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

політики

Проект ЄБРР «FINTECC Україна» –

«Центр фінансування та трансферу технологій з метою запобігання зміні 

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

Надає пакетну допомогу у розробці політики та технічну допомогу 

та пропонує механізми фінансування з метою збільшення інвестування 

у технології, що сприяють запобіганню зміні клімату

Політичний діалог є важливим аспектом; покращення законодавчої 

бази, політики та стандартів задля зміцнення процесу трансферу 

технологій

Дворічна програма допомоги Уряду України у питаннях екодизайну та 

введення елементів енергоефективності до процесу державних 

закупівель
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Конкретні цілі Проекту «FINTECC Україна –

Політичний діалог»

Надання допомоги Уряду України у наближенні українського 

законодавства до вимог Директиви щодо екодизайну шляхом:

• Проведення оцінки поточного стану та прогалин у реалізації 

Україною вимог Директиви щодо екодизайну та надання 

рекомендацій щодо необхідних заходів із внесення змін у 

законодавчі та нормативні акти з метою забезпечення успішного 

завершення імплементації вимог Директиви щодо екодизайну; 

• Надання допомоги Держенергоефективності шляхом написання 

текстів законодавчих актів та технічних регламентів щодо 

пріоритетних груп продуктів та надання допомоги 

Держенергоефективності у процесі погодження Міністерствами та 

прийнятті урядом законодавчих та пріоритетних нормативних актів; 

• Надання допомоги Міністерству економічного розвитку у включенні

критеріїв енергоефективності у систему державних закупівель

ProZorro, якою користуються центральні органи державної влади. 
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Вплив мінімальних стандартів (екодизайну) на ситуацію 
на ринку
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Звіт «Аналіз політики та рекомендації»

 Надана оцінка поточного стану

та прогалин у імплементації 

Україною Директиви щодо 

екодизайну

 Надані рекомендації щодо 

заходів на рівні законодавчої 

та нормативної бази та інших,

необхідних для успішного 

завершення імплементації 

Директиви щодо екодизайну

 Доопрацьований план робіт

щодо рекомендованих заходів 

на рівні законодавчої та 

нормативної бази та інших,

необхідних для успішного 

завершення імплементації 

Директиви щодо екодизайну
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Пріоритетні групи продуктів щодо екодизайну

Існуючі 
пріоритети 
Агентства

Постанови 
уряду

Технології 

протидії

зміні клімату 

Енерго-

збереження

Технічна складність

та важкість 

впровадження

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

ЕлектродвигуниТрансформатори Вентилятори Освітлення Водяні насоси
Циркуляційні 

насоси

Бізнес

та інвестиції
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План роботи за Проектом – екодизайн

липень

Створити 
МРГ та 

ТКГ.
Виконати 
перший

АВВ щодо 
групи 

продуктів 
«трансфо

рматори»

серпень

Виконати 
АВВ для груп 

продуктів 
«електродвиг

уни та 
освітлення»

вересень

Представити перші 
результати

порівняльного 
аналізу ТКГ та 

надати консультації 
з вимог до 

екодизайну.  
Виконати АВВ для 
груп, що лишилися. 

Написати текст 
Постанови. 

жовтень

Подати перший 
проект тексту 
Постанови на 

розгляд МРГ та
останні AВВ на 
розгляд ТКГ і 

надати
консультації 
щодо вимог 
екодизайну

листопад

Подати остаточний 
проект Постанови на 

розгляд МРГ та 
перший проект ТР на 

групи продуктів на 
розгляд ТКГ

грудень–
лютий

Підготувати ТР 
на групи 

продуктів, що 
лишилися 

неохопленими, 
та подати на 
розгляд МРГ 

та ТКГ

АВВ – аналіз витрат та вигод; ТКГ – технічна консультативна група, МРГ – міжміністерська робоча група 
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Транспонування регламентів щодо 
екодизайну груп продуктів: Регламент 
Європейської Комісії №1194/2012 щодо 
екодизайну ламп спрямованого світла

Представлення Регламенту
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Регламент Комісії (ЄС) № 1194/2012 щодо екодизайну

ламп спрямованого світла

• До сфери застосування підпадають лампи

спрямованого світла*, світлодіодні лампи і 

пов'язане з ними обладнання

• Індекс енергоефективності

EEI = Pскориг./Pвихідн.

