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Адаптація національної системи енергетичного маркування та екодизайну 

електричних джерел світла до вимог міжнародного законодавства 

 

Анотація. В статті проведений аналіз європейського законодавства у сфері стандартів 

та маркування електричних джерел світла та проаналізовано рівень адаптації національної 

системи енергетичного маркування та екодизайну до вимог міжнародного законодавства, 

розглянуті стимули від впровадження системи енергетичного маркування електрообладнання 

в Україні, запропоновано перелік заходів, щодо вдосконалення законодавчої та нормативно-

правової бази України у сфері енергетичного маркування електричних джерел світла. 
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Технічний Регламент. 

Адаптация национальной системы энергетической маркировки и экодизайна 

электрических источников света к требованиям международного законодательства 

 

Аннотация. В статье проведен анализ европейского законодательства в области 

стандартов и маркировки электрических источников света и проанализирован уровень 

адаптации национальной системы энергетической маркировки и экодизайна к требованиям 

международного законодательства, рассмотрены стимулы для внедрения системы 

энергетической маркировки электрооборудования в Украине, предложен перечень 

мероприятий по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы Украины 

в сфере  энергетической маркировки электрических источников света. 
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Adaptation of the national energy labelling and ecological design of electric light 

sources required by international law 

 

Summary. In the article there was realized the analysis of European legislation on standards 

and labeling of the electric light sources and was analyzed the level of adaptation of the national 

energy labeling system and ecological design by international law. There was considered the 

incentives of the introduction energy labeling system of the electrical equipment in Ukraine, was 

proposed the list of actives about improvement legal and regulatory legal framework of Ukraine in 

the energy labeling electric light sources. 
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Вступ 

 

Проблема енергозбереження стала однією з найактуальніших проблем на сучасному 

етапі розвитку енергетики багатьох країн. 

В даний час енергозбереження є одним з найважливіших показників цивілізованості 

будь-якого підприємства, організації та держави в цілому. У країнах Євросоюзу 

енергозберігаючі технології отримали широке розповсюдження. 

Вимоги до енергоефективності, її маркування та інформування споживача закріплені 

в Директивах, інших законодавчих актах ЄС та відображені у номенклатурі стандартів. 

Зниження споживання енергії в усіх сферах народного господарства залишається одним з 

найголовніших завдань і для нашої країни [1]. 

 

Енергетичне маркування: суть, призначення 

 

Для підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження в ряді сегментів 

енергоспоживання використовуються спеціальні механізми, які одержали назви 

енергомаркувань (маркувань, етикеток, класів енергоспоживання, label, labeling). 

Суть маркування енергоефективності полягає в тому, що на основі аналізування та 

оцінювання енергоспоживання в групі продуктів кожному з них присвоюється певний індекс 

енергоефективності, що фіксується в технічній документації. Крім того, цей індекс 

наноситься на виріб у вигляді яскравої етикетки. 

Маркування енергоефективності, з одного боку, запобігає появі на ринку пристроїв, 

питоме енергоспоживання яких занадто велике, з іншого - стимулює виробництво нових 

видів продукції та послуг, що сприяють підвищенню енергоефективності економіки в цілому 

[2]. 

Стандарти енергоефективності та маркування (етикеток) представляють собою набір 

процедур і положень, що визначають мінімальні вимоги до енергетичних характеристик 

промислових товарів і забезпечення їх маркуваннями із зазначенням таких енергетичних 

характеристик. 

 

Система енергетичного маркування: застосування етикетки при регулюванні 

енергоефективності 

 

Згідно з Директивою Комісії 98/11/ЕС від 28.01.1998 про запровадження Директиви 

Ради 92/75/ЕЕС стосовно маркування енергоспоживання на побутових лампах [3] система 

енергетичного маркування включає в себе 7 класів від А (найбільш енергоефективні 

прилади) до G (найменш енергоефективні). До кожного приладу для інформування 

споживачів додається етикетка енергетичної ефективності, в якій вказаний клас 

енергоефективності конкретного приладу. Енергетичне маркування стало неоціненним 

джерелом інформації для покупців, які стали віддавати перевагу приладам, що економлять 

енергію. У свою чергу виробники побутової техніки вищих класів енергоефективності 

отримують в Євросоюзі значні преференції - їхня продукція має суттєві конкурентні 

переваги. Як наслідок, неухильно росте число моделей і частка продаваної техніки вищих 

класів енергоефективності. 

