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Ознайомлення з Проектом 
«FINTECC – Політичний діалог»: 
транспонування регламентів щодо 
екодизайну груп продуктів в українське 
законодавство
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Вступ – ЄБРР, FINTECC та орієнтація на розробку 

політики

Проект ЄБРР «FINTECC Україна» –

«Центр фінансування та трансферу технологій з метою запобігання зміні 

клімату» (Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change)

Надає пакетну допомогу у розробці політики та технічну допомогу 

та пропонує механізми фінансування з метою збільшення інвестування 

у технології, що сприяють запобіганню зміні клімату

Політичний діалог є важливим аспектом; покращення законодавчої 

бази, політики та стандартів задля зміцнення процесу трансферу 

технологій

Дворічна програма допомоги Уряду України у питаннях екодизайну та 

введення елементів енергоефективності до процесу державних 

закупівель
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Конкретні цілі Проекту «FINTECC Україна –

Політичний діалог»

Надання допомоги Уряду України у наближенні українського 

законодавства до вимог Директиви щодо екодизайну шляхом:

• Проведення оцінки поточного стану та прогалин у реалізації 

Україною вимог Директиви щодо екодизайну та надання 

рекомендацій щодо необхідних заходів із внесення змін у 

законодавчі та нормативні акти з метою забезпечення успішного 

завершення імплементації вимог Директиви щодо екодизайну; 

• Надання допомоги Держенергоефективності шляхом написання 

текстів законодавчих актів та технічних регламентів щодо 

пріоритетних груп продуктів та надання допомоги 

Держенергоефективності у процесі погодження Міністерствами та 

прийнятті урядом законодавчих та пріоритетних нормативних актів; 

• Надання допомоги Міністерству економічного розвитку у включенні

критеріїв енергоефективності у систему державних закупівель

ProZorro, якою користуються центральні органи державної влади. 
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Вплив мінімальних стандартів (екодизайну) на ситуацію 
на ринку

стандарти та 

маркування

відсутність 

стандартів або 

маркування

тільки стандарти
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ринок

мінімальні  стандарти 

«штовхають» ринок

ефективність
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Звіт «Аналіз політики та рекомендації»

 Надана оцінка поточного стану

та прогалин у імплементації 

Україною Директиви щодо 

екодизайну

 Надані рекомендації щодо 

заходів на рівні законодавчої 

та нормативної бази та інших,

необхідних для успішного 

завершення імплементації 

Директиви щодо екодизайну

 Доопрацьований план робіт

щодо рекомендованих заходів 

на рівні законодавчої та 

нормативної бази та інших,

необхідних для успішного 

завершення імплементації 

Директиви щодо екодизайну
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Пріоритетні групи продуктів щодо екодизайну

Існуючі 
пріоритети 
Агентства

Постанови 
уряду

Технології 

протидії

зміні клімату 

Енерго-

збереження

Технічна складність

та важкість 

впровадження

Credit: Nicolo Bertoncin, Lloyd  Humphreys, Adam Zubin, Michal Beno, Arthur Shlain, Alex Podolsky

ЕлектродвигуниТрансформатори Вентилятори Освітлення Водяні насоси
Циркуляційні 

насоси

Бізнес

та інвестиції
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План роботи за Проектом – екодизайн

липень

Створити 
МРГ та 

ТКГ.
Виконати 
перший

АВВ щодо 
групи 

продуктів 
«трансфо

рматори»

серпень

Виконати 
АВВ для груп 

продуктів 
«електродвиг

уни та 
освітлення»

вересень

Представити перші 
результати

порівняльного 
аналізу ТКГ та 

надати консультації 
з вимог екодизайну.  
Виконати АВВ для 
груп, що лишилися. 

Написати текст 
Постанови. 

жовтень

Подати перший 
проект тексту 
Постанови на 

розгляд МРГ та
останні AВВ на 
розгляд ТКГ і 

надати
консультації 
щодо вимог 
екодизайну

листопад

Подати остаточний 
проект Постанови на 

розгляд МРГ та 
перший проект ТР на 

групи продуктів на 
розгляд ТКГ

грудень–
лютий

Підготувати ТР 
на групи 

продуктів, що 
лишилися 

неохопленими, 
та подати на 
розгляд МРГ 

та ТКГ

АВВ – аналіз витрат та вигод; ТКГ – технічна консультативна група, МРГ – міжміністерська робоча група 
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Транспонування регламентів щодо 
екодизайну груп продуктів: Регламент 
Європейської Комісії №547/2012 щодо 
екодизайну водяних насосів

Представлення Регламенту



icfi.com |

Регламент Комісії (ЄС) №547/2012 щодо екодизайну водяних

насосів

До сфери застосування підпадають 

відцентрові водяні насоси для перекачування 

чистої води наступних конструкцій, в тому 

числі, вбудовані в інші продукти:

• насос із одностороннім всмоктуванням з 

власними підшипниками (ESOB), 

• модульний насос із одностороннім 

всмоктуванням (ESCC), 

• прямоточний модульний насос із 

одностороннім всмоктуванням (ESCCi), 

• вертикальний багатоступінчастий насос 

(MS-V), 

• заглибний багатоступінчастий насос (MSS)

• Мінімальні вимоги до енергоефективності:

Рівень 1 (2013 р.): значення «C» залежно 

від типу насосу і частоти обертання (об/хв) і 

індекс мінімальної ефективності (MEI) 

дорівнює 0,1 плюс вимоги до інформації 

про продукцію

Рівень 2 (2015 р.): ті самі при MEI = 0,4
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Регламент Комісії (ЄС) №547/2012 щодо екодизайну

водяних насосів

У Регламенті визначені :

