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Глосарій 

Таблиця 1.1. Таблиця абревіатур, використаних в цьому звіті 

Абревіатура Значення  

АСАА Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів 

ADCO Адміністративне співробітництво (у сфері екодизайну та енергетичного 

маркування). Центральна група об'єднує всіх державних органів ринкового 

нагляду, що є членами ЕС. 

ДРК Делегований Регламент Комісії. Європейська Комісія делегувала 

повноваження за Лісабонським Договором приймати регламенти з 

енергетичного маркування з урахуванням консультацій на Форумі для 

консультацій.  

CEN Європейський комітет зі стандартизації 

CENELEC Європейський комітет зі стандартизації в галузі електротехніки та 

електроніки 

КМУ Кабінет Міністрів України 

ПВЗВТ Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі 

ЄБРР Європейський банк реконструкції та розвитку 

ЄК Європейська комісія 

ECEEE Європейська рада з енергоефективної економіки 

Ecopliant 3-річний проект (2012-2015 рр.) за фінансування Програми «Розумна 

енергетика» Європейської Комісії, у якому консорціум урядових органів та 

органів ринкового нагляду працював над питаннями відповідності 

(Ecopliant), щоб забезпечити одержання економічних та екологічних 

переваг від запровадження вимог до екодизайну шляхом зміцнення 

ринкового нагляду та співробітництва
1
. 

EDD Директива з екодизайну 

EEI Індекс енергоефективності  

EEpliant 3-річний проект, що розпочався у 2015 р., фінансується за кошти Програми 

Європейської Комісії «Горизонт 2020» і має за мету надання підтримки 

органам ринкового нагляду у роботі з верифікації та забезпечення 

відповідності вимогам світлодіодних ламп, обігрівачів приміщень, 

комбінованих обігрівачів та обладнання для формування зображення
2
  

EPEE Європейське партнерство з енергетики та екології 

EuP Енергоспоживчі продукти 

ESO Європейська організація зі стандартизації  

ETSI Європейський інститут стандартів зв’язку 

ЄС Європейський Союз 

EUROVENT Європейський комітет виробників теплохладотехніки та приладів вентиляції 

і кондиціонування повітря 

FINTECC Центр фінансування та передачі технологій для боротьби зі змінами 

клімату 

ІЗ Імплементуючий захід. Захід, прийнятий відповідно до Директиви 

2009/125/EC, що встановлює вимоги екодизайну до екологічних аспектів 

певних товарів (відповідно до статті 2.3 Директиви 2009/125/EC) 

                                                      
1
 http://www.ecopliant.eu/ 

2
 http://www.eepliant.eu/ 
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INTAS Проект випробування промислових та третинних продуктів та застосування 

стандартів. 3-річний проект починається в 2016 році за фінансування 

Програми «Горизонт 2020» Європейської Комісії на підтримку органів 

державного ринкового нагляду у перевірці відповідності вимогам продукції 

великого розміру (зокрема, трансформаторів та вентиляторів)
3
 

ПАТ (ПрАТ) Публічне (приватне) акціонерне товариство 

LED світлодіод 

MEPS Мінімальні стандарти енергоефективності. Специфікації, що містять низку 

вимог до характеристик ефективності приладів, які використовують 

електроенергію, якими ефективно обмежено максимальне 

енергоспоживання товарною продукцією при виконанні конкретної функції. 

У екодизайні мінімальні стандарти енергоефективності використовуються 

для управління енергетичними характеристиками продукції, що підлягає 

регулюванню.  

MS держава-член ЄС 

MSA Орган ринкового нагляду. Той, хто контролює і, в разі необхідності, 

забезпечує дотримання вимог європейського законодавства з безпеки 

продуктів, використовуючи владу і засоби забезпечення дотримання вимог, 

передбачених законом. Різні органи реалізують різні аспекти законодавства 

у сфері безпеки продуктів. 

MVE Моніторинг, верифікація і реалізація. Дії, які підсилюють дію положень 

програм, метою яких є забезпечення їх цілісності за рахунок мінімізації 

вартості невідповідності. Моніторинг, верифікація і реалізація стали 

визнаним терміном, використовуваним органами ринкового нагляду, щоб 

підвести підсумок своєї діяльності 

НПДЕЕ Національний план дій з енергоефективності  

Держенерго-

ефективності 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України  

SI Законодавчий акт. Британська форма законодавства, яка дозволяє щоб 

положення Акта Парламенту були згодом введені в дію або змінені без 

необхідності ухвалення парламентом нового закону. Вони також 

називаються вторинним, делегованих або підзаконним актами. 

TBT Технічні бар’єри в торгівлі 

ПМВ Перехідні методи вимірювання. Приймаються Європейською Комісією на 

період між прийняттям регламенту та публікацією гармонізованого 

європейського стандарту.  

ТВТгод Тераватт-година 

UAH Українська гривня 

СОТ Світова організація торгівлі 

ТР Технічний регламент 

ТРГ Технічна Робоча Група 

Таблиця 1.2. Таблиця з переліком директив, регламентів, постанов та інших правових 
актів, на які містяться посилання у цьому звіті  

Ідентифікатор Пояснення  

Екодизайн 

2009/125/ЄС
4
 Директива щодо екодизайну продукції, що використовує 

електроенергію. Європейська Директива, що встановлює межі для 

                                                      
3
 Вебсайт Проекту INTAS ще у процесі створення: скоріше за все це буде така адреса: www.intas-testing.eu 

4
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:EN:PDF
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Ідентифікатор Пояснення  

запровадження вимог до екодизайну продукції, що використовує 

електроенергію
5
. 

2005/32/ЄC
6
 Директива щодо екодизайну енергоспоживчої продукції. (Скасована) 

Європейська Директива, що встановлює межі для запровадження 

вимог до енергоспоживчих продуктів. На заміну прийнята Директива 

2009/125/ЄC 

(ЄC) № 640/2009
7
 Регламент Комісії про виконання Директиви 2005/32/ЄC щодо вимог з 

екодизайну електродвигунів у формі імплементуючого заходу 

(ЄC) № 641/2009
8
 Регламент Комісії про виконання Директиви 2005/32/ЄC щодо вимог 

стосовно екодизайну беззащільникових автономних циркуляційних 

насосів та беззащільникових циркуляційних насосів, інтегрованих у 

пристрої у формі імплементуючого заходу 

(ЄC) № 643/2009
9
  Регламент Комісії щодо вимог екодизайну побутових холодильних 

приладів 

(ЄС) № 327/2011
10

 Регламент Комісії щодо вимог екодизайну вентиляторів у формі 

імплементуючого заходу 

(ЄС) № 547/2012
11

 Регламент Комісії щодо вимог екодизайну водяних насосів у формі 

імплементуючого заходу 

(ЄС) № 1194/2012
12

 Регламент Комісії щодо вимог екодизайну ламп спрямованого 

випромінення, світлодіодних ламп та пов’язаного обладнання у формі 

імплементуючого заходу 

(ЄС) № 548/2014
13

 Регламент Комісії щодо вимог екодизайну малих, середніх і великих 

силових трансформаторів у формі імплементуючого заходу 

92/42/ЄEC
14

 Директива Ради "Про вимоги щодо ефективності нових водогрійних 

котлів на рідкому або газоподібному паливі" та попередні заходи для 

реалізації.   

96/57/ЄC  Директива Ради щодо енергетичних вимог для побутових 

холодильників, морозильників та їх комбінацій та попередні заходи на 

виконання.  

Енергоефективність  

2010/30/ЄС
15

  Енергетичне маркування. Європейська Рамкова Директива щодо 

наведення у маркуванні та стандартній інформації про продукцію 

даних про споживання енергії та інших ресурсів продукцією, що 

використовує електроенергію. 

2012/27/ЄС
16

 Директива про енергоефективність. Європейська Директива щодо 

енергоефективності.  

                                                      
5
 У цій таблиці наведені посилання для 6 пріоритетних груп продуктів для перенесення вимог з екодизайну 

в українське законодавство в межах проекту FINTECC; всі 27 груп продуктів, до яких у ЄС встановлені 
вимоги з екодизайну, перелічені у Додатку 1. 
6
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0032&qid=1460973769347&from=EN 

7
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0640&qid=1460112678171&from=EN  

8
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0641&qid=1460112756271&from=EN  

9
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0643&qid=1460970618247&from=EN 

10
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0327&qid=1460112821362&from=EN  

11
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0547&qid=1460112875816&from=EN  

12
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1194&qid=1460112920938&from=EN  

13
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0548&qid=1460113008901&from=EN  

14
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0042&from=EN 

15
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0030&qid=1454498440843&from=EN 

16
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0640&qid=1460112678171&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0641&qid=1460112756271&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0327&qid=1460112821362&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0547&qid=1460112875816&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1194&qid=1460112920938&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0548&qid=1460113008901&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0030&qid=1454498440843&from=EN
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Ідентифікатор Пояснення  

2006/32/ЄC
17

  Європейська Директива про енергетичну ефективність та енергетичні 

послуги (скасована та замінена Директивою 2012/27/EU) 

2010/31/ЄС
18

  Європейська Директива про енергоефективність будівель.  

(ЄC) № 765/2008
19

 Регламент Комісії, що встановлює вимоги з акредитації та ринкового 

нагляду за реалізацією продукції. 

Електротехніка та електроніка 

2014/30/EU
20

  Директива про електромагнітну сумісність. Європейська директива 

про гармонізацію законодавств держав-членів ЄС щодо 

електромагнітної сумісності. 

2014/35/EU
21

  Директива щодо низьковольтного обладнання. Європейська 

директива про гармонізацію законодавств держав-членів ЄС стосовно 

електричного обладнання, призначеного для використання в певних 

межах напруги.  

Закони України, нормативно-правові акти та стратегічні документи 

Угода про асоціацію Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, OJEU 

29.5.2014, L 161/3 

НПДЕЕ Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року, 

затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1228-р 

від 25 листопада 2015 р. (та план заходів з його реалізації). 

Закон «Про 

енергозбереження»  

Закон № 74/94-ВР від 1 липня 1994 року, який визначає основні 

принципи державної політики у сфері енергозбереження, а також 

основні правила та економічні стимули у сфері енергозбереження 

(застарів). 

Закон «Про технічні 

регламенти та оцінку 

відповідності» 

Закон № 124-VIII від 15 січня 2015 року, який визначає правові та 

організаційні засади розроблення, прийняття та застосування 

технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки 

відповідності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності. 

Закон «Про державний 

ринковий нагляд і 

контроль нехарчової 

продукції» 

Закон № 2735-VI від 02 грудня 2010 року, який встановлює правові та 

організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і 

контролю нехарчової продукції. 

Постанова КМУ №950 

від 18 липня 2007 р. 

Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України, який 

встановлює порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, 

підготовки та прийняття рішень, визначає інші процедурні питання 

його діяльності.  

Постанова КМУ №708 

від 18 червня 2012 р. 

Про затвердження Правил розроблення проектів технічних 

регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на 

основі актів законодавства Європейського Союзу. 

Постанова КМУ №870 

від 6 вересня 2005 р. 

Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів 

України 

Постанова КМУ №702 

від 7 серпня 2013 р. 

Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного 

маркування енергоспоживчих продуктів, побутових електричних 

холодильників та побутових пральних машин (якими переносяться 

вимоги Директиви про енергетичне маркування 2010/30/ЄС та 

Делегованого Регламенту Комісії №1060/2010 та 1061/2010, 

                                                      
17

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0032&qid=1460973993804&from=EN 
18

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&qid=1460974214761&from=EN 
19

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&qid=1460972007702&from=EN 
20

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&qid=1460974099182&from=EN 
21

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035&qid=1460973125004&from=EN 
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Ідентифікатор Пояснення  

відповідно). 

Постанова КМУ №340 

від 27 травня 2015 р. 

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування 

електричних ламп та світильників (яким переносяться вимоги 

Делегованого Регламенту Комісії (EU) № 874/2012). 

Постанова КМУ №514 

від 17 липня 2015 р. 

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування 

побутових посудомийних машин (яким переносяться вимоги 

Делегованого Регламенту Комісії (EU) № 1059/2010). 

Постанова КМУ №787 

від 3 вересня 2008 р. 

Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного 

споживання електроенергії холодильними приладами (на основі 

Директиви EC 96/57/EC та Регламенту Комісії (EC) № 643/2009. 

Постанова КМУ №748 

від 27 серпня 2008 р. 

Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що 

працюють на рідкому чи газоподібному паливі (на основі Директиви 

Ради № 92/42/EEC). 

Постанова КМУ №676 

від 26 листопада 2014 

р. 

Про затвердження Положення про Державне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження України 

Постанова КМУ №1057 

від 16 грудня 2015 р. 

Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої 

влади здійснюють функції технічного регулювання 

Постанова КМУ №197 

від 30 квітня 2014 р. 

Про затвердження Положення про Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

Постанова КМУ №32 

від 21 січня 2015 р. 

Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних 

ресурсів України 

Постанова КМУ №573 

від 1 липня 2011 р. 

Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та 

сфер їх відповідальності 

Розпорядження КМУ № 

260-р від 6 квітня 2016 

р. 

Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів. Розпорядженням передаються повноваження 

Державної інспекції з питань захисту прав споживачів Державній 

службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Постанова КМУ №667 

від 2 вересня 2015 р. 

Про затвердження Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Розпорядження КМУ 

№847-р від 17 вересня 

2014 р. 

Затверджує план заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, на 2016-2019 роки (далі – План заходів з імплементації 

розділу IV Угоди про асоціації). 

Розпорядження КМУ 

№475-р 14 травня 2015 

р. 

Про схвалення плану імплементації Директиви 2009/125/EC, 

Регламенту Комісії (ЄС) № 278/2009, Регламенту Комісії (ЄС) № 

245/2009, Регламенту Комісії (ЄС) № 244/2009, Регламенту Комісії 

(ЄС) № 107/2009, Регламенту Комісії (ЄС) № 1275/2008, якими 

запроваджуються вимоги до екодизайну енергоспоживчих продуктів 

(далі - План виконання Директиви 2009/125/EC та регламентів Комісії).  

Розпорядження КМУ 

№844-р від 19 серпня 

2015 р. 

Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на 

період до 2020 року 

Розпорядження КМУ 

№217-р від 18 лютого 

2016 р. 

Про затвердження плану заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, на 2016-2019 роки 

Постанова КМУ №1764 

від 20 грудня 2006 р. 

Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, 

будівель і споруд. 
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Короткий зміст 

Директива щодо екодизайну енергоспоживчих продуктів є основною рамковою Директивою ЄС 

щодо покращення енергетичних та екологічних характеристик продукції, що має за мету 

поступово витіснити з ринку товари з найбільшим негативним впливом на екологію. Директива з 

екодизайну перенесена у законодавчу базу країн Євросоюзу, або в якості актів законодавства, 

або в якості підзаконних актів. На виконання Директиви були прийняті заходи, що стосуються 

контролю за енергетичними та екологічними характеристиками конкретних груп продуктів 

шляхом встановлення гранично допустимих значень, які були зафіксовані у Регламентах Комісії. 

Розроблення нормативної бази – це тривалий процес, що включає проведення досліджень і 

аналізу, а також адміністративні процедури. Ринковий нагляд на предмет перевірки 

відповідності вимогам нормативних актів останнім часом покращується завдяки зміцненню 

співпраці між європейськими країнами. 

Нормативно-правова база України в сфері екодизайну поступово вдосконалюється. 

Національний план дій з енергоефективності України до 2020 р. (НПДЕЕ) передбачає 

“встановлення мінімальних вимог до енергоспоживчих продуктів (обладнання)”. Законом «Про 

енергозбереження» № 74/94-ВР від 1 липня 1994 року вводиться поняття “енергоефективні 

продукція, технологія, обладнання” та серед основних принципів державної політики у сфері 

енергозбереження передбачається “запровадження системи енергетичного маркування 

електрообладнання побутового призначення”. В українське законодавство були перенесені 

Директива щодо енергетичного маркування 2010/30/ЄС та чотири Делегованих Регламентів 

Комісії (ДРК). Два заходи з екодизайну для етапу, що передує імплементації, (стосовно 

холодильників та котлів) були прийняті у 2008 році і на сьогодні втратили чинність. Державне 

агентство з енергоефективності та енергозбереження є органом центральної виконавчої влади, 

який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів і відновлюваних джерел енергії і, фактично, відіграє основну роль у розробленні 

національної політики та законодавства у сфері енергоефективності, але до його компетенції не 

входить ринковий нагляд (ця функція - у компетенції Державної служби безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів). Перенесення Директиви з екодизайну та ДРК є вимогами, що 

передбачені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, а саме, главами «Співробітництво у 

сфері енергетиці» та «Усунення технічних бар’єрів у торгівлі». У Стратегії розвитку системи 

технічного регулювання до 2020 року та Плані дій до неї надається перелік нормативно-

правових актів ЄС, які Україна має перенести в своє законодавство, серед них і Директива з 

екодизайну, і 23 регламенти Комісії щодо конкретних груп продуктів.  

Кабінетом Міністрів України прийнято три плани дій, якими забезпечується транспонування 

законодавства ЄС з екодизайну: (i) План заходів з імплементації розділу IV Угоди про 

асоціацію, (ii) План імплементації Директиви 2009/125 / ЄC та Регламентів Комісії, (iii) 

Стратегія розвитку системи технічного регулювання до 2020 року. Тільки у Стратегії 

розвитку системи технічного регулювання до 2020 року міститься повний перелік, що включає 

Директиву ЄС з екодизайну та 22 імплементуючих її заходи, які мають бути транспоновані в 

українське законодавство, за винятком 5 додаткових імплементуючих заходів (ІЗ), що були 

опубліковані у ЄС вже після прийняття Стратегії. Таким чином, Стратегія є основною рушійною 

силою процесу транспонування регламентів ЄС з екодизайну в Україні. 

Важливою рисою законодавчої бази України є те, що, відповідно до Закону «Про технічні 

регламенти та процедури оцінки відповідності» правові акти, які підлягають транспонуванню – 

не тільки імплементуючі заходи з екодизайну, але й Директива з екодизайну належать до 

категорії технічних регламентів, і мають бути впроваджені або Законом, або Постановою 

Кабінету Міністрів України. Таким чином, у принципі, лишається три варіанти перенесення 

Рамкової Директиви з екодизайну до українського законодавства: транспонування (1) як Закону 

України з транспонуванням Додатків до Директиви Постановами КМУ, (2) транспонування у 

формі технічного регламенту на підставі Постанови КМУ, та (3) у вигляді Статті нового Закону 

«Про енергоефективність», який вимагає транспонування Директиви Постановою Кабінету 

Міністрів, та відповідної Постанови. Імплементуючі заходи ЄС з екодизайну підлягають 

перенесенню як технічні регламенти, що затверджуються постановами КМУ. 
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Бажаний варіант – перенесення Директиви з екодизайну Постановою Кабінету Міністрів у 

поєднанні з внесенням статті до нового Закону «Про енергоефективність» - дозволить швидко 

перенести Директиву в українське законодавство і при цьому забезпечити державі достатні 

механізми для практичного виконання Директиви. 

У вищезазначених трьох планах заходів відрізняються графіки прийняття ТР з екодизайну та 

органи влади відповідальні за транспонування правової бази з екодизайну. Згідно з останніми 

змінами, внесеними до Плану заходів з імплементації розділу IV Угоди про асоціацію, основним 

органом відповідальним за транспонування законодавства з екодизайну призначено 

Міністерство економічного розвитку, при цьому Держенергоефективності є органом влади, 

відповідальним за розробку технічних регламентів в сфері екодизайну та енергетичного 

маркування. 

З 27 існуючих на сьогодні в ЄС ДРК з екодизайну для проекту FINTECC було обрано шість 

пріоритетних регламентів Комісії. Пріоритетні групи продуктів для проекту FINTECC обирали за 

такими критеріями: (і) включення регламенту з екодизайну до Постанови №844 «Про схвалення 

Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року», (іі) попередня 

діяльність Держенергоефективності, яка вже проводиться, з транспонування та прийняття 

регламентів з екодизайну, (ііі) визначення цільового ринку для групи продуктів (наприклад, 

промисловий або споживчий). За результатами оцінки за критеріями для проекту FINTECC були 

обрані такі групи продуктів: електродвигуни, промислові вентилятори, третинне освітлення / 

лампи неспрямованого випромінення / лампи спрямованого випромінення, силові 

трансформатори, циркуляційні насоси та водяні насоси. Зважаючи на те, що три окремі 

регламенти з екодизайну освітлення планується об’єднати в один в ході процесу перегляду 

нормативних актів ЄС, загальна кількість обраних для проекту FINTECC пріоритетних груп 

продуктів для розробки ТР становить шість.    

Для визначення порядку пріоритетності прийняття шести технічних регламентів з екодизайну в 

Україні застосовані наступні критерії, відповідно до їхньої відносної ваги в ході оцінки: (і) 

потенціал енергозбереження; (іі) можливості для бізнесу та інвестицій в межах проекту FINTECC 

Україна; (ііі) очікуваний рівень технічної складності та важкості процесу розробки, проведення 

консультацій та впровадження регламентів на групи продуктів. Після оцінки за критеріями 

порядок пріоритетності груп продуктів для транспонування регламентів виглядає так: 

трансформатори, електродвигуни, вентилятори, лампи спрямованого випромінення, 

світлодіодні лампи та пов’язане обладнання, водяні насоси, циркуляційні насоси. Можливості 

для бізнесу та інвестицій в Україні оцінювали за чотирма показниками ринку з огляду на 

інвестиції (кожен показник вимірювали для кожної групи продуктів): 1) частка товарів 

українського виробництва на ринку України, 2) абсолютна кількість виробників в Україні, 3) 

кількість великих
22

 виробників в Україні; 4) сукупний річний оборот.  

Ринок трансформаторів в Україні характеризується найбільшою часткою товарів українського 

виробництва серед всіх обраних пріоритетних груп продуктів. На ринку присутня значна кількість 

українських виробників (11), з яких 4 - великі, річний оборот найбільшої компанії сягає 1365 млн. 

грн. Втім, за рахунок екодизайну трансформаторів не прогнозується досягти дуже великого 

обсягу енергозбереження, адже річний обсяг виробництва трансформаторів є незначним (6 600 

в Україні), та трансформатори одержали найвищий сукупний бал за технічною легкістю та 

легкістю впровадження (вирішуваністю завдання). Електродвигуни є більш технічно складною 

групою продуктів, для яких також і важче впроваджувати технічне регулювання, ніж для 

трансформаторів, але ця група продуктів на другому місці за обсягом вітчизняного виробництва, 

найбільшою кількістю “великих” виробників та на третьому місці в оцінці за сукупним річним 

оборотом серед обраних для цього проекту груп продуктів. Вентилятори набрали однакову 

кількість балів з електродвигунами за шкалою можливостей для бізнесу та інвестицій, але вони 

на нижчому місці у порівнянні з електродвигунами за потенціалом енергозбереження. 

Український ринок вентиляторів характеризується наявністю великої кількості окремих 

                                                      
22

 Компанії з >250 робітників  
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виробників, але на ринку більше представлені середні та малі компанії. Компанія «Іскра» 

домінує на українському ринку ламп освітлення і має 60-70% частку на ринку з річним обсягом 

виробництва на рівні 130 млн. ламп, що представляє значні інвестиційні можливості. При цьому, 

«Іскра» випускає лампи розжарювання, які сьогодні знімають з виробництва в Європейському 

Союзі. 

Ситуація з нормативною базою ЄС, застосовною до пріоритетних груп продуктів, постійно 

змінюється. На сьогодні, регламент тільки на одну (трансформатори) з шести пріоритетних груп 

продуктів не перебуває в процесі перегляду в Комісії. Це означає, що на інші п’ять груп 

продуктів у наступні 1-2 роки будуть прийняті нові редакції регламентів, де, вірогідно, сфера 

застосування буде розширена і вимоги до екодизайну будуть вищими. Тому буде вкрай 

важливо, щоб Україна дотрималася задекларованих намірів перенести останні редакції 

регламентів ЄС в українське законодавство, щоб попередити перетворення України на 

«звалище» для товарів, які більше не будуть відповідати вимогам ЄС, та щоб максимально 

збільшити можливості інвестицій в Україну за інструментом FINTECC. 

Рекомендації, розроблені за результатом аналізу політики, представлені у розділі 7 цього звіту, і 

стисло звучать так: 

1. Рекомендується перенести Рамкову Директиву ЄС з екодизайну у вигляді статті у новому 

(проекті) Закону «Про енергоефективність», яка передбачатиме транспонування Директиви 

Постановою Кабінету Міністрів України. 

2. Регламенти ЄС з екодизайну необхідно транспонувати в повному обсязі, включаючи усі 

вимоги до енергетичних та неенергетичних характеристик. 

3. Рекомендується призначити Державну службу безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів органом ринкового нагляду у питаннях екодизайну в Україні. 

4. Необхідно узгодити графік прийняття регламентів та питання відповідальних органів за їхню 

розробку у трьох Планах заходів. В межах Заявки 2 цього Проекту передбачається 

формування міжміністерської Робочої Групи для вирішення цих питань. 

5. За Проектом FINTECC рекомендується такий порядок пріоритетності розробки та прийняття 

ТР з екодизайну: 1) трансформатори, 2) електродвигуни, 3) вентилятори, 4) освітлення, 5) 

водяні насоси, 6) циркуляційні насоси. 
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1 Вступ 

Заключний звіт є остаточним результатом роботи за Завданням 1: Аналіз політики та 

рекомендації, визначеним у Технічному завданні (ТЗ) на Завдання 1 Проекту FINTECC 

Україна: Політичний діалог, що має за мету стимулювати розвиток та трансфер в 

Україну технологій виробництва, які дозволяють попередити зміни клімату, і для цього 

Уряду України надається допомога у впровадженні Директиви ЄС щодо екодизайну 

2009/125/EC та шести ДРК з екодизайну пріоритетних груп продуктів, а також допомога 

у питаннях державних закупівель. 

Зокрема, цей звіт стосується пункту 1 підпунктів  a) - e) ТЗ: 

a) Порівняти поточну політику, існуючу законодавчу та нормативну базу з вимогами, 

встановленими Директивою з екодизайну, відповідно до зобов’язань України за Угодою 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; 

b) Визначити прогалини у політиці, існуючій законодавчій та нормативній базі України 

стосовно вимог Директиви; 

c) Підтвердити, що регламенти з екодизайну на шість груп продуктів, включені у ТЗ, є 

пріоритетами для Уряду. 

d) За результатами робіт, проведених відповідно до підпунктів a) - c), рекомендувати 

пріоритетні дії щодо зміни нормативно-правової бази, які необхідно зробити Уряду 

України з метою наближення законодавства України до вимог Директиви. 

e) За результатами робіт за підпунктом d), рекомендувати план робіт щодо внесення 

необхідних змін у законодавство та нормативну базу. 

Розділи 2 - 6 цього заключного звіту стосуються підпунктів a) - e), у Розділі 7 

представлені висновки та рекомендації. 

У Розділі 2 по-перше представлено Директиву щодо екодизайну та заходи на її 

впровадженням у ЄС. По-друге, в цьому розділі описано стан політичної, законодавчої 

та організаційної бази енергоефективності та екодизайну в Україні, що стосується 

зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

та Договором про заснування Енергетичного Співтовариства. Проведено аналіз ряду 

нормативних актів України, які стосуються транспонування Директиви та 

імплементуючих заходів щодо їхньої відповідності вимогам Угоди про асоціацію та 

щодо варіантів перенесення Директиви та імплементуючих заходів, які відповідають 

українському законодавству.  

У Розділі 3 надається опис поточної ситуації (транспонування двох заходів 

попереднього впровадження екодизайну) та планів заходів Кабінету Міністрів України, 

якими встановлюються завдання щодо розробки та прийняття законодавства України з 

екодизайну шляхом транспонування Директиви ЄС з екодизайну та ДРК. 