Вид енергетичної етикетки для ламп зображений на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Вид енергетичної етикетки для електричних джерел світла 

 

Аналіз європейського законодавства у сфері стандартів та маркування джерел 

світла 

 

Енергетичне маркування побутових ламп передбачене постановою 98/11/EC 

відповідно до Рамкової директиви EC з енергетичної маркування 92/75/EC і відноситься до 

всіх побутових електричних ламп, живлення на які подається безпосередньо від мережі 

(лампи розжарювання і вбудовані компактні люмінесцентні лампи), і до побутових 

люмінесцентних ламп (у тому числі лінійні і невбудовані компактні люмінесцентні лампи), 

навіть коли вони не призначені для застосування в побуті. Виняток становлять [3]: 

a) лампи зі світловим потоком понад 6500 лм, 

b) лампи із потужністю менше 4 Вт, 

c) дзеркальні лампи, 

d) лампи, що живляться, головним чином, від інших джерел живлення, наприклад, від 

батарейок, 

e) лампи, спочатку не призначені для випускання світла у видимому діапазоні, 

f) лампи у виробах, основним призначенням яких не є освітлення. 

На маркуванні необхідно приводити наступну інформацію [3]: 

I. Клас енергоефективності лампи 

II. Світловий потік лампи в лм 

III. Споживана потужність (у ватах) лампи 

IV. Середній номінальний термін служби лампи в годинах. 

 

В даний час, відповідно до європейської Директиви про енергоспоживаючі прилади 
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2005/32/EC, вводять мінімальні стандарти енергоефективності (MEPS) для освітлювальних 

пристроїв і охоплюють: 

1. Ненаправлені побутові освітлювальні прилади відповідно до Регламенту 

Єврокомісії № 244/2009, 

2. Освітлювальні пристрої комерційного сектора (офісне та вуличне освітлювальне 

обладнання) відповідно до Регламенту Єврокомісії № 245/2009. 

Законодавство у сфері спрямованих освітлювальних пристроїв (побутових і 

комерційних) розробляється відповідно до постанов Директиви про енергоспоживаючі 

прилади 2005/32/EC [4]. 

Вимоги Регламенту № 244/2009 для ненапрямлених побутових освітлювальних 

приладів поділяються на три окремих категорії: 

1. Мінімальні стандарти світлової віддачі для ламп, що реалізуються на ринку: 

величини світлової віддачі виражаються у вигляді максимальної номінальної потужності 

(Pmax) для заданого номінального світлового потоку (Φ) відповідно до класів енергетичної 

ефективності для ламп, передбаченими законодавством ЄС з енергетичного маркування. 

2. Вимоги до функціональних характеристик: для всіх ламп, крім світлодіодних, 

наводяться термін служби, стабільність світлового потоку, цикли включення, час включення, 

час розігріву, частота відмов і коефіцієнт потужності. Для компактних люмінесцентних ламп 

наводяться додаткові вимоги по УФ випромінювання, коефіцієнт безвідмовної роботи ламп і 

світловіддача. 

3. Вимоги до інформації про пристрій: визначають мінімальну інформацію для 

споживачів, яка повинна бути відображена на упаковці виробу і знаходитися у відкритому 

доступі інтернет-сайтах. В даному випадку законодавство носить недирективний характер, 

тобто виробникам дозволено доносити необхідну інформацію в своєму власному стилі. 

Регламент також поширюється на процедури контролю, стандарти випробувань та 

контрольні показники. 

У Регламенті встановлено, що технологією з найкращими експлуатаційними 

показниками на ринку є КЛЛ з наступними характеристиками [5]: 

1. Світлова віддача лампи - 69 лм / Вт, 

2. Вимоги до функціональних характеристик - відповідно до таблиці 1, 

3. Вміст ртуті - не більше 1,23 мг. 

Таблиця 1 Контрольні вимоги до функціональних характеристик 

Функціональні характеристики Вимоги 

Номінальний термін служби лампи 20000 годин 

Стабільність світлового потоку 90% при номінальному терміні служби 

лампи 

Число циклів включення 1000000 

Час включення <0,1 секунди 

Час розігріву лампи до 80% від 

номінального світлового потоку 

15 з або 4 с для спеціальних комбінованих 

КЛЛ / галогенних ламп 

Коефіцієнт потужності лампи 0,95 

 

Регламент Єврокомісії № 245/2009 для освітлювальних приладів комерційного сектора 

відноситься до люмінесцентних ламп без вбудованого пускорегулюючого апарату (ПРА), 

розрядним лампам високої інтенсивності (HID) і до ПРА та освітлювальних пристроїв, від 

яких можуть працювати такі лампи, навіть якщо вони вбудовані в інші енергоспоживаючі 

пристрої. Виняток становлять джерела небілого світла (крім натрієвих ламп високого тиску), 
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лампи спрямованого світла і деякі спеціальні лампи. 

