
РИНКУ «ЗЕЛЕНОЇ» СЕРТИФІКАЦІЇ 
В УКРАЇНІ ПРИБЛИЗНО 9 РОКІВ. 
ЗА ЦЕЙ ЧАС 11 ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ 
ПРОЙШЛИ ОЦІНКУ НА ВІДПОВІДНІСТЬ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИМ ТА ЕКОЛОГІЧНИМ 
ПРИНЦИПАМ БУДІВНИЦТВА. СКОРО 
ЦЕЙ ПЕРЕЛІК МОЖЕ РОЗШИРИТИСЯ. 
РАЗОМ ІЗ ДЕВЕЛОПЕРАМИ, КЕРІВНИМИ 
КОМПАНІЯМИ ТА ФАХІВЦЯМИ 
ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ДОСЛІДЖУЄМО 
ОСНОВНІ НЮАНСИ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ 
Й УКРАЇНСЬКУ ПРАКТИКУ.

Текст: Тетяна Антонюк, Оксана Бабенко

СПЕЦПРОЄКТ

ІОНЕРИ РИНКУ «ЗЕЛЕНОЇ» 
СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ
Наприкінці 2020 року бізнес-кампус В9В10 

київського інноваційного парку  UNIT.City отримав «зе-
лений» сертифікат LEED Silver від Американської ради 
із  зеленого будівництва ( USGBC). Цей об’єкт реалізувала 
девелоперська компанія  UDP у 2019 році. Загалом вона 
сертифікувала дві свої будівлі загальною площею по-
над 31 500 м2. Так,  два роки тому, у 2019, кампус В12, 
що також входить до  UNIT.City та був реалізований  UDP 
спільно з компанією  KAN Development, отримав такий же 
рівень LEED Silver. І це був перший в Україні бізнес-центр 
із сертифікатом від  USGBC. Окрім того, компанія  UDP має 
намір сертифікувати ще один кампус парку  UNIT.City за 
стандартом LEED, а також житловий комплекс  UNIT.Home 
за стандартом «зеленого» будівництва BREEAM від гру-
пи   BRE Global. Цей житловий проєкт загальною площею 
174 940 м2 вона реалізує разом із  KAN Development.

Торік відразу два об’єкти компанії  Dragon Capital пройшли 
міжнародну оцінку екологічного будівництва. Так, наприкінці 
2020 року київський БЦ  Horizon Park отримав сертифікат 
BREEAM In-Use з рейтингом Good, приблизно за пів року 
до того БЦ  GRAND отримав BREEAM In-Use із  рейтингом 
Very Good. Тож нині в портфелі компанії є близько 54 000 
«зелених» м2.  Наталія Кравець, комерційний директор 
 Dragon  Capital Property Management (керує нерухомістю 
компанії  Dragon Capital), повідомила, що група й далі планує 
проводити сертифікацію інших своїх об’єктів, передусім 
бізнес-центрів.

Загалом ринку «зеленої» сертифікації в Україні  при-
близно дев’ять років. Офіс компанії  Shell у столичному 
БФК  « Торонто-Київ» став першим об’єктом у  нашій країні, 
який отримав такий рейтинг, а саме LEED  Gold. Це  було 
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у 2013 році. Другою стала будівля Посольства США, що роз-
ташована в Києві, – у 2014 році вона здобула LEED Silver. 
Ще через рік, у 2015, продуктовий супермаркет  Billa у Києві 
було сертифіковано за стандартом DGNB з оцінкою Silver. 
За даними компанії  DELTA  Ukraine, це перший і єдиний 
в Україні об’єкт, який отримав саме такий сертифікат.

Нині в Україні 11 об’єктів пройшли оцінку за стан-
дартами LEED, BREEAM, DGNB – дев'ять у Києві та два 
у Львові. Серед них – столичний бізнес-центр  Astarta 
Organic Business Centre від девелоперської компанії 
« ТЕК  «Енергоінвест». Він має два сертифікати BREEAM: 
у 2016 році бізнес-центр здобув проміжний (Interim), а у 
2018 році – фінальний сертифікат (Final) з  оцінкою Good. 
Того ж року пройшов сертифікацію за стандартом BREEAM 
львівський ТРЦ  Forum Lviv, який став першим і  нині 
залишається єдиним «зеленим» ТРЦ в Україні. У 2020 році 
в нашій країні вперше було сертифіковано житловий ком-
плекс – це київський проєкт  DIADANS від девелоперської 
компанії  ENSO. Наразі він має проміжний (Interim) 
сертифікат екологічного будівництва BREEAM; наступний 
етап – отримання фінального (Final) після того, як  об’єкт 
буде здано в експлуатацію.

Тренд «зеленої» сертифікації ще більше набирає 
обертів. Наприклад, наразі три офісні об’єкти компанії 
 Dragon Capital перебувають на різних стадіях цього про-
цесу, а компанія « ТЕК «Енергоінвест», яка розвиває проєкт 
ділового кварталу  ASTARTA у столиці, і надалі планує вико-
ристовувати світові тренди енергоефективності та «зелено-
го» будівництва. «Так, для нас це обов’язково», – підтвердив 
 Максим  Олексієнко, директор « ТЕК  «Енергоінвест». 
Восени 2020 року під Києвом відкрився продуктовий 

супермаркет « Сільпо Re Cycling», побудований із вико-
ристанням «зелених» технологій і  відповідно до вимог 
BREEAM. Як  повідомив ритейл-оператор, планувалося по-
дати документи на отримання цього сертифіката. У компанії 
 MEP Engineering Ukraine нині в процесі сертифікації за стан-
дартом BREEAM International New Construction перебувають 
три об’єкти, проте деталі вона не розкриває. «Адже згідно 
з умовами контрактів до отримання відповідного докумен-
та конкретна інформація не може бути розголошена», – по-
яснив   Максим Кривошеєв, BREEAM оцінювач, DGNB, 
Active House консультант, партнер і технічний директор 
 MEP Engineering Ukraine. Він також зазначив, що додатко-
во умови ліцензування BREEAM забороняють позиціювати 
об’єкт як такий, що відповідає вимогам BREEAM, поки така 
сертифікація не буде пройдена та  підтверджена незалеж-
ним органом. 

