗМЕНШЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ОБЛАДНАННЯ 

Збільшення енергоефективності будівель за рахунок введення нових 

положень також впливатиме (іноді істотно) на необхідні параметри 

проектування систем будівель і споруд, в основному на необхідну потужність 

опалювального обладнання. Скорочення втрат тепла за рахунок поліпшення 

теплоізоляції або шляхом установки високоефективних вікон впливатиме на 

споживання енергії (в МВт), а також на піковий попит (в МВт). Це, в свою 

чергу, приводитиме до зменшення інвестицій в обладнання, яке може 

включати котли, холодильники, кондиціонери, насоси тощо. Проте таке 

зниження потужності обладнання має бути підтримане через зміни до 

                                                
oo

 Зазвичай щонайменше 18-20°C. 

pp
 «Оцінка втрати продуктивності у будівлях з кондиціонуванням повітря з використанням індексу 

PMV», Р. Косонен, Ф. Тан,  Енергія та будівлі, 2004 р. 
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відповідних норм проектування, які визначають мінімальну потужність 

системи. Досвід інших країнqq показує, що зниження витрат може бути 

значним. 

 

7.6 ІНШІ ПЕРЕВАГИ НОВИХ ПОЛОЖЕНЬ 

 

Прийняття нових положень матиме кілька інших прямих або непрямих 

переваг, які є важливими з економічної та соціальної точки зору. Нижче 

наведено список деяких переваг: 

Створення нових робочих місць 

Виробництво високоефективних продуктів для житлових будинків, дуже 

ймовірно, замінить собою виробництво "стандартних" низькоефективних вікон, 

таким чином, робоча сила (кількість робочих місць), швидше за все, 

зростатиме лише в результаті підвищення попиту, а не за рахунок 

впровадження нового продукту або виробництва. Така ж ситуація буде в 

будівельній галузі для нових будівель, а також для реконструкції існуючих 

будівель. Попит буде збільшуватися за рахунок поширення інформації про 

переваги енергозбереження та підвищення попиту на роботи з реконструкції. 

Вплив реалізації політики підвищення енергоефективності в житлових та 

нежитлових будівлях на створення робочих місць можна проаналізувати з 

використанням різних методологій, заснованих на оцінці потреби у робочій 

силі та на адмініструванні енергоефективних заходів, на базі статистичної 

інформації, пов'язаної із сектором зайнятості, або методології, заснованої на 

збільшенні зайнятості через позитивний вплив енергозбереження на 

економіку. Вплив енергоефективності на створення нових робочих місць було 

досліджено Американською радою енергоефективної економіки (ACEEE), а 

результати були описані в ряді дослідженьrr. Розрахункове створення нових 

робочих місць в результаті реалізації нових енергоефективних положень в 

Україні оцінювалося за допомогою методології розрахунку ACEEE та 

калькулятора LEEP-Сss. 

Збільшення числа робочих місць відбуватиметься у ширшому масштабі у 

сферах енергоаудиту будівель та сертифікації енергоефективності, 

перевірках дотримання вимог, веденні бази даних, а також в інших видах 

адміністративних робіт. В залежності від вимог, які будуть визначені новими 

положеннями, створення нових робочих місць складатиме за оцінками 

приблизно 300-500 робочих місць протягом першого року, із зростання 

приблизно до 1800-2400 робочих місць на п'ятий рік після вступу в силу 

нормативних актів. Розрахункова швидкість створення нових робочих місць в 

результаті інвестицій в енергоефективність у будівлях житлового фонду, 

                                                
qq

 США, Канада. 

rr
 «Енергоефективний потенціал Міссурі: можливості для економічного зростання та енергетичної 

стабільності», Звіт ACEEE № E114, вересень 2011 р. 

«Довгостроковий енергоефективний потенціал: що говорить досвід», Звіт ACEEE № E121, автори – 
Джон А. «Скіп» Лейтнер та інші, січень 2012 р. 

ss
 Калькулятор місцевої політики енергоефективності ACEEE (LEEP-C), Звіт ACEEE № 117, Ерік 

Макрес, Джон А. «Скіп» Лейтнер, Макс Нойбауер, листопад 2011 р. 
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викликаних новими положеннями, складатиме за оцінками 1,3 робочих 

місць/рік/тис. євро [0,12 робочих місць/рік/тис. грн.] Така оцінка враховує 

необхідність виконання енергоаудиту на всіх етапах процесу сертифікації, 

рівень необхідних зусиль, а також адміністрування та моніторинг діяльності. 

Оцінки базуються на очікуваному рівні проникнення реконструкції існуючих 

будівель та повній відповідності нових споруд через п'ять років. 

 

Рівень проникнення на ринок 

Положення, у разі їх застосування при сильному дотриманні та 

правозастосуванні, матимуть дуже позитивний вплив на проникнення на ринок 

компонентів, матеріалів і обладнання високої енергетичної ефективності. 

Необхідність відповідати вимогам положень призведе до застосування 

високоефективних продуктів у тих випадках, коли економічні показники 

(наприклад, простий термін окупності) не забезпечують достатніх стимулів, в 

основному за рахунок низької вартості енергії. Оскільки більшість 

високоефективних продуктів вже наявні, швидкість проникнення на ринок, як 

очікується, швидко зростатиме в період від трьох до п'яти років. Швидше за 

все, високоефективні вікна, ізоляційні матеріали та елементи 

теплопостачання (котли та регулятори), які вже доступні в Україні від 

численних місцевих і міжнародних компаній, проникатимуть на ринок у 

великих масштабах. 