• мінімальні стандарти енергоефективності

• вимоги до інформації про продукцію

• вимоги до технічної документації 

• вимоги до методів вимірювання та розрахунку

• вимоги до процедури верифікації

• випробування одного зразку кожної моделі 

• перевірка технічної документації

• при перевірці ефективність гідравлічного насоса в точці оптимального 

коефіцієнту корисної дії (BEP), при частковому навантаженні (PL) і при 

перевантаженні (OL) не відхиляється від граничної більш ніж на 5%

• орієнтовні критерії для порівняння за найкращою технологією, доступною на 

ринку (MEI ≥ 0,70)



icfi.com |

Регламент Комісії (ЄС) №547/2012 щодо екодизайну

водяних насосів

Регламент застосовується до:

• насосів із одностороннім всмоктуванням з власними підшипниками (ESOB), 

модульних насосів із одностороннім всмоктуванням (ESCC), прямоточних модульних 

насосів із одностороннім всмоктуванням (ESCCi), вертикальних багатоступінчастих 

насосів (MS-V), заглибних багатоступінчастих насосів (MSS) для перекачування чистої 

води.  
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Регламент Комісії (ЄС) №547/2012 щодо екодизайну

водяних насосів

• Праворуч перелічені типи водяних 

насосів, до яких Регламент не 

застосовується.

• Слід зазначити, що до Регламенту 

були запропоновані зміни, згідно з 

якими вимоги до екодизайну

можуть застосовуватися до інших 

типів  водяних насосів, а саме:

• насоси для перекачування 

стічних вод приватних та 

державних об'єктів та для 

перекачування рідин з високим 

вмістом сухої речовини (лот 28) 

• Насоси для приватних та 

державних басейнів, ставків, 

фонтанів та акваріумів та інші 

насоси для перекачування 

чистої води, що не підпадають 

під дію Регламенту № 547/2012

2. Цей Регламент не застосовується 

до: 

(а) водяних насосів, призначених 

спеціально для перекачування чистої 

води при температурі нижче -10° С або 

вище 120°С, за винятком щодо 

інформаційних вимог, зазначених у 

Додатку II, у пунктах 2(11)-2(13); 

(б) водяних насосів, призначених 

тільки для протипожежного 

застосування; 

(в) нагнітаючих водяних насосів; 

(г) само-всмоктувальних водяних 

насосів.
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Транспонування регламентів щодо 
екодизайну груп продуктів: Регламент 
Європейської Комісії №547/2012 щодо 
екодизайну водяних насосів

Аналіз витрат та вигоди
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Навіщо потрібен аналіз витрат та вигоди (AВВ)?

• АВВ є основним компонентом оцінки 

впливу, ключовим елементом при 

розробці політики, яким користується 

Європейська Комісія відповідно до 

Посібника з покращення регулювання.

• В рамках АВВ проводиться оцінка, 

який вплив матимуть різні варіанти 

політики, щоб відповідальні за це 

особи прийняли такий варіант, який 

дозволить досягти встановлених цілей 

за найменших витрат та забезпечити 

успішність реалізації політики.

• До оцінки витрат та вигоди варіанту 

політики застосовані кількісний та 

якісний підходи разом з кількісним 

аналізом, що представлений, 

наскільки можливо, у грошовому 

виразі.
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Аналіз витрат та вигоди (AВВ): сфера застосування та 

вимоги до даних 

Під час моделювання ми зосередили 

увагу на:

• Продукції з найбільшим потенціалом 

енергозбереження

• Продукції з найбільшим обсягом збуту

• Наявності даних

Вимоги до даних

• Товарні запаси (встановлені насоси) 

або дані щодо збуту

• Дані щодо цін

• Дані щодо витрат на модернізацію

• Технічні дані, у т.ч. термін експлуатації, 

середня ефективність, питоме 

енергоспоживання

• Середній час експлуатації та

коефіцієнт завантаження
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності водяних насосів –

сфера застосування

Критерії відбору

1. Даних для здійснення надійної оцінки кількості товарних запасів, типу 

та об'єму водяних насосів, встановлених в Україні, знайти не вдалося.

2. Дані національної статистики України щодо обсягу збуту водяних 

насосів були одержані (2011 – 2015 рр.).

3. Тому моделювання охоплює ті категорії водяних насосів, що 

використовуються у статистиці Україні.

4. Додаткових даних щодо підкатегорій насосів знайдено не було.

Джерело: Державна служба статистики України*

* http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/pr/vr_rea_ovpp/vr_rea_ovpp_u/arh_vr_rea_ovpp_u.html 

Типи насосів в Україні 2011 2012 2013 20141 20151

Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше15 мм, 

одноступінчасті, з одним вхідним робочим колесом, багатоблокові
28.13.14.53 518 608 697 543 472

'Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше15 мм, 

одноступінчасті, з єдиним вхідним робочим колесом, моноблокові
28.13.14.51 51507 39106 34266 24690 12626

Насоси відцентрові багатоступінчасті змішаного потоку (осьові насоси) 28.13.14.75 114 153 166 40 35

Насоси відцентрові занурені, одноступінчасті дренажні та каналізаційні 28.13.14.13 80937 78805 67233 56992 68435

Насоси відцентрові одноступінчасті змішаного потоку (осьові насоси) 28.13.14.71 1030 893 187 99 86

Насоси інші осьові 28.13.14.80 3682 5001 1872 379 1090

'Насоси відцентрові занурені, багатоступінчасті 28.13.14.15 122675 127488 126218 122100 114541

1 без урахування Криму, м. Севастополь та частини Донецької та Луганської областей.
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності водяних насосів –

дані щодо збуту

• Технічний комітет 

України у 

питаннях насосів

надав допомогу 

при визначенні 

відповідності типу 

та розміру насосів 

термінології 

Регламенту з 

екодизайну

Типи насосів в Україні 2011 2012 2013 2014 2015

Насоси відцентрові  з діаметром випускного патрубка більше15 мм, 

одноступінчасті, з одним вхідним робочим колесом, багатоблокові
28.13.14.53 518 608 697 543 472

Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше15 мм, 

одноступінчасті, з єдиним вхідним робочим колесом, моноблокові
28.13.14.51 51507 39106 34266 24690 12626

Насоси відцентрові  багатоступінчасті  змішаного потоку 28.13.14.75 114 153 166 40 35