• Мінімальні вимоги до енергоефективності:

Рівень 1 (2013 р.): індекс енергоефективності 

(EEI) дорівнює 0,5 – 1,75 залежно від типу 

лампи та світлового потоку (тобто, чим 

більше люменів, тим вище EEI)

Рівень 2 (2014 р.): EEI = 0,5 – 1,75 тільки 

залежно від типу лампи

Рівень 3 (2016 р.): EEI = 0,2 – 0,95 тільки 

залежно від типу лампи

*Лампа спрямованого світла - лампа із 

щонайменше 80% світлового потоку в тілесному 

куті π sr (що відповідає конусу з кутом 120°)
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Регламент Комісії (ЄС) № 1194/2012 щодо екодизайну

ламп спрямованого світла

У Регламенті визначені :

• мінімальні стандарти енергоефективності для ламп та пускорегулюючої апаратури 

• вимоги до функціональності (коефіцієнт виживаності лампи, коефіцієнт зниження 

світлового потоку,  кількість циклів перемикання, час початку роботи лампи, час 

розігріву ламп, тощо)

• вимоги до інформації про продукт

• вимоги до технічної документації 

• вимоги до методів вимірювання та розрахунку

• вимоги до процедури верифікації

• випробування одного зразку кожної моделі відповідно до специфікацій

• перевірка технічної документації

• Результати повинні відповідати встановленим критеріям 

• орієнтовні критерії для порівняння за найкращою технологією, доступною на ринку

(EEI - 0.16). (Зауважимо, що EEI у 2016 р. становить 0,07, для підрахунків використали 

світлодіодні лампи Philips, що дають 200 люменів світлового потоку на один Вт)
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Регламент Комісії (ЄС) № 1194/2012 щодо екодизайну

ламп спрямованого світла

Регламент встановлює:
• Мінімальні стандарти енергоефективності для ламп розжарювання мережевої 

напруги (лампи загального призначення та галогенні лампи мережевої напруги), 

інших ламп розжарювання (низьковольтні галогенні лампи), високорозрядних ламп 

та інших ламп (здебільшого світлодіодні).  

• Вимоги Етапу 1 встановлені для ламп розжарювання залежно від світлового потоку 

лампи у люменах.
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Регламент Комісії (ЄС) № 1194/2012 щодо екодизайну

ламп спрямованого світла

Регламент встановлює:
• Функціональні вимоги для ламп розжарювання мережевої напруги (лампи 

загального призначення та галогенні лампи мережевої напруги), інших ламп 

розжарювання (низьковольтні галогенні лампи), високорозрядних ламп та інших ламп

(здебільшого світлодіодні).  

• Більшість функціональних вимог застосовується з Етапу 1, якщо не зазначено інше.

• Дуже вірогідно, що запровадження функціональних вимог на додаток до мінімальних 

стандартів прибере з ринку лампи низької якості всіх типів, включаючи світлодіодні.  
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Регламент Комісії (ЄС) № 1194/2012 щодо екодизайну

ламп спрямованого світла

• Перелічені типи ламп, до яких 

Регламент не застосовується.

• Світлодіодні модулі звільнені від 

вимог Регламенту, якщо вони 

продаються у складі світильників, 

що розміщуються на ринку у 

кількості менш, ніж 200 шт. на рік.

• Лампи спеціального 

призначення звільнені від вимог 

до екодизайну, але повинні 

відповідати вимогам до 

інформації про продукт.

Лампи спеціального призначення:

• основним призначенням яких не є 

освітлення (напр., для захвату 

зображення, нагрівання, 

сигнальні, для хімічних або 

біологічних процесів);

• де спектральний розподіл світла 

призначений для зміни 

зовнішнього вигляду освітлюваної 

сцени (напр., освітлення викладки 

товару, студії або театру)

• освітлення у надзвичайних 

ситуаціях

• Продукція освітлення для роботи 

при екстремальних температурах

(-20°C або +50°C) або в умовах 

вібрації
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Транспонування регламентів щодо 
екодизайну груп продуктів: Регламент 
Європейської Комісії №1194/2012 щодо 
екодизайну ламп спрямованого світла

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

• АВВ є основним компонентом оцінки 

впливу, ключовим елементом при 

розробці політики, яким користується 

Європейська Комісія відповідно до 

Посібника з покращення регулювання.

• В рамках АВВ проводиться оцінка, 

який вплив матимуть різні варіанти 

політики, щоб відповідальні за це 

особи прийняли такий варіант, який 

дозволить досягти встановлених цілей 

за найменших витрат та забезпечити 

успішність реалізації політики.