 

Правові та регуляторні переваги 

У разі застосування нових положень нормативно-правова база забезпечить 

стимули для підвищення енергоефективності і створення сприятливих умов 

для впровадження енергозберігаючих заходів, їх фінансування, а також 

підвищить інтерес з боку житлового сектору до енергоефективні технології та 

енергозбереження в цілому. 
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8 ВПЛИВ ПРІОРИТЕТНИХ ПОЛОЖЕНЬ НА ФІНАНСУВАННЯ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ У БУДІВЛЯХ 

Введення пріоритетних положень щодо енергоефективності будівель є одним 

з основних кроків для досягнення ефективного використання енергії в 

будівлях, яке знижує фінансовий тягар вартості енергії для мешканців та 

бюджетних організацій, а також знижує національну залежність від імпорту 

енергоносіїв. Ці положення будуть безпосередньо або опосередковано 

стимулювати швидше здійснення заходів з підвищення енергоефективності, 

тим самим створюючи потребу в енергозберігаючих матеріалах, компонентах 

та обладнанні. Це, в свою чергу, створить істотну потребу у фінансуванні такої 

діяльності. 

 

8.2 МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ З БОКУ ЄБРР  

Нові положення приведуть до істотної потреби в капіталі, особливо для 

реконструкції житлових будинків, починаючи від приблизно 95 млн. євро [997 

млн. грн.] протягом першого року після введення положень до 1,7 млрд. 

євро [17,8 млрд. грн.] кумулятивно на п'ятий рік. Це створює широкі 

можливості для банківського сектору, в тому числі для банків розвитку, 

місцевих комерційних банків і, можливо, для приватних інвестицій. 

В даний час наявні лише обмежені ресурси для реконструкції житлового 

фонду. Наприклад, МФК та Кредобанк пропонують індивідуальним власникам 

та ОСББ кредити обсягом близько 3,0 млн. євро [31,5 млн. грн.] для 

модернізації будівель. Донори, в тому числі Делегація ЄС та USAID надають 

гранти для малих міст тощо. Цих коштів далеко не достатньо, і необхідно 

багато інших ресурсів для прогресування житлового сектору в оновленні 

житла. ЄБРР має досвід створення фінансової установи для житлового 

сектору і добре підходить для того, щоб відігравати важливу роль в наданні 

допомоги Україні у підвищенні енергоефективності житлового фонду. 

8.3 ПОДАЛЬШИЙ ШЛЯХ 

Існує як мінімум дві серйозні проблеми, які необхідно вирішити для належного 

здійснення реконструкції будівель: 1) створення надійної для запозичень 

установи, що відповідає за експлуатацію та технічне обслуговування 

багатоквартирних будинків, наприклад ОСББ, 2) «освіта» і громадська 

інформаційна кампанія для жителів, державних посадових осіб і банків, 

присвячена перевагам енергозбереження, інвестиціям в енергоефективність 

та кредитуванню, а також шляхам реконструкції будівель за допомогою 

цілеспрямованої діяльності уряду. 

Найбільш занедбаними спорудами з найвищим енергоспоживанням на 1 м2 є 

багатоквартирні будинки. Для полегшення інвестування у підвищення 

енергетичної ефективності цих будівель необхідно досягнути створення 

належного функціонування об'єднань співвласників (ОСББ) і створення їх 

заінтересованості у технічному обслуговуванні та експлуатації їх будівель. 

Індивідуальні будинки складають в Україні більше 52% від загального обсягу 

житлового фонду і, таким чином, пропонують значний ринковий потенціал для 
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інвестицій в енергоефективність. Власники будинків самі приймають рішення, 

а також є одержувачами інвестиційних переваг, які легко обчислити. За 

нинішньої ситуації в Україні щодо правового статусу та низької ініціативності з 

боку ОСББ, індивідуальні будинки пропонують хороший потенціал для 

фінансування енергоефективності і повинні стати головним об’єктом для 

фінансових установ. Очікується, що ситуацію щодо ОСББ буде вирішено в 

найближчому майбутньому і тоді багатоквартирні будинки стануть 

життєздатним ринком для фінансування енергоефективності. 
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Додаток 1: Термінологія 
 

млрд. мільярд 

ЦКУ Цивільний кодекс України  

ТЕЦ теплоелектроцентраль 

КМУ Кабінет Міністрів України 

ЦТ централізоване теплопостачання 

ТПЦТ теплопункт централізованого 
теплопостачання 

EE енергоефективність 

ENSI компанія «Energy Saving International 
AS» 

ЕХ енергетичні характеристики 

ЕСКО енергосервісна компанія  

ЄС Європейський Союз 

ЄУЕА Європейсько-Українське енергетичне 
агентство 

€ євро 

ПЕР паливно-енергетичні ресурси 

Гкал гігакалорія 

ГВт/г гігават-година 

ЖБК житлово-будівельний кооператив 

ЖКУ Житловий кодекс України 

ЖКГ житлово-комунальне господарство 

ЖКП житлово-комунальні послуги 

ІТП індивідуальний теплопункт 

ГВП гаряче водопостачання 

ІЖ Інститут житла (Братислава) 

IEA Міжнародне енергетичне агентство 

МФУ міжнародна фінансова установа 

ISO Міжнародна організація 
стандартизації 

АТ акціонерне товариство 

кВт/г кіловат-година 

ТОВ товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ltd обмежений 

ІМР Інститут місцевого розвитку 

млн. мільйон 

МПа мегапаскаль  

МРРБЖКГ Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства 

М. т.у.п. мільйонів тонн умовного палива 

МВт мегават 

МВт/г мегават-година 

НКРЕ Національна комісія регулювання 
електроенергетики 

ННД нові незалежні держави 

Нм3 кубічний метр за нормальних умов  

NOx оксид азоту  

NPV чиста дисконтована вартість  

ОСББ об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків  

ПК програмований контролер  

УКЕ угода про купівлю електроенергії 

ПВХ полівінілхлорид  

ROI прибутковість інвестицій  

SOx оксид сірки 

ППО простий період окупності 

кв.м. квадратний метр 

т.у.п.в. тонна умовного палива в перерахунку 

на вугілля 

(1 т.у.п.в. = 7000 ккал/кг або 29.3 МДж) 

тCO2 тонн CO2 

ВКС всього кінцевого споживання 

т.у.п.н. тонна умовного палива в перерахунку 
на нафту (1 т.у.п.н. =1,43 т.у.п.в.) 

