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Вимоги до екодизайну Продукти, що не відповідають вимогам

Екологічні 
показники

Що таке екодизайн 
і чому він необхідний 

в Україні?

Як екодизайн може вплинути на 
рахунки на оплату електроенергії в 
Україні?

Коли екодизайн може бути 
впроваджений в Україні?

Яким ще чином екодизайн може 
допомогти громадянам ЄС?

Державне агентство України з енергоефективності та 
енергозбереження України розпочало роботу з 
прийняття вимог екодизайну до низки побутових 
приладів. У майбутньому буде оцінено їх вплив на 
навколишнє середовище і на рахунки, які отримують 
побутові споживачі, на оплату електроенергії.

За нещодавнім дослідженням ЄС, заходи з екодизайну 
та енергетичного маркування можуть знизити залеж-
ність ЄС від імпорту природного газу та вугілля, відпо-
відно, на 23% і 37%. 
Враховуючи, що енергетична залежність є важливим 
питанням для України, екодизайн разом із енергетич-
ним маркуванням може сприяти підвищенню рівня 
енергетичної безпеки України. 

Відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, 
до листопаду 2017 р. Україна має перенести до 
національного законодавства Рамкову директиву ЄС і 8 
окремих регламентів з екодизайну. Станом на жовтень 
2015 р., Україна впровадила вимоги енергетичного 
маркування для наступних продуктів:

холодильники;
пральні машини;
лампочки;
посудомийні машини.

Ця публікація підготовлена за сприяння ЄС. За зміст 

публікації виключну відповідальність несе консорціум, 

який реалізує проект «Технічний секретаріат INOGATE і 

комплексна програма на підтримку Бакинської ініціативи 

та енергетичних цілей Східного партнерства», що 

фінансується ЄС, а само: Ramboll Denmark A/S, EIR Global 

sprl, the British Standards Institution, LDK Consultants S.A., 

MVV decon GmbH, ICF International, Statistics Denmark та 

Energy Institute Hrvoje Požar – і в жодному разі не може 

розглядатись як точка зору Європейського Союзу.

Східно-Європейський регіональний
Координаційний офіс

вул. Кудрявська 26/28, Київ 04053, Україна
Телефон: +380 44 230 2754
Факс: +380 44 230 2753
Адреса ел. пошти: 
secretariat.kiev@inogate.org

Відвідайте наш веб-сайт:
www.inogate.org

Програма фінансується Європейським Союзом

Програма, що фінансується
Європейским Союзом



Як працює екодизайн? Чи стосується екодизайн лише 
енергоспоживання?

Як дізнатись, що товар відповідає 
вимогам екодизайну в ЄС?

Чи може екодизайн дійсно впливати 
на рахунки на оплату енергії?

Який зв’язок між екодизайном та 
енергетичним маркуванням? 

На яку продукцію поширюється 
екодизайн? 

Кожний громадян знає, що імпорт, виробництво або 
продаж продуктів харчування, які шкодять здоров’ю 
людини, заборонені державою. Держава встановлює 
мінімальні стандарти з метою захисту здоров’я людей. 
Принцип роботи екодизайну подібний: 
екодизайн встановлює 
мінімальні енерге-
тичні та екологічні 
параметри, які 
мають застосову-
ватись до всієї 
продукції конкретної 
категорії і захищати 
як людей, так і навко-
лишнє середовище.
Відповідно до вимог екодизайну забороняється розмі-
щувати на ринку неефективне обладнання, таке як 
холодильники або пральні машини з високим рівнем 
споживання енергії, в результаті чого громадяни 
отримують захист від придбання обладнання, яке 
споживатиме багато енергії та збільшить їх рахунки за 
енергію або іншим чином нашкодить навколишньому 
середовищу.

Окрім енергоспоживання екодизайн охоплює багато 
екологічних аспектів товарів. Наприклад:

споживання води для посудомийних та 
пральних машин;
зміст шкідливих речовин, таких як ртуть, 
у лампочках;
викиди забруднювачів повітря від котлів;
вторинні викиди пилу від пилососів.

В якості доказу відповідності виробник 
або імпортер має розмістити знак «CE» 
на своїй продукції.  

Екодизайн забороняє розміщення на ринку неефектив-
них товарів, а енергетичне маркування інформує грома-
дян про енергоефективність товарів. Ці два інструменти 
працюють спільно: екодизайн прибирає неефективні 
товари з ринку, а енергетичне маркування рухає ринок 
до більш енергоефективних товарів.

Наприклад, як показано на діаграмі на титульній сторін-
ці, найбільш енергоефективна пральна машина на ринку 
має позначку «A+++». Водночас, в 2011 р. в ЄС було 
заборонено продаж пральних машин категорії «B», а в 
2013 р. – категорії «А». Таким чином, на ринку ЄС зараз 
можна знайти пральні машини лише підкатегорій «A+», 
«A++» та «A+++».

За нещодавнім дослідженням ЄС, заходи з екодизайну 
та енергетичного маркування можуть допомогти 
домашнім господарствам економити 100 млрд. євро на 
рік до 2020 року через зменшення рахунків за 
комунальні послуги.

Екодизайн в ЄС поширюється на широке коло товарів: 
холодильники, пральні машини, кондиціонери, комп’ю-
тери, лампочки, телевізори та на багато інших товарів. 

В ЄС вимоги екодизайну застосовуються до більше ніж 
20 категорій товарів, і кількість категорій щорічно 
зростає.

Екодизайн є політичним інструментом, за допомогою 
якого з ринку прибираються товари з найгіршими 
енергетичними та екологічними характеристиками. 

Поступово ці вимоги стають жорсткішими, щоб і надалі 
підвищувати рівень енергозбереження і зменшувати 
негативний вплив на навколишнє середовище.

Джерело: http://www.coolproducts.eu 