Насоси відцентрові занурені, одноступінчасті дренажні та каналізаційні 28.13.14.13 80937 78805 67233 56992 68435

Насоси відцентрові одноступінчасті змішаного потоку (осьові насоси) 28.13.14.71 1030 893 187 99 86

Насоси інші осьові 28.13.14.80 3682 5001 1872 379 1090

Насоси відцентрові  занурені, багатоступінчасті 28.13.14.15 122675 127488 126218 122100 114541

Термінологія Регламенту Типи насосів в статистиці України
насоси із одностороннім 

всмоктуванням з власними 

підшипниками (ESOB)

Насоси відцентрові  з діаметром випускного патрубка 

більше15 мм, одноступінчасті, з одним вхідним робочим 

колесом, багатоблокові

модульні насоси із одностороннім 

всмоктуванням (ESCC)

Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка 

більше15 мм, одноступінчасті, з єдиним вхідним робочим 

колесом, моноблокові

(71,43% відповідають ESCC) + Насоси відцентрові 

занурені, одноступінчасті дренажні та каналізаційні (50% 

призначені для перекачування чистої води)

прямоточні модульні насоси із 

одностороннім всмоктуванням 

(ESCCi)

Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка 

більше15 мм, одноступінчасті, з єдиним вхідним робочим 

колесом, моноблокові (28,57% - ESCCi) + насоси 

відцентрові  багатоступінчасті  змішаного потоку

вертикальні багатоступінчасті 

насоси (MS-V)
Інші осьові насоси + насоси відцентрові  змішаного потоку 

(осьові)

заглибні багатоступінчасті насоси 

(MSS) Насоси відцентрові  занурені, багатоступінчасті
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних стандартів

енергоефективності водяних насосів –

дані щодо збуту

• Наявні дані за період 2011 – 2015 рр. (але охоплення менше за 2014-2015 рр.).

• Економічна криза 2012 – 2015 рр. в Україні дуже значним чином вплинула на обсяг 

збуту водяних насосів. 

• Прогноз збуту до 2030 р. побудований на рівні зростання промисловості за перші 5 

місяців 2016 р. (3,5%) згідно з даними Державної служби статистики України*.

• Річний обсяг збуту до 2024 р. не перевищуватиме обсяг збуту у 2011 р., вказані 

консервативні цифрі збуту. Менший обсяг збуту призведе до меншого обсягу 

енергозбереження та меншого позитивного впливу заходів екодизайну.

*http://economics.lb.ua/state/2016/06/22/338453_promishlenniy_rost_ukraine_pochti.html 

Типи насосів в Україні 2011 2012 2013 2014 2015

Насоси відцентрові  з діаметром випускного патрубка більше15 мм, 

одноступінчасті, з одним вхідним робочим колесом, багатоблокові
28.13.14.53 518 608 697 543 472

Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше15 мм, 

одноступінчасті, з єдиним вхідним робочим колесом, моноблокові
28.13.14.51 51507 39106 34266 24690 12626

Насоси відцентрові  багатоступінчасті  змішаного потоку 28.13.14.75 114 153 166 40 35

Насоси відцентрові занурені, одноступінчасті дренажні та 
каналізаційні

28.13.14.13 80937 78805 67233 56992 68435

Насоси відцентрові одноступінчасті змішаного потоку (осьові насоси) 28.13.14.71 1030 893 187 99 86

Насоси інші осьові 28.13.14.80 3682 5001 1872 379 1090

Насоси відцентрові  занурені, багатоступінчасті 28.13.14.15 122675 127488 126218 122100 114541
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності водяних насосів – питоме 

річне споживання електроенергії

Вхідні параметри для розрахунку питомого річного споживання 

електроенергії:

• Середня номінальна потужність (кВт): підвідна потужність на вході у точці 

найвищої ефективності (BEP).

• Середньорічна кількість годин експлуатації (год./рік): використані середні 

у ЄС значення за типами насосів, адже даних по Україні немає.

• Середній коефіцієнт завантаження* (%): для всіх двигунів, пов'язаних з 

водяними насосами**

*Коефіцієнт завантаження – це співвідношення між номінальним та фактичним завантаженням насосу

** http://www.online-electric.ru/dbase/kicos.php?query=&type=%EE&type4

× (сер. річ. кількість годин експлуатації × коеф.
завантаження)

сер. підвідна електрична
потужність (кВт) у точці 𝐵𝐸𝑃
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності водяних насосів – типові 

технічні параметри в Україні

Джерело: технічні дані виробників

• Значення середньої ефективності у 

точці BEP надані трьома різними 

виробниками

• Значення середньої номінальної 

потужності, напору та подачі 

одержані з технічних паспортів 

водяних насосів

• Механічна потужність (P) 

розрахована за допомогою 

рівняння, що наведено праворуч

Тип 

насосу

Сер. ном.

потужність

(кВт)

Сер. 

ефективність 

(%)

Мех. 

потужність

(P)

Напір 

(H)

Подача 

(Q)

ESOB 2,55 0,64 2,55 30 20

ESCC 3,57 0,61 3,57 32 25

ESCCi 3,61 0,603 3,61 32 25

MS-V 5,45 0,55 5,45 110 10

MSS 3,94 0,63 3,94 70 13
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності водяних насосів – середня 

річна кількість годин експлуатації

• Дані по Україні були відсутні, 

тому в якості непрямих 

показників скористалися 

типовими для ЄС 

показниками тривалості 

експлуатації за типами 

насосів*. 