РК радіаторний клапан 

грн. гривня 

US, U.S. Сполучені Штати Америки 

USAID Агентство США з міжнародного 
розвитку 

USD, US$ долар США 

UNDP Програма розвитку ООН 

V напруга  

р. рік  

ЖЕК житлово-експлуатаційна контора 
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Додаток 2: Посилання   

1. «Житловий фонд України у 2010 році». Статистичний бюлетень, Державний комітет 
статистики України,  Київ, 2011 р. 
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статистики України,  Київ, 2010 р. 
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статистики України,  Київ, 2006 р. 

7. «Житловий фонд України у 2004 році». Статистичний бюлетень, Державний комітет 
статистики України,  Київ,  2005 р. 

8. «Житловий фонд України у 2003 році». Статистичний бюлетень, Державний комітет 
статистики України,  Київ, 2004 р. 

9. «Житловий фонд України у 2002 році». Статистичний бюлетень, Державний комітет 
статистики України,  Київ, 2003 р. 

10. «Житловий фонд України у 2001 році». Статистичний бюлетень, Державний комітет 
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16. Міжнародне енергетичне агентство. http://www.iea.org  
17. «Стратегічне планування в енергетичному секторі на базі моделі «TIMES-

Україна»,  Подолець Р.З., Дячук О.А.; НАН України; Ін-т економіки та 
прогнозування – К., 2011. – 150 с.   

18. «Оцінка ринку житлового сектору України: правові, регуляторні, інституційні, 
технічні та фінансові міркування», ЄБРР, 2011 р.  

19. «Національні викиди CO2 від спалення викопного палива, виробництва цементу 
та спалювання попутного газу: doi 10.3334/CDIAC/00001_V2011», червень 2011 
р., Центр аналізу інформації про вуглекислий газ, Національна лабораторія Оук 
Рідж. 

20. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. 
21. Галузева програма збільшення енергоефективності у будівництві на 2010-2014 
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26. «Звіт про модернізацію галузі ЦТ в Україні, облік тепла та виставлення рахунків 

на базі споживання», Світовий банк, 2012 р.  
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Додаток 3: Класи житлових будинків  
 
 Рейтинг якості житла та обладнання в Україні 

Клас 

будинку 
Характеристики основних параметрів будинку 

1 

Особливо капітальні будинки (термін служби 150 років) з кам'яними або 

цегляними стінами (товщина в 2,5-3,5 цеглини), із залізобетонним чи 

металевим каркасом, із залізобетонним перекриттям, висотою 

приміщень від підлоги до стелі 3,0 метра і вище, з повним складом 

інженерного обладнання, в яких строк експлуатації не перевищує 50% 

терміну служби або виконано капітальний ремонт  

2 

Капітальні будинки (термін служби 125 років) з цегляними стінами 

(товщина в 1,5-2,5 цеглини), із залізобетонним перекриттям, висотою 

приміщень від підлоги до стелі 2,7-3,0 метра, з повним складом 

інженерного обладнання, в яких строк експлуатації не перевищує 50% 

терміну служби або виконано капітальний ремонт  

3 

Будинки великопанельні, великоблочні та із місцевих будівельних 

матеріалів (цегла, дрібні блоки із природного чи штучного каменю 

тощо) (термін служби 100 років), із залізобетонним перекриттям (збірне 

чи монолітне), висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5-2,7 метра, з 

повним складом інженерного обладнання, в яких строк експлуатації не 

перевищує 50% терміну служби  

4 

Будинки великопанельні, великоблочні та із місцевих будівельних 

матеріалів (цегла, дрібні блоки із природного та штучного каменю 

тощо) (термін служби 100 років), із залізобетонним або дерев'яним 

перекриттям, висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 метра, в яких 

строк експлуатації перевищує 50% терміну служби  

5 

Будинки зі стінами із монолітного шлакобетону, шлакоблоків, місцевих 

будівельних матеріалів (термін служби 70 років), із залізобетонним чи 

дерев'яним перекриттям, висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 

метра  

6 Будинки полегшеної конструкції (термін служби  30-50 років) 

 

Примітки: 

1. Житлові будинки,  строк експлуатації  яких  перевищує  50% терміну  служби і не 

проведено їх капітальний ремонт,  понижаються на один клас. 

2. Житлові будинки, які за основними показниками відносяться до 1 та 2 класу і 

мають дерев'яні  перекриття,  понижаються  на  один клас. 
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Додаток 4: Статистика житлового фонду України 

Станом на 01.01.2011 (на базі даних [1]) 

 
Кількість будівель, од. Кількість квартир, од. 