Обговорюється відповідність Планів заходів вимогам Угоди про асоціацію та їхньої 

узгодженості між собою, стосовно Директив та Регламентів, зазначених у кожному з 

цих правових документів, графіки впровадження та центральні виконавчі органи влади 

відповідальні за транспонування Директиви з екодизайну та імплементуючих заходів.    

У Розділі 4 пояснюються варіанти транспонування Рамкової Директиви з екодизайну в 

українське законодавство з обґрунтуванням правових підстав та інших ключових 

критеріїв, а також правових варіантів та обмежень на транспонування імплементуючих 

заходів з екодизайну. Для рекомендованого варіанту, зазначаються законодавчі акти 

та зміни до законодавчих актів, які необхідно прийняти, з урахуванням обов’язкової їх 

інтеграції в українську правову базу. Наприкінці, надається стислий опис законодавчої 

та організаційної бази для виконання заходів моніторингу, верифікації і забезпечення 

реалізації імплементуючих заходів з екодизайну. 
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У Розділі 5 представлені критерії, застосовані для визначення порядку пріоритетності 

прийняття регламентів з екодизайну для груп продуктів, обраних для проекту FINTECC 

Україна: Політичний діалог, та одержані результати. Цей розділ складається з двох 

частин. Перша – порядок пріоритетності та визначення шести технічних регламентів з 

екодизайну продуктів для проекту FINTECC Україна, які обираються з 27 

імплементуючих заходів ЄС з екодизайну. Друга – порядок пріоритетності перенесення 

та прийняття в Україні пріоритетних технічних регламентів з екодизайну продуктів. 

У Розділі 6 надається рекомендований план роботи щодо внесення необхідних змін до 

законодавчої та нормативної бази, включаючи заплановані результати.  

Висновки та рекомендації представлені у Розділі 7. 
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2 Політика, законодавча і нормативно-правова база щодо 
екодизайну  

2.1 Директива з екодизайну та її імплементація в ЄС 

Директива з екодизайну енергоспоживчих продуктів
23

 є ключовою Рамковою 

Директивою ЄС щодо підвищення енергетичної та екологічної ефективності продукції і 

її мета поступово усувати з ринку популярні товари, що здійснюють найбільший 

негативний вплив на оточуюче середовище. Директива з екодизайну (EDD) розглядає 

всі впливи на навколишнє середовище на протязі всього життєвого циклу продукту - 

починаючи від концепції, проектування, виробництва, використання і до утилізації - але 

на сьогоднішній день, як правило, вона орієнтована на енергоспоживання тільки в фазі 

використання готової продукції і встановлює мінімальні стандарти енергоефективності 

(MEPS), вимагаючи тим самим, щоб усі продукти в даній категорії задовольняли 

вимогам до обов'язкових рівнів енергоефективності. Початковий варіант Директиви з 

екодизайну (EDD) 2005 року (2005/32/EC
24

) був зосереджений на енергоспоживчих 

продуктах (EuPs), таких як холодильники. Після перероблення Директиви у 2009 році її 

сферу дії було доповнено такими продуктами, які безпосередньо не використовують 

енергію, але їх конструкція та застосування можуть вплинути на споживання енергії 

(наприклад, ізоляційні матеріали та вікна). Директива з екодизайну (EDD), як правило, 

перенесена в національну правову базу держав-членів ЄС (MS) або в якості закону, як, 

наприклад, в Фінляндії
25

 чи Німеччині
26

, або в якості вторинного законодавства, як, 

наприклад, в Австрії
27

, Польщі
28

 та Іспанії
29

. У Великобританії вона прийняла форму 

нормативного акту (SI) 2010 року № 2617
30

.  

Рамкова Директива дозволяє запроваджувати для продукту конкретні імплементуючі 

заходи (IЗ) - встановлені ЄК в консультації з державами-членами (MS) і 

імплементуються у формі безпосередньо застосовних Регламентів Комісії - які 

визначають конкретні вимоги (граничні значення) по проектним характеристикам, 

наприклад, мінімальним стандартам енергоефективності (MEPS) або мінімальному 

рівню споживання води, шуму або перероблених матеріалів. Інші елементи управління 

включають в себе загальні вимоги, на які не встановлені конкретні граничні значення, 

але які ще належить імплементувати ЄК. На місцях повинні бути впроваджені 

відповідні гармонізовані європейські стандарти, забезпечуючи тим самим, крім усього 

іншого, стандартні визначення продукції, проти якої продукт може бути оцінено, а також 

стандартні методи вимірювання для оцінки відповідності. 

Процес розробки імплементуючих заходів з екодизайну є тривалим, і потребує 

залучення значної кількості зібраних доказів, кілька раундів консультацій із 

зацікавленими сторонами, оцінку впливу і голосування офіційних представників 

держав-членів в Комітеті з регулювання. Рисунок 2.1 узагальнює цей процес. 
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469 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/469/pdfs/uksi_20150469_en.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0032&from=EN
http://www.gesetze-im-internet.de/ebpg/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-4038-consolidado.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2617/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/469/pdfs/uksi_20150469_en.pdf
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Рисунок 2.1. Процес підготовки та прийняття імплементуючих заходів з екодизайну
31

 

  

Підготовчі дослідження включають збір і аналіз доказів, дослідження варіантів політики 

та рекомендований курс дій. Це дослідження використовується Європейською комісією 

(«Комісія») в якості основи для підготовки проекту імплементуючих заходів. На підставі 

результатів попереднього дослідження, пропозиції щодо інтервенції обговорюються 

спільно з Консультаційним Форумом. До складу Комісії входять представники країн-

членів, промисловості та інших зацікавлених сторін. Подальші кроки в цьому процесі 

включають інтерконсультаційні послуги та усунення перешкод перед Світовою 

організацією торгівлі. Після будь-яких змін, проект імплементуючих заходів потім 

переходить до Комітету з регулювання, на якому присутні тільки представники країн-

членів. В Додатку 1 наведено перелік імплементуючих заходів з екодизайну, 

імплементованих як Делеговані Регламенти Комісії на момент підготовки цього звіту. 

Перш ніж Комісія запропонує новий імплементуючий захід, є необхідність розглянути 

питання про потенційний вплив альтернативних варіантів політики шляхом проведення 

оцінки впливу. Оцінки впливу готуються для ініціатив Комісії, які, як очікується, 

матимуть значні економічні, соціальні або екологічні наслідки. Оцінка впливу в значній 

мірі пов’язана зі збором й аналізом доказів на підтримку процесу розробки політики. У 

цьому випадку, вона перевіряє існування проблеми, визначає її причини, оцінює, чи 

потрібна регулятивна дія ЄС, а також аналізуються переваги і недоліки наявних 

рішень. 

Сфера охоплення моніторингу, верифікації і реалізації (MVE) в екодизайні в межах ЄС 

значно розвинулася за останні чотири роки. Адміністративне співробітництво (у сфері 

екодизайну та енергетичного маркування) (ADCO)
 32

 є координаційним центром з 

ринкового нагляду Європи за діяльністю з екодизайну. Група збирається два рази на 

рік і складається з представників Європейських країн-членів, від кожного з призначених 

на національному рівні органів ринкового нагляду (MSAs). Метою групи є побудова 

відносин, обмін результатами досліджень, обмін передовим досвідом та сприяння 

обміну знаннями методів, щоб гарантувати, що продукти, що поставляються на ринок 

або здані в експлуатацію, відповідають вимогам відповідного ДРК з екодизайну. Ряд 

представників ADCO взяли участь в Ecopliant
33

, який діяв в 2012-2015, і його 

наступника EEpliant
34

 (2015-2018). Обидва проекти є прикладами проектів, що 

фінансуються Комісією, які покликані забезпечити заходи для підтримки існуючої 

європейської політики, законодавства та регулювання. INTAS (INdustrial and tertiary 

product Testing and Application of Standards) - проект випробування промислових та 

третинних продуктів та застосування стандартів - є ще одним прикладом проекту, що 

фінансується Комісією, починаючи з 2016 року, який буде спрямований на підтримку 

діяльності, яка забезпечує відповідність  дуже великих промислових товарів - зокрема 

трансформаторів і промислових вентиляторів; ці обидві групи товарів відібрані як 

                                                      
31

 Прискорення прийняття заходів з екодизайну та енергетичного маркування, ECEEE 2013 (Hans-Paul 
Siderius) http://proceedings.eceee.org/visabstrakt.php?event=3&doc=6-068-13  
32

 http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation/administrative-
cooperation-groups/index_en.htm  
33

 http://www.ecopliant.eu/  
34

 http://eepliant.eu/  

http://proceedings.eceee.org/visabstrakt.php?event=3&doc=6-068-13
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation/administrative-cooperation-groups/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation/administrative-cooperation-groups/index_en.htm
http://www.ecopliant.eu/
http://eepliant.eu/
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пріоритетні продукти для проекту FINTECC Україна – вимогам екодизайну. Крім 

підтримки діяльності органів ринкового нагляду (MSAs), 3-річний проект покликаний 

допомогти промисловості зрозуміти свої зобов'язання по EDD і сприяти реалізації 

заходів і з метою досягнення єдиного європейського підходу до виголошення та оцінки 

відповідності для цих груп товарів. 

2.2 Політичні та правові засади енергоефективності та екодизайну в Україні 

2.2.1 Політичні, правові та організаційні засади 

2.2.1.1 Загальні положення 

Енергоефективність 

Українські політики в сфері енергоефективності були розроблені та задокументовані в 

Національному плані дій з енергоефективності на період до 2020 року та Державній 

цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 

2010-2016 роки.
35

. 

Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року
 36

 (НПДЕЕ) був 

прийнятий відповідно до зобов'язань України в рамках Енергетичного Співтовариства 

як перший НПДЕЕ відповідно до статей 4 і 14 Директиви 2006/32/ЄC про ефективність 

кінцевого використання енергії та енергетичні послуги. НПДЕЕ встановлює, на основі 

комплексного аналізу, загальні і проміжні національні індикативні цільові показники 

енергозбереження на 2015-2020 роки. У ньому також описані заходи з підвищення 

енергетичної ефективності, заплановані для досягнення цих цілей, а також основні 

законодавчі зміни, необхідні для імплементації Директиви 2006/32/ЄС про ефективність 

кінцевого використання енергії та енергетичні послуги і Директиви 2010/31/ЄС про 

енергетичну ефективність будівель. Значною мірою у НПДЕЕ передбачено 

"встановлення мінімальних вимог енергоефективності для енергоспоживчої продукції 

(обладнання)" як одного з горизонтальних і міжгалузевих заходів щодо підвищення 

енергетичної ефективності
 37

,  що тим самим забезпечує основу для імплементації 

європейського законодавства з екодизайну. Також, з метою практичної реалізації 

заходів щодо підвищення енергетичної ефективності, встановлених НПДЕЕ, у 2015 

році було затверджено План заходів з реалізації Національного плану дій з 

енергоефективності на період до 2020 року. 

Основний український законодавчий акт у сфері енергоефективності - Закон України 

«Про енергозбереження» від 1 липня 1994 року № 74/94-ВР - встановлює принципи 

державної політики з енергозбереження, а також основні правила і економічні стимули 

в сфері енергозбереження. Цей Закон також регулює питання програм 

енергозбереження, стандартизації та нормування в сфері енергозбереження, 

державної експертизи з енергозбереження та енергоаудиту. Закон «Про 

енергозбереження» вводить поняття "енергоефективної продукції, технології, 

обладнання" і встановлює "запровадження системи енергетичного маркування 

електрообладнання побутового призначення" як одного з основних принципів 

державної політики у сфері енергозбереження. Хоча згаданий Закон не містить 

правила, що стосуються екодизайну, нижченаведені положення пов'язані з 

характеристиками енергоспоживчих продуктів: 

 обов'язкове застосування державних енергетичних стандартів (стаття 19); 

                                                      
35

 Ця програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243. Вона 
була прийнята на 2010-2015 роки, а потім була продовжена на 2016 рік. 
36

 Затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1228-р.  
37

  Таблиці 14 та 15, розділ III Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року. 
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 зобов'язання включати норми і  нормативи  витрат  паливно-енергетичних  ресурсів  

в енергетичні паспорти обладнання та інструкції з експлуатації  (перший абзац статті 

20). 

Слід зазначити, що українські закони в сфері енергоефективності, насамперед Закон 

України «Про енергозбереження», потребує суттєвого поліпшення відповідно до 

сучасних потреб і тенденцій, а також до процесу розроблення відповідного 

законодавства ЄС.  

Відповідно до календарного графіку, викладеного у додатку XXVII до Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС (див. підрозділ 2.2.2), Україна взяла на себе 

зобов'язання поступово наблизити своє законодавство у сфері енергоефективності до 

нижченаведених директив Європейського Союзу (крім актів аcquis з енергетичного 

маркування та екодизайну): 

 Директива 2004/8/ЄC щодо просування спільного виробництва енергії, що базується 

на корисному тепловому попиті на внутрішньому енергетичному ринку (була замінена 

Директивою 2012/27/ЄС з енергоефективності); 

 Директива 2002/91/ЄС про енергоефективність будівель (була замінена Директивою 

2010/31/ ЄС про енергоефективність будівель)
38

; 

 Директива 2006/32/ЄC про ефективність кінцевого використання енергії та 

енергетичні послуги (була частково скасована і замінена Директивою 2012/27/ЄС з 

енергоефективності
)39 40

. 

Кабінет Міністрів України затвердив План імплементації Директиви 2006/32/ЄC про 

ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги і План 

імплементації Директиви 2010/31/ЄС про енергоефективність будівель
41

. Перший з цих 

планів передбачає розробку: а) майбутнього закону про ефективне використання 

паливно-енергетичних ресурсів
 42

; і б) майбутнього Закону про застосування принципів 

раціонального використання та збереження енергії як критеріїв оцінки під час 

проведення тендерних процедур та державних закупівель
 43

. Другий план передбачає 

розробку майбутнього закону про енергоефективність житлових будинків, будівель і 

споруд. 

Оскільки Директива 2010/30/ЄС з енергетичного маркування разом зі своїми 

делегованими актами розглядається як найбільш пов'язані і доповнюючі  інструменти 

законодавства ЄС з екодизайну, імплементація цих актів в Україні є особливо 

актуальною. Починаючи із зобов'язань, взятих в рамках Енергетичного Співтовариства, 

виконання яких триває в рамках Угоди про асоціацію, процес транспозиції привів до 

прийняття таких технічних регламентів щодо енергетичного маркування
44

: 

                                                      
38

 Відповідно до Угоди про асоціацію положення Директиви повинні бути відображені в законодавстві 
України до 1 листопада 2017 року та імплементовані до 1 листопада 2019 року. 
39

 Відповідно до Угоди про асоціацію положення Директиви повинні бути відображені в законодавстві 
України до 1 листопада 2019 року та імплементовані до 1 листопада 2022 року. 
40

 Імплементація директив 2006/32/ЄC і 2010/31/ЄС також підпадають під зобов'язання України в рамках 
Енергетичного Співтовариства. 
41

 Затверджені Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1150-р «Про 
схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів 
законодавства ЄС" 
42

 Проект Закону "Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів» був зареєстрований в 
Парламенті 12 серпня 2013 року, і відкликаний 27 лютого 2014 року. 
43

 Цей майбутній проект закону, ймовірно, буде базуватися на основі статті 6 Директиви 2012/27/ЄС з 
енергоефективності та Додатку III до цієї Директиви, і, ймовірно, доповнить положення нового Закону про 
державні закупівлі (що взагалі не включають в себе будь-які правила стосовно «зелених» держзакупівель). 
44

 На даний час ще чотири проекти Технічних регламентів з енергетичного маркування були представлені 
на затвердження Уряду: для побутових барабанних сушильних машин (на основі Делегованого регламенту 
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 для енергоспоживчих продуктів, побутових електричних холодильників і побутових 

пральних машин (транспонує Директиву 2010/30/ЄС з енергетичного маркування, і 

Делеговані Регламенти Комісії (ЄС) № 1060/2010 і 1061/2010 відповідно), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 702; 

 для електричних ламп та світильників (транспонує Делегований Регламент Комісії 

(ЄС) № 874/2012), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 

2015 р. № 340; 

 для побутових посудомийних машин (транспонує Делегований Регламент Комісії 

(ЄС) № 1059/2010), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 

2015 р. № 514. 

Необхідно зазначити, що Директива 2010/30/ЄС з енергетичного маркування 

перенесена до українського законодавства технічним регламентом, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України, тобто як підзаконний акт. 

Екодизайн 

На даний час законодавство України щодо мінімальних стандартів  енергоефективності 

(MEPS) включає два технічні регламенти на основі відповідних Директив ЄС, які 

зазвичай називають пре-імплементуючими заходами з екодизайну: 

 Технічний регламент максимально дозволеного споживання електроенергії 

холодильними приладами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 

вересня 2008 р. № 787; 

 Технічний регламент на водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи 

газоподібному паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 

серпня 2008 р. № 748. 

Технічний регламент максимально дозволеного споживання електроенергії 

холодильними приладами було розроблено на основі Директиви 96/57/ЄC
 45

, а пізніше 

він був змінений з метою забезпечення його часткової відповідності Регламенту Комісії 

(ЄС) № 643/2009. Цей Технічний регламент, який поєднує в собі положення Директиви 

96/57/ЄC і Регламенту Комісії (EC) № 643/2009, може бути впроваджений навіть за 

відсутності нормативно-правового акта, що транспонує Рамкову директиву з 

екодизайну 2009/125/ЄС. Цей факт, звичайно, не скасовує необхідності приведення 

Технічного регламенту в повну відповідності до Регламенту Комісії (ЄС) № 643/2009. 

Директива Ради 92/42/EEC стала основою для розробки Технічного регламенту 

водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі. Регламент 

Комісії (ЄС) № 813/2013 щодо вимог екодизайну для обігрівачів і комбінованих 

нагрівачів не було транспоновано в Україні. Через це, нещодавні поправки до 

Директиви Ради 92/42/EEC, пов'язані з її частковим скасуванням Регламентом Комісії 

(ЄС) № 813/2013, не було впроваджено в текст відповідного українського технічного 

регламенту. 

Це означає, що обидва чинні на даний час в Україні технічні регламенти з мінімальних 

стандартів енергоефективності посилаються на пре-імплементуючі заходи з 

екодизайну і повинні бути замінені регламентами, які на даний час діють в ЄС. 

                                                                                                                                                                      
Комісії ЄС № 392/2012), побутових духових шаф і витяжок (на основі Делегованого регламенту Комісії ЄС 
№ 65/2014), пилососів (на основі Делегованого регламенту Комісії ЄС № 665/2013) і кондиціонерів повітря 
(на основі Делегованого регламенту Комісії ЄС № 626/2011).  
45

 Ця Директива була замінена Регламентом Комісії (ЄС) № 643/2009 від 22 липня 2009 року, що 
імплементує Директиву 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо вимог екодизайну до 
побутових холодильних приладів. 
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2.2.1.2 Організаційні  засади енергоефективності 

Наступні центральні органи виконавчої влади є відповідальними за імплементацію 

політики та законодавства в сфері енергоефективності: 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

(Держенергоефективності): Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за 

реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива. Насправді, Держенергоефективності грає провідну роль 

в розробці і застосуванні національної політики в сфері енергоефективності та 

відповідного законодавства (але без функцій нагляду), оскільки коло завдань і 

повноважень Держенергоефективності виключно пов'язано із питаннями 

енергоефективності та відновлюваних джерел енергії.
46

.  

Крім того, відповідно до Постанови КМУ №1057, Держенергоефективності є 

центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції технічного регулювання 

у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, включаючи вимоги 

екодизайну та енергетичного маркування
47

. Цей статус наділяє органи влади певними 

повноваженнями, які пов'язані з розробкою і впровадженням технічних регламентів і 

встановлені Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (в 

першу чергу, первинну розробку проектів технічних регламентів і процедур оцінки 

відповідності в зазначеній сфері, розробка переліків національних стандартів, що 

надають презумпцію відповідності та методичних рекомендацій із застосування 

технічних регламентів). 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства: Центральний орган виконавчої влади, який відповідає за формування 

державної політики в сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. В 

основному, функції формування державної політики у відповідній сфері віднесені до 

цього міністерства, оскільки діяльність Держенергоефективності спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - 

Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. 

Проте, міністерство виконує функції, пов'язані з енергетичною ефективністю 

будівель.
48

. 

Міністерство екології та природних ресурсів: Центральний орган виконавчої влади, 

який відповідає за формування і реалізацію державної політики в сфері охорони 

навколишнього середовища, екологічної безпеки та раціонального використання 

природних ресурсів. Зокрема, міністерство виконує функції технічного регулювання в 

сфері охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки.
49

. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі: Центральний орган виконавчої влади, 

який відповідає за формування і реалізацію державної політики в сфері технічного 

регулювання, стандартизації, метрології та державного ринкового нагляду. 

                                                      
46

 Дивись Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 676  
47

   Дивись позицію "Держенергоефективності" у Переліку сфер діяльності, в яких центральні органи 
виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання, затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057. 
48

 Дивись Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197. 
49

 Дивись Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 32. 
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Міністерство виконує головні функції із загальної організації та формування системи 

технічного регулювання, а також з питань планування, розроблення та перегляду 

технічних регламентів (в тому числі пов'язаних із енергетичним маркуванням та 

екодизайном). Всі проекти технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, 

розроблені центральними органами виконавчої влади (в тому числі технічних 

регламентів з енергетичного маркування та екодизайну, розроблених 

Держенергоефективності), повинні бути узгоджені Міністерством. Міністерство також 

розробляє законодавство з державного ринкового нагляду і підтримує системи для 

обміну інформацією у сфері державного ринкового нагляду. Відповідно до 

Розпорядження КМУ №217-р від 18 лютого 2016 року, Міністерство  економічного 

розвитку і торгівлі є основним органом, відповідальним за імплементацію Директиви з 

екодизайну та імплементуючих заходів з екодизайну, що передбачено Угодою про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом (див. розділ 3.2.3 нижче).
50

 

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав 

споживачів: Центральний орган виконавчої влади, підпорядкований Міністерству 

економічного розвитку і торгівлі, що має правовий мандат на здійснення державного 

ринкового нагляду щодо технічних регламентів з енергетичного маркування та двох 

існуючих технічних регламентів, що встановлюють вимоги екодизайну для 

холодильних приладів і водогрійні котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному 

паливі
51

. Цей правовий мандат був переданий до Державної служби від Державної 

інспекції з питань захисту прав споживачів
52

, яка знаходиться в процесі її остаточної 

ліквідації. Оскільки основні завдання Державної служби пов'язані з забезпеченням 

безпечності харчових продуктів, її діяльність спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства
53

. 

Питання відповідальності за транспозицію Директиви з екодизайну і її імплементуючих 

заходів додатково обговорюються в розділі 3.2.3. 

2.2.2 Зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС  

Взяті Україною зобов'язання щодо наближення національного законодавства до 

законодавства ЄС у сфері екодизайну викладені в двох різних частинах Угоди про 

асоціацію:  

 Розділ V «Економічне та галузеве співробітництво», глава 1 «Співробітництво в 

галузі енергетики, включаючи ядерну енергетику», 

 Розділ ІV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею», глава 3 «Технічні бар'єри 

в торгівлі». 

                                                      
50

 План заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 
і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затверджений Розпорядженням КМУ 
№217-р від 18 лютого 2016 року. 
51 

Дивись позицію "Державна інспекція з питань захисту прав споживачів» в переліку державних органів 
ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 
червня 2011 р. № 573. Оскільки функції і повноваження Державної інспекції з питань захисту прав 
споживачів були передані Державній службі з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав 
споживачів 6 квітня 2016 року, згаданий перелік ще не був змінений з метою заміни Державної інспекції 
Державною службою. На додаток до цього, для того, щоб продовжити цей юридичний мандат на 
здійснення державного ринкового нагляду щодо майбутніх технічних регламентів з екодизайну, ці технічні 
регламенти повинні бути додані до цього переліку. 
52

 Функції та повноваження Державної інспекції з питань захисту прав споживачів були передані Державній 
службі з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів відповідно до Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 260-р «Питання Державної служби з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту прав споживачів". 
53

 Дивись Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав 
споживачів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 667. 
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2.2.2.1 Глава 1 «Співробітництво в галузі енергетики, включаючи ядерну енергетику» 

Розділу V  

По-перше, зобов'язання встановлюються статтею 341 Глави 1 «Співробітництво в 

галузі енергетики, включаючи ядерну енергетику» Угоди про асоціацію і в розділі 

«Енергоефективність» Додатку XXVII до цієї глави. Ці зобов'язання стосуються 

транспонування попередньої рамкової Директиви з екодизайну 2005/32/ЄC, а також 

імплементуючих заходів з екодизайну, перелічених в Додатку XXVII
54

 і - після зміни 

цього Додатка – тих імплементуючих заходів, які були або будуть прийняті пізніше. 

Рамкова директива з екодизайну і її імплементуючі заходи, зазначені в додатку XXVII 

до Угоди про асоціацію, мають бути імплементовані протягом трьох років до 1 

листопада 2017 року. Що стосується імплементуючих заходів, прийнятих пізніше, 

вищевказаний додаток до Угоди про асоціацію передбачає, що "нові дочірні директиви 

/ регламенти повинні впроваджуватися відповідно до графіків, встановлених в цих 

директивах / регламентах після змін цього Додатка відповідно до інституційних 

положень, як викладено в Розділі VII цієї Угоди і повідомлено українській стороні". 

2.2.2.2 Глава 3 "Технічні бар'єри в торгівлі" розділу ІV 

По-друге, на додаток до завдань, викладених в розділі V Угоди про асоціацію, 

транспозиція двох пре-імплементуючих заходів з екодизайну 
55

 ще раз передбачена в 

статтях 56 і 57 Глави 3 "Технічні бар'єри в торгівлі" розділу ІV, а також в пунктах 2.9 та 

2.12 Додатку III до Глави 3. Терміном виконання завдань відповідно до згаданого 

положення Угоди про асоціацію є дворічний період до 1 січня 2018 року. У той же час, 

жодна інша частина законодавства ЄС з екодизайну не входить до Переліку 

законодавчих актів для впровадження, що міститься в Додатку III до Угоди про 

асоціацію
56

. 

Необхідно зазначити, що стаття 56 стосується «наближення українських технічних 

регламентів, стандартів та процедури оцінки відповідності до законодавства ЄС», 

стаття 57 - «Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових виробів» 

(ACAA). Єдиною причиною присутності Директиви Ради 92/42/EEC і Директиви 

96/57/ЄC в Додатку III до Угоди про асоціацію є те, що вони обидві, до набрання 

чинності першою Рамковою директивою з екодизайну 2005/32/ЄC, належали до 

категорії директив Нового підходу, що передбачають маркування продукції знаком CE. 