• До оцінки витрат та вигоди варіанту 

політики застосовані кількісний та 

якісний підходи разом з кількісним 

аналізом, що представлений, 

наскільки можливо, у грошовому 

виразі.



icfi.com |

Аналіз витрат та вигоди (AВВ): сфера застосування та 

вимоги до даних 

Під час моделювання ми зосередили 

увагу на:

• Продукції з найбільшим потенціалом 

енергозбереження

• Продукції з найбільшим обсягом збуту

• Наявності даних

Вимоги до даних

• Товарні запаси (встановлені продукти) 

або дані щодо збуту

• Дані щодо цін

• Дані щодо витрат на модернізацію

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

середня ефективність, питоме 

енергоспоживання

• Середній час експлуатації та

коефіцієнт завантаження
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності ламп спрямованого світла –

сфера застосування

1. Сектори, яких стосується: Регламент щодо екодизайну ламп 

спрямованого світла стосується ламп, що використовуються у житловому 

та нежитловому секторах. Були підраховані товарні запаси для обох 

секторів.

2. Технології, яких стосується: моделювання здійснено для ламп 

спрямованого світла, у т.ч. ламп загального призначення, галогенних та 

світлодіодних ламп. 

3. Джерела даних: 

• Національна статистика України щодо домогосподарств та середньої 

житлової площі

• Обговорення з технічним комітетом України №137 (лампи та 

обладнання)

• Інститут світла України 

• Звіти ПРООН

• MAXUS International 

* http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/pr/vr_rea_ovpp/vr_rea_ovpp_u/arh_vr_rea_ovpp_u.html 
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності ламп спрямованого світла –

припущення щодо запасів ламп

1. Товарний запас ламп спрямованого світла у житловому секторі підрахований на 

основі:

• Даних домогосподарств (2010 – 2016 рр.) національної статистики України

• Припущення MAXUS International (2013 р.) про використання 13 ламп на одне 

домогосподарство

• Прогнозів темпів зростання кількості домогосподарств на основі лінійної тенденції

• Прогнозів кількості ламп на одне домогосподарство за даними статистики України 

за середньою житловою площею домогосподарства

• Співвідношення ламп спрямованого/неспрямованого світла та співвідношення ламп 

за технологіями у запасах за результатами дискусії у Технічному Комітеті №137 

(лампи та обладнання)

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑇 = 𝐻 𝑥 𝐿𝐻 𝑥 𝐷𝐿𝑎𝑚𝑝𝑠 𝑥 𝑇 𝑇𝑒𝑐ℎ

StockT – товарні запаси у розбивці за технологіями 

H – кількість домогосподарств

LH – кількість ламп на одне домогосподарство

Dlamps – частка ламп спрямованого світла (%)

Ttech – частка технології T (%)



icfi.com |

Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних стандартів

енергоефективності ламп спрямованого світла –

припущення щодо запасів ламп

1. Товарний запас ламп спрямованого світла у нежитловому секторі підрахований на 

основі:

• Даних звіту ПРООН (2013 р.) та оцінок Інституту світла щодо загальних 

запасів ламп в Україні (2014 - 2018 рр.).

• Загального запасу ламп у нежитловому секторі, який підрахували шляхом  

віднімання від загального запасу ламп значення запасу ламп у житловому 

секторі.

• Прогнозу товарного запасу, що ґрунтується на даних Інституту світла.

• Співвідношення ламп спрямованого/неспрямованого світла у запасах та 

розбивки ламп за технологіями за результатами дискусії у Технічному 

Комітеті №137 (лампи та обладнання).

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑇 = (𝑇𝑆 − 𝑅𝑆) 𝑥 𝐷𝐿𝑎𝑚𝑝𝑠 𝑥 𝑇 𝑇𝑒𝑐ℎ

StockT – товарні запаси у розбивці за технологіями 

TS – загальні товарні запаси

RS – запаси у житловому секторі

Dlamps – частка ламп спрямованого світла (%)

Ttech – частка технології T (%)
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних
стандартів енергоефективності ламп спрямованого

світла – дані оцінки запасів
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• Наведені значення запасів 

за сценарієм «без змін»

• Зростання загального 

запасу у зв'язку з 1,7% 

річним зростанням (за 

даними Інституту світла за

2014-2018 рр.)

• Галогенні лампи складають 

лише 1% у запасах

(Інститут світла).

• Лампи загального 

призначення, за оцінками, 

підуть з ринку до 2023 р. 

без запровадження 

політики.
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності ламп спрямованого світла ––

питоме річне споживання електроенергії 

Вхідні параметри для розрахунку питомого річного споживання 

електроенергії:

• Середня номінальна потужність (Вт): номінальна потужність лампи

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

годин експлуатації на рік у розбивці за секторами

• Середній коефіцієнт завантаження (%): враховуються встановлені 

лампи, які не використовуються

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

Сер. електроенергія
на вході Вт
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності ламп спрямованого світла ––

типові параметри ефективності в Україні

Джерело: Інститут світла

• Типові лампи загального 

призначення - на 60 Вт, втім 

у якості середньозваженої 

потужності при збуті ламп 

беремо модель на 70 Вт, 

виходячи з частки цієї 

моделі у обсязі збуту ламп 

загального призначення.