Загальна 
площа 

житлових 
приміщень, 

м
2
 

Житлова 
площа 

житлових 
приміщень, 

 м
2
 

Загальна 
площа 

квартир, м
2
 

Житлова 
площа 

квартир, м
2
 

 Місто Село Всього Місто Село Всього 

Україна 4059391 6111786 10171177 12909487 6412792 19322279 1079503149 685851881 1058903623 673956099 

АР Крим 126886 208754 335640  504947 256657 761604  39332547  23777268  38500649  23266256  

Вінницька область 129278 439456 568734  298793 448203 746996  43963345  29879030  43325676  29489593  

Волинська 

область 
57561 177544 235105  172876 181257 354133  22124382  13978094  21766508  13766284  

Дніпропетровська 

область 
361871 250157 612028  1240673 268517 1509190  79043170  49460879  77318605  48487931  

Донецька область 662940 189774 852714  1787930 202629 1990559  101245414  64261580  99411409  63262887  

Житомирська 

область 
112646 269354 382000  312853 280771 593624  33328309  21522869  32867045  21258966  

Закарпатська 

область 
82459 231198 313657  153182 234628 387810  28313930  16666844  28084800  16532158  

Запорізька 

область 
166636 183643 350279  565860 196113 761973  40911086  25355702  39831231  24739397  

Івано-Франківська 

область 
74484 272584 347068  213341 278214 491555  32656021  20442537  32223341  20194275  

Київська область 164007 377025 541032  428362 409339 837701  54811918  33790420  54155156  33393217  

Кіровоградська 

область 
124126 188143 312269  292704 194910 487614  24671000  16198393  24195940  15902048  

Луганська область 375955 140224 516179  927513 151752 1079265  55413435  34457968  54514429  33937985  

Львівська область 122065 343414 465479  520001 357307 877308  54254148  34024198  53140587  33408840  
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Кількість будівель, од. Кількість квартир, од. 

Загальна 
площа 

житлових 
приміщень, 

м
2
 

Житлова 
площа 

житлових 
приміщень, 

 м
2
 

Загальна 
площа 

квартир, м
2
 

Житлова 
площа 

квартир, м
2
 

 Місто Село Всього Місто Село Всього 

Миколаївська 

область 
111411 153599 265010  324416 159884 484300  25964473  17034833  25392547  16697614  

Одеська область 166398 313666 480064  602288 327460 929748  53413868  35547298  52260716  34862919   

Полтавська 

область 
129609 292206 421815  396719 311038 707757  36995622  23721384  36217137  23261189  

Рівненська 

область 
60100 204254 264354  180637 211172 391809  24454130  16098217  23971350  15800725  

Сумська область 132677 193314 325991  334059 201177 535236  27724845  18318750  27157798  17996347  

Тернопільська 

область 
57657 228863 286520  160875 231993 392868  25370549  16426335  24936282  16166997  

Харківська 

область 
257915 234322 492237  966564 259901 1226465  63788196  40760017  62334434  39969988   

Херсонська 

область 
132233 152793 285026  307571 161077 468648  25926888  17007225  25420411  16717192  

Хмельницька 

область 
85819 294442 380261  273764 299653 573417  33314424  22071935  32662177  21683477  

Черкаська 

область 
122856 305303 428159  310528 312958 623486  33976366  22518407  33366636  22162681  

Чернівецька 

область 
54424 195849 250273  128274 197623 325897  20442732  12824289  20184382  12673470  

Чернігівська 

область 
125669 266250 391919  291481 271800 563281  29757300  19298045  29359039  19066603  

м. Київ 34909 x 34909  1037937 x 1037937  59712884  34810235  58031958  33894121  

м. Севастополь 26800 5655 32455 175339 6759 182098 8592167 5599129 8273380 5362939 
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Додаток 5: Розподіл житлового фонду України за роками спорудження 

Станом на 01.01.2011 (на базі даних [1]) 

 
Кількість 
будинків 
Всього 

Період спорудження 

До 1919 р. 
1919-1945 

рр. 
1946-1960 

рр. 
1961-1970 

рр. 
1971-1980 

рр. 
1981-1990 

рр. 
1991 р.+ 

Україна 10159636 469326 1197867 2552198 2445067 1645922 1092574 756682 

АР Крим 333884 14484 26017 67947 89396 62248 42022 31770 

Вінницька область 568400 35146 73913 144060 136126 84704 50108 44343 

Волинська область 235034 1834 17318 63887 57293 43896 27371 23435 

Дніпропетровська 

область 611124 29335 73346 141983 142037 90281 84632 49510 

Донецька область 851617 34867 106051 223378 209264 148618 87635 41804 

Житомирська область 381485 15653 50668 97746 91048 60617 38144 27609 

Закарпатська область 313564 9005 32269 62788 62524 57851 47532 41595 

Запорізька область 349460 23812 50175 100409 77847 48909 31370 16938 

Івано-Франківська 

область 347045 21261 45626 67520 68604 59710 44791 39533 

Київська область 541031 10390 49085 125664 125656 88533 73024 68679 

Кіровоградська область 312066 41818 45034 69430 65356 45489 29271 15668 

Луганська область 515232 15569 56876 172672 136709 72620 42250 18536 

Львівська область 465152 23954 73707 104975 97102 73057 50011 42346 

Миколаївська область 264967 25681 30056 69489 59776 40964 24155 14846 

Одеська область 479881 37296 70417 111020 115369 70363 42313 33103 

Полтавська область 420719 16229 49522 108227 97082 65924 50312 33423 

Рівненська область 264273 3077 24470 59872 70946 49252 32627 24029 

Сумська область 325462 11822 46573 80097 80268 52897 34592 19213 

Тернопільська область 286398 8598 36637 61931 75404 54402 30331 19095 

Харківська область 491447 23823 53363 139012 116418 78350 50735 29746 

Херсонська область 284151 11712 22801 68272 78808 49902 30829 21827 

Хмельницька область 379825 12829 44583 97010 105385 62933 34794 22291 

Черкаська область 428047 10906 38568 128235 114651 70283 41505 23899 

Чернівецька область 250248 13709 34282 46530 50599 43311 33739 28078 
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Чернігівська область 391860 10964 42784 115380 107493 64182 33459 17598 