Категорії продукції, що підпадають під дію директив Нового та Глобального підходів, 

визначаються як пріоритетні сектори для укладення ACAA, тому для укладання в 

майбутньому ACAA наближення українських нормативно-правових актів до 

законодавства ЄС є вкрай важливою умовою.
57

 

                                                      
54

 Регламенти Комісії (ЄС) № 278/2009  (споживання електроенергії в режимі без навантаження і 
середнього активного коефіцієнта корисної дії зовнішніх джерел живлення), № 245/2009 (флуоресцентні 
лампи без вбудованого баласту, для газорозрядних ламп високої інтенсивності та для баластів і 
освітлювальної арматури для таких ламп), № 244/2009 (ненаправлені побутові лампи), № 107/2009 (прості 
декодери), № 1275/2008 (електричне та електронне побутове та офісне обладнання у вимкненому стані та 
в режимі готовності), а також Директиви Ради 92/42/ЄЕС (нові котли, що працюють на рідкому або 
газоподібному паливі), 96/57/ЄС (побутові електричні холодильники, морозильники та комбіновані 
пристрої), 2000/55/ЄС (баластний опір приладів флуоресцентного освітлення). 
55 

Директиви Ради 92/42/ЄЕС (нові котли, що працюють на рідкому або газоподібному паливі) та 96/57/ЄС 
(побутові електричні холодильники, морозильники та комбіновані пристрої). 
56

 Довідково слід зазначити, що додаток III містить, в доповнення до Додатка XXVII, Директиву 2010/30/ЄС 
з енергетичного маркування, включаючи її імплементаційні заходи (немає посилання на здійснення заходів 
в тексті Угоди про асоціацію, складеного українською мовою).  

57
 Включення цих двох імплементуючих заходів з екодизайну в різні частини Угоди про асоціацію означає, 

що вони, ймовірно, будуть розроблені відповідно до окремих графіків. Зокрема, Директива Ради 92/42/EEC 

і Регламент Комісії (EC) № 643/2009 не були включені до Плану імплементації Директиви 2009/125/ЄC і 

http://old.minjust.gov.ua/file/30966
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2.2.3 Українське вторинне законодавство, що транспонує директиву з екодизайну та 
імплементуючі заходи 

На даний момент Кабінетом Міністрів України прийняті наступні плани заходів, 

спрямовані на забезпечення транспозиції законодавства ЄС з екодизайну: 

План заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки (далі - План заходів з імплементації 

розділу IV Угоди про асоціацію)
58

: Основна мета прийняття цього Плану заходів є 

зведення всіх завдань, пов'язаних з Поглибленою і всеосяжною зоною вільної торгівлі 

(ПВЗВТ) в один адміністративний документ. Цей План заходів передбачає 

транспозицію Директиви Ради 92/42/EEC і Регламенту Комісії (EC) № 643/2009
59

. Це 

обмеження щодо тільки двох пре-імплементуючих заходів пояснюється сферою 

поширення згаданого Плану заходів, який охоплює завдання, що випливають із розділу 

IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію (як описано вище, 

Директива Ради 92/42/EEC і Регламент Комісії (EC) № 643/2009 включені до додатку III 

до Угоди про асоціацію, яка відноситься до розділу IV цієї Угоди)
60

.  

План імплементації Директиви 2009/125/ЄС, Регламенту Комісії (ЄС) № 278/2009, 

Регламенту Комісії (ЄС) № 245/2009, Регламенту Комісії (ЄС) № 244/2009, 

Регламенту Комісії (ЄС) № 107/2009 Регламенту Комісії (ЄС) № 1275/2008, що 

встановлюють рамки та вимоги до екодизайну енергоспоживчих продуктів (далі - 

План імплементації Директиви 2009/125/ЄC і Регламентів Комісії)
61

. План 

імплементації Директиви 2009/125/ЄC і Регламентів Комісії було прийнято з метою 

практичної реалізації завдань з транспозиції законодавства ЄС з екодизайну, 

зазначених у додатку XXVII до Угоди про асоціацію.  

Стратегія розвитку системи технічного регулювання до 2020 року
62

: Ця стратегія 

передбачає транспозицію Рамкової директиви з екодизайну, а також 22 

імплементуючих заходів з екодизайну і одного пре-імплементуючого заходу (Директива 

                                                                                                                                                                      

Регламентів Комісії, затверджені Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 475-р від 14 травня 2015 

року, незважаючи на те, що обидва вони наведені в додатку XXVII до Угоди про асоціацію. 

58
  Затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р. 

59
 Пункти 17 і 20 Плану заходів з імплементації розділу IV Угоди про асоціацію 

60
 Слід зазначити, що, крім Плану заходів з імплементації розділу IV Угоди про асоціацію, Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р також схвалено План заходів з імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки. До 

недавнього часу Планом заходів з імплементації розділу IV Угоди про асоціацію були охоплені всі 
завдання, викладені в Угоді про асоціацію, включаючи ті, які викладені в розділі IV "Торгівля і питання, 
пов'язані з торгівлею" цієї Угоди. У розділ "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" згаданого Плану 
заходів включені завдання щодо транспозиції більшості актів законодавства ЄС з екодизайну, викладених 
в Додатку XXVII до Угоди про асоціацію, а саме, Директиви 2009/125/ЄC, а також Регламентів Комісії (ЄС) 
№ 278/2009, № 245/2009, № 244/2009, № 107/2009 та № 1275/2008. Проте, з прийняттям Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р № 217-р, розділ "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" 
було виключено в повному обсязі із зазначеного Плану заходів з імплементації розділу IV Угоди про 
асоціацію (включаючи завдання з транспозиції вищевказаних актів законодавства ЄС з екодизайну) і 
замість цього виключений розділ було схвалено як План заходів з імплементації розділу IV Угоди про 
асоціацію. Зважаючи на те, що Додаток XXVII до Угоди про асоціацію, який передбачає транспозицію 
Директиви 2009/125/ЄC, а також Регламентів Комісії (ЄС) № 278/2009, № 245/2009, № 244/2009, № 
107/2009 та № 1275/2008, відноситься до розділу V, але не до розділу IV Угоди про асоціацію, ці акти 
законодавства ЄС з екодизайну не були включені до Плану заходів з імплементації розділу IV Угоди про 
асоціацію. 
61

 Схвалений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 475-р. 
62

 Схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 844-р. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/paran29#n29


 ЄБРР Україна FINTECC: Заявка 1 – Аналіз політики та надання рекомендацій 

  

  21 

 

92/42/EEC). Стратегія була прийнята для практичної реалізації всіх завдань, які 

містяться в розділі 3 "Технічні бар'єри в торгівлі" Глави IV Угоди про асоціацію, а також 

в інших частинах цієї Угоди, які стосуються технічних бар'єрів в торгівлі, в тому числі з 

екодизайну та енергетичного маркування
63

. 

План заходів, включений до Стратегії розвитку системи технічного регулювання до 

2020 року, - єдиний з державних планів заходів, що визначає «нормативно-правовий 

акт щодо бази для встановлення вимог з екодизайну до енергоспоживчих продуктів», 

який повинен відповідати Директиві 2009/125/EC, як технічний регламент, 

затверджений актом Кабінету Міністрів України. Те саме зазначено для кожного з 23 

“нормативно-правових актів, якими встановлюються вимоги з екодизайну до певних 

груп енергоспоживчих продуктів” на основі імплементуючих заходів ЄС.
64

 Тому, 

Стратегія більш детально розглядається у наступному підпункті 2.2.3.1. 

2.2.3.1 Стратегія розвитку системи технічного регулювання до 2020 року 

Основними цілями Стратегії розвитку системи технічного регулювання до 2020 

року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 844-р від 19 серпня 

2015 року, є: 

 забезпечення підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідності та 

прийнятність промислових виробів (ACAA) для деяких категорій непродовольчих 

товарів; 

 зміцнення загального інституційного потенціалу української інфраструктури якості; 

 збільшення участі українських систем стандартизації, метрології, акредитації та 

ринкового нагляду у відповідних міжнародних і європейських системах. 

Основною частиною Плану заходів, який супроводжує Стратегію, є перелік існуючих і 

запланованих до розроблення українських технічних регламентів, які повинні 

відповідати відповідним директивам і регламентам ЄС. Перелік технічних регламентів 

було розроблено на основі Додатку III до Угоди про асоціацію (але з додаванням інших 

законодавчих актів, які не включені в Додаток III до цієї Угоди, таких як, зокрема, 

технічний регламент про встановлення вимог екодизайну до енергоспоживчих 

продуктів та 23 технічних регламентів,
65

 які встановлюють вимоги екодизайну для 

різних груп енергоспоживчих продуктів (підпункти 8 і 9 пункту 9 Плану заходів).
66

 

Причина включення технічних регламентів з екодизайну до Плану заходів щодо 

реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання до 2020 року – 

ключова важливість маркування знаком СЕ в рамках АСАА
67

.  

                                                      
63

  Слід зазначити, що завдання, викладені в розділі 3 «Технічні бар'єри в торгівлі» Плану заходів з 
імплементації розділу IV Угоди про асоціацію мають прямі посилання на відповідні пункти Плану заходів 
щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання до 2020 року. Це означає, що 
насправді ця Стратегія повинна бути реалізована також за допомогою виконання Плану заходів щодо 
імплементації розділу IV Угоди про асоціацію, який стосовно технічних бар'єрів в торгівлі повністю 
базується на Стратегії. Насправді, План заходів щодо імплементації розділу IV Угоди про асоціацію, 
прийнятий Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 217-р від 18 лютого 2016 року, включає у п. 
12(4): «забезпечення виконання пунктів 9-10 плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи 
технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
19 серпня 2015 р. № 844-р». 
64

 Підпункти 1, 8 та 9 пункту 9 Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного 
регулювання до 2020 року, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України №844-р від 19 
серпня 2015 року. 
65

 22 імплементуючі заходи та один «пре-імплементуючий» захід (Директива 92/42/EEC). 
66

    П'ять додаткових імплементуючих заходів були схвалені Європейською Комісією останнім часом і не 
включені в Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 844-р (дивись Додаток 1). 
67

 Додаток III до Угоди про асоціацію включає категорії продукції, охоплені майже всіма директивами і 
регламентами ЄС, які передбачають маркування продукції знаком CE (один з чотирьох винятків – це 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/844-2015-%D1%80/paran7#n7
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/844-2015-%D1%80/paran7#n7
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Перелік регламентів та директив ЄС з екодизайну, що наведений у Стратегії 

розвитку системи технічного регулювання до 2020 року з графіком реалізації, 

представлений в Додатку 1. 

Слід звернути особливу увагу на те, що План заходів включає в себе 16 

імплементуючих заходів ЄС з екодизайну, які не перераховані в Додатку XXVII до 

Угоди про асоціацію. Як пояснювалося вище, їх наявність відповідає логіці включення 

технічних регламентів з екодизайну в План заходів у зв’язку з ключовою важливістю 

маркування знаком СЕ для усунення бар’єрів в торгівлі
68

. Але імплементація цих 

регламентів ЄС може стати обов'язковою відповідно до встановлених графіків Угоди 

про асоціацію тільки тоді, коли у додаток XXVII до цієї Угоди будуть належним чином 

внесені відповідні зміни. Тому, до того моменту, коли ці регламенти ЄС з’являться в 

додатку XXVII до Угоди про асоціацію і з урахуванням обґрунтованих пріоритетів, 

графік для імплементації  деяких з них не може бути розширений за 2018 рік. Втім,  

необхідність імплементації цих 16 регламентів ЄС з екодизайну в найближчому 

майбутньому в контексті статей 55-57 Угоди про асоціацію та майбутньої ACAA 

лишається нагальною потребою. 

2.2.3.2 Категоризація нормативно-правових актів, що транспонуватимуть рамкову 
директиву з екодизайну та її імплементуючі заходи в умовах обмеження 
законодавчих та адміністративних вимог  

Оскільки дискусії про найбільш оптимальний правовий шлях для транспозиції 

Директиви 2009/125/ЄC досі тривають, передчасне скорочення кількості таких варіантів 

може створити додаткові ускладнення. З огляду на це, доцільно розглянути, яким 

чином плани заходів Кабінету Міністрів України, визначають види нормативно-

                                                                                                                                                                      
Рамкова Директива з екодизайну 2005/32/ЄС – пізніше 2209/125/ЄС – разом з імплементуючими 
заходами). Відповідно до частини 3 статті 30 Регламенту (ЄС) № 765/2008 Європейського Парламенту та 
Ради від 9 липня 2008 року, яким встановлюються вимоги до акредитації та ринкового нагляду стосовно 
маркетингу товарів «шляхом нанесення або забезпечення нанесення маркування СЕ, виробник вказує, що 
він бере на себе відповідальність за відповідність продукції всім діючим вимогам, викладеним у 
відповідному гармонізованому законодавстві Співтовариства, що передбачає його нанесення». Іншими 
словами, якщо певна продукція підпадає під дію більш ніж одного акту ЄС, що передбачає нанесення 
маркування СЕ, такий знак на даному виробі свідчить про його відповідність всім діючими гармонізованим 
актам законодавства Союзу, що передбачають маркування CE. Це також стосується товарів, які 
підпадають під дію Директиви з екодизайну та її імплементуючих заходів, відповідно до статті 5 Директиви. 
В рамках ACAA передбачається, що продукція, вироблена в Україні, також буде мати маркування СЕ на 
тих самих умовах, як і ті, які застосовуються в ЄС (відповідно до п.2 Статті 57 Угоди про асоціацію «Угода 
АСАА передбачатиме, що торгівля товарами між Сторонами в секторах, що охоплені цією Угодою, 
проводитиметься на тих самих умовах, які застосовуються в торгівлі товарами між державами - членами 
ЄС". Іншою умовою є те, що на багато категорій енергоспоживчих продуктів, на додаток до 
імплементуючих заходів з екодизайну, розповсюджується дія інших директив і регламентів ЄС, які 
передбачають маркування CE. Наприклад, це відноситься до категорії електрообладнання, яке підпадає 
під сферу дії імплементуючих заходів з екодизайну та директив ЄС 2014/35/ЄС щодо низьковольтного 
обладнання та 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності (продукти, охоплені цими двома директивами 
є одними з пріоритетів для укладання ACAA). Таким чином, на момент укладення ACAA для певних груп 
продукції повинно бути забезпечено, що всі українські технічні регламенти, що охоплюють всі або більшість 
продуктів в рамках таких груп товарів і передбачають нанесення національного знаку відповідності, є 
чинними і в повній мірі відповідають відповідному законодавству ЄС. В іншому випадку, маркування CE, 
нанесене на однакові вироби з ЄС і України, не буде свідчити про однаковий обсяг їх відповідності, що 
робить реалізацію ACAA неможливою. 
68

 Директива 2009/125/ЄС та імплементуючі заходи передбачають застосування процедур оцінки 
відповідності та гармонізованих стандартів та інших технічних специфікацій, складання декларації 
відповідності та нанесення маркування СЕ, а також здійснення ринкового нагляду. Директива містить 
положення вільного руху товарів (стаття 6) - квінтесенція діяльності з гармонізації у ЄС в галузі технічних 
бар'єрів в торгівлі. І, нарешті, правові акти держав-членів, що транспонують Директиву 2009/125/ЄC і 
Регламенти Комісії ЄС з екодизайну розглядаються в якості технічних регламентів  в рамках Угоди ТБТ 
СОТ. 
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правових актів для транспозиції Рамкової директиви ЄС з екодизайну та її 

імплементуючих заходів. 

План заходів з імплементації розділу IV Угоди про асоціацію визначає, що Директива 

Ради 92/42/EEC, як і Регламент Комісії (ЄС) № 643/2009, повинні бути транспоновані як 

технічні регламенти, затверджені постановами Кабінету Міністрів України
69

. Проте, ці 

обмеження не застосовуються ані до Рамкової директиви з екодизайну, ані до інших 

імплементуючих заходів, тому що цей План заходів, як вказувалося вище, охоплює 

тільки Директиву Ради 92/42/EEC і Регламент Комісії (EC) № 643/2009. 

План імплементації Директиви 2009/125/ЄC і Регламентів Комісії не вказує вид 

нормативно-правового акту щодо Директиви 2009/125/EC, але водночас відносить цей 

майбутній документ до категорії технічних регламентів
70

. План передбачає, що 

регламенти Комісії (EC) № 278/2009, 245/2009, 244/2009, 107/2009 та 1275/2008 

повинні бути імплементовані шляхом прийняття п'яти постанов Кабінету Міністрів 

України про затвердження відповідних технічних регламентів
71

. 

Як зазначено вище, Стратегія розвитку системи технічного регулювання до 2020 

року є єдиним з урядових планів заходів, який визначає "нормативно-правовий акт 

щодо системи для визначення вимог щодо екодизайну для виробів, пов’язаних з 

енергією», який повинен відповідати директиві ЄС 2009/125/ЄC, як технічний 

регламент, затверджений актом Кабінету Міністрів України. Те ж саме зазначається 

для кожного з 23 "нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до екодизайну 

певних груп енергоспоживчих продуктів" на основі імплементуючих заходів ЄС
72

. 

Результати аналізу планів заходів Кабінету Міністрів України щодо категоризації 

майбутніх нормативно-правових актів, що транспонуватимуть Директиву 2009/125/ЄС 

та імплементуючих заходів наведені в Таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. Категорізація нормативно-правових актів, що транспонуватимуть 
рамкову директиву з екодизайну та її імплементуючі заходи відповідно до 
існуючих урядових планів заходів 

 План заходів з 

імплементації розділу IV 

Угоди про асоціацію 

План імплементації 

Директиви 2009/125/ЄC і 

Регламентів Комісії 

Стратегія розвитку системи 

технічного регулювання до 

2020 року 

Директива 

2009/125/ЄC 

Імплемен-

таційні 

Директива 

2009/125/

Імплемен-

таційні 

Директива 

2009/125/ЄC 

Імплемен-

таційні 

                                                      
69

 Пункти 17 і 20 Плану заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р. Відповідно до Розпорядження КМУ № 217-р від 18 
лютого 2016 року, яке заміняє Розпорядження 847-р, індикатором виконання є "прийняття та впровадження 
відповідних нормативно-правових актів". 
70

 Пункт 1.1.5 частини II Плану імплементації Директиви 2009/125/ЄС, Регламенту Комісії (ЄС) № 278/2009, 
Регламенту Комісії (ЄС) № 245/2009, Регламенту Комісії (ЄС) № 244/2009, Регламенту Комісії (ЄС) № 
107/2009 Регламенту Комісії (ЄС) № 1275/2008, що встановлюють рамки та вимоги до екодизайну 
енергоспоживчих продуктів, затвердженого Розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 травня 2015 
р. № 475-р: «розроблення проекту нормативно-правового акта (технічного регламенту) з метою 
закріплення основних вимог енергоефективності енергоспоживчих продуктів, до яких застосується 
екодизайн відповідно до Рамкової Директиви». 
71

 Пункт 2.1 частини II Плану імплементації Директиви 2009/125/ЄС, Регламенту Комісії (ЄС) № 278/2009, 
Регламенту Комісії (ЄС) № 245/2009, Регламенту Комісії (ЄС) № 244/2009, Регламенту Комісії (ЄС) № 
107/2009 Регламенту Комісії (ЄС) № 1275/2008, що встановлюють рамки та вимоги до екодизайну 
енергоспоживчих продуктів, затвердженого Розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 травня 2015 
р. № 475-р 
72 

Перший підпункт і підпункти 8 і 9 пункту 9 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи 
технічного регулювання до 2020 року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 
серпня 2015 року № 844-р. 



 ЄБРР Україна FINTECC: Заявка 1 – Аналіз політики та надання рекомендацій 

  

  24 

 

заходи ЄC заходи заходи 

Тип 

нормативно-

правового 

акту 

Відсутня Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України 

Не 

визначено 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України 

Акт Кабінету 

Міністрів 

України 

Акт Кабінету 

Міністрів 

України 

Визначено як 

технічний 

регламент 

Не 

визначено 

Так Так Так Так Так 

Всі три плани заходів передбачають: (1) віднесення нормативно-правових актів для 

транспозиції законодавства ЄС з екодизайну до категорії технічних регламентів і (2) 

затвердження цих актів виключно постановами Кабінету Міністрів України. У той же 

час, тільки один з трьох планів заходів, аналіз яких наданий вище, - Стратегія 

розвитку системи технічного регулювання до 2020 року – встановлює реальне 

обмеження щодо типу нормативно-правового акту для транспозиції Директиви 

2009/125/ЄC (тобто вона повинна бути транспонована як акт Кабінету Міністрів 

України).  
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3 Прогалини в українській політиці, законодавстві та 
нормативній базі, що стосуються впровадження 
Директиви з екодизайну 

3.1 Загальні положення 

Як викладено вище у п.2.2.1.1 цього звіту, на цей момент в системі українського 

законодавства присутні тільки 2 технічних регламенти на групи продуктів з тих, що 

передбачені законодавством ЄС у сфері екодизайну -  Технічний регламент 

максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами (на 

основі поєднання пре-імплементуючого та імплементуючого заходів), Технічний 

регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (на 

основі пре-імплементуючого заходу). Ці Технічні регламенти мають бути приведені у 

відповідність з актуальними текстами Регламенту Комісії (ЄC) № 643/2009 та 

Директиви Ради 92/42/ЄEC, відповідно, для чого, фактично, необхідно скасувати ці ТР 

та прийняти на заміну нові технічні регламенти. Таким чином, жоден з зазначених 

Технічних регламентів не може слугувати моделлю для прийняття подальших 

Технічних регламентів щодо вимог до екодизайну.. 

На сьогодні, відсутні нормативно-правові акти, які б транспонували Рамкову Директиву 

з екодизайну та імплементуючі заходи з екодизайну, рівно як і проекти таких правових 

актів. Також, діючі закони України не передбачають прийняття та імплементації 

спеціального законодавства, об’єднаного концепцією екодизайну, хоча вони не 

перешкоджають запровадженню цієї концепції, а також пов’язаних з нею принципів, 

правил та процедур в Україні. За таких обставин визначити прогалини в українському 

законодавстві у сфері екодизайну практично неможливо. 

У той самий час, рівень політики представлений планами заходів, затвердженими 

Кабінетом Міністрів України, якими визначаються завдання розробити та прийняти 

українське законодавство з екодизайну шляхом транспонування Рамкової Директиви 

ЄС з екодизайну та заходів з її імплементації. Результати аналізу відповідності цих 

планів заходів Угоді про асоціацію та їхньої узгодженості один з одним представлені у 

п. 3.2 цього звіту.  

3.2 Сумісність прийнятих планів заходів з імплементації законодавства ЄС з 
екодизайну та Угоди про асоціацію та їхня узгодженість між собою 

Ураховуючи обмеження на “політичний характер”, притаманні планам заходів, можна 

сказати, що поточна політика України стосовно запровадження рамкових та 

специфічних для груп продуктів вимог з екодизайну в Україні представлена наступними 

документами: 

■ Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року разом з 

Планом заходів з його реалізації
73

; 

■ План заходів з імплементації розділу IV Угоди про асоціацію
74

; 

■ План імплементації Директиви 2009/125/ЄC та Регламентів Комісії
75

; 

■ Стратегія розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року
76

. 

                                                      
73

 Обидва документи затверджені Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1228-р від 25 листопада 
2015 р. 
74

 Затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 847-р від 17 вересня 2014 р. із змінами, 
внесеними Розпорядженням №217-р від 18 лютого 2016 р. 
75

 Затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 475-р від 14 травня 2015 р. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/paran29#n29
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Національний план дій з енергоефективності на період 2020 року є документом для 

аналізу політики, і єдиним, що стосується екодизайну – “ встановлює мінімальні 

вимоги енергоефективності до енергоспоживчих продуктів (обладнання)” (див. 

п.2.2.2.1 цього звіту). У зв’язку з його загальним та довгостроковим характером, цей 

План апріорі відповідає зобов’язанням України стосовно екодизайну за Угодою про 

асоціацію. 

Три плани заходів, перелічені вище та описані у п. 2.2.3 цього звіту, відображають 

конкретні зобов’язання України щодо апроксимації українського законодавства до 

законодавства ЄС у сфері екодизайну, викладені у Додатках III та XXVII до Угоди про 

асоціацію. У положеннях Угоди про асоціацію визначені тільки акти законодавства ЄС 

та графіки їхнього транспонування (але не визначені типи нормативно-правових актів, 

якими вони будуть перенесені, та відповідальні органи влади). Незважаючи на це, три 

плани заходів можна порівняти на предмет узгодженості. 

Результати порівняння, які стосуються апріорі тільки Директив та регламентів ЄС, що 

перелічені у Додатках ІІІ та XXVII до Угоди про асоціацію
77

, представлені нижче
78

. 

3.2.1 Узгодженість переліків Директив та Регламентів 

Два плани заходів Кабінету Міністрів України та Стратегія розвитку системи технічного 

регулювання на період до 2020 року охоплюють Директиву 2009/125/ЄC та Регламенти 

Комісії (EC) № 1275/2008, 107/2009, 244/2009, 245/2009 та 278/2009. Також, Директива 

Ради 92/42/ЄEC та Регламент Комісії (ЄC) № 643/2009 зазначені у Плану заходів з 

імплементації розділу IV Угоди про асоціацію та у Стратегії розвитку системи 

технічного регулювання на період до 2020 року. 

У вузькому сенсі, незважаючи на відмінності у переліках, досить, щоб хоча б в одному з 

планів заходів – Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 

2020 року – містився повний перелік Директив та Регламентів з екодизайну, які 

підлягають транспонуванню відповідно до Додатків III та XXVII до Угоди про асоціацію. 

Інакше кажучи, у сумі переліки Директив та Регламентів з екодизайну, зазначені у всіх 

трьох планах, затверджених Кабінетом Міністрів України, мають дорівнювати сумі 

таких переліків у Додатках III та XXVII до Угоди про асоціацію. 

Таким чином, можна зробити висновок, що всі три плани разом відповідають Угоді про 

асоціацію у частині переліків Директив та Регламентів з екодизайну, що підлягають 

транспонуванню. Втім, щоб забезпечити узгодженість переліків Директив та 

Регламентів необхідно: 

■ Додати до відповідного переліку Плану заходів з імплементації Розділу IV Угоди 

про асоціацію, Директиву 2009/125/EC та Регламенти Комісії (EC) № 1275/2008, 

107/2009, 244/2009, 245/2009, 278/2009 відповідно до регламентів, перелічених у 

Главі 1 («Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику») 

Розділу V Угоди про асоціацію; 

■ Доповнити відповідний перелік у Плані імплементації Директиви 2009/125/ЄC та 

Регламентів Комісії  Директивою Ради 92/42/EEC та Регламентом Комісії (EC) № 

643/2009. 

                                                                                                                                                                      
76

 Затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 844-р від 19 серпня 2015 р. 
77

 Директива 2009/125/EC, Директива Ради 92/42/EEC та Регламенти Комісії (EC) № 1275/2008, 107/2009, 
244/2009, 245/2009, 278/2009 та 643/2009. 
78

 Типи нормативно-правових актів, якими транспонується законодавство ЄС з екодизайну, визначені у всіх 
трьох планах, порівнюються між собою у п. 2.2.3.2 цього звіту. 
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3.2.2 Узгодженість графіків транспонування законодавства ЄС з екодизайну 

Графіки транспонування законодавства ЄС з екодизайну, визначені Угодою про 

асоціацію та у трьох планах заходів, прийнятих Кабінетом Міністрів України, 

представлені у Таблиця 3.1. 

Таблиця 3.1. Графіки транспонування Директиви 2009/125/ЄC і деяких заходів з її 
імплементації відповідно до Угоди про асоціацію та прийнятих планів заходів  

Регламенти або 
Директиви ЄС 

Графіки визначені у таких документах: 

Угода про 
асоціацію між 
Україною та 

Європейським 
Союзом-

79
 

План заходів  з 
імплементації 

розділу IV 
Угоди про 

асоціацію
 80

 

План 
імплементації 

Директиви 
2009/125/ЄC та 
Регламентів 

Комісії
 81

 

Стратегія 
розвитку 
системи 

технічного 
регулювання на 
період до 2020 

року 
82

 

Директива  
2009/125/ЄC –  
 
“екодизайн” 

до 1 листопада 
2017 р. 

Не стосується до серпня 2017 
р.  

2015-2017 рр. 

Директива Ради 
92/42/ЄEC  
 
“водогрійні котли 
захід, що передував 
прийняттю Рамкової 
Директиви з 
екодизайну” 

до 1 листопада 
2017 р.