Як бачимо, основний сектор, у якому представле-
на найбільша кількість «зелених» проєктів, – це офісна 
нерухомість. З великим «відставанням» слідують торго-
вий і житловий сегменти. А от сертифікованих готелів 
чи складів в Україні поки немає. Однак   Максим Кривошеєв 
зазначив, що невдовзі варто очікувати на вихід на ринок 
«зеленого» складського комплексу.

ВИБІР ЗРОБЛЕНО
У світі «зелена» сертифікація має 30-літню історію та бере 
початок із BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Methodology) – це перша сис-
тема оцінки енергоефективних та екологічних принципів 
будівництва, що була заснована у 1990 році. Наразі за цим 
стандартом сертифіковано понад 594 000 об’єктів і понад 
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На фото: бізнес-кампус В9В10 інноваційного парку  UNIT.City, Київ



*BREEAM, DGNB, LEED

** будівля на вул. Миколи Амосова, 12. Загалом БЦ Horizon Park має будівлі класу A 

на вул. Миколи Амосова та класу В на вул. Миколи Грінченка 

Джерело: DELTA Ukraine

*BREEAM, LEED

Джерело: DELTA Ukraine, ENSO, ПБГ «Ковальська»

ОБ’ЄКТИ В УКРАЇНІ, ЯКІ СЕРТИФІКОВАНІ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ* 
«ЗЕЛЕНОЇ» СЕРТИФІКАЦІЇ ЧИ ОТРИМАЛИ ПОПЕРЕДНІ СЕРТИФІКАТИ

ДЕЯКІ ПРОЄКТИ В УКРАЇНІ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ / ПОДАЛИ ЗАЯВКИ 
НА ОТРИМАННЯ «ЗЕЛЕНОГО» СЕРТИФІКАТА*

Назва об’єкта Розташування
Загальна 
площа, м2 Девелопер / Замовник Сертифікат

Рік отримання 
сертифіката 

Офіс компанії  Shell 
у БФК « Торонто-Київ»

Київ 2797  Shell LEED v.3 CI, Silver 2013

Посольство США в Україні, 
NOX Kyiv (New office annex)

Київ 2688 U.S. Department of State LEED v.3 NC, Silver 2014

Супермаркет  Billa Київ 1885 «BILLA Україна» DGNB, Silver 2015

БЦ  Optima Plaza Львів 18 800 
« Українські Юридичні 

Технології»
BREEAM In-Use, 

Very Good
2017

ТРЦ  Forum Lviv Львів 69 000  Multi Veste Ukraine 3
BREEAM International, 

Pass, Interim
2018

БЦ  Astarta Organic Business 
Centre

Київ 62 500  «ТЕК «Енергоінвест»
BREEAM International 

NC v.2013, Good
2018

 UNIT.City, кампус B12 Київ 16 900  UDP,  KAN Development
LEED v.4 Core &  Shell, 

Silver
2019

ЖК  DIADANS Київ 85 710  ENSO

BREEAM 
International 2016 
New Construction: 
Residential, Good, 

Interim

2020

БЦ  Horizon Park** Київ 43 547  Dragon Capital
BREEAM In-Use,

Good
2020

 UNIT.City, кампус B9B10 Київ 14 633  UDP
LEED v.4 Core &  Shell, 

Silver
2020

БЦ  GRAND Київ 10 567  Dragon Capital
BREEAM In-Use, 

Very Good
2020

Назва об’єкта Розташування
Загальна 
площа, м2 Девелопер / Замовник Сертифікат (цільовий)

БЦ  MAG.NETT Київ 51 813 −
LEED v.4 Core &  Shell, 

Gold

 UNIT.City, кампус B06 Київ 20 038  ПБГ «  Ковальська»
LEED v.4 Core &  Shell, 

Silver

 UNIT.City, кампус B04 Київ 19 846  ПБГ «  Ковальська»
LEED v.4 Core &  Shell, 

Silver

  NUVO Business Park, будівлі першої 
черги K3 та K4

Київ 39 372  ПБГ «  Ковальська»,  KDD Ukraine
BREEAM International 

New Construction 2016

БЦ  K/MOST Київ 6200 −
LEED v.3 Core &  Shell, 

Silver

ЖК  Poetica Київ 225 621  ENSO
BREEAM International NC 

v.2016, Good

ЖК  Fjord Київ 111 530  ENSO
BREEAM International NC 

v.2016, Good

2,3 мільйона зареєстровано для проходження сертифікації. 
На міжнародній арені є приклади, коли компанії прий-
мають рішення провести відповідну оцінку не окремої 
будівлі, а всього портфеля. Серед них –  CTP. Торік цей 
міжнародний девелопер оголосив про мету сертифікувати 

всі свої промислові будівлі за стандартом BREEAM, а це 
близько 300 об’єктів у шести країнах.

BREEAM домінує в Європі, а от інша система – LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) – вважається 
більш глобальною, світовою, хоча вона «молодша» від сво-
го попередника на вісім років (була розроблена у  1998) 
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і має менше сертифікованих об’єктів. За цим стандар-
том проведено понад 131  600  заходів, пов’язаних із 
сертифікацією, з яких більше 47  800  сертифікованих 
будівель і 52 330 зареєстрованих проєктів*.

Кожна з цих двох систем має декілька своїх 
підкатегорій / типів (проміжний чи фінальний сертифікат, для 
нового будівництва чи нерухомості, що вже експлуатується, 
для реконструкції тощо) і рівнів: для BREEAM це Pass (най-
нижчий), Good, Very Good, Excellent, Outstanding (найви-
щий), для LEED – Certified (найнижчий), Silver, Gold і Platinum 
(найвищий). Вибір системи, її окремої категорії та рівня 
залежить від низки чинників, зокрема й від уподобань за-
мовника чи критеріїв, які є для нього пріоритетнішими. 
Адже різниця між BREEAM і LEED полягає також і в дещо 
різному фокусі, які вони роблять на ті чи інші характеристи-
ки будівництва, експлуатації та впливу об’єктів нерухомості. 