м. Київ 34903 2270 2255 12880 6930 3471 2400 4697 

м. Севастополь 32361 3282 1471 11784 6976 3155 2622 3071 
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Додаток 6: Розподіл житлового фонду України за класами будівель  

Станом на 01.01.2011 (на базі даних of [1]) 

 
Кількість будинків 

Всього 

Клас будівель 

1
й
 клас 2

й
 клас 3

й
 клас 4

й
 клас 5

й
 клас 6

й
 клас 

Україна 10159636 77007 285326 758148 2787344 3250099 3001712 

АР Крим 333884 4447 6361 30364 94409 182743 15560 

Вінницька область 568400 2326 13388 34235 138563 176425 203463 

Волинська область 235034 430 4203 10052 59811 56867 103671 

Дніпропетровська 

область 611124 12514 27491 73869 160221 197675 139354 

Донецька область 851617 1844 16544 57994 205524 382680 187031 

Житомирська область 381485 38 1195 7760 78509 101270 192713 

Закарпатська область 313564 9464 17218 43343 89970 92894 60675 

Запорізька область 349460 228 3965 18715 113030 127643 85879 

Івано-Франківська 

область 347045 760 6855 12105 116630 69015 141680 

Київська область 541031 8141 26428 64043 192958 124641 124820 

Кіровоградська область 312066 - 171 3488 78045 103210 127152 

Луганська область 515232 3434 10704 20710 149667 198469 132248 

Львівська область 465152 2833 38674 49443 123697 102128 148377 

Миколаївська область 264967 805 4297 23315 85822 111688 39040 

Одеська область 479881 12160 30075 80284 97425 133099 126838 

Полтавська область 420719 3177 11339 29738 105274 138294 132897 

Рівненська область 264273 192 4228 13904 67862 79442 98645 

Сумська область 325462 920 5585 12873 78465 91244 136375 

Тернопільська область 286398 2993 18670 33817 111770 78729 40419 

Харківська область 491447 55 1919 39554 137260 174365 138294 

Херсонська область 284151 5927 8883 31531 89063 113810 34937 

Хмельницька область 379825 1052 4353 24394 115110 97264 137652 

Черкаська область 428047 504 7214 18964 136777 137818 126770 

Чернівецька область 250248 1321 4245 10791 95647 82864 55380 
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Чернігівська область 391860 167 2412 6913 53304 65827 263237 

м. Київ 34903 1147 6122 4549 10701 4356 8028 

м. Севастополь 32361 128 2787 1400 1830 25639 577 
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Додаток 7: Характеристики житлових будівель в Україні 

Станом на 01.01.2011 (на базі даних [1]) 

 

Кількість 
будинків 

Всього 

Кількість 
гуртожитків 

Кількість 
багатоквартирних 

будинків з 5 
поверхами і вище 

Кількість 
незаселених 

будівель 

Загальна 
площа 

незаселених 
будівель [м

2
] 

Україна 10159636 9794 82471 629204 31241033 

АР Крим 333884 626 5577 3309 184740 

Вінницька область 568400 289 1593 68851 3424824 

Волинська область 235034 202 1171 19703 991906 

Дніпропетровська 

область 611124 634 8096 29203 1446634 

Донецька область 851617 765 10316 12901 747586 

Житомирська область 381485 282 1719 45627 2259985 

Закарпатська область 313564 104 1049 3457 196104 

Запорізька область 349460 442 4136 4298 241535 

Івано-Франківська 

область 347045 254 1527 16121 867335 

Київська область 541031 466 2310 3764 210640 

Кіровоградська область 312066 279 1336 25111 1246415 

Луганська область 515232 426 4067 19987 929494 

Львівська область 465152 460 3509 33408 1746790 

Миколаївська область 264967 314 2016 15146 727167 

Одеська область 479881 544 3478 26274 1510996 

Полтавська область 420719 500 2429 45836 2117683 

Рівненська область 264273 279 1055 17062 951340 

Сумська область 325462 289 2082 41341 1874094 

Тернопільська область 286398 201 1097 22813 1139817 

Харківська область 491447 584 5245 23984 1089839 

Херсонська область 284151 202 1061 4102 227415 

Хмельницька область 379825 320 2023 46488 2317070 

Черкаська область 428047 327 1574 50976 2545021 
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Чернівецька область 250248 172 762 9152 433519 

Чернігівська область 391860 299 1459 40277 1809921 

м. Київ 34903 447 8521 3 2503 

м. Севастополь 32361 87 3263 10 660 
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Додаток 8: Дані про введення в експлуатацію будівель та квартир за роками 

Станом на 01.01.2012 (на базі даних [2, 3]) 

Назва 
  Рік введення в експлуатацію  

Од. 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Введена в експлуатацію 
площа, Всього 

тис. м
2
  17447   8663   5558   5939   6073   6433   7566   7816   8628   10244   10496   6400   9339   9410  

у містах тис. м
2
  14024   6456   4329   4773   4858   5074   5739   6088   6709     7737     7640   5163   6304   6965  

у сільській місцевості тис. м
2
    3423   2207   1229   1166   1215   1359   1827   1728   1919     2507     2856   1237   3035   2445  