• Середній коефіцієнт 

завантаження 

застосовується до всіх 

водяних насосів (наданий 

НДІ електродинаміки)

*http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Lots/Final_Documents

Тип водяного насосу

Середня річна 

кількість годин 

експлуатації

коефіцієнт 

завантаження

із одностороннім

всмоктуванням з власними

підшипниками (ESOB) 2250 0,8

Модульний, із одностороннім

всмоктуванням (ESCC) 2250 0,8

прямоточний модульний, із

одностороннім всмоктуванням

(ESCCi) 4000 0,8

вертикальний

багатоступінчастий (MS-V) 1000 0,8

заглибний багатоступінчастий

(MSS) 1500 0,8



icfi.com |

Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності водяних насосів –

запропонований термін запровадження

• Термін запровадження 

означає рік, з якого 

виробники повинні 

забезпечити відповідність 

мінімальним стандартам 

енергоефективності, 

передбаченим Регламентом.

• Результати моделювання 

одержані, виходячи зі строку 

запровадження, зазначеного 

у таблиці.

• ‘Запропонований Україні 

сценарій запровадження’

передбачає, що вимоги обох 

рівнів наберуть чинності з 

2019 року.

• .

ЄС Запропонований 

Україні термін 

запровадження

Рівень 1 2013 р.

Рівень 2 2015 р. 2019 р.

Рівень 1 – вимоги: MEI = 0,1 при 

значенні «C», встановленому для 

кожного типу насосу

Рівень 2 – вимоги: MEI = 0,4 при 

значенні «C», встановленому для 

кожного типу насосу
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності водяних насосів – модель 

сценаріїв
• Сценарій ‘без змін’ :  

обсяг споживання 

електроенергії 

водяними насосами, 

що наявні у продажу з 

2011 р.

• ‘Запропонований 

Україні сценарій 

запровадження’ : 

менший обсяг 

споживання 

електроенергії 

завдяки 

запровадженню 

вимог обох рівнів, 

починаючи з 2019 р.

• Прогнозний обсяг річного збереження електроенергії: 

734 ГВт*год/рік до 2030 року

• дорівнює ~0,75% від обсягу споживання 

електроенергії промисловим сектором України у  

2014 р.* 
• Оцінка енергозбереження скоріше є консервативною, 

адже нові моделі водяних насосів, що будуть продані, 

замінять старі, ефективність яких нижча за базову у 

2016 р.
*Джерело: річний звіт з імплементації, Секретаріат Енергетичного 

Співтовариства (2015 р.)
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності водяних насосів – оцінка 

витрат

Типи водяних насосів Роздрібна 

ціна (грн.)

Надбавка у ціні у 

зв'язку з виконанням 

вимог рівня 2 з 2019 р.

із одностороннім всмоктуванням з 

власними підшипниками (ESOB) 2 500 20%
модульний, із одностороннім

всмоктуванням (ESCC) 3 300 20%
прямоточний модульний, із

одностороннім всмоктуванням

(ESCCi) 2 400 20%
вертикальний багатоступінчастий

(MS-V) 6 100 20%
заглибний багатоступінчастий

(MSS) 14 600 20%

• Роздрібна ціна  - середня від цін постачальників.

• Надбавка у ціні, наведена за даними дослідження, проведеного у 

Великобританії, щодо впливу на ціни насосів. Надбавки були розраховані 

на основі підрахунків Європейської асоціації виробників насосів Europump

2008 р.
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних
стандартів енергоефективності водяних насосів –

перевірка зміни витрат

Типи водяних насосів Забезпечення відповідності 

вимогам Рівня 2: 

розрахунковий обсяг 

питомого енергозбереження у 

Великобританії (кВтгод/рік) 

(різниця у %)

Забезпечення відповідності 

вимогам Рівня 2: 

розрахунковий обсяг 

питомого 

енергозбереження  в Україні 

(кВтгод/рік) (різниця у %)

із одностороннім всмоктуванням з 

власними підшипниками (ESOB) 270 (2.9%) 85 (1.8%)
модульний, із одностороннім

всмоктуванням (ESCC) 248 (2.8%) 414 (6.4%)
прямоточний модульний, із

одностороннім всмоктуванням (ESCCi) 840 (5.0%) 371 (3.2%)

вертикальний багатоступінчастий (MS-V) 195 (9.8%) 204 (4.7%)

заглибний багатоступінчастий (MSS) 200 (8.8%) 275 (5.8%)

•Через те, що конкретні розрахункові дані в України відсутні, збільшення цін розраховано на основі 

даних досліджень, проведених у Великобританії, щодо збільшення цін, пов'язаного із  забезпеченням 

відповідності вимогам Рівня 2. 

•Перевірка зміни витрат включала огляд заходів модернізації, що вимагаються, та пов'язаних з ними 

витрат.

•Необхідні заходи модернізації оцінюють шляхом вивчення обсягу питомого енергозбереження у 

Великобританії та Україні.  

•Для всіх типів водяних насосів, окрім ESCC, без запровадження політики екодизайну обсяг 

енергозбереження в Україні завдяки екодизайну типових водяних насосів буде меншим, це означає, 

що і обсяг модернізації для забезпечення відповідності мінімальним стандартам буде меншим. Тобто 

витрати можуть бути меншими, ніж у Великобританії.  
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності водяних насосів –

оцінка вигоди

* Рішення щодо тарифів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 26.02.2015 №220. Зауважимо, що встановлено 2 

тарифи для підприємств, залежно від 2-х класів напруги. Було розраховано 

середньозважене значення тарифу з урахуванням кількості підприємств-споживачів 

електроенергії кожного класу напруги.  

Вигода у грошовому виразі одиниця

Обсяг енергозбереження (за рахунок 

зменшення втрат електроенергії) 

грн./кВт*год

Вигода полягає у енергозбереженні у зв'язку з встановленням 

водяних насосів, що відповідають вимогам до екодизайну.

Вигоду можливо представити у грошовому виразі, скориставшись 

середньої ціною за кВт*год електроенергії за тарифом для 

підприємств (218,3 коп/кВт*год)*. 
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності водяних насосів –

результати аналізу

Вигода: співвідношення

до витрат 1,4:1

• На кожну 1 грн. витрат на

запровадження мін. стандартів 

повернеться 1,4 грн. вигоди.