• Розбивка збуту ламп 

загального призначення за 

моделями 

• 40 Вт – 10%

• 60 Вт – 60%

• 100 Вт – 30%

Житловий 

сектор, 

технологія

Сер. 

потуж. 

(Вт)

люмен/ 

Вт

Всього

люмен

загального 

призначення

70 12 840

галогенні 50 15 750

світлодіодні 7 100 700

Нежитловий 

сектор,

технологія

Сер. 

потуж.

(Вт)

люмен/ 

Вт

Всього

люмен

загального 

призначення

70 12 840

галогенні 50 15 750

світлодіодні 12 100 1200
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності ламп спрямованого світла –––

Типова тривалість експлуатації в розбивці за секторами

Джерело: Інститут світла

• Використання у 

житловому секторі, за 

основу береться 4 год. на 

день, 365 днів на рік.

• Використання у 

нежитловому секторі, за 

основу береться 10 год. 

на день, 246 робочих днів 

на рік

Житловий 

сектор, 

технологія

Сер. 

потуж.

(Вт)

Експл. 

(год./

рік)

Коеф.

заван.

(%)

загального 

призначення

70 1 460 0,9

галогенні 50 1 460 0,9

світлодіодні 7 1 460 0,9

Нежитловий 

сектор, 

технологія

Сер. 

потуж.

(Вт)

Експл. 

(год./

рік)

Коеф.

заван.

(%)

загального 

призначення

70 2 460 0,95

галогенні 50 2 460 0,95

світлодіодні 12 2 460 0,95

https://www.calc.ru/kolichestvo-rabochikh-

dney-v-2016-godu.html

https://www.calc.ru/kolichestvo-rabochikh-dney-v-2016-godu.html
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності ламп спрямованого світла –

запропонований термін запровадження

• Термін запровадження – рік, 

з якого виробники повинні 

забезпечити дотримання до 

мінімальних стандартів 

енергоефективності, 

встановлених Регламентом.

• Моделювання проведено 

відповідно до років, що 

зазначені у таблиці.

• За ‘швидким’ сценарієм –

вимоги всіх 3-х рівнів 

запроваджуються з 2019 р.

• За ‘повільним’ сценарієм –

вимоги Рівнів 1 та 2 

запроваджуються у 2019 р., 

вимоги Рівня 3 – у 2020 р.

ЄС швидкий повільний

Рівень 1 2013 р.

Рівень 2 2014 р. 2019 р.

Рівень 3 2016 р. 2019 р. 2020 р.

Примітка: На Рівні 1 передбачається 

відмова від усіх 100 Вт ламп 

загального призначення. На Рівні 2 

передбачається відмова від усіх ламп 

розжарювання, що лишилися. На ринку 

лишаються тільки світлодіодні лампи

відповідно до моделі. При таких 

припущеннях, вимоги Рівня 3 не 

спричинять додаткового впливу.
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності ламп спрямованого світла ––

оцінка витрат
• Роздрібні ціни розраховані 

Інститутом світла

• Витрати на запровадження 

політики ґрунтуються на 

обсягу збуту світлодіодних

ламп у зв'язку з 

встановленням вимог до 

екодизайну

• Розраховується відніманням 

обсягу збуту світлодіодних

ламп за сценарієм «без змін» 

від обсягу їхнього збуту за 

сценарієм запровадження 

політики

Житловий 

сектор, 

технологія

Сер. 

потуж.

(Вт)

Ціна 

(грн., 

2016 р.)

загального 

призначення

70 13

галогенні 50 42

світлодіодні 7 100

Нежитловий 

сектор, 

технологія

Сер. 

потуж.

(Вт)

Ціна 

(грн., 

2016 р.)

загального 

призначення

70 13

галогенні 50 42

світлодіодні 12 170

Джерело: Інститут світла

Річні витрати = ціна𝐿𝐸𝐷 𝑥 збут𝐿𝐸𝐷
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності ламп спрямованого світла –

падіння цін на лампи

• За період 2012 – 2016 рр. ціна на 

світлодіодні лампи спрямованого 

світла у світі впала на 67%.

• На графіку справа 

проілюстровано падіння цін з  

€25 у 2012 р. до €5 у 2016 у 

Німеччині – найбільш економічно 

розвиненій країні ЄС.