Кількість збудованих квартир* тис. К-ть 
       

279  
     

118  
       

63  
       

65  
       

64  
       

62  
       

71  
       

76  
       

82  
         

95  
         

94  
       

66  
       

77  
       

83  

у містах тис. К-ть 
       

233  
       

94  
       

52  
       

54  
       

54  
       

51  
       

57  
       

63  
       

69  
         

78  
         

76  
       

57  
       

57  
       

66  

у сільській місцевості тис. К-ть 
         

46  
       

24  
       

11  
       

11  
       

10  
       

11  
       

14  
       

13  
       

13  
         

17  
         

18  
         

9  
       

20  
       

17  

  На 1000 населення 

Введена в експлуатацію 
площа, Всього 

м
2
 

       
338  

     
169  

     
113  

     
123  

     
127  

     
135  

     
160  

     
167  

     
185  

       
221  

       
228  

     
140  

     
204  

     
207  

у містах м
2
 

       
404  

     
186  

     
130  

     
147  

     
151  

     
159  

     
180  

     
192  

     
213  

       
246  

       
244  

     
165  

     
202  

     
224  

у сільській місцевості м
2
 

       
202  

     
133  

       
77  

       
73  

       
77  

       
87  

     
118  

     
113  

     
128  

       
169  

       
194  

       
85  

     
210  

     
170  

Кількість збудованих квартир* К-ть 
        

5,6  
      

2,3  
      

1,3  
      

1,3  
      

1,3  
      

1,3  
      

1,5  
      

1,6  
      

1,8  
        

2,0  
        

2,0  
      

1,4  
      

1,7  
      

1,8  

у містах К-ть 
        

7,0  
      

2,7  
      

1,6  
      

1,7  
      

1,7  
      

1,6  
      

1,8  
      

2,0  
      

2,2  
        

2,5  
        

2,4  
      

1,8  
      

1,8  
      

2,1  

у сільській місцевості К-ть 
        

2,8  
      

1,5  
      

0,7  
      

0,7  
      

0,7  
      

0,7  
      

0,9  
      

0,8  
      

0,9  
        

1,1  
        

1,2  
      

0,6  
      

1,4  
      

1,1  
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Додаток 9: Енергетичний баланс України, 2010 р. 

(на базі даних [6]) 

  Тис. т.у.п. в перерахунку на нафту 

ПОСТАВКА ТА 
ВИКОРИСТАННЯ 

Вугілля 
та торф 

Сира 
нафта 

Нафто 
продукт

и 

Прир. 
газ 

Ядерн
а 

енергія 

Гідро 
енергія 

Геотермальн
а та сонячна 

Біопалив
о та 

паливні 
відходи 

Електро 
енергія 

Тепло Всього 

Виробництво                               31019 3590   15426 23387 1131 8 899     75460 

Імпорт                                  7615 7827 6017 30040         2   51501 

Експорт                                  -4429   -4066 -5         -351   -8850 

Міжн. судове бункерне паливо                                         - 

МІжн. авіаційне бункерне 
паливо                   

    -267               -267 

Зміна рівня запасів                            2271 59 -8 10099       18     12439 

Всього поставка первинної 
енергії                                     

36476 11476 1677 55561 23387 1131 8 917 -349   130284 

Переноси енергії                                  522 -466               56 

Статистичні різниці                  679 -100 -545 -9293           833 -8427 

Електростанції                       -16535   -75 -696 -23234 -1131 -8   14792   -26887 

ТЕЦ                               -1791   -136 -5429       -394 1426 4759 -1565 

Теплостанції                              -1051   -134 -9376 -153         10102 -614 

Доменні печі                           -4674                   -4674 

Газові заводи                                44                   44 

Заводи з виробництва 
коксу/патентованого 
палива/брикетованого палива                 

-2801                   -2801 

Нафтопереробні заводи                             -11874 12629               755 

Нафтохімічні заводи                         -146               -146 

Зріджувальні заводи                                          - 

Інша трансформація                     -8   -102         -73     -183 

Власне використання 
енергетики                  

-1790 -2 -544 -1076       -3 -2478 -2561 -8454 

Втрати                                   -202 -12 -7 -691         -1866 -834 -3611 



 

Рамковий контракт FC474/EBSF-2010-08-124F 
 

80 

  Тис. т.у.п. в перерахунку на нафту 

ПОСТАВКА ТА 
ВИКОРИСТАННЯ 

Вугілля 
та торф 

Сира 
нафта 

Нафто 
продукт

и 

Прир. 
газ 

Ядерн
а 

енергія 

Гідро 
енергія 

Геотермальн
а та сонячна 

Біопалив
о та 

паливні 
відходи 

Електро 
енергія 

Тепло Всього 

Загальне споживання енергії                                      8345 10 12152 28999       447 11526 12299 73778 

ПРОМИСЛОВІСТЬ                                 7174 4 1345 6522       55 5668 5155 25923 

Залізо та сталь                           5930   255 4215       8 2183 1435 14026 

Хімічна та нафтохімічна               16   80 333         426 1221 2075 

Кольорові метали                       30   6 216         115 291 659 

Нерудні мінерали                    608   64 744       21 243 91 1771 

Транспортне обладнання                      2   22 56         156 103 340 

Машинне обладнання                                11   38 202       1 342 174 767 

Гірнича справа та розробка 
кар’єрів                     

96   302 410         850 439 2097 

Продовольство та тютюн                         32   132 252       11 380 1080 1887 

Целюлоза та друкарство                  1   9 26         93 143 272 

Ліс та лісоматеріали                   0   10 25       14 44 63 155 

Будівництво                             5   268 38       1 102 80 493 

Текстиль та шкіра                      1   3 6         30 35 75 

Невизначені                            442 4 156           703   1305 

ТРАНСПОРТ                                27   7539 3341       1 772   11678 

Внутрішня авіація                            2               2 

Автодороги                                         7270 46             7316 

Залізниця                                     24   178           539   741 

Трубопровідний транспорт                           9 3287         105   3402 

Внутрішня навігація                          80               80 

Невизначені                            3     8         127   138 

ІНШЕ                                    672 6 2385 14970       391 5086 7144 30655 

Житлові будівлі                              482   60 14248       368 3160 6529 24846 