• Припускаємо, що витрати 

виробників будуть перекладені 

на плечі споживачів 

• Витрати та вигода

дисконтуються за обліковою 

ставкою НБУ: 18%

• До кошторису витрат включена вся вартість початкових 

капіталовкладень, проте значення вигоди подається лише до 2030 р. 

• Зауважимо, що вигода буде продовжуватися і надалі після 2030 р., 

адже строк експлуатації водяних насосів складає близько 10,5 

років. 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИТРАТ Запропоновано для

України (грн.)

Орієнтовна вартість для виробників 0,00

Орієнтовна вартість для споживачів 

продуктів 1 988 574 000,00

ВСЬОГО 1 988 574 000,00

Всього витрат (млн. грн.) 1 989,00

Середньорічні витрати (млн. грн.) 391,00

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИГОДИ Запропоновано для

України (грн.)

Обсяг енергозбереження (чистий) 2 727 575 000,00

ВСЬОГО 2 727 575 000,00

Сукупна вигода  (млн. грн.) 2 728,00

Середньорічна вигода (млн. грн.) 536,00
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності водяних насосів – аналіз 

чутливості витрат

Аналіз чутливості витрат був проведений у зв'язку з невизначеністю обсягу

витрат

• Для визначення змін у співвідношенні витрат до вигоди застосували 

варіанти, коли обсяг витрат збільшений на 5% та зменшений на 5%.

• Середня оцінка вигоди: співвідношення витрат до вигоди (1,4:1)

• Розрахований в ході аналізу діапазон зміни витрат (1,1:1 – 1,8:1)
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Рекомендації
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Рекомендації

• Рекомендується запровадити в Україні Регламент ЄС №547/2012 щодо 

екодизайну водяних насосів з набранням чинності вимогами Рівня 1 та

Рівня 2 у 2019 році.

• Вигода переважає витрати, демонструючи доцільність запровадження 

регулювання енергоефективності водяних насосів.

• Аналіз чутливості витрат на модернізацію демонструє, що рекомендація є 

обґрунтованою.
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Транспонування регламентів щодо 
екодизайну груп продуктів: Регламент 
Європейської Комісії №641/2009 (із змінами 
та доповненнями, внесеними Регламентом 
№622/2012) щодо екодизайну циркуляційних 
насосів

Представлення Регламенту
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Регламент Комісії (ЄС) №641/2009 (із змінами та доповненнями, 

внесеними Регламентом №622/2012) щодо екодизайну

циркуляційних насосів

• До сфери застосування підпадають беззащільникові

автономні циркуляційні насоси та беззащільникові

циркуляційні насоси, інтегровані у пристрої. 

• ‘циркуляційний насос’ - насос з робочим колесом, 

номінальною гідравлічною потужністю від 1 Вт до 

2500 Вт, призначений для використання в системах 

опалювання або вторинних контурах розподільчої 

системи охолодження. 

• ‘беззащільниковий циркуляційний насос’ -

циркуляційний насос з ротором, безпосередньо 

з'єднаним з робочим колесом та з ротором, 

зануреним у перекачуване середовище.

• Мінімальні вимоги енергоефективності:
Рівень 1 (2013 р.): EE I ≤ 0,27 (окрім призначених для 

первинних контурів сонячних теплових систем та 

теплових насосів) 

Рівень 2 (2015 р.): EEI ≤ 0.23

CXX % означає поправковий коефіцієнт, який гарантує, що на час визначення поправкового

коефіцієнту лише XX % циркуляційних насосів певного типу мають ЕЕІ ≤ 0,20.

середньозважена потужність 

‘Pref’ означає споживання референтної потужності (Вт) циркуляційного насосу.

де
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Регламент Комісії (ЄС) №641/2009 (із змінами та 

доповненнями, внесеними Регламентом №622/2012) 

щодо екодизайну циркуляційних насосів

У Регламенті визначені :

• мінімальні стандарти енергоефективності

• вимоги до інформації про продукцію

• вимоги до технічної документації 

• вимоги до методів вимірювання та розрахунку

• вимоги до процедури верифікації

• випробування одного зразку кожної моделі та ще трьох зразків, у разі 

якщо перше випробування невдале

• перевірка технічної документації

• при перевірці, ЕЕІ не перевищує значення, заявлене заводом-

виробником, більш ніж на 7%

• орієнтовні критерії для порівняння за найкращою технологією, доступною на 

ринку (ЕEI ≤ 0,20) у 2009 р.
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Регламент Комісії (ЄС) №641/2009 (із змінами та 

доповненнями, внесеними Регламентом №622/2012) 

щодо екодизайну циркуляційних насосів

• Праворуч зазначені типи 

циркуляційних насосів, на які 

дія Регламенту не 

поширюється.

• Зауважте, що навіть ті типи 

циркуляційних насосів, на які 

дія Регламенту не 

поширюється, все одно мають 

відповідати вимогам до 

інформації про продукти, 

визначеним у Додатку 1.
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Транспонування регламентів щодо 
екодизайну груп продуктів: Регламент 
Європейської Комісії №641/2009 (із змінами 
та доповненнями, внесеними Регламентом 
№622/2012) щодо екодизайну циркуляційних 
насосів

Аналіз витрат та вигоди
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Аналіз витрат та вигоди: сфера застосування та вимоги до 

даних 

Під час моделювання ми зосередили 

увагу на:

• Продукції з найбільшим потенціалом 

енергозбереження

• Продукції з найбільшим обсягом збуту

• Наявності даних

Вимоги до даних

• Товарні запаси (встановлені насоси) 

або дані щодо збуту

• Дані щодо цін

• Дані щодо витрат на модернізацію

• Технічні дані, у т.ч. термін експлуатації, 

середня ефективність, питоме 

енергоспоживання

• Середній час експлуатації та

коефіцієнт завантаження

• Дані, за показниками, що виділені 

блакитним, підкресленим шрифтом, 

були відсутні для більшості насосів
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Аналіз витрат та вигоди: якісний підхід, що був 

застосований до циркуляційних насосів

Причини застосування якісного підходу:

• Неповнота даних. Відсутні вихідні дані щодо технічних 

характеристик 80% циркуляційних насосів на українському 

ринку (імпортованих з Китаю та українського виробництва).

