
Тема уроку 1 Вступ. Нормативно-правові основи енергозбереження 
Мета: оволодіти знання щодо нормативно-правові основи енергозбереження. 

Хід роботи 

Рекомендована література: 

1. Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»  

 

Законодавство України про альтернативні джерела енергії базується на 

Конституції України і складається з Закону України «Про енергетичну 

ефективність будівель» та інших нормативно-правових актів, які регулюють 

відносини у цій сфері. 

Будівля з близьким до нульового рівнем споживання енергії - будівля з рівнем 

енергетичної ефективності, що перевищує встановлені мінімальні вимоги, в якій 

для формування належних умов проживання та/або життєдіяльності людей 

використовується енергія переважно з відновлюваних джерел. 

Доступне для ознайомлення громадян місце - частина (частини) будь-якої 

будівлі, у тому числі її зовнішня частина (частини), або прибудинкової території, 

що відкрита для вільного доступу та огляду. 

Економічно доцільний рівень - рівень енергетичної ефективності будівлі, за 

якого досягаються найнижчі витрати (у тому числі експлуатаційні та ліквідаційні 

витрати) протягом нормативних строків експлуатації будівлі (огороджувальних 

конструкцій, інженерних систем) з урахуванням вкладених інвестицій та доходу 

від генерації енергії (за технічної можливості інженерної системи). 

Енергетична ефективність будівлі - властивість будівлі, що характеризується 

кількістю енергії, необхідної для створення належних умов проживання та/або 

життєдіяльності людей у такій будівлі. 

Заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності 

будівель - будівельні роботи, результатом виконання яких є підвищення 

теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель та/або 

показників споживання енергетичних ресурсів інженерними системами. 

Клас енергетичної ефективності будівлі - розрахунковий рівень енергетичної 

ефективності будівлі або її відокремлених частин, визначений за інтервалом 

значень показників енергетичної ефективності, що встановлюються відповідно до 

вимог законодавства з урахуванням гармонізованих стандартів Європейського 

Союзу у сфері енергетичної ефективності будівель. 

 

Тема уроку 2 Роль енергозберігаючих технологій 
Мета: оволодіти знання щодо ролі енергозберігаючих технологій. 

Хід роботи 

Енергозберігаючі технології здатні звести до мінімуму непотрібні втрати 

енергії, що сьогодні є одним з пріоритетних напрямків не тільки на державному 

рівні, а й на рівні кожної окремо взятої родини. Це пов'язано з дефіцитом основних 

енергоресурсів, зростаючої вартістю їх видобутку, а також з глобальними 

екологічними проблемами. 



Впровадження енергозберігаючих технологій в господарську діяльність як 

підприємств, так і приватних осіб на побутовому рівні, є одним з важливих кроків 

у вирішенні багатьох екологічних проблем - зміни клімату, забруднення 

атмосфери, виснаження копалин ресурсів та інші. 

Економія енергії - це ефективне використання енергоресурсів за рахунок 

застосування інноваційних рішень, які осуществіми технічно, обгрунтовані 

економічно, прийнятні з екологічної та соціальної точок зору, і не змінюють 

звичного способу життя. 

Сучасні енергозберігаючі технології можна поділити на кілька видів, залежно 

від сфер вживання: 

- енергозберігаючі технології на виробництві; 

- енергозберігаючі технології на транспорті; 

- енергозберігаючі технології індивідуального споживання; 

- енергозберігаючі технології загального споживання. 

Основні напрями і способи енергозбереження: 

- економія електричної енергії (освітлення, електропривод, електрообігрів та 

електроплити, холодильні установки та кондиціонери, споживання побутових і 

промислових пристроїв, зниження втрат в електромережі); 

- економія тепла (зниження тепловтрат, підвищення ефективності систем 

теплопостачання); 

- економія води (водозабір, споживання у побуті та на виробництві, зниження 

втрат і підвищення ефективності систем водопостачання); 

- економія газу (споживання в побуті та на виробництві, зниження втрат і 

підвищення ефективності систем газопостачання); 

- економія палива (зниження споживання в двигунах внутрішнього згоряння, 

альтернативні види та гібридні системи, зниження втрат і підвищення 

ефективності виробництва електричної та теплової енергії). 

 

 

Soldаtenko.olga@ukr.net  

mailto:Soldаtenko.olga@ukr.net