Житлово-комунальні послуги                 174   775 353       6 1644 537 3490 

Сільське господарство/лісове 
господарство                     

16   1255 130       17 282 79 1778 

Риболовство                                      8 1             9 

Невизначені                              6 287 239             532 
НЕЕНЕРГЕТИЧНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ                           

479   884 4167             5529 

у промисловості/ 
переносах енергії/енергетиці               

479   858 4167             5503 
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  Тис. т.у.п. в перерахунку на нафту 

ПОСТАВКА ТА 
ВИКОРИСТАННЯ 

Вугілля 
та торф 

Сира 
нафта 

Нафто 
продукт

и 

Прир. 
газ 

Ядерн
а 

енергія 

Гідро 
енергія 

Геотермальн
а та сонячна 

Біопалив
о та 

паливні 
відходи 

Електро 
енергія 

Тепло Всього 

   з яких: сировина                  43   11 3997             4051 

у транспорті                                 3               3 

інше                                     23               23 
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Додаток 10: Будівлі дошкільних закладів за регіонами у 2007-
2010 рр.  

Станом на 31.12. кожного року (на базі даних [3]) 

 
Кількість будівель, од. Кількість дітей, тис. 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Україна 15305 15414 15508 15628 1137,5 1194,5 1213,9 1272,7 

АР Крим 605 604 602 607 45,8 48,5 49,1 51,8 

Вінницька область 678 682 689 704 43,1 44,5 44,8 46,3 

Волинська область 407 421 428 444 27,7 29,4 30,3 31,7 

Дніпропетровська 

область 951 948 951 939 89,6 93,6 94,9 99,3 

Донецька область 1139 1146 1145 1144 112,7 117,6 119,7 125,0 

Житомирська область 599 601 607 644 33,3 34,9 37,5 38,7 

Закарпатська область 521 528 532 532 30,5 32,8 33,9 35,5 

Запорізька область 522 521 525 526 47,8 49,3 50,2 52,3 

Івано-Франківська 

область 308 319 331 334 23,4 24,9 26 27,6 

Київська область 702 709 695 682 49,3 52,5 54,1 56,8 

Кіровоградська область 526 523 528 530 25,6 26,4 26,7 27,6 

Луганська область 576 548 529 528 46 47,7 47,9 50,9 

Львівська область 512 536 554 589 48 51,9 53,4 57,1 

Миколаївська область 538 540 543 552 32,5 33 33,9 36,1 

Одеська область 743 754 759 744 59,5 63,5 60,3 62,9 

Полтавська область 590 598 600 562 36,4 37,9 37,9 40,1 

Рівненська область 315 339 360 397 26,9 29,6 30,4 32,8 

Сумська область 454 467 480 495 31 31,9 32,9 34,5 

Тернопільська область 478 498 498 506 23,5 25,1 25,2 26,4 

Харківська область 624 627 634 633 60,9 64 64,8 67,9 

Херсонська область 488 491 492 493 30,2 31,6 32,5 34,3 

Хмельницька область 808 810 815 815 39 40,1 40,6 42,3 

Черкаська область 687 688 688 696 37,4 38,5 38,5 39,4 

Чернівецька область 328 337 345 353 23,7 24,9 25,8 27,4 

Чернігівська область 446 416 415 414 23,9 25,3 25,5 26,1 

м. Київ 675 678 678 679 78,2 83 84,8 89,3 

м. Севастополь 85 85 85 86 11,6 12,1 12,3 12,6 

 

 



 

Рамковий контракт FC474/EBSF-2010-08-124F 
 

83 

Додаток 11: Будівлі середньосвітніх навчальних закладів за 
регіонами, 2007-2010 рр. 

На початок навчального року (на базі даних [3]) 

 
Кількість будівель, од. Кількість учнів, тис. 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Україна 21214 20969 20576 20300 4857 4617 4495 4299 

АР Крим 626 621 615 609 198 188 185 177 

Вінницька область 1025 1012 994 976 184 174 169 160 

Волинська область 802 794 791 787 137 132 130 126 

Дніпропетровська 

область 1074 1065 1054 1044 336 319 311 298 

Донецька область 1210 1194 1174 1151 382 360 355 337 

Житомирська 

область 874 864 860 844 157 149 143 137 

Закарпатська 

область 714 711 708 693 170 164 160 156 

Запорізька область 668 651 647 639 181 172 166 159 

Івано-Франківська 

область 770 763 761 761 175 167 162 155 

Київська область 800 792 784 781 192 183 180 172 

Кіровоградська 

область 603 596 582 576 111 104 101 95 

Луганська область 764 749 742 732 203 191 186 176 

Львівська область 1480 1469 1454 1440 297 284 275 263 

Миколаївська 

область 634 623 600 592 132 124 120 114 

Одеська область 969 969 967 950 258 248 243 235 

Полтавська область 834 820 801 786 158 148 143 135 

Рівненська область 729 724 711 707 161 155 151 147 

Сумська область 646 622 608 592 114 108 104 98 

Тернопільська 

область 904 903 895 889 133 127 122 116 

Харківська область 966 949 919 917 255 241 234 223 

Херсонська область 570 568 517 509 127 120 116 110 

Хмельницька 

область 1054 1033 960 926 160 152 145 138 

Черкаська область 699 699 688 679 140 131 126 118 

Чернівецька область 455 451 450 447 111 106 104 100 

Чернігівська область 735 719 689 674 114 108 103 98 

м. Київ 535 534 531 525 239 231 230 225 

м. Севастополь 74 74 74 74 32 31 31 31 
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Додаток 12: Будівлі вищих навчальних закладів за регіонами, 
2009-2010 рр. 