Як розповідає  Тетяна Ковган, координатор проєктів 
із сертифікації, BREEAM International New Construction 
Assessor компанії  MCL, BREEAM є не лише першим, 
а  й  універсальним методом оцінки якості й екологічності 
об'єктів нерухомості та враховує національні особливості 
регіону, в якому реалізується проєкт, а також місцеві 
будівельні правила та норми. Сертифікація BREEAM має низ-
ку розділів, зокрема управління, енергія, транспорт, вода, 
матеріали, відходи, землекористування тощо. «Наша думка – 
BREEAM глибше звертає увагу на низку чинників, що вплива-
ють на ефективну експлуатацію будівлі, а також довкілля», – 
каже  Максим Олексієнко. Як було зазначено, цей сертифікат 
компанія « ТЕК «Енергоінвест» обрала для БЦ  Astarta Organic 
Business Centre. Також йому віддали перевагу компанії 
 UDP та  ENSO для своїх житлових проєктів. Як пояснюють 
в  ENSO: «Сертифікація BREEAM більше орієнтована на жит-
лову нерухомість і відповідає європейським нормам (EN), які 
більше подібні до наших ДБН».

LEED фокусує увагу на енергоефективності та зниженні 
водокористування. При цій сертифікації проєктування 
виконується за вимогами Американської асоціації 
інженерів з опалення, охолодження та кондиціювання 
( ASHRAE). «Система оцінки LEED передбачає використання 

сертифікованих у США матеріалів у процесі будівництва й 
оздоблювальних робіт. Окрім того, для LEED вся проєктна 
та технічна документація подається англійською мовою 
разом із рідною мовою проєкту (об’єкта), а от стандарт 
BREEAM не висуває вимог до перекладу проєктної та 
технічної документації англійською мовою», – розповідає 
 Тетяна Ковган. Систему LEED, наприклад, обрала компанія 
 UDP для своїх офісних кампусів. «Зараз ми розвиваємо 
інноваційні парки в Києві, Харкові та Львові, і кожна 
будівля проєктується та зводиться з урахуванням ви-
мог міжнародних «зелених» стандартів. Ми обрали LEED 
для офісних будівель. Ця система походить із США, а ми 
при створенні концепції парків орієнтувалися зокрема на 
тренди в офісній нерухомості, які йдуть із цієї країни. Тому 
вибір був зроблений саме такий», – пояснив  Віталій Мель-
ник, віцепрезидент  UDP.

Окрім того, є чимала кількість інших систем 
сертифікації. Наприклад, DGNB (Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen). «Це доволі складна система, яка 
здебільшого поширена в німецькомовних країнах; вона 
тільки намагається стати справді міжнародною», – пояснює 
 Максим Заїка, менеджер проєктів  DELTA  Ukraine із 
«зеленої» сертифікації LEED, BREEAM, DGNB. Втім, 
цілком логічно, що австрійська мережа  Billa свого часу об-
рала саме DGNB для оцінки свого супермаркету в Києві.

Також є система EDGE (Excellence in Design for 
Greater Efficiencies), яка була розроблена Міжнародною 
фінансовою корпорацією (IFC) для країн, що розви-
ваються. Як повідомив  Максим Заїка, в Україні най-
ближчим часом з’являться проєкти саме з таким 
сертифікатом. «Проте ця система є менш престижною, 
ніж LEED або BREEAM; вона не застосовується у США 
чи Західній Європі, відповідно є менш упізнаваною серед 
західних інвесторів», – пояснив він.

У системі міжнародної «зеленої» сертифікації декілька 
років тому з’явився новий стандарт – WELL. Він оцінює 
«здоров’я» будівель, тобто робить акцент на питаннях, що 
впливають на фізичний стан людей, які в них перебувають. 
«Протягом семи років наукових і медичних досліджень 
вчені розробили технічний стандарт і вклали в нього ви-
моги, яким має відповідати сучасна «здорова» будівля», – 
каже  Тетяна Ковган. Система WELL оцінює якість повітря 
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На фото: бізнес-кампус В12 інноваційного парку UNIT.City, Київ

*Дані станом на листопад 2019 року.
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та питної води, освітлення та рівень інсоляції, акустичний 
комфорт тощо. «Останнім часом вона почала набирати 
популярність у світі у зв’язку з пандемією, оскільки збере-
ження здоров’я стало питанням №1», – каже   Максим Заїка. 
Стандарт WELL тісно переплітається з наявними «зеле-
ними» сертифікаціями. Тож будівлі, які вже отримали 
BREEAM або LEED, можуть імплементувати вимоги систе-
ми WELL і здобути відповідну відзнаку.

У низці інших країн, наприклад, Франції, Японії, 
Австралії, Новій Зеландії, є свої «зелені» сертифікації, 
проте вони мають локальний характер, тому, як кажуть 
фахівці, їх застосування в Україні не має сенсу.

СІМ ПРИЧИН ЧОМУ ТА НАВІЩО
Як було зазначено, «зеленій» сертифікації в нашій країні 
приблизно дев'ять років, і за цей час оцінку пройш-
ли 11  об’єктів. У середньому в рік сертифікувався один 
проєкт, однак торік таких було чотири. «В Україні цей на-
прям перебуває на стадії зародження. Про це свідчить 
незначна кількість сертифікованих об’єктів нерухомості. 
Вважаємо, що надалі сприйняття важливості сертифікації 
поступово зростатиме», – каже  Наталія Кравець.

Наприклад, наразі відомо про мінімум десять проєктів, 
які перебувають у процесі оцінювання чи було повідомлено 
про такі наміри. За даними  DELTA Ukraine, більшість нових 
будівель, які проходять цей шлях, представлені в офісному 
сегменті, для них обрано систему LEED. А за BREEAM 
сертифікуються житлові комплекси та вже функціонуючі 
офісні об’єкти.

Процес сертифікації вимагає додаткових зусиль (на-
приклад, вищі вимоги до проєктних рішень і будівельних 
матеріалів, більш скрупульозний контроль підрядників 
на всіх етапах реалізації проєкту, ретельний збір і кон-
троль документації тощо), а також коштів і часу. При-
чини, чому українські девелопери йдуть цим шляхом, 

змінюватимуться з розвитком ринку. Наразі ж їх мотивують 
декілька наступних чинників.