83
 

до 1 січня 2018 
р.

84
 

до грудня 2016 
р. 

Не стосується 2015-2016 рр. 

Регламенти Комісії 

(EC) № 1275/2008 
 
“режими очікування” 

до 1 листопада 
2017 р. 

Не стосується до січня 2017 
р. 

2016-2018 рр. 

(EC) № 107/2009 
 
“прості декодери 
каналів кабельного 
телебачення” 

до 1 листопада 
2017 р. 

Не стосується до січня 2017 
р. 

2016-2018 рр. 

(EC) № 244/2009 
 
“побутові лампи з 
ненаправленим 
випромінюванням” 

до 1 листопада 
2017 р. 

Не стосується до січня 2017 
р. 

2016-2018 рр. 

(EC) № 245/2009 
 
“третинне освітлення” 

до 1 листопада 
2017 р. 

Не стосується до січня 2017 
р. 

2016-2018 рр. 

(EC) No 278/2009 
 
“зовнішні джерела 
енергопостачання” 

до 1 листопада 
2017 р. 

Не стосується до січня 2017 
р. 

2016-2018 рр. 

                                                      
79

 Графік охоплює розробку та прийняття нормативно-правових актів 
80

 Графік охоплює розробку проектів нормативно-правових актів 
81

 Графік охоплює розробку проектів нормативно-правових актів  
82

 Графік охоплює розробку та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-
правових актів 
83

 Згідно з Додатком XXVII до Угоди про асоціацію 
84

 Згідно з Додатком III до Угоди про асоціацію 
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Регламенти або 
Директиви ЄС 

Графіки визначені у таких документах: 

Угода про 
асоціацію між 
Україною та 

Європейським 
Союзом-

79
 

План заходів  з 
імплементації 

розділу IV 
Угоди про 

асоціацію
 80

 

План 
імплементації 

Директиви 
2009/125/ЄC та 
Регламентів 

Комісії
 81

 

Стратегія 
розвитку 
системи 

технічного 
регулювання на 
період до 2020 

року 
82

 

(EC) No 643/2009 
 
“побутові холодильні 
прилади” 

до 1 листопада 
2017 р.

85
 

до 1 січня 2018 
р.

86
 

до грудня 2017 
р. 

Не стосується 2015-2017 рр. 

Таким чином, графіки транспонування, встановлені Планом імплементації Директиви 

2009/125/ЄC та Регламентів Комісії, охоплюються графіками, викладеними у Додатку 

XXVII до Угоди про асоціацію, а тому відповідають їм. Незважаючи на це, відповідно до  

Плану імплементації Директиви 2009/125/ЄC та Регламентів Комісії, розробка 

проекту нормативно-правового акту для перенесення Директиви 2009/125/ЄC 

передбачена пізніше (‘до серпня 2017 р.’), ніж розробка нормативно-правових актів для 

перенесення п’яти імплементуючих заходів (‘до січня 2017 р.’), що, вірогідно, 

суперечить оптимальній послідовності нормотворчої діяльності. 

Строки розробки технічних регламентів, які мають відповідати Регламентам Комісії 

(EC) № 1275/2008, 107/2009, 244/2009, 245/2009, 278/2009, та їхнього подання до 

Кабінету Міністрів України, визначені у Стратегії розвитку системи технічного 

регулювання на період до 2020 року (‘2016-2018’), не відповідають строкам, 

встановленим у Додатку XXVII до Угоди про асоціацію (‘до 1 листопада 2017 р.”). В 

результаті, графіки, передбачені для перенесення цих п’яти Регламентів Комісії у 

Стратегії, не відповідають графікам, визначеним у Плані імплементації Директиви 

2009/125/ЄC та Регламентів Комісії.
87

 

Неузгодженість строків у планах заходів може привести до порушення графіків, 

встановлених Угодою про асоціацію. Для мінімізації ризику порушення необхідно 

привести строки, визначені у Плані заходів з імплементації розділу IV Угоди про 

асоціацію  та Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 

2020 року у відповідність до строків, встановлених у Плані імплементації Директиви 

2009/125/ЄC та Регламентів Комісії. Таке узгодження дозволить усунути 

невідповідність графіків у Стратегії розвитку системи технічного регулювання на 

період до 2020 року та Плані заходів з імплементації розділу IV Угоди про асоціацію з 

графіками імплементації Угоди про асоціацію. Водночас, слід врахувати: 

■ Якщо буде прийнято рішення транспонувати Директиву 2009/125/ЄC шляхом 

прийняття закону, необхідно буде встановити строк раніше, ніж дата подання 

технічних регламентів на групи продуктів, для подання відповідного законопроекту 

до Кабінету Міністрів України, щоб забезпечити необхідний час на розгляд 

законопроекту у Верховній Раді; 

■ Після набрання чинності Регламентом Комісії (ЄС) № 813/2013 щодо вимог 

екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів, Директива  

92/42/ЄEC була частково скасована і стала додатковою до цього Регламенту 

                                                      
85

 Згідно з Додатком XXVII до Угоди про асоціацію  
86

 Згідно з Додатком III до Угоди про асоціацію 
87

 Подібна невідповідність у графіках – але у зворотному напрямку - також має місце у випадку з 
імплементацією Директиви Ради 92/42/ЄEC (‘2015-2016 рр.’ у Стратегії розвитку системи технічного 
регулювання на період до 2020 року та ‘до грудня 2016 р.’ у Плані заходів з імплементації розділу IV Угоди 
про асоціацію, в той час коли Додатком XXVII до Угоди про асоціацію передбачено ‘до 1 листопада 2017 
р.’, а Додатком III  - ‘до 1 січня 2018 р.’). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/paran29#n29
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/paran29#n29


 ЄБРР Україна FINTECC: Заявка 1 – Аналіз політики та надання рекомендацій 

  

  29 

 

Комісії
88

. Це означає, що транспонування Директиви 92/42/ЄEC необхідно відкласти 

до початку процесу транспонування Регламенту Комісії (ЄС) № 813/2013. Втім, таке 

відкладання строків має стати предметом переговорів між сторонами Угоди про 

асоціацію
89

. 

3.2.3 Узгодження переліків відповідальних центральних органів виконавчої влади 

Переліки центральних органів виконавчої влади, відповідальних за розробку 

нормативно-правових актів, якими буде переноситися законодавство ЄС з екодизайну 

до українського законодавства, встановлені у трьох планах, затверджених Кабінетом 

Міністрів України, і представлені у Таблиця 3.2. 

Таблиця 3.2. Центральні органи виконавчої влади, відповідальні за транспонування 
Директиви 2009/125/ЄC та деяких імплементуючих заходів згідно з прийнятими 
урядом планами заходів 

Регламенти або 

Директиви ЄС 

Відповідальні центральні органи виконавчої влади: 

План заходів  з 

імплементації 

розділу IV Угоди 

про асоціацію
 90

 

План імплементації 

Директиви 2009/125/ЄC та 

Регламентів Комісії
 91

 

Стратегія розвитку 

системи технічного 

регулювання на 

період до 2020 року 
92

 

Директива  

2009/125/ЄC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не стосується 

Держенергоефективності 

Мінекономрозвитку 

Мінприроди  

МОЗ 

Міненерговугілля 

Мінрегіон 

Мінекономрозвитку, 

інші органи 

державної влади 

 

Регламенти Комісії  

(ЄC) № 1275/2008, 

107/2009, 244/2009, 

245/2009, 278/2009 

Держенергоефективності 

Мінекономрозвитку 

Мінприроди  

МОЗ 

Мінрегіон 

 Міненерговугілля 

Регламент Комісії 

(ЄC) № 643/2009 

Мінрегіон 

Держенергоефектив

ності 

Мінприроди 

 

Не стосується 

Мінрегіон 

Держенергоефектив

ності  

Мінприроди 

Директива Ради 

92/42/ЄEC 

Мінекономрозвитку 

 

 

Не стосується 

Мінекономрозвитку 

 

                                                      
88

 Ст. 9 Регламенту Комісії (ЄС) № 813/2013. 
89

 Проблема невірної послідовності у діяльності з транспонування закладена в Угоді про асоціацію з 
конкретними зобов’язаннями стосовно транспонування Директиви  92/42/ЄEC, але не Регламенту Комісії   
(ЄС) № 813/2013, який не був прийнятий на момент завершення переговорів щодо Угоди. 
90

 Переліки охоплюють розробку проектів нормативно-правових актів відповідно до Розпорядження № 217-
р Кабінету Міністрів України, всі пункти, що стосуються технічних бар’єрів в торгівлі, включаючи пункти, 
пов’язані з законодавством з екодизайну, були вилучені з Розпорядження № 847-р, з позначкою "вилучені 
Розпорядженням КМУ 217-р" (див. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-
%D1%80/print1443786202118975).  
91

 Переліки охоплюють розробку проектів нормативно-правових актів. 
92

 Переліки охоплюють розробку та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-
правових актів. В той час коли Розпорядженням № 844-р Кабінету Міністрів України основним 
відповідальним органом призначено Міністерство регіонального розвитку, Розпорядженням 217-р 
передбачено, що основним відповідальним органом за розробку всіх регламентів, що стосуються усунення 
технічних бар’єрів в торгівлі, включаючи Директиву з екодизайну та регламенти на групи продуктів, є 
Міністерство економічного розвитку.   
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Очевидним є факт, що переліки органів влади, призначених відповідальними за 

розробку нормативно-правових актів щодо транспонування Директиви 2009/125/ЄC та 

Регламентів Комісії (ЄC) № 1275/2008, 107/2009, 244/2009, 245/2009, 278/2009, 

встановлені Планом імплементації Директиви 2009/125/ЄC та Регламентів Комісії, з 

одного боку, і Стратегією розвитку системи технічного регулювання на період до 

2020 року, з іншого боку, значно відрізняються один від одного. Зокрема, визначені 

різні головні виконавці, які, згідно з правилами, вказуються у переліку відповідальних 

органів у першому рядку
93

. Проблема неузгодженості переліків відповідальних 

центральних органів виконавчої влади полягає не стільки у розбіжностях між 

переліками, скільки у визначенні різних головних виконавців.  

Необхідно пам’ятати, що План заходів, включений до Стратегії  розвитку системи 

технічного регулювання на період до 2020 року, є єдиним державним планом заходів, 

що включає вимогу транспонування Директиви 2009/125/EC та 23 технічних 

регламентів на групи продуктів, та що Розпорядженням №217-р Кабінету Міністрів 

України Міністерство економічного розвитку призначено виконавчим органом 

відповідальним за транспонування цих правових актів, коли 

Держенергоефективності, згідно з Постановою № 1057 Кабінету Міністрів України від 

16 грудня 2015 року, є державним виконавчим органом відповідальним за розробку 

технічних регламентів в сфері екодизайну та енергетичного маркування.  

 

  

                                                      
93

 Підпункт 2 § 85 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України № 950 від 18 липня 2007 р. 
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4 Правові способи перенесення Рамкової Директиви з 
екодизайну та імплементуючих заходів з екодизайну в 
українське законодавство  

4.1 Правові способи перенесення Рамкової Директиви з екодизайну в 
українське законодавство  

Як вже зазначалося вище в цьому звіті, відповідно до визначення “технічного 

регламенту”, наданого у Законі «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», 

нормативно-правовий акт для транспонування Рамкової Директиви з екодизайну 

вважається технічним регламентом. На основі цього визначення та відповідно до 

термінології, використаної в цьому Законі, нормативно-правовий акт, яким має 

транспонуватися Рамкова Директива з екодизайну, має класифікуватися як “технічний 

регламент, яким передбачене застосування процедур оцінки відповідності”
94

. 

Враховуючи те, що технічні регламенти, якими передбачене застосування процедур 

оцінки відповідності, підлягають затвердженню законами або постановами Кабінету 

Міністрів України
95

, типи нормативно-правових актів, якими може бути перенесена 

Директива 2009/125/ЄC обмежуються двома: (1) закон; (2) постанова Кабінету Міністрів 

України. 

Це означає, що Директива 2009/125/ЄC у повному обсязі (або, інакше кажучи, як 

цілісний нормативно-правовий акт) має бути перенесена до законодавства України 

шляхом прийняття закону або постанови Кабінету Міністрів України. Втім, не 

виключається можливість транспонування Директиви як поєднання закону (або кількох 

положень закону з загальною сферою дії) та постанови Кабінету Міністрів України, 

адже ці два типи нормативно-правових актів – закон та постанова Кабінету Міністрів 

України – можуть містити правові норми, що забезпечують застосування процедур 

оцінки відповідності, та самі такі процедури. 

Такий комбінований підхід є привабливим тому, що включення до тексту цього закону 

усіх додатків до Директиви 2009/125/ЄC навряд чи можливо реалізувати. Адже зміст 

додатків буде розглядатися як такий, що має "технічний", а не "юридичний" характер, і 

тому їхні положення не можуть бути включені до тексту закону
96

. Це означає, що текст 

додатків до Рамкової Директиви з екодизайну необхідно буде перенести шляхом 

прийняття відповідних постанов Кабінету Міністрів України, які будуть доповнюватися 

відповідними посиланнями у тексті закону на такі підзаконні акти. Водночас, статті 

Директиви в повному обсязі можуть бути перенесені шляхом прийняття закону. Тобто, 

у випадку транспонування Директиви 2009/125/ЄC у формі закону, перенесення змісту 

додатків на рівень підзаконних актів майже неможливо уникнути.  

                                                      
94 

Ст. 8 Директиви 2009/125/ЄC передбачає застосування процедур оцінки відповідності стосовно 
енергоспоживчих продуктів. Процедури оцінки відповідності для окремих груп продуктів визначені у 
імплементуючих заходах, але зобов’язання виробників застосовувати їх та набір таких процедур визначені 
у ст. 8 Директиви 2009/125/ЄC. Водночас, деякі процедури оцінки відповідності, які можуть бути визначені 
імплементуючими заходами – внутрішній контроль проектування та система управління для оцінки 
відповідності – визначені у Додатках IV та V до цієї Директиви. 
95

 Згідно з абзацом другим частини 4 ст. 9 Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». 
96 

Один з прийнятних, як може здаватися, варіантів вирішення цієї проблеми - викласти додатки до 
Директиви 2009/125/ЄC у вигляді додатків до закону. Додатки є невід’ємною частиною закону і мають таку 
саму юридичну силу як і сам законодавчий акт. Згідно з Правилами оформлення проектів законів та 
основними вимогами законодавчої техніки (методичні рекомендації Апарату Верховної Ради від 2014 р. 
http://static.rada.gov.ua/site/bills/info/zak_rules.pdf) "Законопроекти можуть мати додатки, які містять таблиці, 
графіки, тарифи тощо. [...] У додатках розміщуються тільки ті положення закону, які неможливо викласти у 
стандартній формі статті законодавчого акту, проте вони повинні бути врегульовані на рівні закону." (стоp. 
13). Втім, положення додатків до Директиви 2009/125/ЄC не є такими, що повинні бути викладені тільки у 
формі закону. 

http://static.rada.gov.ua/site/bills/info/zak_rules.pdf
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З іншого боку, у випадках, встановлених Конституцією та законами України, певні 

положення Директиви 2009/125/ЄC можуть бути перенесені тільки як положення 

закону. Найчастіше це повноваження Кабінету Міністрів України та центральних 

органів виконавчої влади, які встановлюються Конституцією та законами України
97

, але 

у Конституції та законах України є й багато інших обмежень. Це означає, що у випадку 

транспонування Директиви 2009/125/ЄC постановою Кабінету Міністрів України, може 

бути необхідним внести зміни до існуючих законів, щоб забезпечити транспонування 

деяких положень Директиви як положень закону
98

. 

Транспонування Директиви 2009/125/ЄC способом прийняття постанови Кабінету 

Міністрів України можна доповнити включенням окремої статті щодо екодизайну до 

нового Закону «Про енергоефективність», що надає достатні правові підстави для 

транспонування цієї Директиви та імплементуючих заходів.  

Таке поєднання статті у новому Законі «Про енергоефективність», що встановить 

вимогу транспонування Директиви 2009/125/ЄC у вигляді постанови Кабінету Міністрів 

України, та відповідної постанови повинно розглядатися як окремий варіант 

перенесення Директиви.  

Відповідно до цього варіанту, при транспонуванні Директиви 2009/125/ЄC таким 

способом, процеси прийняття постанови Кабінету Міністрів України та прийняття 

нового Закону «Про енергоефективність» з окремою статтею щодо екодизайну можуть 

проводитися незалежно один від одного. Це краще відповідає строкам, встановленим 

Угодою про асоціацію для транспонування Директиви, адже постанова Кабінету 

Міністрів України може бути прийнята раніше за відповідний закон. Стаття щодо 

екодизайну у новому Законі «Про енергоефективність» також допоможе у прийнятті 

технічних регламентів на основі імплементуючих заходів ЄС щодо екодизайну. 

На завершення треба сказати, що в умовах обмежень, що накладаються українським 

законодавством, нормопроектувальною технікою та практикою розробки нормативно-

правових актів, життєздатні правові варіанти транспонування Рамкової Директиви з 

екодизайну в українське законодавство  є такими: 

1. Варіант 1: транспонування у вигляді закону України (з перенесенням додатків до 

Директиви постановою чи постановами Кабінету Міністрів України); 

2. Варіант 2: транспонування у вигляді постанови Кабінету Міністрів України (з 

можливим внесенням змін до існуючих законів, щоб забезпечити перенесення 

деяких положень Директиви як положень закону); 

3. Варіант 3: поєднання статті нового Закону «Про енергоефективність», яка 

вимагатиме транспонування Директиви постановою Кабінету Міністрів України, та 

відповідної постанови. 

Порівняння цих трьох варіантів за основними критеріями, що стосуються розробки, 

прийняття та імплементації, надається у Таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 Правові способи перенесення Рамкової Директиви з екодизайну в українське 
законодавство 

Критерії Варіант 1 

(у вигляді закону України) 

Варіант 2 

(у вигляді постанови КМУ) 

Варіант 3 

(поєднання статті у новому 

Законі «Про 

енергоефективність» та 

постанови КМУ) 

Більш відповідний 

рівень 

законодавства 

Так (більша вага закону) Ні (менше вага 

постанови КМУ) 

Так (забезпечує підстави у 

первинному законодавстві) 

                                                      
97

 Відповідно до частини другої ст. 19 та частини другої ст. 120 Конституції України. 
98

 Див. розділ 5.2 цього звіту. 
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Критерії Варіант 1 

(у вигляді закону України) 

Варіант 2 

(у вигляді постанови КМУ) 

Варіант 3 

(поєднання статті у новому 

Законі «Про 

енергоефективність» та 

постанови КМУ) 

Більш стабільна 

правова основа  

Так (важче внести 

поправки до закону) 

Ні (постанова більш  

вразлива до спроб 

внесення поправок) 

Так 

Більше механізмів 

впровадження для 

уряду  

Так Ні Так 

Більше впевненості 

для інвесторів 

Так Ні (як можуть 

розглядати інвестори) 

Так 

Відповідність 

правовій системі ЄС 

Так (відображає 

взаємозв’язок між 

Рамковою Директивою 

та імплементуючими 

заходами для кожної 

групи продуктів) 

Так (у деяких державах-

членах ЄС рамкова 

Директива  була 

впроваджена у вигляді 

вторинного 

законодавства) 

Так (у деяких державах-

членах ЄС рамкова 

Директива була 

впроваджена у вигляді 

вторинного 

законодавства)  

Швидкість 

впровадження 

Hi (дуже тривалі строки 

прийняття законів 

українським 

парламентом) 

Так (дозволяє провести 

відносно швидко правову 

процедуру, без залучення 

парламенту) 

Так (дозволяє відносно 

швидко впровадити 

Директиву з екодизайну  

постановою КМУ 

незалежно від прийняття 

нового закону) 

Потенційний вплив 

на макрофінансову 

допомогу 

Директива з екодизайну 

може стати частиною 

необхідних заходів 

структурних реформ для 

макрофінансової 

допомоги у 2017 р., що 

буде серйозним стимулом 

для парламенту для 

вчасного транспонування 

Транспонування 

Директиви з екодизайну 

Постановою КМУ 

дозволить забезпечити 

виконання встановлених 

строків  (2017 р.) 

Транспонування Директиви 

з екодизайну Постановою 

КМУ дозволить забезпечити 

виконання встановлених 

строків  (2017 р.) 

Відповідність 

планам заходів  з 

імплементації 

законодавства ЄС з 

екодизайну   

Частково ні (не відповідає 

Стратегії розвитку 

системи технічного 

регулювання на період до 

2020 року, що вимагає 

перенесення актом КМУ) 

Так (відповідає всім 

трьом планам заходів) 

Так (відповідає всім трьом 

планам заходів) 

Відповідність 

українській  правовій 

системі 

Так (відповідає Закону 

«Про технічні 

регламенти та оцінку 

відповідності» стосовно 

прийняття технічних 

регламентів у формі 

законів) 

Так (відповідає Закону 

«Про технічні 

регламенти та оцінку 

відповідності» стосовно 

прийняття технічних 

регламентів у формі 

актів КМУ) 

Так (відповідає Закону «Про 

технічні регламенти та 

оцінку відповідності» 

стосовно прийняття 

технічних регламентів у 

формі актів КМУ) 

У таблиці 4.1 можна побачити, що варіанти 1 та 2 не відповідають деяким обраним 

критеріям і лише варіант 3 відповідає всім критеріям. Таким чином, варіант 3 

(поєднання статті у новому Законі «Про енергоефективність», що передбачатиме 

транспонування Директиви постановою Кабінету Міністрів України, та відповідної 

постанови КМУ) слід розглядати як найбільш слушний. 
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4.2 Правові способи перенесення в українське законодавство 
імплементуючих заходів ЄС з екодизайну 

Всі обмеження, що накладає українське законодавство, нормопроектувальна техніка та 

практика розробки нормативно-правових актів, що описані вище, в повному обсязі 

стосуються процесу обрання прийнятних способів перенесення до українського 

законодавства імплементуючих заходів ЄС з екодизайну. Таким чином, теоретично, 

для транспонування імплементуючих заходів ЄС з екодизайну можна скористатися 

якнайменш двома способами: 

1. Варіант 1: транспонування у формі законів України (з транспонуванням додатків до 

Регламентів Комісії постановами Кабінету Міністрів України); 

2. Варіант 2: транспонування у формі постанов Кабінету Міністрів. 

Втім, як було роз’яснено у п. 4.1, перший з цих варіантів, з практичної точки зору, є 

неможливим у зв’язку з технічним характером додатків. Тому, вимоги до екодизайну 

щодо кожної групи продуктів, які є основною частиною імплементуючих заходів, 

повинні бути перенесені постановами Кабінету Міністрів України. 

Насамкінець, необхідно підкреслити, що у разі транспонування правового акту ЄС 

постановою Кабінету Міністрів України, відсутня можливість розділити положення 

цього акта ЄС між двома або більше нормативно-правовими актами України. Згідно з 

абзацом першим частини 3 ст. 10 Закону «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності», зміст, форма та структура технічного регламенту, розробленого на 

основі акта законодавства ЄС, повинні максимально повно і точно відповідати змісту, 

формі та структурі відповідного акта законодавства ЄС. Також, положення Правил 

розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів 

України, на основі актів законодавства Європейського Союзу
99

, значно обмежують 

можливості не включати певні частини правових актів ЄС до тексту відповідних 

проектів технічного регламенту. Це означає, що певні правові акти ЄС повинні 

переноситися настільки цілісно, наскільки можливо, без винятків, окрім тих, що 

вимагаються законом
100

. 

4.3 Опис необхідного законодавства та змін до законодавства 

4.3.1 Рамкова Директива з екодизайну 

У цьому підрозділі представлений огляд правової бази для транспонування та 

прийняття Директиви з екодизайну 2009/125/ЄC в Україні у формі статті про екодизайн 

у новому законопроекті «Про енергоефективність» у поєднанні з технічним 

регламентом з екодизайну, що затверджується постановою Кабінету Міністрів України.  

4.3.1.1 Стаття про екодизайн у новому проекті Закону України «Про 
енергоефективність»  

У Таблиці 4.2 наведено стислий зміст статті про екодизайн для проекту нового Закону 

України «Про енергоефективність». 

Таблиця 4.2 Структура статті про екодизайн для нового проекту Закону «Про 
енергоефективність» 

Номер  Зміст 

1.1 Визначити систему законодавства України з екодизайну:  

(i) нормативно-правовий акт, що визначає основи для встановлення вимог щодо 

                                                      
99 

Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 708 від 18 червня 2012 р. 
100

 У випадку транспонування правових актів ЄС постановою Кабінету Міністрів України такими 
потенційними винятками є положення акта ЄС, що підлягають включенню у закони. 



 ЄБРР Україна FINTECC: Заявка 1 – Аналіз політики та надання рекомендацій 

  

  35 

 

екодизайну до енергоспоживчих продуктів; 

(ii) нормативно-правові акти, що встановлюють вимоги з екодизайну для 

окремих груп енергоспоживчих продуктів;  

1.2 Встановити зобов’язання з розробки зазначених нормативно-правових актів на 

основі відповідних актів законодавства ЄС;  

1.3 Визначити центральні органи виконавчої влади, відповідальні за формування та 

реалізацію політики у сфері екодизайну  

1.4 Надати повноваження, що випливають з положень Директиви 2009/125/ЄC, 

Кабінету Міністрів України та/або центральним органам виконавчої влади. 

4.3.1.2 Технічний регламент України з екодизайну –  постанова Кабінету Міністрів 
України  – зміст, що виключається 

При визначенні положень Директиви 2009/125/ЄC, які можуть бути перенесені 

постановою Кабінету Міністрів України, ті положення Директиви, які не можуть бути 

включені до технічного регламенту з причин, пов’язаних з правовою системою ЄС або 

України, підлягають виключенню. Також, у зв’язку з обмеженнями, що покладаються 

Конституцією або законами України, деякі положення Директиви мають переноситися 

як положення інших законів (включаючи новий Закон «Про енергоефективність») або як 

положення інших підзаконних актів, які не є технічними регламентами з екодизайну. На 

рисунку 4.1 схематично показано процес виключення певних положень. 

Рисунок 4.1 Діаграма, що демонструє, який зміст виключається з Рамкової Директиви ЄС 
в українському технічному регламенті, що затверджується Постановою Кабінету 
Міністрів України  

 

 

У розділі 4.3.2 наведені приклади положень Директиви ЄС з екодизайну, які не можуть 

бути включені до технічного регламенту щодо встановлення вимог з екодизайну до 

енергоспоживчих продуктів в Україні, у т.ч. підстави, на яких вони виключаються та/або 

включаються до інших нормативно-правових актів України.  