У Регламенті поліпшені показники енергоефективності та робочі параметри ламп, ПРА 

і освітлювальних пристроїв для комерційного сектора, а також розширено обсяг інформації, 

що надається разом з цими виробами, що полегшить прийняття рішень про купівлю на 

підставі більш докладної інформації [6]. 

Прийнята в 2005 році Директива ЄС 2005/32, встановила вимоги, що стосуються 

екологічної конструкції енергоспоживаючої продукції. Відповідно до неї виробники такої 

продукції зобов'язані вживати заходів для зменшення споживання енергії та інших 

негативних впливів на навколишнє середовище на всіх стадіях життєвого циклу продукції 

(рисунок 2). Цей підхід отримав назву «екодизайн». 

 
Рисунок 2 – Аналіз життєвого циклу продукції 

Для кожного етапу життєвого циклу продукції (визначення сировини і матеріалу, 

проектування, виробництво, упаковка, транспортування, реалізація, встановлення, 

використання, обслуговування, утилізація) екологічні аспекти повинні бути оцінені за 

такими параметрами, встановленими Директивою: 

- Очікувана витрата сировини, матеріалів, енергії та інших ресурсів; 

- Очікувані викиди в атмосферу, воду або грунт; 

- Забруднення через фізичні фактори середовища, такі як шум, вібрація, 

випромінювання, електромагнітні поля; 

- Можливість для повторного використання, рециркуляції та утилізації матеріалів та 

енергії. 

При цьому існуючі вимоги до маркування продукції етикеткою енергетичної 

ефективності, а також добровільне нанесення екологічної етикетки, має продовжувати 

застосовуватися поряд з вимогами, встановленими Регламентами по екодизайну [7]. 

 

5. Нормативна база забезпечення вимог національного законодавства до 

енергетичного маркування електричних джерел світла 

 

Забезпечення функціонування системи енергетичного маркування електрообладнання 

побутового призначення, згідно з Указом Президента України від 13.04.11 № 462/2011 «Про 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України», покладено на 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Одним із основних 

напрямів роботи Держенергоефективності є розроблення технічних регламентів у сфері 
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енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення та 

енергоефективності.  

Відповідальність за застосування Технічного регламенту та контроль за дотриманням 

його вимог покладено на Національне агентство з питань забезпечення ефективного 

використання енергетичних ресурсів, згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів 

України № 5 від 06.01.2010 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного 

маркування електрообладнання побутового призначення». Відповідальними за виконання 

Плану заходів із застосування Технічного регламенту також визначено Міністерство 

промислової політики України (зараз - Державне агентство України з управління 

державними корпоративними правами та майном) та Держспоживстандарт України (зараз - 

Державна служба технічного регулювання України).  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 573 від 01.06.2011 «Про 

затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» 

органом ринкового нагляду за виконанням постанови Кабінету Міністрів України № 5 від 

06.01.2010 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування 

електрообладнання побутового призначення» є Держспоживінспекція. 

Адаптація законодавства в сфері технічного регулювання здійснюється шляхом 

впровадження технічних регламентів на основі відповідних директив ЄС. 

План заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу було затверджено згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня  2008 р. № 821-р. Цим Планом 

передбачалося розроблення Технічного регламенту щодо етикетування ламп побутового 

використання стосовно ефективності споживання електроенергії, який мав відповідати 

вимогам Директиви Європейської Комісії від 27 січня 1998 р. № 98/11/ЄС про споживання 

електроенергії побутовими електричними лампами [8]. 

Технічний регламент щодо енергетичного маркування ламп побутового призначення є 

гармонізованим з Директивою Комісії 98/11/ЄС від 27 січня 1998 року “Про імплементацію 

Директиви Ради 92/75/ЄЕС стосовно маркування енергоспоживання на побутових лампах”. 

Технічний регламент поширюється на електричні лампи, що використовуються в 

побуті та безпосередньо живляться від електричної мережі, а саме: лампи розжарювання, 

лампи люмінесцентні двоцокольні, одноцокольні (ті, що працюють із зовнішнім баластом) та 

лампи з умонтованим пускорегулювальним пристроєм, навіть, якщо зазначені лампи 

призначені не тільки для побутового використання (наприклад, можуть використовуватись 

також і для промислового освітлення чи в електропобутових приладах - холодильниках, 

швейних машинах, ін.). 

Технічний Регламент установлює метод визначення класу енергоефективності 

побутових ламп та принцип їх класифікації на основі енергетичної ефективності, 

розподіляючи їх на 7 класів - від А до G, при цьому клас А має найвищу ефективність. 

Технічний Регламент поширюється на такі лампи: 

 розжарювання побутового призначення, у тому числі галогенові; 

 компактні люмінесцентні з умонтованим пускорегулюючим пристроєм; 

 люмінесцентні (дво- та одноцокольні), робочий діапазон випромінення яких 

знаходиться є у видимій частині спектру 400—800 нм. 