Перший – наш ринок нерухомості не може бути осто-
ронь міжнародних тенденцій. «Зелена» сертифікація дуже 
поширена у світі, а стосовно деяких категорій проєктів 
є обов’язковою. Саме закордонні компанії та організації 
( Shell, Посольство США) стали «першими ластівками», 
які дали старт цьому тренду в Україні. Відтоді «зелена» 
сертифікація – це цілком логічний процес, новий етап 
еволюції ринку. Вона дає змогу вітчизняним гравцям 
«говорити однією мовою» із закордонними колегами, 
фахівцями, інституціями. «Сертифікація впливає на сприй-
няття нерухомості передусім іноземними інвесторами, для 
яких принципи ESG** стають невіддільною складовою 
інвестування», – каже  Наталія Кравець.

Другий – це намагання підвищити конкуренто-
спроможність нерухомості, диференціювати її на 
українському ринку, зробити привабливою для певної 
цільової аудиторії. Тож такі сертифікати активно вико-
ристовуються в маркетингу та рекламі об’єктів. Також, 
як стверджують фахівці, такий документ підтверджує 
відповідність будівлі, передусім офісної, вимогам західних 
компаній. «Багато сучасних великих компаній декла-
рують відповідальне ставлення до довкілля. Тому вони 
зацікавлені чи зобов’язані (відповідно до корпоративної 
політики) розміщувати офіси винятково в «зелених» 
будівлях», – пояснює  Тетяна Ковган. 

Третій чинник полягає в тому, що сертифікат відразу дає 
розуміння якості об’єкта і професійній аудиторії, і кінцевому 
споживачу. Він підтверджує використання якісних 
будівельних матеріалів, скорочення експлуатаційних ви-
трат завдяки високій енергоефективності й ощадному 
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**Environmental, social, and corporate governance – з англ. 
екологічне, соціальне та корпоративне управління.
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використанню ресурсів, що будівля безпечна та комфор-
тна для користувачів. Наприклад, як розповіли в компанії 
 KAN Development, у  бізнес-кампусі В12 вся інженерна 
інфраструктура спрямована на збереження енергії, вод-
них ресурсів, зменшення викидів CO2, поліпшення якості 
внутрішнього повітря. Для цього об’єкта обрано матеріали 
з низьким рівнем шкідливих викидів, а для забезпечення 
охолодження інженерне обладнання будівлі використовує 
холодоагенти, які мають нульовий потенціал впливу на озо-
новий шар (R-410a та R134a). Для компанії  Dragon Capital 
проходження «зеленої» сертифікації – це підтвердження 
заходів, які вона вживає в усіх об’єктах зі свого порт-
феля для підвищення ефективності інженерних систем 
і  зменшення витрат на  комунальні послуги. Це,  зокрема, 
заміна світильників на  LED, встановлення лічильників 
на  стічні води, встановлення частотних перетворювачів 
на вентиляційні установки, які дають змогу зменшити обер-
ти двигунів вентсистем і заощаджувати електроенергію 
тощо. «Ринок починає розуміти, що  сертифікація – це 
не про додаткові витрати, а про певний «стандарт 
якості» будівлі. Для майбутніх власників нерухомості чи 
резидентів – це можливість контролювати операційні витра-
ти розумно й ефективно», – каже  Ірина Суходуб, фахівець 
 iC  consulenten Ukraine з  моделювання та «зеленої» 
сертифікації будівель. «"Зелена" сертифікація дійсно 
допомагає економити на  обслуговуванні нерухомості та 
зменшує швидкість її зносу завдяки відповідальному веден-
ню будівництва та свідомому вибору будівельних і оздоблю-
вальних матеріалів. Тож, можливо, калькулятор усе ж таки 
переміг скептицизм», – додає  Тетяна Ковган. 

Четвертий – сертифікація підвищує загальну рин-
кову вартість будівлі. За даними  Максима Олексієнка, 
сертифікація комерційної нерухомості сприяє збільшенню 
капіталізації об’єкта приблизно на 7-10% залежно від 
його місця розташування, типу та класу.  Віталій Мель-
ник стверджує, що при інших рівних ціна «зеленого» ак-
тиву значно зростає, особливо коли девелопер долучає 
іноземних інвесторів або продає їм об’єкт. «З  досвіду 
наших міжнародних партнерів нам відомо, що на 
європейському та ринку США при угодах купівлі-продажу 
вартість сертифікованого об’єкта може бути до 20% ви-
щою, ніж несертифікованого», – каже він. До того ж якщо 
нерухомість готується на продаж іноземним компаніям, 
сертифікація значно спрощує процедуру оцінки якості 
будівництва – додає  Ірина Суходуб. 

П’ята причина пов’язана з інвестиціями. Зокрема, 
сертифікація може бути вимогою певних міжнародних 
фінансових установ у випадку надання кредитних коштів 
для реалізації проєкту нерухомості.

Шостий чинник – це створення чи підтримка іміджу 
відповідальної компанії, діяльність якої враховує 
екотенденції та підвищені стандарти щодо споживання 
ресурсів. У   KAN Development, наприклад, стверджують, що 
при створенні проєктів для компанії важливим є те, щоб 
вони були технологічними, ергономічними та  повністю 
екологічними. «У  світі «зелений» сертифікат є  еталоном 
при оцінці екологічності та стійкості нерухомості. Саме 
тому ми вирішили сертифікувати свої проєкти за стандар-
том LEED і BREEAM», – пояснюють у  KAN Development. 
«"Зелена" сертифікація – це абсолютно точно глобаль-
ний прояв соціальної відповідальності девелопера. І ми 
раді бути трендсеттером на ринку України, – коментує 
 Віталій Мельник. – Відповідальний девелопмент, інновації 
та  екологічне будівництво йдуть пліч-о-пліч. У  масштабі 
будівництва досягається повна впорядкованість на майдан-
чику (в  частині сортування сміття та роботи з  відходами, 
оскільки сертифікація вимагає виконувати конкретні 

норми), у ширшому сенсі, тобто масштабі роботи компанії, 
є повне розуміння екологічності діяльності, збереження 
енергоресурсів і загалом дбайливого ставлення до довкілля».

Сьомий чинник – це нівелювання ризиків і робота на 
перспективу. Нині, як розповідають у компанії  ENSO, чима-
ло інвесторів розглядають зведення «звичайних» об’єктів 
як збільшення ризиків. А інтеграція «зелених» стандартів 
у процес проєктування та будівництва дає змогу ство-
рювати нерухомість, що відповідає світовим трендам 
і в перспективі зможе конкурувати з новою пропозицією.

