ЗАКОН УКРАЇНИ
від 22.06.2017
№ 2118-VIII
Про енергетичну ефективність будівель
Враховуючи досвід європейських країн, Законом визначено основні
заходи із підвищення енергетичної ефективності будівель та, що важливо,
інструменти їх фінансування. Також планується реалізація національних
планів збільшення кількості будівель з близьким до нульового споживанням
енергії.
Закон
передбачає
запровадження
сертифікації
енергетичної
ефективності будівель. В сертифікатах зазначатимуться дані про
енергоспоживання будівлі та рекомендації щодо підвищення рівня
енергоефективності в ній. Завдяки цьому власники або покупці будинків чи
квартир володітимуть актуальною інформацією про енергетичні
характеристики будівель.
Обов'язковій сертифікації енергоефективності підлягають:
 об'єкти будівництва, будівель і частин будівель, що здаються в
оренду на термін понад рік;
 будівлі з опалювальною площею понад 250 кв. м, у яких розташовані
державні органи і здійсюється прийом громадян;
 будівлі, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається
державна підтримка і яка спрямована на досягнення класу
енергоефективності будівлі не нижче мінімальних вимог.
Положення законопроекту не поширюються на об'єкти:
 культурної спадщини;
 будівлі промислового і сільськогосподарського призначення;
 об'єкти енергетики, транспорту, зв'язку та оборони;
 складські приміщення;
 культові споруди (наприклад, церкви);
 тимчасові
споруди,
зокрема
призначені
для
здійснення
підприємницької діяльності, а також на окремо розташовані будинки з
опалювальною площею менше 50 кв. м;
 індивідуальні будинки.

При цьому, слід зазначити, що остання категорія підлягатиме
сертифікації у випадках отримання державної підтримки на здійснення
термомодернізації або сертифікації за бажанням власника.
Сертифікація буде виконуватися на договірних засадах із метою
визначення фактичних показників енергоефективності будівель і оцінки їх
відповідності мінімальним вимогам до енергоефективності, які будуть
встановлюватися Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства. Їх перегляд буде здійснюватися раз на
п'ять років.
Виготовлення енергетичного сертифікату будівлі по об'єкту
будівництва покладається на замовника будівництва до прийняття такого
об'єкта в експлуатацію. Термін дії документу становитиме 10 років.
Також відповідно до Закону буде створено відкриті бази даних
енергетичних сертифікатів будівель, звітів про результати обстеження
інженерних систем будівель. Вестиметься і перелік атестованих
енергоаудиторів.
В цілому Закон запроваджує механізм стимулювання підвищення рівня
енергоефективності у будівлях, а також передбачає відповідальність за це.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19