• Вихідні рівні ефективності та енергоспоживання неможливо 

підрахувати через брак даних.

• Якщо намагатися змоделювати типове енергоспоживання, 

встановлених в Україні циркуляційних насосів, без таких даних 

оцінка обсягу потенціального енергозбереження завдяки 

реалізації заходів екодизайну буде низької якості. 

• Далі у презентації ми описуємо дані, які були одержані, та як

вони були використані в ході аналізу.  
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних 
стандартів енергоефективності циркуляційних насосів –

дані щодо збуту

• Дані загальнонаціональної статистики по Україні відсутні.

• Спираємося на дані, надані виробниками та імпортерами. З огляду 

на комерційну таємницю даних, джерела не розкриваються.

• Був визначений лише один український виробник з малою 

часткою ринку. 

• Україна у 2015 р. імпортувала приблизно 400 000 одиниць 

продукції.

• На країни ЄС припадає приблизно 20% ринку, вся інша продукція 

імпортується з Китаю.   



icfi.com |

Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних 
стандартів енергоефективності циркуляційних насосів –

базові випадки та частки 

Рік Автономні, 

малої 

потужності (<250

Вт)

Автономні, великої 

потужності

(250<2500 Вт)

Інтегровані в 

інші продукти

(біля 90 Вт)

2015 39,3% 7,1% 53,6%

2020 25,3% 40,1% 34,5%

2025 25,3% 40,1% 34,5%

2030 25,3% 40,1% 34,5%

• Типи циркуляційних насосів, що були включені у базові випадки,

узяті з підготовчого дослідження ЄС* і застосовані для України.

• Для розбивки загального обсягу збуту для кожного базового 

випадку скористалися також підготовчим дослідженням ЄС.

• Динаміка часток з часом базується на припущенні, що обсяг збуту 

потужних автономних котлів значно зросте у зв'язку з 

встановленням в Україні індивідуальних систем опалення.

*http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Lots/Final_Documents/Lot11_Circulators_FinalReport.pdf
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних стандартів 

енергоефективності циркуляційних насосів – приклад технічних 

характеристик насосів, імпортованих до України з країн ЄС

Source: EU manufacturer technical data

• Вищезазначені значення – з каталогу виробників ЄС для моделей, що є 

в продажу в Україні, які відповідають параметрам базових випадків.  

• Дані були наявні не для всіх імпортованих з ЄС насосів, також вони були 

відсутні для продукції з Китаю та продукції українського виробництва.

• Зважаючи на те, що на ці продукти припадає приблизно 80% ринку, 

можливості встановити типові експлуатаційні характеристики для 

України можливості не було.  

Тип 

циркуляційн

ого насосу

Індекс 
енерго-

ефективності 
(EEI)*

Сер. ном. 

потуж.

(Вт)
(P L Avg)

Напір 100%

(H)

Подача 

100% 

(Q)

Сер. річне 

споживання 

(кВт*год/рік)
Автономні, 

малої 
потужності ≤ 0,20 42 2 1,7 184
Автономні, 

великої
потужності ≤ 0,20 156 5,13 5,19 686

Інтегровані в 
інші продукти ≤ 0,20 59 3,1 1,9 258

* EEI що наведені вище, узяті з літератури виробників.  
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних стандартів 

енергоефективності циркуляційних насосів –– підходи, використані для

одержання даних про технічні характеристики китайського імпорту 

№ Підхід Результат

1. Одержати дані напряму 

від дистриб'юторів.

Офіційних дистриб'юторів 

китайських циркуляційних 

насосів не було знайдено. 

2. Одержати дані з 

Інтернет-джерел.

На знайдених веб-сайтах надано 

дуже мало даних щодо робочих 

параметрів, відсутні графіки 

робочих характеристик.

3. Одержати дані від 

імпортерів з ЄС. 

Імпортери з ЄС змогли тільки 

констатувати, що китайські 

циркуляційні насоси не 

відповідають вимогам 

Регламенту щодо екодизайну.

4. Одержати дані з 

технічних комітетів 

стандартизації.

Відсутні. 
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних 

стандартів енергоефективності циркуляційних насосів ––

питоме річне споживання електроенергії

Вхідні параметри для розрахунку питомого річного споживання 

електроенергії:

• Середня номінальна потужність (кВт): підвідна потужність при роботі при 𝑃𝐿 𝐴𝑣𝑔

𝑃𝐿 𝐴𝑣𝑔 = потужність у Вт при середньому навантаженні за строк служби

циркуляційного насосу

• Середньорічна кількість годин експлуатації (год./рік): використані характерні для 

України дані, достовірність яких перевірена даними підготовчого дослідження ЄС. 

× (сер. річ. кількість годин експлуатації)сер. номінальна електрична
потужність (кВт) при 𝑃𝐿 𝐴𝑣𝑔
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності циркуляційних насосів –

підрахунок індексу енергоефективності (EEI)

• Графіки робочих характеристик 

циркуляційних насосів були наявні 

тільки для небагатьох моделей, що

імпортовані з Європи (червоні лінії

наведені тільки для ілюстрації). 

• Ці дані є необхідними для підрахунку

EEI.

• Основні вісі верхнього графіку:

• Ліва вертикальна вісь: напір (H)

• Права вертикальна вісь: 

ефективність двигуна (%) 

• Горизонтальна вісь: подача (Q)

• На нижньому графіку 

проілюстровано необхідну вхідну 

потужність (Вт) для досягнення 

відповідної подачі при різному 

напорі.  
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності циркуляційних насосів –

підрахунок індексу енергоефективності (EEI)

• Значення P з графіків робочих характеристик  при різних рівнях 

навантаження (25%, 50%, 75%, 100%) були застосовані у якості 

вхідних даних для розрахунку P L Avg.