 

Положення Директиви з 
екодизайну, що лишилися і 
підлягають включенню до 

технічного 
регламентущодо 

встановлення вимог з 
екодизайну 

енергоспоживчих продуктів 
 

1) Положення Директиви з екодизайну, що не можуть 

бути перенесені у зв’язку з правовою системою ЄС 

2) Положення Директиви з екодизайну, що не можуть 

бути перенесені у зв’язку з правовою системою 

України 

3) Положення Директиви з екодизайну, які підлягають 

перенесенню у вигляді положень законодавчих актів   

4) Положення Директиви з екодизайну, які підлягають 

перенесенню як положення інших підзаконних актів 

 

 

Директива ЄС щодо екодизайну 2009/125/ЄС 
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4.3.2 Приклади положень Директиви ЄС з екодизайну, які виключаються з технічного регламенту  

України  

Посилання на рис. 4.1  Приклади положень 

Група 1: Положення 

Директиви з екодизайну, що 

не можуть бути перенесені у 

зв’язку з  правовою 

системою ЄС 

Дати набрання чинності, скасування та перегляду (не 

застосовуються до правових актів України) 

Повноваження ЄК або держав-членів Європейського Союзу (такі 

повноваження не можуть бути надані українським органам 

влади, за винятком повноважень щодо прийняття 

імплементуючих заходів та – у модифікованій формі – 

повноваження публікувати назви та позначення гармонізованих 

стандартів)  

Положення, що стосуються комітології ЄС (тобто правил та 

загальних принципів роботи механізмів контролю державами-

членами реалізації Комісією виконавчих повноважень) 

Застережна процедура  Європейського Союзу або процедури 

адміністративного співробітництва та обміну інформацією між 

державами-членами та Європейською Комісією (відсутність 

взаємних зобов’язань між Україною та ЄС та його державами-

членами) 

Етапи процесу ЄС у розробці імплементуючих заходів з 

екодизайну (не може застосовуватися до процесу 

транспонування імплементуючих заходів ЄС українськими 

органами влади) 

Положення, що стосуються заходів саморегулювання 

(застосовується тільки на рівні ЄС) 

Група 2: Положення 

Директиви з екодизайну, що 

не можуть бути перенесені у 

зв’язку з  правовою 

системою України  

Застосування мов на маркуванні продукції (не відповідає 

українському законодавству, адже обов’язкові мови визначені 

Законом «Про засади державної мовної політики»)   

Повноваження органів ринкового нагляду (вже перенесені 

Законом «Про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції») 

Штрафи у разі порушення (вже встановлені Законом «Про 

державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», 

хоча може бути необхідним внесення змін) 

Графічне оформлення маркування CE (вже визначено Законом 

«Про технічні регламенти та оцінку відповідності») 

Група 3: Положення 

Директиви з екодизайну, які 

підлягають перенесенню як 

зміни до існуючих законів   

Повноваження державних органів влади щодо призначення 

державних або приватних органів, відповідальних за проведення 

верифікації (повинні бути визначені законодавчим актом 

України залежно від обраної процедури призначення)  

Повноваження органів ринкового нагляду (визначені Законом 

«Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 

продукції») 

Штрафи у разі порушення (вже встановлені Законом «Про 

державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», 

хоча може бути необхідним внесення змін) 

Група 4: Положення 

Директиви з екодизайну, які 

підлягають перенесенню як 

положення інших 

підзаконних актів 

Визначення органів ринкового нагляду (забезпечується шляхом 

внесення змін до Переліку органів державного ринкового 

нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого 

Постановою КМУ № 573 від 1 червня 2011 р.) 
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4.3.2.1 Технічний регламент України з екодизайну –  постанова Кабінету Міністрів 
України  – зміст, що включається  

Після того, як пройшов процес, що схематично зображений на Рисунку 4.1, вигляд 

структури технічного регламенту з екодизайну, що затверджується постановою 

Кабінету Міністрів України, представлений у Таблиці 4.3. Структура складена 

відповідно до Правил розроблення проектів технічних регламентів, затверджених 

Кабінетом Міністрів України.
101

 

Таблиця 4.3 Структура технічного регламенту України з екодизайну, що 

пропонується 

Розділ  Положення 

1  “Постановлююча частина” Назва 

Затвердження Технічного регламенту та Плану заходів 

з його впровадження 

Обов’язки щодо впровадження 

Перехідні періоди застосування 

Дата набрання чинності 

2 “Пункти Технічного регламенту” Загальні положення, предмет, сфера дії  

Введення в обіг / введення в експлуатацію  

Обов’язки імпортерів 

Маркування та декларація про відповідність 

Вільний рух 

Ринковий нагляд 

Оцінка відповідності 

Презумпція відповідності 

Вимоги до компонентів та  складальних вузлів 

Інформація для споживачів 

Технічні регламенти щодо вимог до екодизайну   

Конфіденційність   

Додатки Метод встановлення загальних вимог до екодизайну   

Метод встановлення конкретних вимог до екодизайну   

Процедура оцінка відповідності “Внутрішній контроль 

проектування” 

Процедура оцінки відповідності “ Система управління 

для оцінки відповідності”  

Декларація про відповідність 

Зміст технічних регламентів щодо вимог екодизайну  

Таблиця відповідності 

4.3.3 Регламенти на пріоритетні групи продуктів 

Імплементуючі заходи з екодизайну повинні переноситися у вигляді технічних 

регламентів, які затверджує Кабінет Міністрів України. 

Структура регламентів на групи продуктів, обрані пріоритетними за проектом FINTECC, 

є уніфікованою, без очевидних ознак положень, що суперечать положенням 

                                                      
101

 Правила розроблення проектів технічних регламентів, затверджені Постановою Кабінету Міністрів 
України № 708 від 17 червня 2012 р., див. розділ 5.1.2 цього звіту. 
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українського законодавства. Переважна більшість положень регламентів на пріоритетні 

групи продуктів можуть переноситись дослівно. Як і у випадку Рамкової Директиви 

щодо екодизайну, незначні частини процедурного характеру мають бути вилучені, 

наприклад, дати набрання чинності та перегляду, а також зобов’язання органів 

ринкового нагляду з обміну інформацією.   

У Таблиці 4.4 пропонується приблизна структура технічних регламентів України, якими 

транспонуються регламенти ЄС на пріоритетні (за цим проектом) групи продуктів. 

Таблиця 4.4. Запрoпонована структура технічних регламентів України для груп 

продуктів 

Розділ Положення 

1 “ Постановляюча частина” Назва 

Затвердження Технічного регламенту та Плану 

заходів з його впровадження 

Обов’язки щодо впровадження 

Перехідні періоди застосування 

Сфера відповідальності органів державного 

ринкового нагляду  

Дата набрання чинності 

2 “Пункти Технічного регламенту” Загальні положення, предмет, сфера дії   

Встановлення вимог до екодизайну  

Оцінка відповідності 

Процедура верифікації для ринкового нагляду 

Орієнтовні контрольні показники 

Таблиця відповідності 

Додатки Визначення  

Вимоги до екодизайну   

Вимоги до інформації про продукт 

Вимірювання та розрахунки 

Процедура верифікації 

Орієнтовні контрольні показники 

Таблиця відповідності 

Втім є три складних аспекти технічних регламентів з екодизайну на групи продуктів, на 

які треба звернути увагу заради успішного транспонування та прийняття регламентів 

ЄС в Україні: (i) розміщення визначень у технічних регламентах відповідно до правил 

розробки технічних регламентів, (ii) посилання на інші правові акти ЄС, які не були 

перенесені до українського законодавства, (iii) посилання на перехідні методи 

вимірювання. При розробці технічних регламентів на обрані для проекту FINTECC 

пріоритетні групи продуктів ці аспекти будуть враховані. 

4.4 Правова основа для моніторингу, верифікації та заходів на 
забезпечення реалізації, що необхідна для успішного впровадження 
регламентів з екодизайну 

Статтею 3(2) Директиви 2009/125/ЄC визначені зобов’язання держав-членів ЄС 

визначати орган ринкового нагляду, що відповідатиме за здійснення діяльності з 

моніторингу, верифікації та заходів на забезпечення реалізації вимог імплементуючих 

заходів. Також, згідно з ч. 1 ст. 2 Закону «Про державний ринковий нагляд і контроль 
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нехарчової продукції» види продукції, що є об'єктами технічних регламентів, підлягають 

ринковому нагляду (за винятком видів продукції, зазначених у ч. 5 цієї статті
102

). 

До прийняття таких технічних регламентів неможливо визначити орган(и) ринкового 

нагляду за технічними регламентами на основі заходів, що імплементують вимоги з 

екодизайну, які ще не перенесені до українського законодавства
103

. Тому, функції 

ринкового нагляду стосовно імплементуючих заходів (окрім холодильних приладів та 

водогрійних котлів) ще не покладені на жоден центральний орган виконавчої влади. 

Втім, є підстави припустити, що органом державного ринкового нагляду буде 

визначена Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів, а саме: 

 Нещодавно всі функції та повноваження Державної інспекції з питань захисту прав 

споживачів, яка перебуває в процесі остаточної ліквідації, були передані Державній 

службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
104

; 

 Зазначена Державна інспекція з питань захисту прав споживачів була 

уповноважена здійснювати ринковий нагляд стосовно двох заходів з екодизайну, 

які передували прийняттю рамкової Директиви з екодизайну, а саме Технічних 

регламентів щодо максимально дозволеного споживання електроенергії 

холодильними приладами та водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи 

газоподібному паливі
 105

; 

 Всі технічні регламенти щодо енергетичного маркування енергоспоживчих 

продуктів були включені до сфери відповідальності Державної інспекції з питань 

захисту прав споживачів та – після її ліквідації – Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; 

 Державна інспекція з питань захисту прав споживачів мала досвід здійснення 

ринкового нагляду за виконанням технічних регламентів низьковольтного 

електричного обладнання та з електромагнітної сумісності, дія яких поширюється 

на більшість енергоспоживчих продуктів. 

На завершення необхідно підкреслити, що належним способом надання повноважень 

центральним органам виконавчої влади на здійснення ринкового нагляду є внесення 

змін до Переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 573 від 1 червня 2011 р. Це є 

більш відповідним, ніж визначення відповідального органу у планах заходів із 

впровадження технічних регламентів
106

. Фактично, згідно з абзацом десятим частини 1 

статті 1 та частиною 6 статті 10 Закону України «Про державний ринковий нагляд і 

контроль нехарчової продукції”, тільки включення до цього Переліку створює правові 

підстави для здійснення ринкового нагляду. 

 

                                                      
102

 Винятки цієї статті не стосуються енергоспоживчих продуктів стосовно вимог щодо екодизайну. 
103 

Згідно з абзацом третім пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 573 від 1 червня 2011 р. “Про 
затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності”, у випадку 
подання проекту нового Технічного регламенту до Кабінету Міністрів України до проекту додаються 
пропозиції щодо внесення змін до Переліку, щоб визначити орган державного ринкового нагляду за цим 
технічним регламентом. Тому, з моменту набрання чинності новим технічним регламентом, одночасно 
вносяться зміни до Переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності. 
104 

Див. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 260-р від 6 квітня 2016 р. «Питання Державної служби 
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів». 
105 

Див. відповідну позицію у Переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, 
затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 573 від 1 червня 2011 р. 
106

 Останній спосіб був застосований для визначення органу державного ринкового нагляду для технічних 
регламентів з енергетичного маркування. 
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5 Пріоритетні групи продуктів для впровадження 
технічного регулювання 

Цей розділ складається з 2 частин. Перша – це встановлення пріоритетів та 

визначення з 27 імплементуючих заходів Директиви ЄС з екодизайну шести 

пріоритетних груп продуктів для розробки технічних регламентів у межах проекту 

FINTECC Україна.  Друга – порядок пріоритетності транспонування та прийняття 

технічних регламентів з екодизайну для шести обраних для проекту FINTECC Україна 

пріоритетних груп продуктів в Україні.  

5.1 Визначення шести пріоритетних груп продуктів для технічного 
регулювання в межах проекту FINTECC Україна  

Критерії відбору застосовуються з метою створення переліку пріоритетних для 

прийняття в Україні імплементуючих заходів з екодизайну. На сьогодні Європейською 

комісією прийняті імплементуючі заходи з екодизайну для 27 груп продуктів. Повний 

перелік груп продуктів, до яких прийняті вимоги з екодизайну, наводиться у Додатку 1. 

Перше завдання включає визначення 6 технічних регламентів з екодизайну для груп 

продуктів, які в межах Проекту FINTECC будуть пріоритетами для розробки технічних 

регламентів. Для виконання завдання були застосовані такі критерії, у наступному 

порядку: 

1. Включення імплементуючого заходу у Розпорядження №844 Кабінету Міністрів 

«Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період 

до 2020 року» (2015 р.).  

2. Наміри Держенергоефективності шодо транспонування та прийняття 

імплементуючих заходів з екодизайну в Україні за пріоритетами, визначеними в 

межах Проекту Inogate
107

. 

3. Визначення цільового ринку для групи продуктів, наприклад, промисловість, 

побутові споживачі або і те, інше.  

5.1.1 Критерій 1 - включення імплементуючого заходу з екодизайну у Розпорядження 
№844 

Розпорядженням №844 визначено 22 пріоритетних імплементуючих заходи з 

екодизайну для транспонування та прийняття в Україні. Включення або ні 

імплементуючого заходу з екодизайну у Розпорядження №844 (з відповідним 

встановленим строком виконання) демонструє чи є захід пріоритетом для Уряду 

України. Вже після прийняття Розпорядження №844, Європейською Комісією було 

опубліковано ще 5 імплементуючих заходів. Таким чином, 22 імплементуючих заходи з 

екодизайну, що включені до Розпорядження №844, є пріоритетними – див. таблицю 

5.1. 

Таблиця 5.1. 22 пріоритетних імплементуючих заходи за критерієм 1 

№ Група продуктів з вимогами до екодизайну Критерій 1 

1 Електродвигуни  

2 Промислові вентилятори (125 Вт – 500 кВт)  

3 Малі, середні та великі силові трансформатори  

4 Третинне освітлення  

                                                      
107

 Пріоритети були визначені в ході співробітництва між Держенергоефективності та проектом Inogate 
“Технічна допомога Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження у перенесенні 
правових актів ЄС з енергетичного маркування та екодизайну в українське законодавство” 
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№ Група продуктів з вимогами до екодизайну Критерій 1 

5 Циркуляційні насоси  

6 Водяні насоси  

7 Ненаправлені побутові лампи  

8 Направлені лампи, світлодіодні лампи та пов’язане 

обладнання 

 

9 Комп’ютери та комп’ютерні сервери  

10 Обігрівачі приміщень та комбіновані обігрівачі (до 70 кВт)  

11 Прості приймачі цифрового телебачення  

12 Телевізори   

13 Споживання електроенергії електричним і електронним 

обладнанням у режимах очікування, вимкнення та 

очікування при підключенні до мережі 

 

14 Водонагрівачі та резервуари для зберігання гарячої води   

15 Пилососи  

16 Побутові сушильні машини барабанного типу  

17 Кондиціонери повітря та вентилятори, призначені для 

особистого комфорту 

 

18 Зовнішні джерела живлення   

19 Побутові духові шафи, варильні поверхні та кухонні 

витяжки 

 

20 Побутові холодильні прилади  

21 Побутові посудомийні машини  

22 Побутові пральні машини  

23 Твердопаливні локальні обігрівачі приміщень   

24 Локальні обігрівачі приміщень  

25 Вентиляційні установки  

26 Професійні холодильні прилади  

27 Твердопаливні котли  

5.1.2 Критерій 2 – Пріоритети Держенергоефективності у перенесенні та прийнятті 
імплементуючих заходів  

Вірогідно, що ресурси за Проектом FINTECC необхідно буде зосередити на тих 

сферах, у яких Держенергоефективності або безпосередньо звертається по технічну 

допомогу, або які визначає як пріоритети діяльності у інших документах. У 2015 році в 

межах робіт за Проектом INOGATE Держенергоефективності було надано допомогу у 

визначенні пріоритетного порядку транспонування та прийняття в Україні 22 

імплементуючих заходів ЄС з екодизайну, включених до Розпорядження №844. 

Результати проведеного тоді аналізу були використані при відборі груп продуктів для 

Проекту  FINTECC. Підсумовуючи, можна сказати, що Держенергоефективності 

спочатку зосереджував увагу на розробці технічних регламентів з екодизайну для 

побутових товарів та тих, до яких застосовуються підзаконні акти з енергетичного 

маркування, в той час, коли технічні регламенти з екодизайну промислової продукції у 

порядку пріоритетності були розташовані на нижчих позиціях і тому відібрані для 

Проекту FINTECC. Див. Таблицю 5.2. 
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Таблиця 5.2. Шість пріоритетних імплементуючих заходів з екодизайну за 

критерієм 2 

№ Група продуктів з вимогами до екодизайну Критерій 2 

1 Електродвигуни  

2 Промислові вентилятори (125 Вт – 500 кВт)  

3 Малі, середні та великі силові трансформатори  

4 Циркуляційні насоси  

5 Водяні насоси  

6 Комп’ютери та комп’ютерні сервери  

7 Третинне освітлення  

8 Ненаправлені побутові лампи  

9 Направлені лампи, свтілодіодні лампи та 

пов’язане обладнання 

 

10 Обігрівачі приміщень та комбіновані обігрівачі (до 

70 кВт) 

 

11 Прості приймачі цифрового телебачення  

12 Телевізори   

13 Споживання електроенергії електричним і 

електронним обладнанням у режимах очікування, 

вимкнення та очікування при підключенні до 

мережі 

 

14 Водонагрівачі та резервуари для зберігання 

гарячої води  

 

15 Пилососи  

16 Побутові сушильні машини барабанного типу  

17 Кондиціонери повітря та вентилятори, призначені 

для особистого комфорту 

 

18 Зовнішні джерела живлення   

19 Побутові духові шафи, варильні поверхні та 

кухонні витяжки 

 

20 Побутові холодильні прилади  

21 Побутові посудомийні машини  

22 Побутові пральні машини  

5.1.3 Критерій 3 – визначення цільового ринку продуктів, до яких застосовуються вимоги 
імплементуючих заходів з екодизайну 

Проект FINTECC призначений для надання технічної допомоги у впровадженні 

інноваційних технологій, які відповідають встановленим критеріям і є дружніми до 

клімату, та має за мету подолання перешкод у розповсюдженні технологій, які 

дозволять попередити зміни клімату. FINTECC ставить за мету розробку та 

демонстрацію інноваційної політики та надання пакетної технічної допомоги та 

підтримки у розвитку механізмів фінансування, щоб збільшити залучення інвестицій до 

технологій із запобігання зміні клімату в Україні. На меті Проекту FINTECC змінити 

орієнтацію на ринку зі споживчих груп товарів на промислові, адже вони надаватимуть 

Україні більше можливостей інвестувати у технології із запобігання зміні клімату та у 

вітчизняне виробництво. Виходячи з обсягу діяльності за Проектом FINTECC, нижче 

визначаються ті технічні регламенти, які орієнтовані на ринок промислової продукції, 

цей критерій дозволяє підняти вище у шкалі пріоритетів таку групу продуктів як 

освітлення, які не підпали у категорію пріоритетних при застосуванні критерію 2. Також, 
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деякі групи продуктів мають подвійне призначення – промислове і споживче, і деякі 

групи продуктів потребуватимуть значного переобладнання виробничих потужностей, 

наприклад, освітлення – див. таблицю 5.3. 

Таблиця 5.3 Вісім пріоритетних імплементуючих заходів з екодизайну, визначені за 
критерієм 3 

№ Група продуктів з вимогами до екодизайну Критерій 
3 

1 Електродвигуни  

2 Промислові вентилятори (125 Вт – 500 кВт)  

3 Малі, середні та великі силові трансформатори  

4 Третинне освітлення  

5 Циркуляційні насоси  

6 Водяні насоси  

7 Ненаправлені побутові лампи  

8 Направлені лампи, світлодіодні лампи та 

пов’язане обладнання 

 

9 Комп’ютери та комп’ютерні сервери  

5.1.4 Шість пріоритетних груп товарів для розробки технічних регламентів в межах 
Проекту FINTECC Україна  

Перелік з восьми пріоритетних груп продуктів
108

 за результатами відбору за трьома 

критеріями представлений у Таблиці 5.3 і створює міцну основу для проведення 

Проекту FINTECC Україна: Політичний діалог. Хоча для перенесення імплементуючих 

заходів з екодизайну нами визначено 8 груп продуктів, зважаючи на заплановане 

поєднання трьох імплементуючих заходів з екодизайну, що стосуються освітлення
109

, 

перелік скорочується до 6.   

 Електродвигуни 

 Промислові вентилятори 

 Трансформатори  

 Освітлення 

 Циркуляційні насоси  

 Водяні насоси  

5.2 Порядок пріоритетності транспонування та прийняття технічних 
регламентів для шести пріоритетних груп продуктів у рамках проекту 
FINTECC 

У цьому розділі представлені результати роботи з визначення порядку пріоритетності, 

у якому будуть транспоновані в українське законодавство та прийняті в Україні технічні 

регламенти на шість пріоритетних груп продуктів, обраних для проекту FINTECC. Для 

визначення порядку пріоритетності були застосовані три критерії: 

4. Прогнозне енергозбереження в результаті впровадження технічних регламентів на  

окремі групи продуктів. 

5. Можливості для бізнесу та інвестицій в межах Проекту FINTECC Україна.  

                                                      
108

 Див. таблицю із зведеними критеріями 1-3 у Додатку 2, розділ А 3.1  
109

 Більш детально див. Додаток 3, розділ А 4.5 стосовно процесу перегляду нормативно-правової бази. 
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6. Очікуваний рівень технічної складності та важкості впровадження, пов'язаний з 

процесом розробки, консультацій, прийняття та імплементації технічних 

регламентів на окремі групи продуктів.  

5.2.1 Критерій 4 - прогнозне енергозбереження 

Цей критерій стосується обсягу енергії, який планується заощадити в Україні в 

результаті впровадження заходів технічного регулювання. Значення узяті 

безпосередньо з Оцінки впливу Європейської Комісії, яка була проведена в межах 

процесу прийняття технічних регламентів. Тому, результати оцінки представляють 

цифри потенціалу енергозбереження у 28 країнах Євросоюзу, не цифри для України. 

Втім, цей метод можна використати як непрямий показник відносного внеску у 

енергозбереження, яке можна одержати в Україні за рахунок прийняття технічного 

регламенту на кожну певну групу продуктів. Застосування цього методу може надати 

певне керівництво, за відсутності детальної національної картини щодо товарних 

запасів енергоспоживчих продуктів, тарифів власників, річних обсягів продажу, строку 

служби виробів, їхнього енергоспоживання та як ці продукти використовуються на 

практиці. Безумовно, якщо брати прогнозні цифри енергозбереження у 28 країнах 

Євросоюзу та використовувати їх для обговорення потенціалу енергозбереження в 

Україні, існує ризик, адже ситуація (особливо в аспекті цін на енергоносії та товари) та 

наявні технології відрізняються. Про цей ризик слід пам’ятати при використанні 

прогнозного показника енергозбереження у ЄС у якості непрямого показника для 

України.   

Електродвигуни мають найбільший потенціал енергозбереження серед пріоритетних 

груп продуктів, обраних для Проекту FINTECC. За рахунок впровадження вимог до 

екодизайну електродвигунів, на рівні ЄС-28 до 2020 р. прогнозують одержати річне 

енергозбереження в обсязі 139 ТВт·год. Якщо групу продуктів «освітлення» розглядати 

з урахуванням очікуваного об’єднання трьох регламентів з екодизайну, сукупний обсяг 

річного енергозбереження до 2020 р. становитиме 101,7 ТВт·год. На промислові 

вентилятори припадатиме 54 ТВт·год, циркуляційні насоси – 26,6 ТВт·год, 

трансформатори – 16,2 ТВт·год (до 2025 р.), водяні насоси – 4,6 ТВт·год щорічно до 

2020 р. Повна розбивка даних надається у розділі А3.2 Додатку 3. На Рисунок 5.1 обсяг 

енергозбереження за кожною зазначеною групою продуктів представлений на діаграмі.  

Рисунок 5.1. Діаграма прогнозного збереження електроенергії у ЄС, ТВт∙год, для 
пріоритетних груп продуктів 
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5.2.2 Критерій 5 - Можливості для бізнесу та інвестицій 

За цим критерієм розглядаються можливості для бізнесу та інвестицій в межах Проекту 

FINTECC Україна, які надасть прийняття шести пріоритетних технічних регламентів на 

групи продуктів. Під час першої зустрічі за Проектом FINTECC Україна: Політичний 

діалог, що відбулася 2-4 березня 2016 року, ЄБРР було підкреслено, що основною 

метою політичного діалогу в рамках Проекту FINTECC є забезпечення умов для 

застосування цього фінансового інструменту. Перелік обраних пріоритетних груп 

товарів спрямований на два важливі аспекти: по-перше, максимально збільшити 

енергозбереження, по-друге, забезпечити потенційну можливість інвестицій в рамках 

FINTECC стосовно груп продуктів у переліку. ЄБРР має за мету змінити ринок окремих 

товарів, які можливо бути фінансувати в рамках інструменту FINTECC, що також має 

значний вплив на цей критерій. Було проведено дослідження ринку товарів із 

застосуванням наявних даних та експертних оцінок, щоб обрати шість пріоритетних 

груп продуктів для прийняття технічних регламентів в Україні. Повна розбивка даних 

представлена у розділі А 3.3 Додатку 3. Нижче надаємо зведену інформацію у 

графічному вигляді. 

Можливості для бізнесу та інвестицій за Проектом FINTECC Україна для такої продукції 

як трансформатори у зведеному вигляді представлені у діаграмі на Рисунок 5.2. 

Трансформатори характеризуються найвищою часткою продукції вітчизняного 

виробництва на ринку серед усіх пріоритетних груп продуктів, обраних для Проекту 

FINTECC та наявністю виробника з найбільшим річним оборотом (1 365 млн. грн.).  

Рисунок 5.2. Можливості для бізнесу та інвестицій в рамках Проекту FINTECC Україна 
за групою продуктів «трансформатори»

110 
 

 

                                                      
110

 Великі компанії >250 працівників, середні: 50-250 працівників, малі: <50 працівників  
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Можливості для бізнесу та інвестицій за Проектом FINTECC Україна для такої продукції 

як електродвигуни у зведеному вигляді представлені на Рисунок 5.3.  

Рисунок 5.3. Можливості для бізнесу та інвестицій в рамках Проекту FINTECC Україна  
за групою продуктів «електродвигуни» 

 

Можливості для бізнесу та інвестицій за Проектом FINTECC Україна для такої продукції 

як вентилятори у зведеному вигляді представлені на Рисунок 5.34.  

Рисунок 5.4. Можливості для бізнесу та інвестицій в рамках Проекту FINTECC Україна  
за групою продуктів «вентилятори» 
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Можливості для бізнесу та інвестицій за Проектом FINTECC Україна для такої групи 

продуктів як освітлення у зведеному вигляді представлені на Рисунку 5.5.  

Рисунок 5.5. Можливості для бізнесу та інвестицій в рамках Проекту FINTECC Україна  
за групою продуктів «освітлення» 

 

 

5.2.3 Критерій 6 – технічна складність та важкість впровадження 

Цей критерій – більш суб’єктивна оцінка груп продуктів, щодо яких розглядається 

розробка технічних регламентів з екодизайну, за рівнем технічної складності та 

важкості впровадження технічного регулювання – показник легкості вирішення 

завдання для окремої групи продуктів. Концепція використання параметрів, таких як 

технічна складність та важкість впровадження в контексті підготовки та прийняття 

технічних регламентів з екодизайну, була запропонована Гансом-Полом Сідеріусом, 

визнаним міжнародним експертом у сфері стандартизації та маркування з Агентства 

підприємництва Нідерландів
111

. Групи продуктів визначається як технічно складна, 

якщо це товарна група з великою кількістю видів продукції, варіантів на вибір 

користувача, режимів експлуатації, характеристик, взаємозалежних підсистем, для 

яких складно встановити  показники ефективності або не легко виміряти експлуатаційні 

характеристики. Важкість впровадження стосується політичної чутливості у вирішенні 

питання ефективності продукції, включаючи вірогідність опору з боку промисловості, 

споживачів та суспільства забороні певних варіантів продукції або значний вплив 

заходів на певні експлуатаційні характеристики або на інфраструктуру енергетики.  

Оцінка за цим критерієм була проведена на основі власного практичного досвіду ICF 

International у спостереженні за розвитком процесу підготовки та прийняття технічних 

регламентів з екодизайну у ЄС впродовж 11 років в ході надання послуг технічної 

                                                      
111 

Пришвидшення прийняття заходів з екодизайну та енергетичного маркування, ECEEE 2013 (Ганс-Пол 
Сідеріус) 
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підтримки у питаннях екодизайну за Програмою енергоспоживаючих продуктів Уряду 

Великобританії.  

