Енергетичне маркування
в Україні
Починаючи з 2002 р. в Україні діє низка державних

Какие еще существуют
образцы маркировки
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стандартів з енергетичного маркування (ДСТУ). Проте,
Цей знак означає, що продукт
пройшов незалежну перевірку і
відповідає суворим екологічним
критеріям (які враховують не тільки
споживання енергії), що робить
такий продукт одним із найкращих
в його класі.

оскільки часто енергетичне маркування продукції
відсутнє, найближчим часом в Україні будуть введені
обов’язкові європейські норми.
Введення

енергетичного

маркування ЄС є одним із
зобов’язань України в рамках
співробітництва з міжнарод-
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ною організацією «Енергетичне співтовариство».

В результаті буде введене енергетичне маркування
зразка ЄС для всіх перерахованих вище електроприладів.

Ця мітка використовується тільки
для маркування оргтехніки і показує, що продукт відповідає найвищим стандартам енергоефективності, встановленим ЄС.

Придбання товарів з високим рейтингом енергоефективності дозволяє кожному з нас економити енергію та
гроші, а також робити свій посильний внесок у захист
навколишнього середовища.

Де знайти енергетичне
маркування
У найближчому майбутньому вся побутова техніка, яка
продається в магазинах України або за допомогою
Інтернету, обов’язково повинна буде містити енергетичне маркування.

Цю публікацію підготовлено за підтримки Європейської Комісії. Повну
відповідальність за публікацію несе Консорціум – виконавець проекту
«Технічний секретаріат INOGATE», що фінансується ЄС, - Ramboll
Данія, EIR Development Partners Ltd., The British Standards Institution,
LDK Consultants S.A., MVV decon GmbH, ICF International, Statistics
Denmark, Energy Institute HrvojePožar. Жодною мірою ця публікація не
може розглядатися як така, що відображає думку Європейського Союзу.

ПРОГРАМА ФІНАНСУЄТЬСЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Що таке
енергетичне
маркування?
Або...як економити
гроші на споживанні
енергії!

Що таке енергетичне
маркування ЄС?

Енергетичне маркування
ЄС містить такі дані:

Енергетичне маркування Європейського Союзу (ЄС)

Назву постачальника або торгівельної марки.

інформує

Модель обладнання.

покупця

про

енергетичну

ефективність

продукту. Кольорові стрілки використовуються для того,

Рівень енергоефективності обладнання.

щоб відрізняти високоефективні продукти від

Додаткову інформацію:

менш

ефективних.
Наприклад, стрілка

“A+++”,

що вказує на темно-зелений
колір маркування, повідомляє, що цей товар відноситься до рейтингу продуктів, які споживають менше
енергії,

і

допоможе

вам

скоротити витрати на електричну енергію та викиди
парникових газів в атмосферу. Всього декілька років
тому

найвищою

Річний обсяг
електроенергії,
що споживає продукт
Рівень шуму
(чим нижчий цей показник,
тим тихіше працює прилад)
Об’єм камери для зберігання
продуктів (якщо йдеться
про холодильники)

відміткою

завжди була 'A', але оскільки
прогрес не стоїть на місці,

Об’єм морозильної
камери

Які товари маркуються?

Холодильники та
морозильні камери

Пральні машини

Електричні сушарки

Посудомийні машини

Лампи

тепер це 'A+++'.
Крім енергетичної ефективності продукту маркування
містить багато іншої цікавої та корисної інформації.
Наприклад, середнє річне споживання електроенергії в
кіловат-годинах (кВт·г) дозволяє порівняти різні моделі.
Чим нижчий цей показник, тим менше енергії споживатиме прилад, і, значить, буде економити більше грошей.
Фактична економія залежатиме, звичайно, від того, як
ви використовуєте обладнання і скільки ви сплачуєте за
електроенергію.

Тривалість стандартного
прання і вага білизни
(для пральних машин)
Річний обсяг води,
що споживає продукт,
і якість віджиму
(для пральних машин)
Весь перелік інформації, яка має бути відображена на
маркуванні, суворо регламентований європейським
законодавством.
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