• Значення P ref були підраховані з використанням формул, 

встановлених Регламентом:  

• де P hyd – гідравлічна потужність циркуляційного насосу при 

перекачуванні рідини у заданій робочій точці. 

CXX % означає поправковий коефіцієнт, який гарантує, що на час визначення поправкового коефіцієнту 

лише XX % циркуляційних насосів певного типу мають ЕЕІ ≤ 0,20.
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних 

стандартів енергоефективності циркуляційних насосів –

середня річна кількість годин експлуатації 

• Середня річна кількість годин 

експлуатації кожного типу 

циркуляційних насосів 

зазначена за даними 

імпортерів. 

• 4 392 год./рік, виходячи з

тривалості опалювального 

сезону: 183 діб на рік (6 

місяців на рік) роботи систем 

опалення у безперервному 

режимі.

• Середні значення у ЄС для 

систем опалення, що 

працюють у безперервному 

режимі становить 5 000 

год./рік*.  
* http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Lots/Final_Documents/Lot11_Circulators_FinalReport.pdf

Типи циркуляційних 
насосів

Середня річна 
кількість годин 

експлуатації

Автономні, малої 
потужності 4 392

Автономні, великої 
потужності 4 392

Інтегровані в інші 
продукти 4 392
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних 

стандартів енергоефективності циркуляційних насосів –

запропонований термін запровадження

• Термін запровадження 

означає рік, з якого 

виробники повинні 

забезпечити відповідність 

мінімальним стандартам 

енергоефективності, 

передбаченим Регламентом.

• ‘Запропонований Україні 

сценарій запровадження’

передбачає, що вимоги обох 

рівнів наберуть чинності з 

2019 року.

ЄС Запропонований 

Україні термін 

запровадження

Рівень 1 2013 р.

Рівень 2 2015 р. 2019 р.

• Рівень 1 (2013 р.): EE I ≤ 0,27 (окрім 

призначених для первинних контурів 

сонячних теплових систем та теплових 

насосів)

• Рівень 2 (2015 р.): EEI ≤ 0,23
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних 

стандартів енергоефективності циркуляційних насосів –

модель сценаріїв

Сценарій ‘без змін’:  обсяг споживання електроенергії циркуляційними 

насосами, що наявні у продажу з 2015 р.

‘Запропонований Україні сценарій запровадження’: менший обсяг 

споживання електроенергії завдяки запровадженню вимог обох рівнів, 

починаючи з 2019 р.

• Відсутність даних щодо технічних параметрів більшості типів 

циркуляційних насосів наявних сьогодні на ринку унеможливлює 

розробку сценарію «без змін».

• Без сценарію «без змін» неможливо оцінити обсяг енергозбереження, 

що якого Україна зможе досягти завдяки запровадженню Регламенту 

щодо екодизайну.   

• Через це кількісну модель сценаріїв не було розроблено. 
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних стандартів 

енергоефективності циркуляційних насосів – потенційний вплив 

Регламенту з екодизайну у розрізі сегментів ринку

•

• Therefore a quantitative scenario model was not developed. 

№ Сегмент ринку Потенційний вплив

1 Насоси 

українського 

виробництва

Мала частка ринку збуту. Згідно з даними підготовчого 

дослідження ЄС, залежно від необхідного рівня 

модернізації та обраного варіанту модернізації додаткові 

витрати можуть бути в діапазоні від 20% на модернізацію 

конструкції до 100% у разі застосування приводу зі 

змінною швидкістю обертання*.

2 Насоси, 

імпортовані з 

ЄС

18-20% ринку. Продукти, які вже відповідають вимогам 

екодизайну, встановленим Регламентом. Очікують, що з 

прийняттям вимог екодизайну частка продукції 

європейських виробників значно зросте.  

3 Насоси, 

імпортовані з 

Китаю

Приблизно 80% ринку. Відсутні дані, які дали б змогу 

оцінити ефективність продуктів. Очікують, що з 

прийняттям вимог екодизайну ці продукти зникнуть з 

ринку, і покупці будуть змушені купувати продукти або 

виробництва країн ЄС, або українського виробництва, які 

відповідають вимогам Регламенту.

* http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Lots/Final_Documents/Lot11_Circulators_FinalReport.pdf
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності циркуляційних насосів –

витрати на модернізацію

• Контрольні технічні характеристики циркуляційних насосів українського 

виробництва невідомі, тому невідомо, яка модернізація потребуватиметься, 

щоб виробляти продукцію відповідну до вимог.  

• За результатами аналізу витрат та вигоди запровадження вимог екодизайну

двигунів, ціни на приводи з регульованою швидкістю в Україні є дуже 

високими, тому вірогідно, що у разі обрання варіанту 2 (приводи з 

регульованою швидкістю) витрати українських виробників збільшаться 

більше, ніж на 100%, у зв'язку із необхідністю виконати вимоги Регламенту.

№ Варіант проектного рішення Витрати 

(%)

1. Регулювання швидкості 

(асинхронний двигун)

35%

2. Двигун з постійним магнітом або

привід з регульованою швидкістю

100%

3. Вдосконалення конструкції 20%

Джерело: Підготовче дослідження ЄС



icfi.com |

Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних стандартів

енергоефективності циркуляційних насосів – ціни та витрати на 

виконання вимог екодизайну

Тип 

циркуляційного 

насосу 

Сер. ціна насосу, 

імпортованого з 

Китаю (грн)

Сер. ціна

насосу укр. 

виробництва 

(грн)

Сер. ціна насосу, 

імпортованого з 

ЄС (грн)

Автономний, малої  
потужності 630 820 3 000
Автономний, великої 
потужності 4 000 2 400 8 400

Інтегрований в пристрої 620 850 3 000

• Зазначені середні ціни на реальні моделі у діапазоні потужності, пов'язаному з кожним

базовим випадком, зауважимо, що знайшли лише єдину китайську модель 

автономного циркуляційного насосу великої потужності. 