Щоб створити достатній імпульс для органів державної влади, у остаточному наказі 

про транспонування та прийняття технічного регулювання в Україні важливо 

розглянути рівень технічної складності та важкості впровадження кожного технічного 

регламенту з екодизайну. Щоб провести випробування внутрішньої системи 

затвердження технічних регламентів з екодизайну постановою Кабінету Міністрів, 

важливо буде обрати менш технічно складні та менш важкі у впровадженні групи 

продуктів і, у такий спосіб, прокласти шлях для прийняття у майбутньому актів 

технічного регулювання для технічно та політично складніших груп продуктів. 

З досвіду впровадження вимог екодизайну у ЄС можна навести наступні приклади 

технічної складності та важкості впровадження: 

■ Значні складності та затримки (в першу чергу, пов’язані з технічною складністю) у 

процесі розробки регламентів для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів  

■ Юридичні претензії з боку промисловості та велика серія негативних матеріалів у 

ЗМІ, наприклад, щодо технічного регулювання освітлення. 

За шкалою технічної складності та важкості впровадження така група продуктів як 

трансформатори є одною з найбільш легких для перенесення та прийняття в Україні 

імплементуючих заходів з екодизайну. Рейтинг кожного аспекту технічної складності та 

важкості впровадження, за шкалою 1-5, де 1 – найлегший, 5 – найважчий, наводиться 

на Рисунок 5.6 і демонструє, що трансформатори підпадають до категорії найменш 

технічно складних та найменш важких у впровадженні заходів. Групи продуктів 

«електродвигуни» та «освітлення», хоча й характеризуються більшим потенціалом 

енергозбереження до 2020 р. (Рисунок 5.1) є складнішими технічно та заходи для цих 

груп продуктів впровадити буде важче. Тому, рекомендується почати процес прийняття 

технічних регламентів в Україні з групи продуктів, яка є менш складною, і це - 

трансформатори.  

Рисунок 5.6. Легкість вирішення завдання з прийняття в Україні технічних регламентів 
за пріоритетними у Проекті FINTECC групами продуктів 

 

5.2.4 Порядок пріоритетності перенесення та прийняття технічних регламентів 

Порядок пріоритетності побудований на результатах розгляду прогнозного обсягу 

енергозбереження у ЄС завдяки впровадженню технічного регулювання екодизайну, 
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можливостей для бізнесу та інвестицій за Проектом FINTECC Україна та технічної 

складності та важкості впровадження (наприклад, вірогідність вирішення питання). 

Критерій «можливості для бізнесу та інвестицій в Україні» поєднує 4 окремих ринкові 

заходи забезпечення інвестицій. Метод об’єднання критеріїв 4,5 та 6 та одержання 

загального порядку пріоритетності детально описаний у розділі А 3.4 Додатку 3. 

Узагальнено, метод виглядає таким чином: за кожним з трьох критеріїв проведена 

оцінка із застосуванням шкали, за якою значення впорядковані, тоді бали, надані за 

кожним з трьох критеріїв підсумовані. За підсумками порядок пріоритетності виглядає 

так:  

1. Трансформатори 

2. Електродвигуни 

3. Вентилятори 

4. Освітлення 

5. Водяні насоси 

6. Циркуляційні насоси 

На ринку трансформаторів в Україні перебуває найбільша кількість товарів 

вітчизняного виробництва, якщо порівняти пріоритетні групи продуктів, обрані за 

Проектом. На ринку присутня значна кількість українських виробників (11), з яких 4 - 

великі, річний оборот найбільшої компанії сягає 1365 млн. грн. Хоча за рахунок 

екодизайну трансформаторів не прогнозується досягти дуже великого 

енергозбереження, але річний обсяг виробництва малих трансформаторів (6 600 в 

Україні), та найвищий сукупний бал за технічною легкістю та легкістю впровадження є 

важливими для проходження вперше процедури затвердження технічного регламенту з 

екодизайну. 

Електродвигуни є більш технічно складною групою продуктів, для яких також і важче 

впроваджувати технічне регулювання, ніж для трансформаторів, але ця група 

продуктів на другому місці за обсягом вітчизняного виробництва, найбільшою кількістю 

“великих” виробників та на третьому місці в оцінці за сукупним річним оборотом серед 

обраних для цього Проекту груп продуктів. 

Вентилятори набрали однакову кількість балів з електродвигунами за шкалою 

можливостей для бізнесу та інвестицій, але вони на нижчому місці у порівнянні з 

електродвигунами за можливостями енергозбереження. Український ринок 

вентиляторів характеризується наявністю великої кількості окремих виробників, але  

частка середніх та малих виробників у структурі є великою.    

Ринок ламп спрямованого випромінення – на четвертому місці, здебільшого через те, 

що на ринку домінує один виробник – «Іскра». Компанія «Іскра» домінує на 

українському ринку ламп освітлення і має 60-70% частку на ринку з річних обсягом 

виробництва на рівні 130 млн. ламп, що представляє значні інвестиційні можливості. 

При цьому, домінування компанії «Іскра» знижує загальний вплив на українських 

виробників світлотехніки, адже кількість виробників є відносно малою. У цей час, 

«Іскра» продовжує випускати лампи розжарювання, які знімають з виробництва в 

Європі. 

Водяні насоси та циркуляційні насоси посідають 5 та 6 місця, відповідно, за 

показниками можливостей для бізнесу та інвестицій, при цьому показники 

циркуляційних насосів є особливо низькими. Хоча приблизно 10% товарів на цьому 

ринку є товарами українського виробництва, в ході маркетингового дослідження не 

було визначено виробників насосів. 

Нормативна база ЄС щодо шести пріоритетних груп продуктів, обраних для Проекту 

FINTECC, надається у Додатку 4. А саме: представлені технології, обсяг регулювання, 

наявність або відсутність гармонізованих стандартів на ці групи продуктів та поточний 

статус перегляду нормативних документів ЄС, якщо такий процес відбувається. 
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6 Рекомендований план робіт щодо впровадження необхідних змін до законодавчої та/або 
нормативної бази  

6.1 Опис завдань 

ЄБРР уклав контракт з об’єднанням консультантів під головуванням ICF International (Консультанти) з метою надання допомоги уряду 

України на підтримку транспонування Директиви з екодизайну (2009/125/ЄС). 

До обсягу робіт входить надання підтримки Державному Агентству з енергоефективності та енергозбереження України у наближенні 

українського законодавства до вимог зазначеної Директиви шляхом: 

 оцінки поточної ситуації щодо прогалин у імплементації Директиви в Україні та надання рекомендацій щодо здійснення 

законотворчої, нормотворчої та інших видів діяльності задля завершення впровадження Директиви; 

 надання підтримки Держенергоефективності шляхом написання тексту необхідних законодавчих положень та пріоритетних 

технічних регламентів та надання допомоги Держенергоефективності у забезпеченні затвердження документів на 

міжміністерському рівні та у процесі подальшого прийняття положень законодавства та пріоритетних технічних регламентів 

відповідними органами державної влади; 

 надання допомоги Держенергоефективності у внесенні норм енергоефективності до правил здійснення державних закупівель. 

Цей звіт за Завданням 1 відповідає першому пункту вищенаведеного переліку. 

Завдання 2 стосується другого пункту, Завдання 3 – третього пункту вищенаведеного переліку. Опис двох останніх Завдань надається 

нижче. Їхня структура розроблена з урахуванням результатів взаємодії з українськими органами державної влади в ході виконання 

Завдання 1. 

6.1.1  Завдання 2: розробка законодавчих та нормативно-правових актів та надання підтримки у їхньому прийнятті 

6.1.1.1 Під -завдання 1. Надання підтримки Держенергоефективності у написанні тексту законодавчих положень для перенесення  вимог до 
екодизайну  

Консультант надає Держенергоефективності підтримку шляхом написання тексту законодавчих положень для перенесення  вимог до 

екодизайну та шести пріоритетних технічних регламентів. Завдання пов’язані з транспонуванням Директиви з екодизайну випливають з 

рекомендацій, наданих в рамках Завдання 1 «Перегляд політики та надання рекомендацій», а саме: 

a) Розробка тексту необхідних законодавчих положень української мовою та подання його на розгляд Технічної Робочої Групи (ТРГ); 
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b) Внесення до тексту розроблених законодавчих положень рекомендованих ТРГ змін; 

c) Після затвердження тексту законодавчих положень ТРГ, надання допомоги Держенергоефективності у процесі погодження 

документів на міжміністерському рівні та далі у їхньому прийнятті відповідними державними установами. 

6.1.1.2 Під-завдання 2: Надання підтримки Держенергоефективності у розробці шести пріоритетних технічних регламентів з екодизайну 

Під-завдання щодо розробки шести пріоритетних технічних регламентів передбачено рекомендаціями, наданими в рамках Завдання 1 

«Перегляд політики та надання рекомендацій», а саме: 

d) проведення технічних досліджень енергоефективності продукції, що наявна на ринку України, та порівняння її з міжнародними 

критеріями для порівняння, щоб мати базову інформацію для прийняття рішень щодо встановлення вимог з енергоефективності з 

метою розробки обґрунтованої політики, проведення оцінки потенційного збереження фінансових та енергетичних ресурсів та 

зменшення викидів СО2 від запровадження таких запланованих заходів методом аналізу витрат та вигод. 

e) Робота з відповідними партнерами з державного та приватного сектору: 

 Прийняття технічних специфікацій з енергоефективності на кожну технологію відповідно до пріоритетних технічних 

регламентів; 

 Досягнення консенсусу щодо важливих елементів пріоритетних технічних регламентів, включаючи застосовні процедури 

оцінки відповідності, вимоги до інформації, що необхідна для проведення перевірок відповідності, строки необхідні 

виробникам та імпортерам, щоб забезпечити відповідність вимогам, та термін перегляду нормативної бази.  

f) Організація семінару за кожною групою продуктів, як може бути необхідно. Консультант буде відповідальним за визначення 

учасників, запрошення учасників (після затвердження ЄБРР та Держенергоефективності), підготовку матеріалів презентацій та 

організацію виступів доповідачів та перекладу. Приміщення та напої забезпечує уряд України. 

g) Розробка пріоритетних технічних регламентів українською та подання їх на затвердження ТРГ; 

h) Внесення до тексту розроблених регламентів рекомендованих ТРГ змін (одноразово); 

i) Після затвердження пріоритетних технічних регламентів ТРГ, надання Держенергоефективності допомоги у роботі з відповідними 

державними органами у процесі прийняття регламентів та введення в дію. 

Примітка. Період надання допомоги в рамках Під-завдань 1 с) та 2 і) обмежується, в залежності від того, що настане раніше, датою 

завершення виконання Під-завдання або періодом у 6 місяців з моменту затвердження тексту законодавчих положень та пріоритетних 

технічних регламентів ТРГ. 
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6.1.1.3 Заключний звіт 

За цим під-завданням українською та англійською буде підготований звіт щодо всіх видів діяльності, які проводяться у межах Завдання 2, а 

також зведена інформація про проект в цілому (Завдання 1-3). 

6.1.2 Завдання 3:  Розробка відповідних змін до української нормативної бази, що регулює сферу державних закупівель 

6.1.2.1 Під-завдання 1. Надання допомоги у вдосконаленні процесу державних закупівель в Україні з метою забезпечення включення вимог 
до енергоефективності  

Надання допомоги Міністерству економічного розвитку та/або призначеному ним державному органу у забезпеченні врахування 

характеристик енергоефективності енергоспоживчого та пов’язаного з енергією обладнання при проведенні державних закупівель товарів 

та послуг у спеціальному програмному середовищі. Допомога охоплює розробку критеріїв енергоефективності товарів та послуг для 

використання в процесі державних закупівель; надання пропозицій щодо процесу розробки та перегляду таких критеріїв; надання допомоги 

з інтеграцією таких критеріїв у базу даних державних закупівель ProZorro, яку експлуатує Міністерство. Це під-завдання буде спрямоване 

на досягнення високої енергоефективності державної інфраструктури та будівель в Україні та стимулюватиме до використання у 

державному секторі технологій дружніх до клімату. 

Під-завдання включає такі пункти: 

a) Визначення та залучення до роботи відповідних посадовців Міністерства економічного розвитку (за сприяння ЄБРР); 

b) Аналіз існуючою в Україні системи державних закупівель (з використанням бази даних ProZorro) для визначення груп технологій 

для запровадження вимог до енергоефективності; 

c) Розробка відповідних критеріїв енергоефективності з урахуванням найкращої міжнародної практики; 

d) Надання консультацій щодо методу оновлення критеріїв енергоефективності з часом (перевірки та оновлення процесів перевірки 

відповідності продукції до критеріїв), щоб система державних закупівель завжди відігравала роль зразкової; 

e) Надання допомоги з включенням критеріїв до системи ProZorro та застосування цього процесу до низки технологій (у одній зі сфер 

за лотом 2, наприклад, електродвигуни або освітлення), що відповідають критеріям. 

6.1.2.2 Під-завдання 2: Підготовка та подання заключного звіту 

Звіт з описом системи та рекомендаціями щодо включення показників енергоефективності до системи ProZorro. Додаток до Звіту з 

детальним описом енергоефективних технологій, що відповідають або не відповідають критеріям і мають бути включені в систему ProZorro 

або вилучені з неї. 
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6.2 Перелік завдань та результатів їхнього виконання 

Перелік завдань та одержаних результатів за контрактами на виконання Завдань 1, 2 та 3 наводиться нижче у Таблиця 6.1. 

Таблиця 6.1. Перелік результатів за рамковим контрактом на виконання Проекту FINTECC Україна: Політичний діалог  та посилання на 
пов’язані з ним контракти на виконання Завдань 1, 2 та 3 

№ результату 
за рамковим 
контрактом 

Завдання Результат № завдання за 
контрактом на 

виконання Заявки 

Строк 
виконання 

ЗАВДАННЯ 1: Перегляд політики та надання рекомендацій 

3 Презентація семінару з екодизайну  Презентація 3 30.11.16 

ЗАВДАННЯ 2: Розробка законодавчих та нормативних актів та надання підтримки у забезпеченні їхнього прийняття 

4 Створення Технічної робочої групи (ТРГ), за сприяння 
Держенергоефективності та ЄБРР, надання звіту з 
рекомендаціями за Завданням 1 та погодження правової 
форми транспонування 

Протокол першого 
засідання ТРГ 

Перелік членів  
(англ./укр.) 

1(а) 30.06.16 

4 Підготовка першого проекту тексту положень українського 
законодавства, якими переносяться вимоги Рамкової 
Директиви з екодизайну 
 
Підготовка зразку технічного регламенту з екодизайну на 
певну групу продуктів, що сумісний з законодавчою базою 
України. 
Одержати від ТРГ затвердження зразку 

Перший проект положень 
законодавства з 
транспонування 

 
Зразок технічного 

регламенту на групу 
продуктів 

Протокол другого 
засідання ТРГ 

(англ./укр.) 

1(а) 30.09.16 

4 Внесення змін до проекту тексту положень українського 
законодавства, що можуть бути необхідні, та подання 
остаточної редакції до ТРГ 

Остаточна редакція 
положень законодавства з 

екодизайну 
Протокол третього 

засідання ТРГ 

(англ./укр.) 

1(b) 31.12.16 

4 Надання Держенергоефективності допомоги у погодженні 
на міжміністерському рівні проекту положень, що 
регулюють вимоги до екодизайну 

Затвердження на 
міжміністерському рівні 

Введення в дію прийнятих 
нормативно-правових 

1 (с) 28.02.18 
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№ результату 
за рамковим 
контрактом 

Завдання Результат № завдання за 
контрактом на 

виконання Заявки 

Строк 
виконання 

вимог  

ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ НА ПРІОРІТЕТНІ ГРУПИ ПРОДУКТІВ 

6-11 Проведення технічних досліджень продукції, що наявна на 
ринку України, та порівняння з європейськими критеріями. 
Проведення аналізу витрат та вигод з метою оцінки 
потенційних обсягів економії коштів, енергозбереження та 
скорочення викидів СО2, пов’язаних з транспонуванням 
регламентів з екодизайну на шість груп продуктів 
(трансформатори, електродвигуни, вентилятори, водяні 
насоси, циркуляційні насоси, освітлення). 
За основу будуть взяті регламенти ЄС з екодизайну на такі 
групи продуктів: 
1. Трансформатори (ЄС 548/2014) 
2. Промислові вентилятори (ЄС 327/2011) 
3. Насоси (ЄС 547/2012) 
4. Електродвигуни (ЄС 640/2009) 
5. Освітлення (ЄС 1194/2012) 
6. Циркуляційні насоси (ЄС 641/2009) 
Для кожної групи продуктів може бути проведена заміна на 
останню версію, якщо ЄБРР та Держенергоефективності 
про це домовляться. Щодо груп продуктів 2-6 у переліку, у 
ЄС відбувається процес перегляду регламентів. Робочі 
версії регламентів очікують восени 2016 р. Якщо робочі 
документи з’являться  о тій порі, План робіт може бути 
переглянуто, якщо ні, будуть використані документи в 
редакції, що дійсна сьогодні. 
Для кожної групи продуктів необхідно: 

 Зібрати дані щодо українського ринку товарів цієї 
групи, яких стосуються відповідні регламенти ЄС з 
екодизайну (щодо запасів, річних обсягів продажу, 
строку служби, енергоефективності у різних 
режимах роботи, витрат) 

 Зібрати дані щодо витрат на енергоспоживання та 
коефіцієнтів викидів СО2 

 Провести аналіз витрат та вигод з метою 

Аналіз витрат та вигод для 
трансформаторів 

 
Аналіз витрат та вигод  
для електродвигунів 
Аналіз витрат та вигод для 
насосів 
Аналіз витрат та вигод для 
вентиляторів 
Аналіз витрат та вигод для 
циркуляційних насосів 
Аналіз витрат та вигод для 
освітлення 
Презентація результатів 
аналізу витрат та вигод 
для ТРГ 
Одноразове оновлення 
результатів аналізу, що 
може бути необхідним, 
якщо з’являться нові 
регламенти ЄС до 31 
жовтня 2016 р.  

2 (d) 31.07.16 
 
 

30.08.16 
 

30.09.16 
 
 
 
 
 
 
 

31.10.16 
 
 

31.12.16 
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№ результату 
за рамковим 
контрактом 

Завдання Результат № завдання за 
контрактом на 

виконання Заявки 

Строк 
виконання 

визначення економічної життєздатності введення 
регулювання 

 Представити результати аналізу витрат та вигод 
на розгляд ТРГ у формі, що допоможе у прийнятті 
рішень 

5 За сприяння Держенергоефективності та ЄБРР запросити 
до участі у Технічній Робочій Групі відповідних 
представників державних органів та промисловості, щоб 
забезпечити здатність ТРГ займатися питаннями технічних 
регламентів на шість груп продуктів (трансформатори, 
електродвигуни, вентилятори, водяні насоси, циркуляційні 
насоси, освітлення). 
До складу ТРГ щодо продуктів мають входити 
представники відповідних державних, промислових та 
інших зацікавлених сторін, на яких впливатимуть 
запропоновані технічні регламенти. 

Зацікавлені сторони, які 
мають стосунок до груп 
продуктів, про які йде 

мова, запрошені до ТРГ, 
що займатиметься шістьма 
технічними регламентами 

на групи продуктів 
 

Перелік учасників (англ.) 

2(е) 31.07.16 

5 Робота з відповідними зацікавленими сторонами з 
визначення: 

 Критеріїв екодизайну на кожну групу продуктів (на 
основі існуючих регламентів ЄС та/або 
запропонованих нових регламентів ЄС, відповідно 
до домовленостей з Держенергоефективності та 
ЄБРР) 

 Важливих елементів регламентів на групи 
продуктів, таких як процедури оцінки відповідності, 
вимоги до інформації, строки для забезпечення 
відповідності та період перегляду 

Критерії екодизайну, 
критерії оцінки 

відповідності, вимоги до 
інформації, строки для 

забезпечення відповідності 
та період перегляду для 

кожної з шести груп 
продуктів 

2(е) 30.09.16 

5 Організація семінару для зацікавлених сторін на кожну 
групу продуктів, як може бути необхідним, з метою 
консультацій щодо головних елементів проектів технічних 
регламентів (або у поєднанні з презентацією для 
зацікавлених сторін за Заявкою 1). 

До шести семінарів для 
зацікавлених сторін у 

приміщеннях, які надає 
Держенергоефективності  

2(f) 31.12.16 

6-11 Підготовка проектів технічних регламентів України з 
екодизайну на шість груп продуктів з використанням 
моделі, розробленої в ході виконання завдання 1(а), та 

Перші проекти шести 
технічних регламентів на 

групи продуктів – 

2 (g)  
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№ результату 
за рамковим 
контрактом 

Завдання Результат № завдання за 
контрактом на 

виконання Заявки 

Строк 
виконання 

подання перших проектів на розгляд ТРГ для надання 
зауважень 

трансформатори, 
електродвигуни,  
водяні насоси, 

вентилятори, циркуляційні 
насоси, освітлення - подані 

на розгляд ТРГ 

31.10.16 
 

31.12.16 

6-11 Внесення змін до шести проектів технічних регламентів з 
екодизайну на групи продуктів, відповідно, та подання на 
розгляд ТРГ остаточного проекту  
Примітка: може бути необхідним внесення змін з метою 
врахування нових редакцій регламентів ЄС з екодизайну 
продуктів, якщо такі будуть прийняті у ЄС до 30.10.16 

Остаточний проект 
Протокол останнього 

засідання ТРГ 

2(h) 28.02.17 

6-11 Надання Держенергоефективності допомоги, яка може 
бути необхідною, у погодженні проектів технічних 
регламентів з екодизайну на міжміністерському рівні  
 
Остаточна версія Технічного регламенту України щодо 
малих, середніх та великих силових трансформаторів (ЄС 
№ 548/2014) 
Остаточна версія Технічного регламенту України щодо 
електродвигунів (ЄС № 640/2009 та ЄС № 4/2014) 
Остаточна версія Технічного регламенту України щодо 
промислових вентиляторів (ЄС № 32/2011) 
Остаточна версія Технічного регламенту України щодо 
водяних насосів (за регламентом ЄС № 547/2012) 
Остаточна версія Технічного регламенту України щодо 
циркуляційних насосів (ЄС № 641/2009 та ЄС № 622/2012) 
Остаточна версія Технічного регламенту України щодо 
ламп спрямованого випромінення, світлодіодних лампи та 
пов’язаного обладнання (ЄС № 1194/2012) 

Затвердження на 
міжміністерському рівні 
Технічні регламенти на 

групи продуктів у 
остаточній редакції введені 

в дію  

2(і) 28.02.18 

ЗАВДАННЯ 3: Державні закупівлі  

12 План робіт, погоджений з відповідними посадовими 
особами Міністерства економічного розвитку, 
відповідальними за систему ProZorro 

Протокол засідання та 
план робіт 

1(а) 30.06.16 
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№ результату 
за рамковим 
контрактом 

Завдання Результат № завдання за 
контрактом на 

виконання Заявки 

Строк 
виконання 

12 Аналіз бази даних ProZorro та шляхів застосування 
критеріїв енергоефективності, узгоджених з Міністерством 
економічного розвитку  

Звіт з аналізом системи 
ProZorro, що демонструє 
можливості для інтеграції 

критеріїв 
енергоефективності 

1(b) 31.08.16 

12 Критерії енергоефективності, узгоджені з Міністерством 
економічного розвитку 

Звіт щодо критеріїв 
енергоефективності  

1(c) 30.09.16 

12 Метод перевірки відповідності продукції критеріям 
енергоефективності, узгоджений з Міністерством 
економічного розвитку 

Звіт щодо методу 
перевірки відповідності 

1(d) 30.10.16 

12 Метод оновлення критеріїв енергоефективності протягом 
певного проміжку часу, узгоджений з Міністерством 
економічного розвитку 

Звіт щодо методу 
оновлення  

1(d) 30.10.16 

12 Критерії, введені у роботу системи ProZorro Працівники системи 
ProZorro користуються 

критеріями 

1(e) 31.12.16 

12 Заключний звіт зі зведеною інформацією щодо всієї 
діяльності, проведеної в рамках виконання Завдання 3 та 
одержаними результатами робіт, включаючи Додаток з 
детальним описом енергоефективних технологій, які 
відповідають або не відповідають критеріям в конкретних 
технологічних сферах 

Заключний звіт 
англійською та українською 

мовами  

2 31.12.16 

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ 

13 Заключний звіт зі зведеною інформацією щодо всієї 
діяльності, проведеної в ході виконання Завдань 1,2 та 3, а 
також досягнуті результати робіт в порівнянні з 
очікуваними результатами  

Заключний звіт 2 28.02.18 

6.3 План робіт 

На діаграмі Ганта на Рисунках 6.1. та 6.2 наводяться плани робіт за Завданнями 2 та 3. 
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Рисунок 6.1. План робіт на тижні 1-52 
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Рисунок 6.2. План робіт на тижні 53-104 
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7 Висновки та рекомендації  

7.1 Висновки 

Висновки за результатами виконання Завдання 1 «Аналіз політики»: 

Існуюча в Україні політична та нормативна база з екодизайну 

1. Національний план дій з енергоефективності України на період до 2020 року, 

прийнятий на виконання зобов’язань України як члена Енергетичного 

Співтовариства, забезпечує встановлення мінімальних вимог до 

енергоефективності енергоспоживчих продуктів у якості горизонтального заходу з 

підвищення енергоефективності на допомогу досягненню національних цілей з 

енергозбереження. Законом України «Про енергозбереження» (від 1994 р.) 

вводиться концепція енергоефективної продукції, статтею 19 встановлюється 

обов'язковість для виконання державних енергетичних стандартів. Згідно з 

положеннями Розділів IV та V Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, Україна зобов’язана перенести законодавство ЄС з екодизайну до 

національного законодавства.  

 

2. Стратегія розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року є 

одним з трьох адміністративних документів
112

 Кабінету Міністрів України щодо 

екодизайну, що містить повний перелік Директив та регламентів ЄС з екодизайну, 

які мають бути перенесені до українського законодавства. До переліку входять 

п’ять імплементуючих заходів та два пре-імплементаційні заходи, відповідно до 

Додатку III (Список законодавства для адаптації із зазначенням термінів для його 

здійснення) до Глави 3 (Технічні бар’єри у торгівлі) та Додатку XXVII 

(Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику) до Глави 1 

(Національний режим та доступ товарів на ринки) до Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, а також 17 додаткових імплементуючих 

заходів, що були додані через їхню корисність для апроксимації технічних 

регламентів України до законодавства ЄС в цілях укладання Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA), що забезпечить вільний 

рух товарів. Таким чином, усунення технічних бар’єрів у торгівлі та укладання Угоди 

АСАА є основними двигунами транспонування в українське законодавство 

імплементуючих заходів ЄС з екодизайну. 

 

3. Втім, Стратегія розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 

року не в повному обсязі відповідає поточній ситуації; п’ять регламентів ЄС з 

екодизайну не включені до неї, оскільки вони були опубліковані ЄС вже після 

прийняття Стратегії.  

 

4. Законодавчі акти України для транспонування не тільки регламентів з екодизайну, 

але й Директиви з екодизайну, належать до категорії технічних регламентів, 

незалежно від обраного для перенесення типу законодавчого акту. Відповідно до 

Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Стратегія розвитку 

системи технічного регулювання на період до 2020 року встановлює реальні 

обмеження на тип законодавчого акту для транспонування Директиви з екодизайну, 

тобто вона має бути перенесена актом Кабінету Міністрів України. 