• Очікується, що падіння цін 

триватиме, але з часом криві цін 

зробляться прямішими.  

• У моделі 2 сценарії витрат:

• Постійна ціна з часом

• Ціна знижується згідно з

прогнозами Департаменту 

енергетики США (DOE)

Джерело: CLASP, 2016

Зниження цін у перерахунку на рік* 

дані Департаменту енергетики США
2014 – 2015 рр.: 29,5% за рік

2016 – 2020 рр.: 8,3% за рік

2020 – 2030 рр.: 1,8% за рік

*http://www.energy.gov/eere/ssl/downloads/energy-savings-

forecast-solid-state-lighting-general-illumination-applications



icfi.com |

Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних

стандартів енергоефективності ламп спрямованого

світла – оцінка вигоди

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

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

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

середньозважене значення тарифу з урахуванням кількості підприємств-споживачів 

електроенергії кожного класу напруги.  

Вигода полягає у

1. енергозбереженні у зв'язку з встановленням ламп спрямованого 

світла, що відповідають вимогам до екодизайну.

Вигоду можливо представити у грошовому виразі, скориставшись 

середньою ціною за кВт*год електроенергії за середньозваженим 

тарифом для населення та для підприємств з урахуванням їхніх 

часток у обсязі енергозбереження (1,501 грн/кВт*год)*. 

Вигода у грошовому виразі одиниця

Обсяг енергозбереження (за рахунок 

зменшення втрат електроенергії) 

грн./кВт*год
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Аналіз витрат та вигоди: встановлення мінімальних стандартів

енергоефективності ламп спрямованого світла – результати 

аналізу з урахуванням та без урахування падіння цін на 

світлодіодні лампи

Вигода: співвідношення до 

витрат

1,5:1 (без урахування падіння цін)

2,1:1 (з урахування падіння цін)

• На кожну 1 грн. витрат на 

запровадження мін. стандартів 

повернеться від 1,4 до 2,6 грн.

• Припускаємо, що витрати 

виробників будуть перекладені 

на плечі споживачів 

• Витрати та вигода

дисконтуються за обліковою 

ставкою НБУ: 15%

• До кошторису витрат включена вся вартість початкових 

капіталовкладень, проте значення вигоди подається лише до 2030 р. 

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

адже строк експлуатації світлодіодних ламп складає до 20 років. 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИТРАТ Без урахування 

зниження цін на 

LED лампи (грн.)

З урахуванням 

зниження цін на 

LED лампи (UAH)

Орієнтовна вартість для 

виробників 0,00 0,00

Орієнтовна вартість для 

споживачів продуктів 1 965 965 000,00 1 377 324 000,00

ВСЬОГО 1 965 965 000,00 1 377 324 000,00

Всього витрат (млн. грн.) 1 966,00 1 377,00

Середньорічні витрати (млн. грн.)
299,00 209,00

ЗАГАЛЬНА ВИГОДА Без урахування 

зниження цін на 

LED лампи (грн.)

З урахуванням 

зниження цін на 

LED лампи (UAH)

Обсяг енергозбереження (чистий) 3 009 076 000,00 3 009 076 000,00

ВСЬОГО 3 009 076 000,00 3 009 076 000,00

Сукупна вигода  (млн. грн.) 3 009 3 009

Середньорічна вигода (млн. грн.) 457,00 457,00
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Рекомендації



icfi.com |

Рекомендації

• Ефективність LED ламп продовжить зростати, а ціни на них - падати.

• Запровадження політики екодизайну продукту може вплинути на час 

переходу на світлодіодні лампи.

• Різниці в обсязі енергозбереження між ‘швидким’ та ‘повільним’ сценаріями

немає.

• Рекомендується запровадити в Україні Регламент ЄС №1194/2012 щодо 

екодизайну ламп спрямованого світла за «швидким» сценарієм з 

набранням чинності вимогами всіх трьох Рівнів у 2019 р.

• Вигода переважає витрати, демонструючи доцільність запровадження 

регулювання енергоефективності ламп спрямованого світла.

• Аналіз чутливості витрат на модернізацію демонструє, що рекомендація є 

обґрунтованою.
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Дякуємо за увагу !

Марк Аллінгтон

Керівник Проекту

Mark.Allington@icfi.com  

Вольфганг Луц

Керівник групи експертів

wflutz@energy-strategies.org 

Том Лок

Керівник групи міжнародних експертів з екодизайну

Tom.lock@icfi.com 

Томас Рамссон

Старший міжнародний експерт з економіки

Thomas.Ramsson@icfi.com 

Анатолій Чернявський

Керівник групи українських експертів з екодизайну

canatoliy@mail.ru
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