• У зв'язку із запровадженням вимог екодизайну, покупці імпортованих, невідповідних до 

вимог китайських насосів повинні будуть купувати насоси, імпортовані з ЄС, або насоси 

українського виробництва, що відповідають вимогам. 

• Купівля насосів виробництва ЄС означає додаткові витрати 2 380 – 4 400 грн за шт. 

• Якщо українські виробники оберуть варіант 2 (що означатиме збільшення витрат на 

100% ), щоб виконати вимоги екодизайну, ціна продажу циркуляційних насосів 

українського виробництва зросте на 800 – 1 080 грн. за шт. Додаткові витрати 

можуть бути більшими, якщо для забезпечення відповідності будуть встановлені 

приводи з регульованою швидкістю або необхідно буде скористатися всіма трьома 

проектними рішеннями.   
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності циркуляційних насосів –

оцінка вигоди

* Рішення щодо тарифів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 26.02.2015 №220. Зауважимо, що встановлено 2 

тарифи для підприємств, залежно від 2-х класів напруги. Було розраховано 

середньозважене значення тарифу з урахуванням кількості підприємств-споживачів 

електроенергії кожного класу напруги.  

Вигода полягає у

1. Енергозбереженні у зв'язку з встановленням циркуляційних 

насосів, що відповідають вимогам екодизайну.

Вигоду можливо представити у грошовому виразі, скориставшись 

середньої ціною за кВт*год електроенергії або за тарифом для 

населення (1,501 грн./ кВт*год), або за тарифом для підприємств

(2,183 грн./кВт*год)*. Припускається, що автономні циркуляційні 

насоси малої потужності та насоси, інтегровані у котли, підпадають 

під тарифи для населення, великі автономні циркуляційні насоси 

будуть використовувати підприємства за тарифом для підприємств.

Вигода у грошовому виразі одиниця

Обсяг енергозбереження (за рахунок 

зменшення втрат електроенергії) 

грн./кВт*год
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних стандартів
енергоефективності циркуляційних насосів – потенційна вигода 
на одиницю від переходу до імпортованих з ЄС товарів

Типи циркуляційних

насосів

25%
Розрахункова 

вигода

(кВт*год/рік)

50% 
Розрахункова 

вигода

(кВт*год/рік)

75%
Розрахункова

вигода

(кВт*год/рік)

Автономні, малої потужності 46,0 171,5 64,5

Автономні, великої потужності 92,1 342,9 129,0

Інтегровані в інші продукти 138,1 514,4 193,6

• Оцінка вигоди проведена у розрахунку на одиницю продукції. Для підрахунку брали річний обсяг 

споживання електроенергії типовим циркуляційним насосом, імпортованим з ЄС, потім 

підраховували % збільшення обсягу енергоспоживання у разі використання малоефективного 

китайського циркуляційного насосу.

Типи циркуляційних

насосів

25%
Розрахункова

вигода

(грн/рік)

50% 
Розрахункова

вигода

(грн/рік)

75%
Розрахункова

вигода

(грн/рік)

Автономні, малої потужності 69,09 257,35 140,86

Автономні, великої потужності 138,18 514,70 281,71

Інтегровані в інші продукти 207,26 772,05 422,57
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних
стандартів енергоефективності циркуляційних насосів –

простий період окупності на одиницю

• Там, де простий строк окупності менший за строк служби (10 років) циркуляційного насосу, заходи екодизайну є 

економічно ефективними.

• Строк окупності великих автономних циркуляційних насосів завжди коротший, адже використовується тариф на 

електроенергію для підприємств (що майже вдвічі більший за тариф для населення).

• У підрахунках строків окупності не враховано, що циркуляційні насоси китайського виробництва виходять за ладу 

раніше строку, і українські покупці вимушені через це нести додаткові витрати. 

Заміна імпорту з 

Китаю на імпорт з 

країн ЄС

25%
Розрахункова

вигода

(у роках)

50% 
Розрахункова

вигода

(у роках)

75%
Розрахункова

вигода

(у роках)

Автономні, малої потужності 34,3 17,2 11,4

Автономні, великої потужності 11,8 5,9 3,9

Інтегровані в інші продукти 24,6 12,3 8,2

Заміна імпорту з 

Китаю на українське

25%
Розрахункова

вигода

(у роках)

50% 
Розрахункова

вигода

(у роках)

75%
Розрахункова

вигода

(у роках)

Автономні, малої потужності 14,6 7,3 4,9

Автономні, великої потужності 2,1 1,1 0,7

Інтегровані в інші продукти 11,2 5,6 3,7
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Рекомендації
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Рекомендації

• У зв'язку з відсутністю даних щодо технічних характеристик циркуляційних 

насосів, імпортованих з Китаю, оцінити вплив від запровадження в Україні 

вимог до екодизайну циркуляційних насосів проблематично.  

• Втім, рекомендується запровадити в Україні Регламент щодо 

циркуляційних насосів № 641/2009 (із змінами та доповненнями, 

внесеними Регламентом № 622/2012) з набранням чинності вимогами

Рівнів 1 та 2 у 2019 році з таких причин:

• Вірогідним є досягнення значного обсягу енергозбереження.

• Запровадження Регламенту дозволить витіснити з ринку низькоякісні 

циркуляційні насоси китайського виробництва.

• Українські виробники одержать ринкові можливості виробляти відповідну 

до вимог продукцію, що може бути дешевшою за імпортовану з ЄС.

• Можливість збільшити обсяг імпорту з країн ЄС, тоді ціни можуть впасти. 
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Дякуємо за увагу !

Марк Аллінгтон

Керівник Проекту

Mark.Allington@icfi.com  

Вольфганг Луц

Керівник групи експертів

wflutz@energy-strategies.org 

Том Лок

Керівник групи міжнародних експертів з екодизайну

Tom.lock@icfi.com 

Томас Рамссон

Старший міжнародний експерт з економіки

Thomas.Ramsson@icfi.com 

Анатолій Чернявський

Керівник групи українських експертів з екодизайну

canatoliy@mail.ru
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