Технічний Регламент не поширюється на лампи: 

 зі світловим потоком понад 6500 лм; 

 потужністю менше 4 Вт; 

 із живленням від акумулятора. 
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У супровід Технічному Регламенту розроблено національний стандарт [9], що 

встановлює умови випробувань і методи вимірювання енергетичної ефективності [10]. 

Методи вимірювання світлового потоку, потужності та тривалості горіння ламп, тобто 

величин, які є основними для Технічного Регламенту, визначено у відповідних 

гармонізованих стандартах на конкретні категорії ламп [11-14]. 

Згідно Технічного регламенту етикетування ламп побутового використання стосовно 

ефективності споживання електроенергії до класу А належать такі лампи:  

1. люмінесцентні без умонтованого пускорегулювального пристрою (ті, що потребують 
баласту та/або іншого регулювального пристрою для їх підключення до мережі 

живлення), у яких 

0,15 Ф 0,0097ФP    

2. інші лампи, у яких 0,24 Ф 0,0103ФP   , 

де Ф - світловий потік лампи, лм; 

Р - споживана потужність лампи, Вт. 

Якщо лампу не можна віднести до класу А, то базова потужність (РБ ) обчислюється за 

такими формулами:  

Б 0,88 Ф 0,049ФР   , коли Ф>34 лм ; 

Б 0,2ФР  , коли Ф 34 лм , 

де; Ф - світловий потік лампи, лм.  

Індекс ефективності споживання електроенергії (Е ) у такому разі встановлюється: 

1

Б

,
P

E
Р

  

де Р - споживана потужність лампи, Вт;  

БР  - базова потужність лампи, Вт. 

Клас ефективності споживання електроенергії залежно від індексу ефективності 

споживання ( 1E  ) встановлюється згідно таблиці 2. 

Таблица 2 Маркування освітлювальних приладів по класам енергоефективності [9] 

Клас енергоефективності Індекс енергоефективності 1E  

B 1E  < 60% 

C 60% ≤ 1E  <80% 

D 80% ≤ 1E  <95% 

E 95% ≤ 1E  <110% 

F 110% ≤ 1E  <130% 

G 1E  ≥ 130% 

В Україні на сьогодні вже затверджено гармонізовані стандарти [9-12],  які 

визначають вимоги до робочих характеристик конкретних категорій ламп. Перші три з цих 

стандартів ідентичні міжнародним, а четвертий – модифікований стосовно відповідного 

міжнародного стандарту. Іде активний процес їхньої актуалізації щодо нових версій 

міжнародних стандартів. 

 

6. Екодизайн в Україні. Перспективи розвитку. 
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У зв’язку з проведенням реформування системи центральних органів виконавчої 

влади України на даний момент здійснюється перерозподіл їх функціональних обов’язків у 

сфері екодизайну електричних джерел світла. 

Висновки. Впровадження системи енергетичного маркування електричних джерел 

світла в Україні на рівні держави надає наступні можливості: 

- суттєво розширити торговельні відносини з державами – членами ЄС; 

- впровадити інновації ; 

- підвищити конкурентоспроможність країни на міжнародному рівні. 

На рівні виробника (постачальника) товарів: 

- зменшити витрати, пов’язані із доступом товарів на ринок (реформування 

процедур регулювання дасть змогу уникнути суттєвих фінансових, часових, 

виробничих ризиків і спростить доступ товарів на ринок); 

- посилити відповідальність за виготовлення/продаж товарів, що не відповідають 

вимогам у сфері енергетичного маркування електрообладнання. 

На рівні кінцевого споживача товарів: 

- знизити споживання електроенергії електрообладнанням кінцевого споживача; 

- знизиться ризик придбання електрообладнання з низьким рівнем 

енергоефективності; 

- зменшення цін на електрообладнання через зменшення витрат виробників 

(постачальників) на його вироблення (постачання). 

Для ефективної адаптації національної системи енергетичного маркування 

електричних джерел світла на рівні держави необхідно передусім визначити перелік органів 

з енергетичного маркування та сфери їхньої відповідальності. У кожному органі необхідно 

визначити керівників структурних підрозділів, відповідальних за окремі групи продукції 

(згідно з директивами Нового підходу чи технічними регламентами), механізми їхньої 

співпраці та координації. Визначити необхідну кількість штату працівників, зважаючи на 

характеристики ринку (виробників, імпортерів, уповноважених представників, 

дистрибуторів), для різних груп продукції та кількості типів продукції у відповідній групі. 

Забезпечити належний штат інспекторів, розробити їхні посадові інструкції та передбачити 

регулярне навчання. 
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