 

5. Органи, призначені відповідальними за перенесення вимог екодизайну в українське 

законодавство у трьох основних документах щодо екодизайну, певною мірою 

                                                      
112

 А саме План заходів з імплементації розділу IV Угоди про асоціацію, План імплементації Директиви 
2009/125/ЄC та Регламентів Комісії та Стратегія розвитку системи технічного регулювання на період 
до 2020 року. 
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відрізняються. Зокрема, між трьома документами є різниця у визначенні основних 

виконавців. Після внесення останніх змін до Плану заходів з імплементації розділу 

IV Угоди про асоціацію, основна відповідальність за транспонування законодавства 

з екодизайну покладена на Міністерство економічного розвитку, при цьому 

Держенергоефективності є державним органом відповідальним за розробку 

технічних регламентів у сфері екодизайну та енергетичного маркування. 

 

6. Між трьома адміністративними документами є розбіжності у строках прийняття 

технічних регламентів України з екодизайну на групи продуктів. 

 

7. Два заходи з екодизайну, що передують імплементації, вже є чинними в Україні – 

щодо водогрійних котлів
113

 та холодильних приладів,
114

 але вони застаріли. 

Очікувана політична та нормативна база в Україні, що регулюватиме питання 

екодизайну  

8. В умовах обмежень, що покладаються українським законодавством, методикою 

законотворчої діяльності та практикою творення життєздатних правових актів, 

варіанти транспонування Рамкової Директиви з екодизайну в українське 

законодавство  є такими: 

1) транспонування у вигляді закону України
115

, 2) транспонування у вигляді 

постанови Кабінету Міністрів України
116

; 3) комбінація статті нового Закону «Про 

енергоефективність», яка вимагатиме транспонування Директиви постановою 

Кабінету Міністрів України, та відповідної постанови. 

 

9. Імплементуючі заходи ЄС повинні переноситися як технічні регламенти 

постановами Кабінету Міністрів України.  

 

10. Офіційне призначення органу державного ринкового нагляду України у питаннях 

екодизайну не може відбутися до транспонування та прийняття необхідних 

технічних регламентів з екодизайну, коли останні офіційно включаються до 

переліку технічних регламентів, які входять то сфери відповідальності органу 

державного ринкового нагляду (Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів).  

Технічні регламенти України з екодизайну на пріоритетні у Проекті FINTECC 

групи продуктів 

11. Держенергоефективності користується Стратегією розвитку системи технічного 

регулювання на період до 2020 року для транспонування та прийняття 

імплементуючих заходів з екодизайну в Україні. Ті імплементуючі заходи з 

екодизайну, які були опубліковані після прийняття Стратегії, будуть перенесені 

після виконання всіх зобов’язань, покладених Стратегією.  

 

12. Держенергоефективності почне транспонування імплементуючих заходів з 

екодизайну, коли в Україні буде прийнята Рамкова Директива – ці роботи залежать 

від діяльності за Проектом FINTECC Україна: Політичний діалог . Коли цей процес 

почнеться, Держенергоефективності буде користуватися порядком пріоритетності, 

запропонованим у нещодавно проведеному в рамках Проекту INOGATE 

дослідженням, що допоможе визначитися з порядком транспонування 

імплементуючих заходів з екодизайну. Держенергоефективності, в першу чергу, 

                                                      
113

 Постанова Кабінету Міністрів України № 748 від 27 серпня 2008 р. 
114

 Постанова Кабінету Міністрів України № 787 від 3 вересня 2008 р. 
115

 З транспонуванням Додатків до Директиви постановами Кабінету Міністрів України. 
116

 З внесенням змін до існуючих законів, щоб забезпечити транспонування деяких положень Директиви 
положеннями законів. 
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спрямовує зусилля на виконання зобов’язань, покладених Планом заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію, в якому встановлені найбільш стислі строки 

імплементації перших п’яти імплементуючих заходів з екодизайну
117

. Після цього, 

Держенергоефективності визначає пріоритетні для транспонування імплементуючі 

заходи з екодизайну, виходячи з наявності в Україні компліментарних делегованих 

актів з енергетичного маркування, що означає більший пріоритет на споживчих 

заходах з екодизайну. Тому, у цьому документі пріоритет встановлено на 

промислових заходах з екодизайну у окремій категорії, на які орієнтований проект 

FINTECC.   

 

13. FINTECC призначений для надання технічної допомоги у впровадженні 

інноваційних технологій, які відповідають встановленим критеріям і є дружніми до 

клімату, та має за мету подолання перешкод у розповсюдженні технологій, які 

дозволять попередити зміни клімату. FINTECC ставить за мету розробку та 

демонстрацію інноваційної політики та надання пакетної технічної допомоги та 

підтримки у розвитку механізмів фінансування, щоб збільшити обсяг інвестицій у 

технології із запобігання зміні клімату в Україні. На меті Проекту FINTECC змінити 

орієнтацію на ринку зі споживчих груп товарів на промислові, адже вони 

надаватимуть Україні більше можливостей інвестувати у технології із запобігання 

зміні клімату та у вітчизняне виробництво. Також, деякі групи продуктів мають 

подвійне призначення – промислове і споживче, і деякі групи продуктів 

потребуватимуть значного переобладнання виробничих потужностей, наприклад, 

освітлення.  

 

7.2 Рекомендації 

Рекомендації у рамках Завдання 1 «Аналіз політики»: 

Очікувана політична та нормативна база в Україні, що регулюватиме питання 

екодизайну  

 

1. Рекомендується транспонування Рамкової Директиви ЄС з екодизайну в українське 

законодавство у вигляді комбінації статті нового Закону (законопроекту) «Про 

енергоефективність», що встановить вимогу транспонувати Директиву постановою 

Кабінету Міністрів України, та відповідної постанови
118

.  

 

2. Регламенти ЄС з екодизайну підлягають транспонуванню в повному обсязі – 

включно з усіма енергетичними та неенергетичними вимогами. Відповідно до 

Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», зміст, форма та 

структура технічного регламенту, розробленого на основі акту законодавства ЄС, 

повинні повністю та точно відповідати у максимальному обсязі змісту, формі та 

структурі відповідного акту законодавства ЄС. Це означає необхідність включити не 

тільки мінімальні вимоги до енергоефективності, але й вимоги, пов’язані з ширшими 

аспектами впливу на навколишнє середовище.  

                                                      
117

 Горизонтальні заходи з очікування та мережевого очікування, прості приймачі цифрового телебачення, 
побутові лампи неспрямованого випромінення, третинне освітлення та зовнішні джерела живлення.  
118

 Рекомендується прийняття статті щодо екодизайну у новому Законі «Про енергоефективність» у 
поєднанні з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України. Така стаття у новому Законі «Про 
енергоефективність» може: 1) визначати систему українського законодавства у сфері екодизайну: (і) 
правовий акт, яким визначаються основи для встановлення вимог екодизайну енергоспоживчих продуктів 
та (іі) правові акти, які встановлюють вимоги екодизайну для окремих груп енергоспоживчих продуктів; 2) 
встановлювати зобов’язання щодо розробки зазначених правових актів на основі відповідних актів 
законодавства ЄС; 3) визначати центральні виконавчі органи відповідальні за розробку та імплементацію 
політики в сфері екодизайну; 4) встановлювати повноваження, що випливають з положень Директиви 
2009/125/ЄC, та надавати їх Кабінету Міністрів України та/або центральним виконавчим органам влади. 
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3. Рекомендується призначити Державну службу України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів органом державного ринкового нагляду, 

відповідальним за контроль дотримання вимог екодизайну в Україні. Офіційний 

шлях надання таких повноважень Державній службі України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів – внесення змін до Переліку державних 

органів ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 573 від 1 червня 2011 р. 

Узгодження строків виконання та органів, відповідальних за прийняття 

регламентів України з екодизайну  

4. Рекомендується узгодити строки прийняття регламентів з екодизайну в Україні та 
питання органів, відповідальних за імплементацію вимог до екодизайну в Україні, у 
таких документах: План заходів з імплементації розділу IV Угоди про асоціацію, 
План імплементації Директиви 2009/125/ЄC та Регламентів Комісії та 
Стратегія розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року. 
Таке узгодження мають провести органи, зазначені у цих документах, і усунути 
існуючу на сьогодні невідповідність строків, встановлених у Стратегії розвитку 
системи технічного регулювання на період до 2020 року, зі строками 
імплементації Угоди про асоціацію. Створення міжміністерської робочої групи в ході 
виконання Завдання 2 має відіграти вирішальну роль у досягненні цієї мети. 

Пріоритетні групи продуктів для прийняття регламентів України з 

екодизайну в межах Проекту FINTECC  

5. Для прийняття регламентів України з екодизайну в межах Проекту FINTECC 

рекомендується обрати такі пріоритетні групи продуктів: електродвигуни, 

вентилятори, трансформатори, третинне освітлення, циркуляційні насоси, водяні 

насоси, побутові лампи неспрямованого випромінення та спрямованого 

випромінення. З урахуванням запланованого у ЄС об’єднання трьох регламентів 

ЄС за окремими групами виробів освітлення у один, це означає, що в цілому за 

Проектом FINTECC для розробки регламентів обрано 6 пріоритетних груп 

продуктів. 

 

Транспонування та прийняття регламентів для пріоритетних груп продуктів за 

Проектом FINTECC передбачається у такій послідовності: 1) трансформатори
119

, 2) 

електродвигуни
120

, 3) вентилятори
121

, 4) освітлення
122

, 5) водяні насоси, 6) циркуляційні 

насоси. 

                                                      
119

 Ринок трансформаторів в Україні характеризується найбільшою часткою товарів українського 
виробництва серед всіх обраних пріоритетних груп продуктів. На ринку присутня значна кількість 
українських виробників (11), з яких 4 належать до категорії великих, річний оборот найбільшої компанії 
сягає 1365 млн. грн. Трансформатори одержали найвищий сукупний бал за технічною легкістю та легкістю 
впровадження, що має важливе значення для проходження вперше процедури затвердження технічного 
регламенту з екодизайну державними органами. 
120

 Група продуктів «електродвигуни» характеризується найбільшим потенціалом енергозбереження серед 
усіх пріоритетних груп продуктів. За технічною легкістю та легкістю впровадження розробка регламентів 
для електродвигунів є трохи складнішим завданням, ніж для трансформаторів, при цьому за обсягом 
продукції вітчизняного виробництва електродвигуни на другому місці серед шести груп продуктів, що 
розглядаються;  на ринку електродвигунів присутнє найбільше “великих” виробників, за сукупним річним 
обігом група «електродвигуни» посідає третє місце серед шести пріоритетних груп продуктів. 
121

 Група продуктів «вентилятори» має другий за величиною потенціал енергозбереження серед окремих 
груп продуктів, для яких передбачається розробка регламентів з екодизайну, і за шкалою можливостей для 
бізнесу та інвестицій ця група продуктів порівнянна з групою «електродвигуни». Ринок вентиляторів в 
Україні характеризується великою кількістю окремих виробників, хоча на ринку присутні більше середніх та 
малих виробників. 
122

 Якщо об’єднати потенціал енергозбереження, який пропонують заходи з екодизайну за трьома групами 
виробів освітлення, тоді група продуктів «освітлення» буде характеризуватися другим за величиною 
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ДОДАТКИ 

                                                                                                                                                                      
потенціалом енергозбереження. На ринку виробів освітлення України домінує один виробник – «Іскра». 
Частка “Іскри» на ринку сягає 60-70%, річний обсяг виробництва - 130 млн. ламп. «Іскра» випускає лампи 
розжарювання, виробництво яких в Європі ліквідується. 
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Додаток 1 Імплементуючі заходи з, прийняті у Євросоюзі, та графік їхнього впровадження в 
Україні 123 

№ Група продуктів 

Захід з 
імплементації 

вимог екодизайну 

Передбачено 
Планом дій з 

виконання 
Угоди про 

асоціацію від 
2014 р. 

Передбачено 
Стратегією 
розвитку 
системи 

технічного 
регулювання 

від 2015 р.  

Строки, 
встановлені 
Стратегією 

розвитку системи 
технічного 

регулювання від 
2015 р. 

Діяль-
ність в 
межах 
Inogate  

Пріоритетні 
групи продуктів, 

проект 
FINTECC  

Прогалини 

1 Споживання електроенергії у 

вимкненому стані та в режимі 

готовності 

(EC) No 1275/2008 

(EU) No 801/2013 

  2016-2018    

2 Прості приймачі цифрового 

телебачення 

(EC) No 107/2009   2016-2018    

3 Побутові лампи неспрямованого 

випромінення 

(EC) No 244/2009  

(EC) No 859/2009 

(EU) No 2015/1428 

  

 

2016-2018    

4 Третинне освітлення (EC) No 245/2009 

(EU) No 347/2010 

(EU) No 2015/1428 

  2016-2018    

5 Зовнішні джерела живлення (EC) No 278/2009   2016-2018    

6 Електродвигуни  

 

(EC) No 640/2009 

(EU) No 4/2014 

  2016-2018    

7 Беззащільникові автономні 

циркуляційні насоси та 

беззащільникові циркуляційні насоси, 

(EC) No 641/2009 

(EU) No 622/2012 

  2016-2018    

                                                      
123
 Графік складено на основі Розпорядження Кабінету Міністрів № 844-р (2015) «Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 

2020 року», яка також встановлює крайній термін для імплементації Рамкової Директиви з екодизайну 2009/125 / EC (від 2015-2017) та Директиви Ради 92/42 / EEC 
(від 2015-2016) «Про вимоги щодо ефективності нових водогрійних котлів на рідкому або газоподібному паливі». 
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№ Група продуктів 

Захід з 
імплементації 

вимог екодизайну 

Передбачено 
Планом дій з 

виконання 
Угоди про 

асоціацію від 
2014 р. 

Передбачено 
Стратегією 
розвитку 
системи 

технічного 
регулювання 

від 2015 р.  

Строки, 
встановлені 
Стратегією 

розвитку системи 
технічного 

регулювання від 
2015 р. 

Діяль-
ність в 
межах 
Inogate  

Пріоритетні 
групи продуктів, 

проект 
FINTECC  

Прогалини 

інтегровані у пристрої 

8 Телевізори (EC) No 642/2009   2016-2018    

9 Побутові холодильні прилади  (EC) No 643/2009   2015-2017    

10 Побутові пральні машини (EU) No 1015/2010   2016-2018    

11 Побутові посудомийні машини (EU) No 1016/2010   2016-2018    

12 Промислові вентилятори (125 Вт-500 

кВт) 

(EU) No 327/2011   2016-2018    

13 Кондиціонери повітря та вентилятори (EU) No 206/2012   2016-2018    

14 Водяні насоси (EU) No 547/2012   2016-2018    

15 Побутові сушильні машини 

барабанного типу 

(EU) No 932/2012   2016-2018    

16 Лампи спрямованого випромінення, 

світлодіодні лампи та пов’язане з ними 

обладнання 

(EC) No 1194/2012 

(EU) No 2015/1428 

  2016-2018    

17 Комп’ютери та комп’ютерні сервери (EU) No 617/2013   2016-2018    

18 Пилососи (EU) No 666/2013    2016-2018    

19 Обігрівачі приміщень та комбіновані 

обігрівачі 

(EU) No 813/2013    2016-2018    

20 Водонагрівачі та резервуари для 

зберігання гарячої води 

(EU) No 814/2013   2016-2018    

21 Побутові духові шафи, варильні 

поверхні та кухонні витяжки 

(EU) No 66/2014   2016-2018    

22 Малі, середні і великі силові (EU) No 548/2014   2016-2018    
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№ Група продуктів 

Захід з 
імплементації 

вимог екодизайну 

Передбачено 
Планом дій з 

виконання 
Угоди про 

асоціацію від 
2014 р. 

Передбачено 
Стратегією 
розвитку 
системи 

технічного 
регулювання 

від 2015 р.  

Строки, 
встановлені 
Стратегією 

розвитку системи 
технічного 

регулювання від 
2015 р. 

Діяль-
ність в 
межах 
Inogate  

Пріоритетні 
групи продуктів, 

проект 
FINTECC  

Прогалини 

трансформатори 

23 Вентиляційні блоки (EU) No 1253/2014       

24 Професійні холодильні камери для 

зберігання, швидкоморозильні шафи з 

інтенсивним рухом повітря, 

конденсаційні установки, технологічні 

холодильники 

(EU) No 2015/1095        

25 Твердопаливні обігрівачі приміщень (EU) No 2015/1185       

26 Обігрівачі приміщень (EU) No 2015/1188       

27 Твердопаливні котли (EU) No 2015/1189       
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Додаток 2 Тип нормативно-правового акту України для 
транспонування Рамкової Директиви з екодизайну 

У випадку транспонування Рамкової директиви ЄС з екодизайну, два з трьох планів 

заходів відносять нормативно-правовий акт для транспонування цієї директиви до 

категорії технічних регламентів, і тільки один з трьох планів заходів - Стратегія 

розвитку системи технічного регулювання до 2020 року - передбачає затвердження 

зазначеного нормативно-правового акта постановою Кабінету Міністрів України. Таким 

чином, існує необхідність зосередити увагу на питанні про те, чи дійсно нормативно-

правові акти для транспозиції рамкової директиви ЄС з екодизайну і її імплементуючі 

заходи повинні бути віднесені до технічних регламентів та які обмеження щодо типів 

нормативно-правових актів пов'язані з цим фактом. 

Відповідно до абзацу тридцять восьмого частини 1 статті 1 Закону України «Про 

технічні регламенти  та оцінку відповідності «технічний регламент – це нормативно-

правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними 

процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, 

додержання яких є обов’язковим. Він може також включати або виключно 

стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи 

етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або 

методу виробництва». Це визначення майже повністю відповідає 
124

 відповідному 

визначенню в Додатку 1 до Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ (ТБТ СОТ). Тому, 

щоб вирішити це питання, чи будуть розглядатися нормативно-правові акти для 

транспозиції законодавства ЄС з екодизайну в якості технічних регламентів, до уваги 

має бути взято тлумачення визначення «технічний регламент», зроблене 

Апеляційним органом з врегулюванні суперечок "Європейські Співтовариства - Заходи, 

що впливають на азбест і продукти, що містять азбест" (ЄC - Азбест), що було 

проведено в рамках процедури врегулювання суперечок СОТ
125

. 

Виходячи з вищевикладеного розуміння поняття "характеристики продукції" та в 

контексті Директиви 2009/125/ЄС та її імплементуючих заходів, можна зробити 

висновок про те, що нормативно-правові акти для транспозиції не тільки 

імплементуючих заходів, але і директиви, безумовно, відносяться до категорії 

технічних регламентів. 

                                                      
124 

У першому реченні слово "документ" в Угоді ТБТ СОТ було замінено словами "нормативно-правовий 
акт" в Законі, а слова "чинні адміністративні положення" - словами "відповідні процедурні положення"  
125

 "Основою визначення "технічний регламент" є те, що "документ" повинен "встановити"- тобто, 
передбачити або надати - "характеристики продукту ". Слово «характеристики» має ряд синонімів, які 
корисні для розуміння звичайного значення цього слова в даному контексті. Таким чином, 
«характеристики» продукту включають в себе, на нашу думку, будь-які об'єктивно визначні "особливості", 
"якості", "атрибути", або інший "знак відмінності" продукту. Такі "характеристики" можуть бути пов'язані, 
зокрема, із складом, розміром, формою, кольором, текстурою, твердістю, межею міцності при розтягуванні, 
горючістю, провідністю, щільністю або в'язкістю продукту. У визначенні "технічного регламенту" в Додатку 
1.1, Угода ТБТ СОТ дає певні приклади "характеристик продукції" - "термінологія, символи, пакування, 
маркування або вимоги до маркування". Ці приклади вказують на те, що "характеристики продукту" 
включають в себе не тільки функції і якості, властиві самому продукту, але і пов'язані "характеристики", 
такі, як засоби ідентифікації, презентації та зовнішнього вигляду виробу"(звіт Апеляційного органу, EC - 
Азбест, параграф 67). 

(Див тлумачення Додатку I до Угоди ТБТ СОТ в аналітичному індексі СОТ до Угоди ТБТ СОТ 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/tbt_02_e.htm#fnt209). 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/tbt_02_e.htm#fnt209
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Закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
126

 передбачає три типи 

нормативно-правових актів для затвердження технічних регламентів: (1) закони, (2) 

акти Кабінету Міністрів України 
127

 та (3) акти центральних органів виконавчої влади. У 

той же час, абзац другий частини 4 статті 9 Закону України «Про технічні регламенти та 

оцінку відповідності» встановлює, що "технічні регламенти, що передбачають 

застосування процедур оцінки відповідності, повинні бути затверджені законами або 

актами Кабінету Міністрів України". Так як Директива 2009/125/ЄС та імплементуючі 

заходи - кожен окремо - передбачають застосування процедур оцінки відповідності
128

, 

вибір типів нормативно-правових актів для затвердження технічних регламентів, що 

транспонують рамкову директиву ЄС з екодизайну та її імплементуючі заходи 

зводиться тільки до двох варіантів: (1) закони і (2) акти Кабінету Міністрів України. 

Останнє обмеження пов'язане з типами нормативно-правових актів міститься в частині 

3 статті 14 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», 

відповідно до якого у разі якщо технічними регламентами передбачене застосування 

процедур оцінки відповідності, такі процедури містяться в технічних регламентах, 

затверджених законами чи актами Кабінету Міністрів України, або окремо 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Таким чином, незалежно від обраного типу нормативно-правового акта для 

транспозиції Директиви 2009/125/ЄC, такий нормативно-правовий акт розглядається в 

якості технічного регламенту. З іншого боку, Закону України «Про технічні регламенти 

та оцінку відповідності» дозволяє транспонувати Директиву 2009/125/ЄC як закон або 

як постанову Кабінету Міністрів України. 

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що тільки один з трьох планів заходів 

Кабінету Міністрів України, проаналізованих вище, - Стратегія розвитку системи 

технічного регулювання до 2020 року - встановлює реальне обмеження щодо типу 

нормативно-правових актів для транспозиції Директиви 2009/125/ЄC (тобто вона 

повинна бути транспонована, як акт Кабінету Міністрів України). 

 

                                                      
126

 Перший абзац частини 4 статті 9 Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (дивись 
також абзац перший частини 4 статті 2, абзац п'ятий частини 1 статті 5, абзац другий частини 2 статті 8 та 
частину 4 статті 10 цього Закону). 
127

 Так як технічні регламенти апріорі містять правові норми, то вони можуть бути затверджені лише 
постановами Кабінету Міністрів України. 
128

  У випадку Директиви 2009/125/ЄC: Стаття 8, Додатку IV та V. 
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Додаток 3 Визначення пріоритетних груп продуктів для розробки технічних регламентів 

А3.1 Критерії 1-3 – Визначення 6 пріоритетних груп продуктів з 27 для яких прийняті регламенти ЄС з екодизайну для 
розробки технічних регламентів України у рамках Проекту FINTECC Україна   

Таблиця А3.1 Застосування критеріїв 1-3 для визначення 6 пріоритетних груп продуктів з 27 для яких прийняті регламенти ЄС з екодизайну для 
розробки технічних регламентів України у рамках Проекту FINTECC Україна   
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А 3.2 Критерій 4 – Пріоритезація за прогнозним енергозбереженням у 
Євросоюзі до 2020 р. 

У таблиці А3.2 представлені прогнози Європейської Комісії щодо обсягу 

енергозбереження завдяки впровадженню регламентів з екодизайну для пріоритетних 

груп продуктів, цифри збереження розташовані у порядку від більшого до меншого 

обсягу енергозбереження.  

Таблиця А3.2 Прогнозний обсяг енергозбереження у Євросоюзі, ТВт∙год, завдяки 
впровадженню регулювання, пріоритетні групи продуктів 

Група продуктів 
Скорочення річного 

обсягу споживання 

електроенергії в 

Євросоюзі до 2020 р.
129

 

Коментар за Оцінкою 

впливу Євросоюзу 

Місце по 

порядку 

Електродвигуни 139 ТВт∙год - 1 

Вентилятори 54 ТВт∙год - 2 

Беззащільникові 

автономні циркуляційні 

насоси та 

беззащільникові 

циркуляційні насоси, 

інтегровані у пристрої 

26,6 ТВт∙год - 3 

Лампи спрямованого 

випромінення, 

світлодіодні лампи та 

пов’язане обладнання 

24,7 ТВт∙год В Оцінці впливу ЄС не 

виділяється окремо 

енергозбереження завдяки 

технічному регулюванню 

екодизайну та 

енергетичного 

маркування. 

4 

Малі, середні і великі 

силові трансформатори 

16,2 ТВт∙год Зверніть увагу, що обсяг 

збереження 

розраховується до 2025 р. 

за II вимогами рівня ІІ, які 

набудуть чинності в 2021 

р. (надання часу для 

розвитку технології 

аморфної серцевини). 

5 

Водяні насоси 4,6 ТВт∙год - 6 

Регламенти ЄС з екодизайну приладів освітлення перебувають нині на перегляді. Вони 

будуть спрощені та об’єднані таким чином, що не буде відмінностей між лампами 

спрямованого та неспрямованого випромінення (які вироблені за одною технологією). 

У таблиці А 3.3  надані цифри щодо прогнозного обсягу енергозбереження за кожним з 

трьох регламентів ЄС з екодизайну освітлення окремо та разом.  
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 Дані досліджень з оцінки впливу за окремими групами продуктів http://ec.europa.eu/smart-
regulation/impact/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm
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Таблиця А3.3 Прогнозні обсяги енергозбереження у Євросоюзі, ТВт∙год, від прийняття трьох 
регламентів з екодизайну приладів освітлення 

Група продуктів Скорочення річного 

обсягу споживання 

електроенергії в 

Євросоюзі до 2020 р
.130

 

Коментар за Оцінкою впливу 

Євросоюзу 

Побутові лампи 

неспрямованого 

випромінення 

39 ТВт∙год Примітка. Реалізація етапу 6 Регламенту 

№244/2009 відкладена на 2 роки до 2018 

р., таким чином збереження не будуть 

повністю досягнуті до 2020 р., як 

планувалось спочатку. В оцінці впливу не 

виокремлюється екодизайн від 

енергетичного маркування. 

Третинне освітлення 38 ТВт∙год В Оцінці впливу не виділяється окремо 

енергозбереження завдяки технічному 

регулюванню екодизайну та 

енергетичного маркування. 

Лампи спрямованого 

випромінення, 

світлодіодні лампи та 

пов’язане обладнання 

24,7 ТВт∙год В Оцінці впливу ЄС не виділяється 

окремо енергозбереження завдяки 

технічному регулюванню екодизайну та 

енергетичного маркування. 

Всього 101,7 ТВт∙год   

На рисунку А3.1 зображено прогнозне енергозбереження у графічному вигляді, 

включаючи додаткові обсяги збереження за рахунок впровадження регламентів з 

екодизайну ламп неспрямованого випромінення та третинного освітлення.  

Рисунок А3.1 Прогнозний обсяг енергозбереження у Євросоюзі, ТВт∙год, завдяки 
впровадженню регулювання пріоритетних груп продуктів 

 

Обсяг енергозбереження завдяки впровадженню 3-х регламентів з екодизайну освітлення (на 
лампи спрямованого та неспрямованого освітлення та третинне освітлення) об’єднаний.  
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 З досліджень з оцінки впливу за окремими групами продуктів http://ec.europa.eu/smart-
regulation/impact/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm
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А 3.3 Критерій 5 – Визначення пріоритетів за можливостями для бізнесу та 
інвестицій за Проектом FINTECC Україна 

На рисунку А3.2 для кожної групи продуктів, які розглядаються, представлено 

співвідношення на ринку товарів українського виробництва та імпортованих. Відповідно 

до діаграми, в Україні існують значні виробничі потужності – а відтак і можливості для 

бізнесу та інвестицій – трансформаторів та електродвигунів, середня виробнича база 

вентиляторів, ламп спрямованого випромінення та водяних насосів.   