ОСОБЛИВОСТІ «ЗЕЛЕНОЇ» СЕРТИФІКАЦІЇ

• Тривалість процесу
Тривалість процесу «зеленої» сертифікації залежить від 

декількох чинників:
1. Життєвого циклу будівлі – чи вона проєктується та на 

якій стадії проєктування перебуває, чи вже побудована 
й експлуатується.

2. Обраної системи та категорії сертифікації.
3. Швидкості підготовки необхідної документації.
4. Команди проєкту та залучених фахівців.

У випадку, коли оцінюється нове будівництво, цей 
процес зазвичай відбувається у два етапи. Перший – це 
проміжний сертифікат (для BREEAM) чи розгляд проєктної 
документації (для LEED), терміни залежать від того, коли 
буде завершено стадію проєктування. «Як для LEED, так і 
для BREEAM є можливість подати документацію до орга-
ну із сертифікації після підготовки проєктної документації 
та отримати перші результати оцінки, а для BREEAM навіть 
здобути проміжний сертифікат (Interim)»,  – розповідає 
 Ірина Суходуб. Другий – етап остаточного сертифіката 
(Final), коли будівництво вже завершено. Його отриман-
ня значною мірою залежить від швидкості підготовки 
документації для подачі до органу із сертифікації, 
тривалості розгляду документації, зауважень від органу 
із  сертифікації. Зазвичай цей термін становить близько 
3-4 місяців після введення об’єкта в експлуатацію. А зага-
лом сертифікація для нового будівництва триває 3-4 роки – 
такі дані наводять у компанії  MCL. Звісно, в кожному кон-
кретному випадку терміни відрізнятимуться. «Важливо на 
старті вибрати правильного консультанта із сертифікації. 
Від цього багато в чому залежать строки цього процесу», – 
радить  Віталій  Мельник. «Період отримання проєктного 
сертифіката може бути скорочений, якщо оцінювача чи 
консультанта залучити на самому початку робіт зі ство-
рення концепції та врахувати в проєкті всі вимоги «зеле-
ного» стандарту, провести необхідні тендери тощо, щоб 
потім не довелося переробляти проєкт і всю пов’язану 
документацію кілька разів (у цьому випадку втрачаються 
не тільки час, але й гроші замовника)», – пояснює   Мак-
сим Кривошеєв. 

Декілька прикладів з української практики. Процес 
сертифікації ТРЦ  Forum Lviv, який був відкритий у 2015 році 
й отримав сертифікат у 2018, тривав близько п’яти років. 
«Вимоги BREEAM враховувалися та закладалися ще на 
стадії проєктування та будівництва об’єкта»,  – повідомила 
 Марина Нестеренко, директор ТРЦ   Forum  Lviv. 
Сертифікацію БЦ   Astarta Organic Business Centre, який 
відкрився у 2017 році, було розпочато на етапі проєктування 
та завершено через два місяці після введення об’єкта в 
експлуатацію. Процес сертифікації ЖК   DIADANS почав-
ся наприкінці 2018, у 2019 готувалися та були подані до 
відповідного органу необхідні документи, розгляд яких 
трохи затримався через карантин. ЖК отримав сертифікат 
на етапі проєктування у  червні 2020  року. «Сертифікація 
на етапі будівництва відбувається протягом усього терміну 
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зведення ЖК і  завершиться, коли він буде зданий в 
експлуатацію», – пояснили в компанії  ENSO. Бізнес-кампус 
В9В10 інноваційного парку  UNIT.City ввели в експлуатацію 
у 2019 році, а отримали LEED-відзнаку в 2020. «Такі строки 
обумовлені певною специфічністю – фактично це дві будівлі, 
з’єднані між собою; відбувалася реконструкція, і  в цьому 
були певні нюанси», – пояснив  Віталій Мельник. 

За словами фахівців, у випадку сертифікації будівлі, 
яка  вже експлуатується, процес оцінки може трива-
ти декілька місяців. Термін залежить винятково від 
оперативності у зборі необхідної інформації командою 
проєкту. «Процес сертифікації об’єктів, що перебувають на 
стадії експлуатації, передбачає залучення керівної компанії 
та служби експлуатації. А робота архітекторів, інженерів, 
конструкторів, генпідрядників тощо передбачена при 
сертифікації об’єктів нового будівництва», – пояснює  Тетя-
на Ковган.

• Вартість сертифікації 
Загальна сума коштів, що витрачаються на 

сертифікацію, зазвичай складається із трьох компонентів. 
Вони розраховуються при проведенні попередньої оцінки 
(pre-assessment) або при розробленні стратегії сертифікації 
проєкту. «Це дає змогу вже на самому початку зрозуміти 
потенційну вартість як усього процесу, так і його складо-
вих», – каже  Ірина Суходуб.

Фінансові компоненти – це:
1. Офіційні платежі органу із сертифікації. Їх розмір за-

лежить від типу сертифікації, площі будівлі. Серед цих 

платежів є, зокрема, реєстраційний внесок. Для LEED 
він, наприклад, становить приблизно 1000-1500 євро. 
Також є можливість замовити додаткову послугу – при-
швидшений розгляд документів, який може коштувати 
до 10 000 євро. Водночас фахівці зазначають, що обсяг 
внесків саме до органу із сертифікації не залежить від 
бюджету реалізації самого проєкту. Тож можуть бути 
випадки, коли безпосередні витрати на сертифікацію 
більші за обсяг коштів на будівництво. «Наприклад, при 
вартості проєкту малого складу близько 20 000 євро 
витрати на сертифікацію можуть перевищити обсяг 
інвестицій у його проєктування та будівництво», – каже 
 Тетяна Ковган.

2. Оплата консультаційних послуг фахівців із «зеленої» 
сертифікації. Сюди входять також допоміжні послу-
ги спеціалістів для енергомоделювання будівлі, мо-
делювання рівнів природного освітлення, розробки 
стратегії функціональної адаптації, додаткові екологічні 
дослідження тощо. «Ціна також залежить від типу 
будівлі й  обраної категорії сертифікації», – каже  Мак-
сим Кривошеєв.

