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Будівельна галузь: цифри і факти 
 

Світовий фонд будівель може зрости на 90% до 2050 року 

 

Вже сьогодні будівельна галузь:  

• споживає 40%  первинних енергоресурсів ЄС (може бути знижено 

на 30 % -за розрахунками Єврокомісії) 

• поглинає понад третину світових природних ресурсів  

• споживає 12% прісної води 

• відповідає за утворення 40% глобальних викидів парникових 

газів  

• та 40% сміття на звалищах. 

 

на шляху до сталого розвитку ЄК та урядами  країн-членів ЄС 

визначено пріоритетність політики  підвищення енергетичної та 

екологічної ефективності в будівельному секторі 

 



Зелене 

будівництво («green 

building», «sustainable 

building») 

 

 – це системний 

підхід до 

проектування + 

облаштування + 

утримання  

будинків, 

 

 який дозволяє 

зробити будівлю 

ресурсо- та 

енергоефективною, 

зручною та з 

мінімальним 

впливом на 

навколишнє природне 

середовище та 

організм людини 



Фактори розвитку зеленого будівництва в Україні 

 
 

• Курс на євроінтеграцію →  

«озеленення» законодавства*   +   переорієнтація на стандарти ЄС 
у будівництві й архітектурі + сталі та зелені публічні закупівлі ; 

     енергетична безпека →  питання енергозабезпечення будинків та 
споруд;  

• Стандарти на «зелені будівлі» та релевантні системи «зеленої 
сертифікації» →  

  головний інструмент втілення принципів зеленого будівництва в 
проектах.  Принцип: оцінка всього життєвого циклу будівлі (не тільки 
проектно-будівельної частини); 

• Технології, вироби і матеріали →  

наявність доступних, що задовольняють жорстким вимогам зеленого 
будівництва 

• Поінформованість учасників ринку (в т.ч. закупівельників), 
методичне забезпечення, накопичення і поширення досвіду 
реалізації проектів + проекти міжнародної технічної підтримки  



ДБН В.2.2-3:2017 Будинки і  
споруди, заклади освіти 

ЗУ №4941 «Про 
енергетичну ефективність будівель», 2017 



Незалежно від схеми: в основі сертифікації оцінка всього життєвого циклу (ISO 14040) 

будівлі  (проектування-зведення будівлі-експлуатація-демонтаж-утилізація елементів 

конструкції); 

 

Сертифікація будівель 

програми різних країн 

Стандарти зеленого будівництва & системи «зеленої 
сертифікації» 

Сертифікація будівель, матеріалів та виробів, 

 продукції (універсальна) 

  програми різних країн 

Україна Німеччина Скандинавські ЄС 





Програма екологічного маркування І типу в 
Україні згідно ДСТУ ISO 14024 «Зелений 

журавлик» (з 2004 р.) 

Стандарти на обʹєкти будівництва: 

• СОУ.ОЕМ 08.036.067:2012 Зелений 
офіс 

• СОУ ОЕМ 08.002.37.078:2013 Зелений 
клас 

• СОУ ОЕМ 08.002.37.064:2011  

Послуги розміщення (готелі) 
 

Стандарти на буд. матеріали, вироби і 
обладнання: 
 

• СОУ ОЕМ 08.002.16.004:2010 Бетон та вироби з бетону 

• СОУ ОЕМ  08.002.15.012:2009  Вироби керамічні  

• СОУ ОЕМ  08.002.016.048:2016 Матеріали 
теплоізоляційні 

• СОУ ОЕМ 08.002.016.050:2016  Блоки віконні 

• СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2014 Лакофарбові матеріали 

• СОУ ОЕМ 08.002.03.057:2009  Шпалери 

• СОУ ОЕМ. 08.002.16.070:2012 Суміші будівельні сухі 

• СОУ ОЕМ 08.002.06.080:2014  Покриття для підлоги 

• СОУ ОЕМ. 08.002.16.072:2012 Гіпсокартон 

• СОУ ОЕМ. 08.002.24.079:2016  Прокат сталі 

актуальний  
реєстр чинних 
екологіних 
стандартів  за 
категоріями 
продукції. 