Рисунок А3.2 Співвідношення вітчизняних (синій) та імпортних (сірий) товарів на ринку 
України за пріоритетними групами продуктів, обраними для Проекту FINTECC

131
  

 

У таблиці А 3.4  представлений річний обсяг виробництва товарів, обраних 

пріоритетами за Проектом, в Україні. Зауважте, що опубліковані дані щодо річного 

обсягу виробництва циркуляційних насосів відсутні. Ринкові дані щодо річного обсягу 

виробництва вентиляторів стосуються вентиляторів номінальною потужністю до 125Вт, 

які не підпадають під регулювання.  

Таблиця А3.4 Річний обсяг виробництва в Україні товарів, пріоритетних за цим Проектом 132 

 Строк служби 

(років) 

Річний обсяг виробництва 

(кількість одиниць) 

Освітлення 1 160 000 000 

Електродвигуни 15 237 550 

Водяні насоси 6 201 000 

                                                      
131 

Автори надають тільки оціночні показники, розраховані на основі поєднання даних з різних джерел (у 
т.ч. Результати діяльності промисловості України за січень-грудень 2015 р. / Експрес випуск державної 
статистики у 2016 р.; Збірник статистичних даних України за 2014 р.). Зауважте, що 45% вентиляторів 
українського виробництва мають номінальну потужність набагато нижчу за 500 Вт, але ці дані не можна 
виокремити, адже статистика збирається за групою продуктів «вентилятори до 125кВт».   
132 

Окрім ламп, представлені цифри річного обсягу виробництва є середніми від окремих значень з таких 
джерел: Результати діяльності промисловості України за січень-грудень 2015 р. / Експрес випуск 
державної статистики у 2016 р.; Збірник статистичних даних України за 2014 р.). Дані про лампи беруться 
безпосередньо зі Збірника статистичних даних України за 2014 р. 
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 Строк служби 

(років) 

Річний обсяг виробництва 

(кількість одиниць) 

Малі, середні і великі силові 

трансформатори 

25 6 600 

В аспекті потенційної бази клієнтів в Україні та, конкретно, за типами компаній, на 

Рисунку А3.3 представлена абсолютна кількість виробників, імпортерів та 

дистриб’юторів та інших компаній за типом (наприклад, роздрібної торгівлі) за кожною з 

шести пріоритетних груп продуктів за даними проведеного маркетингового 

дослідження, зокрема, за результатами інтерв’ю та досліджень даних, наявних в 

мережі Інтернет.  

Рисунок А3.3 Розподіл компаній за типами (виробники, імпортери, дистриб’ютори та інші) за 
кожною пріоритетною групою продуктів  

 

Щодо бази даних виробників, на рисунку А3.4 надається розмір компанії – за кількістю 

співробітників – кожного виробника, представленого на рисунку А3.3. Інформація була 

зібрана в ході інтерв’ю з виробниками та маркетингового дослідження у Інтернет 

ресурсах (скоріше репрезентативного, ніж всеохоплюючого). Зауважимо, що у 

ринковому дослідженні не були визначені виробники циркуляційних насосів, тому на 

діаграмі нижче представлені лише 5 груп продуктів з пріоритетних.  
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Рисунок А3.4 Компанії-виробники за кількістю робітників, 5 пріоритетних груп продуктів 

 

Щодо річного обороту виробників, в наявності менш комплексні дані, втім за тими 

виробниками, які є акціонерними товариствами (АТ), існують опубліковані дані щодо 

річного обороту. У таблиці А 3.5  представлені наявні дані за пріоритетними групами 

продуктів, які у графічному вигляді представлені на рисунку А3.5 за оборотом компаній 

(у млн. грн.).  

Таблиця А3.5 Дані щодо річного обороту (у млн. грн.) українських виробників (акціонерних 
товариств) пріоритетних груп продуктів  

Група продуктів Кількість 

акціонерних 

товариств 

Річний оборот (млн. грн.) 

Вентилятори 7 300 186 75 24 4.5 4.3 0.12 

Трансформатори 2      1365 50 

Електродвигуни 5   200 100 80 27 13 

Лами 

спрямованого 

випромінення 

2      280 11 

Водяні насоси 1       27 
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Рисунок А3.5 Упорядковані дані щодо річного обороту (млн. грн.) українських 
виробників (акціонерних товариств) пріоритетних груп продуктів 

 

 

Найбільші 5 компаній-виробників визначені на рисунку А3.5:  

■ «Запоріжтрансформатор» (трансформатори); річний оборот - 1365 млн. грн. 

■ «Вентиляційні системи» (вентилятори); річний оборот - 300 млн. грн. 

■ «Іскра» (лампи); річний оборот - 280 млн. грн. 

■ Завод крупних електричних машин (електродвигуни); річний оборот - 200 млн. грн.  

■ «Маяк» (вентилятори); річний оборот - 186 млн. грн.  

З інтерв’ю з виробниками, проведеними в рамках Проекту, одержана інформація, що  

компанія «Вентиляційні системи» виробляє 460 000 вентиляторів в рік, «Іскра» - 

130 000 000 ламп в рік. За даними інтерв’ю, зроблено оцінку, що на компанію «Іскра» 

припадає 60-70% українського ринку приладів освітлення.  
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A3.4 Методологія визначення порядку пріоритетності транспонування та прийняття технічних регламентів на пріоритетні 
групи товарів у рамках Проекту FINTECC Україна  

Таблиця А3.1 Методологія визначення порядку пріоритетності транспонування та прийняття технічних регламентів на пріоритетні групи товарів в 
рамках Проекту FINTECC Україна 

 

Критерії та бальна 
оцінка  

Критерій 4  
Прогноз 

енергозбереження у ЄС 

Критерій 5.1 
Можливості для 

бізнесу та інвестицій - 
частка товарів 
українського 
виробництва 

Критерій 5.2 
Можливості для 

бізнесу та 
інвестицій - 

кількість 
виробників 

Критерій 5.3 
Можливості для 

бізнесу та 
інвестицій - 

кількість великих 
виробників 

Критерій 5.4 
Можливості для 

бізнесу та інвестицій - 
найбільший сукупний 

річний оборот  

Критерій 5 
Зведена оцінка 

можливостей  
для бізнесу та 

інвестицій 

Критерій 6 
Технічна 

складність та 
важкість 

впровадження 

ВСЬОГО 
БАЛІВ 

 

Порядок пріоритетності 
груп продуктів щодо 

впровадження вимог з 
екодизайну 

Рейтинг від 0.25 до 1.5 
0.25 = найбільше 

енергозбереження 
1.5 = найменше 

енергозбереження  

Рейтинг від 1 до 6 
1 = найбільша 
6 = найменша 

Рейтинг від 1 до 6 
1 = найбільша 
6 = найменша 

Рейтинг від 1 до 6 
1 = найбільша 
6 = найменша 

Рейтинг від 1 до 6 
1 = найбільший 
6 = найменший 

Середній бал за 4 
показниками для 

бінесу та інвестицій 

Бал за шкалою        
0.25-0.75 

0.25 = найменш 
складний/ важкий  

0.75 = найбільш 
складний і важкий 

Критерії 
1+2+3 чим 

менше балів, 
тим вище 
рейтинг 

1 Трансформатори 1.25 1 2 2 1 1.5 0.25 3 

2 Електродвигуни 0.25 2 3 1 3 2.25 0.75 3.25 

3 Вентилятори 0.5 3 1 3 2 2.25 0.5 3.25 

4 Освітлення 1 4 4 3 4 3.75 0.75 5.5 

5 Водяні насоси 1.5 5 5 5 5 5 0.25 6.75 

6 Циркуляційні насоси  0.75 6 6 6 6 6 0.25 7 
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Додаток 4 Нормативна база для груп продуктів, обраних 
пріоритетними за Проектом FINTECC 

У цьому розділі представлена нормативна база для шістьох пріоритетних груп 

продуктів за Проектом FINTECC Україна: Політичний діалог. Зокрема, технічні 

регламенти ЄС з екодизайну та сфери, які вони регулюють, вступний опис технологій, 

нормативні вимоги та їхні рівні впровадження, існування гармонізованих стандартів ЄС 

для цих груп та поточний стан процесу перегляду у ЄС будь-яких технічних 

регламентів, якщо такий відбувається. 

А 4.1 Пріоритетні групи продуктів для прийняття технічних регламентів  

У таблиці А4.1 представлені шість пріоритетних технічних регламентів, обраних для 

Проекту FINTECC Україна.  

Таблиця А 4.1 Шість пріоритетних технічних регламентів для Проекту FINTECC Україна 

Група продуктів Імплементуючий регламент та 

зміни до нього або нові редакції, 

якщо є 

Електродвигуни 
(EC) No 640/2009 

(EU) No 4/2014 

Беззащільникові автономні циркуляційні насоси та 

беззащільникові циркуляційні насоси, інтегровані у 

пристрої 

(EC) No 641/2009 

(EU) No 622/2012 

Вентилятори  (EU) No 327/2011 

Водяні насоси (EU) No 547/2012 

Лампи спрямованого випромінення, світлодіодні лампи 

та пов’язане обладнання 

(EC) No 1194/2012 

(EU) No 2015/1428 

Малі, середні і великі силові трансформатори (EU) No 548/2014 

А4.2 Вступна частина щодо технологій  

Силові трансформатори є складовою частиною мереж передачі та розподілу 

електроенергії і, в цілому, вже працюють з високою ефективністю і мають дуже 

тривалий строк служби. Електродвигуни, до яких застосовується Регламент ЄС - це 3-

фазні одношвидкісні електродвигуни, номінальною потужністю 0,75 кВт - 375 кВт. 

Електродвигуни є базовою технологією для виробництва водяних насосів, 

циркуляційних насосів та вентиляторів вищого рівня. Регламент з екодизайну водяних 

насосів охоплює водяні насоси для відкачування очищеної води. Циркуляційні насоси – 

це спеціальний тип насосів для циркуляції рідини у замкненому контурі, такому як 

система опалення або охолодження. Їхні характеристики подібні до характеристик 

насосів як ширшої категорії. До групи продуктів «вентилятори» включають привід 

електродвигуна. Регламент на лампи спрямованого випромінення, світлодіодні лампи 

та пов’язане обладнання представляє собою другий етап регулювання товарів 

побутового освітлення за вимогами до екодизайну, першим етапом було прийняття 

регламенту на лампи неспрямованого випромінення.   

А 4.3 Вимоги та їхні рівні 

У таблиці А 4.2 представлені регуляторні вимоги до екодизайну шести обраних 

пріоритетних груп продуктів.  
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Таблиця А 4.2 Предмет регулювання та вимоги до екодизайну пріоритетних груп продуктів 

Група 

продуктів 

Рівень Строк 

виконання 

Предмет регулювання та вимоги 

Електро-

двигуни 

1 2011 Предмет регулювання – Регламент ЄС стосується 

електродвигунів з номінальною потужністю 0,75 кВт - 375 

кВт, 3-фазних, одношвидкісних. Регламент набрав 

чинності у 2009 р., поправки були внесені у 2014 р., 

якими були виправлені прогалини, що стосувалися 

винятків з регулювання. КПД встановлені для двигунів за 

номінальною вихідною потужністю та числом полюсів. 

Вимоги 2011 року: КПД двигунів не повинен бути 
меншим ніж КПД двигунів рівня IE2 2011, з 2015 року 

двигуни з номінальною потужністю 7,5-375 кВт повинні 

мати КПД не нижчий від КПД двигунів рівня IE3 або вище 

та з  2017 року всі двигуни з номінальною потужністю 

0,75-375кВт повинні мати КПД не нижчий від КПД двигунів 

рівня IE3. Останні два рівня містять вимоги, які  

дозволяється виконувати за рахунок оснащення 

регулятором змінної швидкості. Також встановлені 

вимоги до інформації про продукт, пов’язаної з 

вищезазначеними та іншими параметрами двигуна.   

2 2015 

3 2017 

Беззащіль-

никові 

автономні 

циркуляцій

ні насоси та 

беззащіль-

никові 

циркуля-

ційні 

насоси, 

інтегровані 

у пристрої 

1 2013 Регламент набрав чинності у 2009 р., поправки були 

внесені у 2012 р., якими до предмету регулювання було 

включено циркуляційні насоси, інтегровані у пристрої, які 

розміщені на ринку не пізніше 1 січня 2020 як заміна для 

ідентичних циркуляційних насосів. Вимоги встановлені у 

формі індексу енергоефективності (EEI), який 

розраховується для різних типів циркуляційних насосів 

на основі показника гідравлічної потужності при різних 

значеннях верхньої межі та потоку та порівняння 

розрахованих та референтних значень потужності. 

Також встановлені вимоги до інформації про продукт 

щодо зазначення індексу енергоефективності EEI, 

інформації про утилізацію продукту, придатність до 

використання з питною водою та контрольних показників.  

2 2015 

Вентиля-

тори 

1 2013 Предметом регулювання є вентилятори з двигуном з 

номінальною електричною потужністю від 125 до 500 

кВт, включно з вентиляторами, які інтегровано у інші 

товари, адже застосовано підхід 'розширення групи 

товарів', що складаються з двигуна, приводу та 

вентилятору. Мінімальні вимоги до енергоефективності 

встановлені для шести окремих типів вентиляторів, 

розбитих на 4  різні категорії вимірювання, 2 категорії 

ефективності та за номінальною потужністю, з 

встановленням вимог до цільової енергоефективності (з 

урахуванням оптимальних точок енергоефективності). 

Також встановлені вимоги до інформації про продукт, 

яка має відображати вищезазначені параметри.   

2 2015 

Водяні 

насоси 

1 2013 Водяні насоси, які є предметом регулювання – це 

електричні насоси для перекачування чистої води, 

розділені на 3 підгрупи: одноступінчасті насоси із 

одностороннім всмоктуванням, вертикальні 

багатоступінчасті водяні насоси та заглибні  

багатоступінчасті насоси. Мінімальні вимоги до 

енергоефективності передбачають розрахунок точки 

оптимального коефіцієнту корисної дії, часткового 

2 2015 
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Група 

продуктів 

Рівень Строк 

виконання 

Предмет регулювання та вимоги 

навантаження, перевантаження за певних умов та 

застосування значень «C» - констант, встановлених для 

5 типів насосів, деякі з різними швидкостями. Також 

встановлені вимоги до інформації про продукт, яка має 

відображати вищезазначену інформацію. 

Лампи 

спрямова-

ного 

випромі-

нення, 

світлодіодні 

лампи та 

пов’язане 

обладнання 

1 2013 До «пов’язаного обладнання» входить обладнання для 

установки між лінією живлення та лампами (напр. 

пускорегулюючий апарат, керівні пристрої та 

світильники). До Регламенту вносилися зміни у 2015 р., 

щоб урахувати подовження на 2 роки (до 2018 р.) 

впровадження етапу 6 для лам неспрямованого 

випромінення. У 2015 р. було досягнуто основної віхи, 

яка підтвердила, що на заміну всім галогеновим лампам 

спрямованого випромінення є світлодіодні альтернативи. 

В результаті цього, галогенові лампи у 2016 р. поетапно 

знімають з виробництва. Вимоги до екодизайну 

включають мінімальні індекси енергоефективності EEI 

разом з перевідними коефіцієнтами залежно від типу 

лампи. Також встановлені функціональні вимоги, такі як 

час пуску, обмеження на передчасний вихід з ладу, 

кольоропередачі тощо. Також встановлені вимоги до 

інформації про продукт, яка має зазначати світловий 

потік, номінальний строк служби лампи, кольорову 

температуру, кількість циклів вмикання до виходу з ладу, 

час розігріву, з регульованою/нерегульованою 

яскравістю, розміри, вміст ртуті та кут свічення. За типом 

лампи надаються і референтні значення світлового 

потоку для визначення еквівалентності. 

2 2014 

3 2015 

Малі, 

середні і 

великі 

силові 

трансфор-

матори 

1 2015 Під регулювання підпадають малі, середні і великі силові 

трансформатори мінімальною номінальною потужністю 1 

кВА, що використовуються в мережах передачі і 

розподілу електроенергії з частотою 50 Гц або в 

промисловості. Причина, чому вимоги до 

енергоефективності другого рівня не вводяться до 2021 

р. полягає у тому, щоб надати досить часу на економічне 

прийняття технології виробництва трансформаторів з 

аморфною сталевою серцевиною з метою скорочення 

втрат вихрового струму. Мінімальні вимоги до 

енергоефективності: повинні відповідати значенням 

максимально дозволених втрат потужності короткого 

замикання та втрат потужності холостого ходу або 

показникам максимальної ефективності. Різні значення 

представлені у регламенті за типами трансформаторів 

та номінальної потужності (кВА). Також надаються 

перевідні коефіцієнти для різних комбінацій напруги 

обмоток або подвійної напруги. Також встановлені 

вимоги до інформації про продукт, яка, серед іншого, має 

відображати вищезазначену інформацію.   

2 2021 

А 4.4 Гармонізовані європейські стандарти 

Гармонізований європейський стандарт – це стандарт, розроблений визнаною 

Європейською організацією зі стандартизації (ЄОС): CEN (Європейський комітет зі 

стандартизації), CENELEC (Європейський комітет з електротехнічних стандартів) або 

ETSI (Європейський інститут зі стандартів у сфері телекомунікації) за завданням 
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Комісії
133

. Європейські гармонізовані стандарти відіграють вирішальну роль у 

ефективному впровадженні технічного регулювання продукції відповідно до вимог 

Директиви з екодизайну. Наявність гармонізованих стандартів дозволяє 

постачальникам та органам оцінки відповідності (наприклад, органам нагляду за 

ринком) ефективно демонструвати та перевіряти відповідність товарів та послуг 

вимогам нормативної бази Євросоюзу. У Регламентах, як правило, зазначається, що 

параметри продукції повинні вимірюватися та підраховуватися із застосуванням 

надійних, точних та відтворюваних методів, які враховують визнані сучасні методи 

вимірювання та підрахунку, у т.ч., за наявності, гармонізовані стандарти, прийняті ЄОС 

за запитом Європейської Комісії. У Таблиці А 4.3 представлені гармонізовані 

європейські стандарти, що існують для пріоритетних груп продуктів, визначених у 

межах Проекту FINTECC Україна для розробки технічних регламентів.  

Таблиця А4.3 Існуючі гармонізовані європейські стандарти для пріоритетних груп продуктів, 

визначених у межах Проекту FINTECC Україна 

Група 

продуктів 

Номер стандарту Предмет регулювання 

Малі, середні і 

великі силові 

трансформатори 

EN 50588-1:2015 Середні силові трансформатори на 50 Гц, з напругою 

на обладнання не більше 36 кВ - Частина 1: Загальні 

вимоги 

EN 50629:2015 Енергетична ефективність великих силових 

трансформаторів (Um > 36 кВ або Sr ≥ 40 МВА) 

Електродвигуни EN 60034-2-1:2007 Машини електричні обертові — Частина 2-1: 

Стандартні методи визначення втрат та КПД на основі 

випробувань (за винятком машин для тягових 

транспортних засобів) 

EN 60034-30:2009 Машини електричні обертові — Частина 30: Класи 

ефективності електродвигунів змінного струму 

(вентильних електродвигунів) з живленням від 

електромережі (код IE) 

Беззащільникові 

автономні 

циркуляційні 

насоси та 

беззащільникові 

циркуляційні 

насоси, 

інтегровані у 

пристрої 

EN 16297-1:2012 Насоси – Відцентрові насоси - Беззащільникові 

циркуляційні насоси - Частина 1: Загальні вимоги та 

процедури випробувань та розрахунку індексу 

енергоефективності (EEI) 

EN 16297-2:2012  Насоси – Відцентрові насоси - Беззащільникові 

циркуляційні насоси - Частина 2: Розрахунок  індексу 

енергоефективності (EEI) автономних циркуляційних  

насосів 

EN 16297-3:2012  Насоси – Відцентрові насоси - Беззащільникові 

циркуляційні насоси - Частина 3: Розрахунок  індексу 

енергоефективності (EEI) циркуляційних насосів, 

інтегрованих у пристрої 

Гармонізовані європейські стандарти для вентиляторів, водяних насосів та ламп 

спрямованого випромінення на сьогодні відсутні. До цих груп продуктів застосовуються 

перехідні методи вимірювання (ПМВ), прийняті Комісією на період між прийняттям 

регламенту та публікацією гармонізованого європейського стандарту. У цей період 

ЄОС діють за запитом Комісії, виконуючи завдання щодо розробки гармонізованих 

європейських стандартів. У таблиці А4.4 надані дані про поточний стан завдань на 

розробку за кожною з 3-х груп продуктів, що лишилися не охопленими стандартами. 
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Таблиця А 4.4 Перехідні методи вимірювання для пріоритетних груп продуктів 

Група 

продуктів 

ПМВ Завдання Дата 

початку 

Строки  Коментарі 

Водяні насоси EC 

Comm: 

2012/C 

402/07
134

 

M498
135

 жовтень 

2011 р. 

відсутні Для цього завдання не 

встановлено кінцевий термін, є 

прогрес у розробці 2-х проектів 

стандартів  EN 16480 з розрахунку 

мінімального індексу ефективності, 

які набагато випереджають існуючі 

норми та невдовзі будуть 

опубліковані. 

Вентилятори ПМВ 

від-

сутні 

M500
136

 січень 

2012 р. 

січень 

2015 р. 

Проект нового гармонізованого 

стандарту Вентилятори – 

Процедури та методи визначення 

енергоефективності з двигуном з 

номінальною електричною 

потужністю від 125 Вт до 500 

кВт поданий на розгляд для 

коментарів.  

Лампи 

спрямованого 

випромінення, 

світлодіодні 

лампи та 

пов’язане 

обладнання 

EC 

Comm: 

2014/C 

22/02
137

 

M495
138

 жовтень 

2013 р. 

жовтень 

2016 р. 

На світлодіодні лампи є 2 окремих 

завдання, але діяльність 

координують Група координації 

робіт CEN та CENELEC з 

екодизайну освітлення. 

Проводиться широке коло робіт з 

формулювання визначень, 

обрання методів вимірювання, 

методів оцінки та допустимих 

відхилень.    

M519
139

 лютий 

2013 р. 

відсутні 

А4.5 Процес перегляду нормативних актів Євросоюзу 

Ситуація з нормативною базою, застосовною до пріоритетних груп продуктів, 

змінюється. На сьогодні, регламент тільки на одну (трансформатори) з шести 

пріоритетних груп продуктів не перебуває в процесі перегляду в Комісії. Це означає, що 

на інші п’ять груп продуктів у наступні 1-2 роки будуть прийняті нові редакції 

регламентів, де, вірогідно, сфера застосування буде розширена і вимоги до екодизайну 

будуть вищими.  

Питання транспонування та прийняття в Україні останніх редакцій документів 

технічного регулювання є важливим для Програми роботи за Проектом FINTECC в 

Україні на наступні 2 роки. Основні питання: чи в рамках Проекту переносити вже 

існуючі регламенти Євросоюзу на кожну з 6 груп продуктів або транспонувати нові, 

останні редакції регламентів? Існує великий ризик, що Україна не встигатиме за 

темпами розвитку нормативної бази Євросоюзу. Якщо Україна не прийме останні 

редакції регламентів на групи продуктів, країна може в реальності перетворитися  на 

звалище для товарів, які вже не можна буде законно продавати на території 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC1229(02)&from=EN  
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Євросоюзу. Також, відсутність перенесення та прийняття в Україні останніх редакцій 

регламентів може стримати інвестиційний потенціал українського виробництва, адже 

виробники не будуть зобов’язані випускати продукцію відповідну більш високим 

вимогам нової нормативної бази ЄС. Можливості продавати товари до країн 

Євросоюзу також зменшаться відповідно.     

В ході першого візиту за Проектом FINTECC Україна: Політичний діалог  2-4 березня 

2016 року була проведена зустріч з Головою Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження паном Савчуком, де обговорювали серед 

іншого питання намірів України щодо прийняття технічних регламентів. Пан Савчук 

підтвердив наміри приймати в Україні останні редакції регламентів ЄС.   

Статус перегляду п’яти регламентів ЄС наводиться у таблиці А4.5.  

Таблиця А4.5 Поточний статус перегляду регламентів ЄС щодо пріоритетних за Проектом груп 

продуктів  

Група продуктів Сфера 

застосування 

Статус 

Електродвигуни Розширення до 

лоту 30 

Підготовчий перегляд та консультаційний форум були 

завершені у 2014 р. з наміром у подальшому значно 

розширити сферу регулювання. Втім, зовнішньої 

діяльності щодо цього процесу перегляду не було 

впродовж 1,5 років (з вересня 2014 р.).   

Беззащільникові 

автономні 

циркуляційні насоси 

та беззащільникові 

циркуляційні 

насоси, інтегровані 

у пристрої 

Перегляд лоту 

11 

Регламент EU №622/2012 замінив Регламент EC 

№641/2009 та є чинним з липня 2009 р. Відповідно до 

регламенту, перегляд бази нормативного регулювання 

для циркуляційних насосів буде завершено до 1 січня 

2017 р.  

Вентилятори Перегляд лоту 

11 

Перегляд Регламенту EU №327/2011 розпочався у 

2014 р. та завершився у березні 2015 р. Провідні 

європейські торгові асоціації (EPEE & EUROVENT) 

подали серйозні зауваження після завершення 

перегляду. Проект регламенту з поправками після 

урахування зауважень вірогідно буде розглядатися, 

але за останній рік зовнішньої діяльності не 

спостерігалося. 

Водяні насоси Перегляд лоту 

11. Розширення 

до лотів 28 та 29 

Підготовчий розгляд був завершений у 2014 р., але 

результати були непереконливими. Другий підготовчий 

перегляд розпочався у грудні 2014 р. Сфера 

регулювання була розширена – включені насоси 

стічних вод та басейнів. Результати за першими 4 

завданнями були опубліковані у грудні 2015 р. та 

обговорювалися на консультативній зустрічі 

зацікавлених сторін у лютому 2016 р. Підготовче 

дослідження заплановано завершити у січні 2017 р. 

Розглядаючи ці графіки та відставання від графіку у 

розробці проектів нових регламентів з екодизайну та 

перегляді існуючих регламентів, який має здійснювати 

Комісія, мало вірогідно, щоб регламенти були 

опубліковані вчасно і до моменту перенесення та 

прийняття технічних регламентів України, тобто 

існуючий регламент EU №547/2012 буде предметом 

консультацій.  

Лампи Перегляд лотів Перегляд регламентів з екодизайну освітлення триває і 
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Група продуктів Сфера 

застосування 

Статус 

спрямованого 

випромінення, 

світлодіодні лампи 

та пов’язане 

обладнання 

8-9 та лоту 19 спрямований на спрощення та підвищення вимог, які 

мають відображати швидкий розвиток технологій 

високоефективного освітлення. В ході перегляду 

поєднають три існуючі регламенти з екодизайну 

освітлення: на побутові лампи неспрямованого 

випромінення (EC № 244/2009), третинне освітлення 

(EC № 245/2009) та лампи спрямованого 

випромінення, світлодіодні лампи та пов’язане 

обладнання (EC №1194/2012). На відміну від процесів 

перегляду нормативної бази, що регулює сфери 

електродвигунів та вентиляторів, діяльність з 

перегляду регламентів на освітлення проходить 

активно. Роботи над підготовчим дослідженням були 

завершені у 2015 році, було проведено дві консультації 

з зацікавленими сторонами – у лютому та червні 2015 

р. Консультативний форум відбувся у грудні 2015 р. 

Новий регламент очікують наприкінці 2016 р. 

 

 