3. Витрати на будівництво для виконання вимог обраної 
системи, її типу та рівня, що може безпосередньо приз-
водити до здорожчання бюджету реалізації проєкту. 
Причина збільшення значною мірою залежить від 
якості проєктних рішень і змін, які необхідно внести 
для дотримання «зелених» стандартів чи досягнен-
ня цільового рівня, який необхідний замовнику. Об-
сяг суми залежить також від стадії реалізації об’єкта, 
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його типу та розміру. «Якщо замовник із самого по-
чатку передбачив бюджет для якісного проєкту, що 
відповідає західним стандартам, то сертифікація не 
призведе до помітного збільшення кошторису. Мова 
може йти про 1-2%», – каже  Максим Заїка. «Якщо 
замовника влаштовує найнижчий рівень у системі 
сертифікації, то при своєчасному залученні проєктної 
команди це прості рішення, які майже не потягнуть 
за собою додаткових коштів при будівництві, окрім 
оплати послуг оцінювача та реєстрації об’єкта. Якщо 
ж ціль – досягти значних результатів, тоді витрати 
на реалізацію проєкту можуть збільшитися на 1-8%, 
але вартість самої сертифікації залишиться при-
близно тією самою. Це орієнтовні цифри, винятково 
з мого досвіду», – розповів   Максим Кривошеєв. На-
приклад, наразі в компанії  MEP Engineering Ukraine 
у процесі сертифікації перебуває логістичний ком-
плекс в Україні. У ньому встановлюється енерго-
ефективне й водоефективне обладнання та система 
обліку всіх енергоресурсів, використовується систе-
ма промислового холоду на базі СО2, закуповуються 
екологічні матеріали, відбувається сортування сміття 
та передача його на переробку, загалом ведеться 
відповідальне будівництво, яке передбачає врахуван-
ня інтересів сусідів, підтримку наявного в районі за-
будови біорізноманіття, збільшення площі зелених 
насаджень. Також були розроблені стратегії можливої 
функціональної адаптації комплексу й адаптації його 
до зміни клімату, план контролю якості повітря тощо. 
«Щодо фінансового результату, то в нашому випадку 
майже не відбулося зростання загального бюджету 
проєкту – здорожчання становить приблизно 1%», – 
повідомив  Максим Кривошеєв.
Якщо оцінювати сукупну вартість складових 

сертифікації як частину всього бюджету реалізації проєкту 
нерухомості, то її розмір може бути різним. Знову ж таки, 
якщо не потрібно вносити зміни до прийнятих технічних 
рішень, що не призведе до збільшення інвестиційних 
витрат, то, за даними  iC consulenten Ukraine, вартість 
консультаційних послуг та оплата внеску до органу із 
сертифікації становитимуть не більше 0,5-1% для стан-
дартного будівництва, наприклад, бізнес-центру, та за-
лежатимуть від обраної схеми. У випадку, якщо зміни до 
проєкту необхідні, то, за даними цієї компанії, сертифікація 
за системою LEED на рівні Silver і BREEAM на рівні Good у 
середньому може призводити до збільшення бюджету на 
1-2%, а для LEED на рівні Gold і BREEAM на рівні Very Good 
цей показник може сягати 3-4%. У компанії  UDP наводять 
дещо інші дані: в загальному бюджеті проєкту сертифікація 
може становити 12% для LEED на рівні Gold і до 5% для 
LEED на рівні Silver. 

Наприклад, у компанії  ENSO розповіли, що витрати 
на процедуру сертифікації ЖК  DIADANS і пов’язані з цим 
послуги становили менше 1% від загального бюджету 
проєкту, але витратна частина збільшилася внаслідок по-
дорожчання проєктних рішень, з огляду на вимоги «зеле-
ного» стандарту.

Водночас фахівці зазначають, що витрати на 
сертифікацію можуть бути мінімізовані, якщо рішення про 
намір її проходження, розробка стратегії та включення ви-
мог таких стандартів відбуваються і враховуються на по-
чатку процесу девелопменту проєкту.

• Терміни дії сертифікатів
Для проєктів нового будівництва сертифікати LEED 

і  BREEAM діють безстроково, а от для наявних об’єктів 
вони мають обмежений термін, тому для підтвердження 

«зеленого» статусу необхідно проходити повторну оцінку. 
Наприклад, для стандарту LEED цей строк становить п’ять 
років. Термін дії BREEAM для завершених будівель за-
лежить від обраної категорії сертифікації для конкретно-
го об'єкта й може варіюватися від одного до трьох років 
(для версії стандарту 2015 року чи V6.0.0). «Зокрема, 
сертифікат BREEAM In-Use видається терміном на три 
роки з можливістю переатестації будівлі відповідно до ви-
мог його останньої шостої версії (V6.0.0)», – уточнює  Тетя-
на Ковган.

• Терміни окупності 
Опитані гравці ринку нерухомості України не дали 

однозначної відповіді на запитання, як впливає «зелена» 
сертифікація на терміни окупності проєкту.  Віталій Мель-
ник зазначив, що прямої залежності немає. Чим оперу-
ють фахівці, так це економією, тобто зменшенням витрат 
у  процесі експлуатації будівлі, що досягається завдя-
ки використанню, зокрема, енергоефективних рішень, 
відновлюваних джерел енергії тощо. «Безумовно, отри-
мання сертифіката – це додаткові витрати, що збільшують 
загальний бюджет проєкту. Проте методи управління 
нерухомістю, що закладені вимогами «зеленого» стан-
дарту, зокрема BREEAM, у  довгостроковій перспективі 
роблять експлуатацію нерухомості ефективнішою», – 
каже  Марина Нестеренко. «Сертифікат підтверджує, що 
витрачені кошти на опалення, вентиляцію, підігрів води 
відповідають «найкращій практиці» та відсутні надмірні 
та «необов’язкові» витрати (автоматичне вимкнення 
світла на паркінгах, розумне управління температурою 
приміщень та освітленням, контроль за протіканням ме-
реж тощо)», – додає  Тетяна Ковган. 