… 

= 



Вимоги екологічного стандарту на ЛФМ/  Requirements of environmental criteria for Paints 

Зниження 
забруднення 

водойм 

Пакування 
підлягає 

переробці 

Безпека для 
організму і 
довкілля 

Ресурсо –
енерго-

ефективне 
виробництво 

Знижено 
утворення відходів 

на етапах 
виробництва і 
споживання 

Обмежено 
вміст 

небезпечних 
сполук 

Економічно 
витрачається 

 
Ефективний у 
застосуванні 

 
 

• Регламент ЄС -Regulation (EC) No 
1907/2006 (REACH) - 

виробництво і обіг всіх хімічних 
речовин, включаючи їх обов'язкову 
реєстрацію. 

•  Globally Harmonized System for the 
Classification and Labeling of 
Chemicals (GHS) – узгоджена на 
глобальному рівні систему 
класифікації і маркування хімічних 
речовин - 

• Регламент ЄС Regulation (EC) No 
1272/2008 (CLP) - система 
класифікації, маркування та 
упаковки хімічних речовин 

+ Стандарт  враховує вимоги /  
Criteria take into account the 
requirements  



Сертифікація  

будівельних 

матеріалів  

з 2004 р. 

ЕКОЛОГІЧНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРАЛИ І ВИРОБИ В УКРАЇНІ 

 

REACH 

CLP 
 



ЕКОЛОГІЧНО СЕРТИФІКОВАНІ ЛФМ ЗА СХЕМОЮ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ І ТИПУ 



актуальний  
реєстр 
екологічно 
сертифікованої 
продукції 

! Цікаве дослідження 



УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ №9 У М. БУЧА КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ  -   

1 000 учнів, будувалась за сучасними будівельними 
нормами з урахуванням стандартів сталого 
будівництва та з застосуванням екологічно 
сертифікованих будівельних матеріалів.  
Це дозволило вже на стадії проектування уникнути 
вад застарілого типу планування та оздоблення 



  
 
• централізована припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла, яка може регулюватись як 

вручну, так і в автоматичному режимі, тож не потрібно купи громіздких кондиціонерів у кожному окремому 
класі і годин роботи по їхньому обслуговуванню і заміні фільтрів. 

• Ергономічні парти та стільці, що регулюються у відповідності зі зростом учня 

• електронний класний журнал та учнівські щоденники, мультимедійний клас на базі шкільної бібліотеки, – окрім 
переваг для учнів, ці інновації дозволять суттєво скоротити обсяг використовуваного паперу та утворення 
відходів з нього. 

•  таблички – мотиватори і оформлення простору закладу спрямовані на формування екологічної культури 
та свідомого ставлення до ресурсів і споживання. 

• стадіон та спортивна зала ( 500 квадратних метрів)  

• зала для проведення вистав та концертів 
•  пандуси та ліфт з дотриманням вимог стандартів інклюзивності,  
• автоматичний крапельний полив газону,  
• контейнери - роздільний збір сміття 

• автономні джерела енергії –на даху 8 сонячних панелей  

• Енергозалежні прилади, техніка та устаткування відповідають вимогам екодизайну та стандартам 
екологічного маркування 

• Екологічно сертифіковані будівельні матеріали 

УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ №9 У М. БУЧА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  - ДЕЯКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Стандарти екологічного маркування -   стандарти екологічного лідерства!  
Обираючи для деж. закладів екологічно сертифіковану продукцію держава підтримує 
виробника більш безпечних та якісних товарів, сприяє розвитку інноваційних виробнцтв, 
турбуючись про довкілля і здоров'я громадян. 

Екологічні маркування – ефективний 
інструмент державної екологічної 
політики. 
 
При закупівлях  використання готових 
результатів оцінювання, проведених 3-ю 
незалежною стороною знижує тиск на 
замовника 



Як закуповувати більш енергоефективне і екологічно краще?  

Важливо для розвитку енергоефективного будівництва!  

Інформування, методична допомога, навчання, акумулювання і поширення успішного досвіду 



Вплив публічних закупівель на досягнення цілей у сфері енергоефективності  
та охорони навколишнього природного середовища 

Середня величина заощаджених коштів, внаслідок зниження витрат на охолодження/опалювання  (долл. США та %) після заміни 

вікон на екологічно  сертифіковані за програмою Energy Star згідно ISO 14024  

 

(дані для різних кліматичних зон США для одно- та  двокамерних вікон) 
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Вплив публічних закупівель на досягнення цілей у сфері енергоефективності  та охорони 

навколишнього природного середовища -    

Лакофарбові матеріали 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!! 

Світлана Перминова 

  консультант GIZ GmbH  

 os@ecolabel.org.ua  

polisvett@gmail.com 

+ 3 8 (044) 332 84 08 
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