На початок навчального року (на базі даних [3]) 

 

Кількість будівель, од. Кількість студентів, тис. 

I-II ступені 

акредитації 

III-IV ступені 

акредитації 

I-II ступені 

акредитації 

III-IV ступені 

акредитації 

2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 

Україна 511 505 350 349 354,2 361,5 2245,2 2129,8 

АР Крим 17 17 15 15 7,6 7,8 52,8 47,7 

Вінницька область 17 17 5 5 16,7 17,3 34,8 33,4 

Волинська область 11 11 4 4 7,7 7,9 27 25,7 

Дніпропетровська 

область 
34 31 

25 25 
23,9 23,6 

153 147,7 

Донецька область 57 55 27 27 39,1 38,5 142,2 133,1 

Житомирська область 18 18 4 4 16,5 16,6 28,6 27,6 

Закарпатська область 11 11 6 6 4,7 5,0 23,8 23,4 

Запорізька область 18 16 11 11 11,6 10,9 95,7 92,3 

Івано-Франківська 

область 
18 19 

9 9 
14,4 14,6 

41,9 40,2 

Київська область 18 17 6 7 9,6 9,4 29,8 30,9 

Кіровоградська 

область 
15 14 

7 7 
9,0 8,6 

20,8 19,8 

Луганська область 28 28 10 10 16,8 17,3 92,4 88,1 

Львівська область 25 23 24 23 20,0 20,3 142,7 137,1 

Миколаївська 

область 
11 11 

5 5 
7,7 7,6 

36,4 35,8 

Одеська область 19 20 22 22 14,7 15,4 128,2 127,2 

Полтавська область 16 16 7 7 10,7 11,2 57,7 53,8 

Рівненська область 11 11 6 6 10,4 10,7 42,4 39,2 

Сумська область 10 10 5 5 5,1 5,4 49,4 46,3 

Тернопільська 

область 
10 10 

9 8 7,1 7,4 51,5 47,5 

Харківська область 33 33 37 37 22,8 23,0 244,7 232,7 

Херсонська область 13 13 8 8 9,5 10,0 29,9 28,5 

Хмельницька область 10 10 10 10 7,0 7,3 45,3 43,4 

Черкаська область 12 12 6 6 10,6 11,3 43,9 41,1 

Чернівецька область 13 13 4 4 10,0 10,2 27,9 27,1 

Чернігівська область 17 17 5 5 9,0 9,4 24,9 22,9 

м. Київ 44 47 69 69 29,8 32,6 560,8 521,8 

м. Севастополь 5 5 4 4 2,2 2,2 16,7 15,5 
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Додаток 13: Результати економічного/фінансового аналізу  

 

П’ятирічна 
інвестиція 

РІК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЄВРО 

Інвестиції 95244000  190488000  405122000  405123000  603401000                

Повернення інвестицій, 1 
інвестиційний рік 12957000  12957000  12957000  12957000  12957000  12957000  12957000  12957000  12957000  12957000  12957000  12957000  

Повернення інвестицій, 2 
інвестиційний рік 0  25913000  25913000  25913000  25913000  25913000  25913000  25913000  25913000  25913000  25913000  25913000  

Повернення інвестицій, 3 
інвестиційний рік 0  0  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  

Повернення інвестицій, 4 
інвестиційний рік 0  0  0  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  

Повернення інвестицій, 5 
інвестиційний рік 0  0  0  0  77741000  77741000  77741000  77741000  77741000  77741000  77741000  77741000  

Потік грошових коштів (82287000) (151618000) (314424000) (262597000) (383134000) 220267000  220267000  220267000  220267000  220267000  220267000  220267000  

Чиста дисконтована 
вартість (79068896) (139990851) (278958131) (223865692) (313850569) 173378847  166598296  160082921  153822351  147806622  142026157  136471757  

Кумулятивний 
дисконтований потік 
грошових коштів (79068896) (219059747) (498017878) (721883570) (1035734140) (862355293) (695756997) (535674076) (381851725) (234045103) (92018946) 44452811  

 

П’ятирічна 
інвестиція 

РІК 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Інвестиції                         

Повернення інвестицій, 1 
інвестиційний рік 12957000  12957000  12957000  12957000  12957000  12957000  12957000  12957000          

Повернення інвестицій, 2 
інвестиційний рік 25913000  25913000  25913000  25913000  25913000  25913000  25913000  25913000  25913000        

Повернення інвестицій, 3 
інвестиційний рік 51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000      

Повернення інвестицій, 4 
інвестиційний рік 51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000  51828000    

Повернення інвестицій, 5 
інвестиційний рік 77741000  77741000  77741000  77741000  77741000  77741000  77741000  77741000  77741000  77741000  77741000  77741000  
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Потік грошових коштів 220267000  220267000  220267000  220267000  220267000  220267000  220267000  220267000  207310000  181397000  129569000  77741000  

Чиста дисконтована 
вартість 131134579  126006130  121078245  116343082  111793103  107421065  103220011  99183252  89698175  75416765  51762275  29842611  

Кумулятивний 
дисконтований потік 
грошових коштів 175587390  301593520  422671766  539014847  650807950  758229015  861449026  960632278  1050330453  1125747218  1177509493  1207352104  

Загальна чиста 
дисконтована вартість 1256491334  

Дисконтована норма 
прибутку  13,62%  

 