За даними  iC consulenten Ukraine, для Європи загаль-
не зниження експлуатаційних витрат може бути на рівні 
7-13% завдяки додатковим енерго- та ресурсоефектив-
ним заходам і «розумному» управлінню будівлею, термін 
окупності таких рішень може становити близько дев’яти 
років. А от показники економії споживання ресурсів ще 
вищі. Наприклад, у  БЦ   Astarta Organic Business Centre 
енергоспоживання знижене на 25%, а водоспоживан-
ня – на 30%. У компанії  DELTA Ukraine, яка виконує LEED-
сертифікацію офісних кампусів  UNIT.City, повідомили, 
що згідно з результатами енергетичного моделювання, 
порівнюючи з базовими показниками американського 
стандарту з енергоефективності  ASHRAE 90.1-2010, будівлі 
цього інноваційного парку споживатимуть у середньому 
на 40% менше енергії та, відповідно, витрачатимуть на 
35% менше коштів на оплату енергоносіїв. Конкретніший 
приклад  – бізнес-кампус В9В10 в  UNIT.City, архітектурні 
й інженерні рішення якого дали змогу скоротити обсяг 
річного енергоспоживання на 38% і зменшити обсяг вико-
ристання води на 44%. 

• Право на сертифікацію
Перелік акредитованих оцінювачів LEED (LEED 

Accredited Professional) і BREEAM (BREEAM Assessor), які 
мають право проводити сертифікацію в Україні, можна 
знайти у відкритих реєстрах цих систем. 

Водночас  Ірина Суходуб зазначає, що ведення процесу 
сертифікації за стандартом LEED (реєстрація проєкту та 
подання документів на розгляд до органу із сертифікації) 
не вимагає обов’язкової участі такого фахівця. «Хоча за-
лучення спеціаліста, який має відповідну кваліфікацію, 
значно спрощує процес і надає додатковий бал 
проєкту»,  – каже вона. А от реєструвати проєкт і пода-
вати документацію на розгляд при сертифікації за стан-
дартом BREEAM може тільки ліцензований оцінювач або 
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організація, що має ліцензію на конкретну сертифікацію. 
«Тому в цьому випадку залучення спеціаліста 
є обов’язковим», – каже  Ірина Суходуб. 

СТРИМУВАЛЬНІ ЧИННИКИ
В Україні могло б бути більше «зелених» сертифікованих 
будівель, проте не всі заявники доводять процес до 
кінця. За даними, що наведені на офіційному сайті систе-
ми BREEAM, з усіх зареєстрованих у 89 країнах об’єктів 
наразі дійшли до отримання сертифіката близько 30%. 
В Україні ситуація трохи гірша. Згідно з оцінкою компанії 
 MEP Engineering Ukraine наразі близько 80-90% не до-
ходять до фіналу. «Девелопери ставлять за мету отри-
мати сертифікат у маркетингових цілях, але не завжди 
розуміють, що означає «зелена» сертифікація. Не можна 
заплатити оцінювачу за послуги та вважати, що ви вже здо-
були сертифікат. Або що всі роботи виконає сам оцінювач 
чи консультант. У BREEAM оцінювач не може впливати на 
роботу чи «правити» проєктну документацію або ж ста-
вити бали за те, що не відповідає вимогам. І на етапі, де 
потрібно приймати рішення щодо здорожчання об’єкта, 
замовник іноді відмовляється йти далі», – пояснює  Мак-
сим Кривошеєв.

Окрім того, можна виділити ще декілька чинників, які 
стримують «зелену» сертифікацію в Україні. Це:
• недостатньо розвинутий ринок нерухомості порівняно 

із західними країнами загалом;
• відсутність стимулювання «зеленого» будівництва на 

державному рівні;
• нерозуміння чіткої структури та прогнозу витрат на 

сертифікацію проєкту;
• побоювання «жорстких» вимог систем «зеленої» 

сертифікації та страх не пройти сертифікацію чи отри-
мати найнижчий рівень; 

• обмежене знання та користування англійською мовою 
учасниками проєкту – замовниками, проєктантами, 

підрядниками тощо. «За моєю оцінкою, подолання 
мовного бар’єра призводить до втрат не менше трети-
ни часу протягом усього процесу сертифікації», – каже 
 Максим Кривошеєв;

• брак кадрів, які готові працювати із міжнародними стан-
дартами чи хоча б хочуть і можуть вчитися. «Спеціалісти, 
які постійно працюють з актуальними матеріалами та 
практиками, поступово занурюються в міжнародний 
контекст і через деякий час опиняються за кордоном. 
Виходить, що ті фахівці, які через професійне зростан-
ня та розвиток могли б бути рушіями процесів усередині 
країни, постійно «вимиваються» з внутрішнього ринку 
праці», – пояснює   Максим Кривошеєв.

МІЖНАРОДНІ VS УКРАЇНСЬКІ 
СТАНДАРТИ 
На початку 2021 року набрав чинності наказ Міністерства 
розвитку громад та територій України «Про затверджен-
ня Мінімальних вимог до енергетичної ефективності 
будівель». Тепер житлові та громадські об’єкти не мож-
на будувати без дотримання мінімальних стандартів 
енергоефективності. Розроблені міністерством вимо-
ги є обов’язковими для новобудов, а також для рекон-
струйованих і капітально відремонтованих будівель. На 
1 січня 2021 року в Україні близько 6000 об’єктів отрима-
ли енергетичні сертифікати, з них майже 44% мають най-
нижчий клас енергоефективності G, а найвищий клас А – 
1,4%. Згідно з наказом нині об’єкти нового будівництва 
та реконструкції (зі зміною функціонального призначен-
ня) мають досягати класу не нижче С. Загалом закон, 
який визначає обов’язковою сертифікацію енергетичної 
ефективності будівель, чинний в Україні з 2017 року.

За словами фахівців, документ, отриманий у ме-
жах виконання Закону «Про енергетичну ефективність 
будівель», практично ніяк не співвідноситься із «зеленим» 
сертифікатом. Тому безпосереднє його використання для 
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отримання міжнародного рейтингу не  є  можли-
вим. «Проте енергетичний сертифікат і показники, 
які в ньому розглядаються та нормуються, є части-
ною показників, що  розглядаються і в «зелених» 
стандартах», – коментує   Максим Кривошеєв. Тому 
деякі з таких оцінок або розрахунків можуть бути 
використані в процесі міжнародної сертифікації 
для окремих критеріїв, а  саме тих, що  пов’язані 
з енергоефективністю, проте лише для систе-
ми BREEAM. «Наприклад, в категорії BREEAM 
In-Use можна отримати бали за наявність такого 
сертифіката в будівлі, що вже експлуатується»,  – 
уточнює  Максим  Заїка.  Тетяна Ковган додає, 
що об’єктам, які пройшли національну сертифікацію 
енергоефективності й здобули клас А чи B, буде 
нескладно підтвердити відповідність критеріям 
енергетичної ефективності в  межах «зеленої» 
оцінки. 

СЕРТИФІКАЦІЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ
Девелоперам, зацікавленим у реалізації «зеле-
них» проєктів нерухомості в Україні, не варто 
очікувати на підтримку з боку вітчизняних банків. 
За словами гравців ринку, такі установи наразі не 
приділяють увагу сертифікації. «Вона не дає пере-
ваг при залученні кредитування», – підтверджує 
 Наталія Кравець.

Щодо міжнародних фінансових установ, 
то  ситуація дещо інша. Хоча, загалом, «зелена» 
сертифікація не є обов’язковою умовою для видачі 
ними кредиту, проте є чимало прикладів, коли 
такі організації надавали кошти саме на  екологічні 
й  енергоефективні проєкти нерухомості. Є  й  ви-
падки, коли вони все ж висували вимоги щодо 
відповідної сертифікації. А Міжнародна фінансова 
корпорація навіть пішла далі: як було зазначено, вона 
створила власну систему EDGE, щоб  економічно 
обґрунтувати екологічне будівництво та  сприяти 
інвестиціям у такі проєкти. «Тож якщо говорити про 
закордонні банки, то сертифікація дійсно може бути 
важливим позитивним чинником для отримання 
фінансування, тобто сприяє залученню кредитів», – 
каже  Наталія Кравець.

Наприклад, свого часу Європейський банк 
реконструкції та розвитку ( ЄБРР) виділив кош-
ти обсягом 52,1 мільйона євро для будівництва 
ТРЦ  Forum Lviv у Львові, який проєктувався 
відповідно до принципів сталості. Торік цей же 
банк надав $60-мільйонний кредит українській 
торгово-промисловій групі  Fozzy Group, у межах 
фінансування вона відкрила продуктовий супермар-
кет у Київській області, який зведений відповідно 
до «зелених» стандартів. Кошти отримала й іще 
одна компанія. Так, у 2020 році стало відомо, що 
 ЄБРР підтримає ритейл-оператора  NOVUS пакетом 
фінансування у $100 мільйонів. Як повідомлялося, 
частина з них буде спрямована на реалізацію 
першого «зеленого» розподільного центру пло-
щею понад 40 000 м2 у столиці України. «Ще один 
із прикладів – кредит  ЄБРР для « Укрпошти» на 
будівництво логістичного центру, який обов’язково 
має пройти сертифікацію BREEAM», – додає  Тетя-
на Ковган. Йдеться загалом про 63 мільйони євро 
для розвитку « Укрпошти». Водночас будівництво 
сортувальної інфраструктури цього підприємства 
співфінансує Європейський інвестиційний банк кре-
дитом в обсязі 30 мільйонів євро.

Після Другої світової війни американець Ірвін Такер, розбираючи 
старі літаки та добуваючи з них брухт алюмінію, виготовляв газові 
конфорки та нагрівачі для води. У 1955 році він запропонував 
світу нове рішення – 3-6-дюймовий телескопічний кий з алюмінію 
зі щіткою для миття вікон на висоті Tucker® Pole System. Ідею Ірвін Та-
кер підглянув під час миття автомобілів на виставці. Завдяки його 
винаходу миття вікон на висоті стало безпечним і доступним. Його 
розробка поступово змінювалася й удосконалювалася: натуральні 
щітки були замінені на нейлонові, додано демінералізацію води ме-
тодом зворотного осмосу та замінено штангу з алюмінію на карбо-
нову, істотно полегшивши вагу конструкції. Ця розробка отримала 
загальну назву Water Line & Brush (пізніше WFP – Water-Fed Pole). У 
1990-х роках завдяки відгуку користувача, який розповів про про-
блеми з  роботою пристрою, замість використання штанги було 
прийнято рішення пустити воду всередині телескопа. Це  швид-
ко взяли на  озброєння більшість виробників WFP, підвищуючи 
продуктивність клінерів, якість миття вікон і чищення фасадів, 
істотно заощадивши час і гроші.

Мийку вікон і фасадів за допомогою системи WFP виконує 
працівник, який, перебуваючи на землі біля будівлі, маніпулює 
телескопічною штангою зі щіткою, в яку під високим тиском надхо-
дить вода. У такий спосіб клінер може обробити поверхні на висоті 
до 25 метрів. У WFP використовується очищена, без домішок вода, 
яка не залишає слідів від крапель на склі. Зокрема, чистота води 
у системі WFP становить близько 99%. Це досягається завдяки 
тому, що рідина, проходячи крізь фільтр, заповнений гранулами 
особливої іонообмінної смоли, позбавляється від солей калію, 
магнію, натрію та кальцію. У прагненні до власного початкового 
стану (до насиченості солями) вода розчиняє сильні забруднен-
ня на всіх фасадах, таких як скло, бетон, керамограніт, сендвіч-
панелі, цегла. 

Суттєві переваги системи WFP:
1. Універсальність. Миття дієве для всіх видів поверхонь.
2. Якість. 
3. Доступність. Миття можливе під будь-яким кутом нахилу 

та у важкодоступних місцях на висоті до 25 метрів. 
4. Оперативність. Система дає змогу помити 150 м2/годину.
5. Ціна. З огляду на мінімальну кількість робочої сили та невеликі 

витрати на амортизацію ціна коливається від 8 до 20 гривень/м2.
6. Безпека. Використання «карбону» (так іноді називають систе-

му WFP) мінімізує або й узагалі нівелює ризики травмування, 
на відміну від промислового альпінізму.
Серед недоліків WFP: потрібен доступ до води, не можна мити 

складні конструкції та сильно забруднені поверхні. Втім, для цих 
завдань можна комбінувати звичайні методи миття фасадів з очи-
щенням «карбоном».
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