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Інституційна обумовленість  

розвитку ринку НКМ з деревини 

Угода про Асоціацію між Україною та ЄС 

Стратегія сталого розвитку України  

до 2020 р. 

Експортна стратегія України  

до 2021 року (проект) 

Мораторій на експорт 

необробленої деревини 

Національний план дій з  

енергоефективності до 2020 року  

Стратегія розвитку  

промисловості України (проект) 

Закон України (проект) 

“Про енергоефективність будівель”  

 

- сприяння інноваціям, модернізації та 

створенню високої доданої вартості; 

- потенціал для розвитку МСП; 

- високий попит на світових ринках 

 

 

Зона вільної торгівлі 

 

 

Рівень конкурентоспроможності,  

соціальні стандарти, у т.ч. забезпечення 

соціальним житлом 

 
 

Збереження енергії у 2020 р.  

у розмірі 9% від середнього показника 

енергоспоживання за 2005-2009 рр.  

 

-розширення внутрішнього ринку  

-імпортозаміщення; 

- створення робочих місць 

 

Кіотський протокол та Паризька угода 

Стратегія державної екологічної політики  

до 2020 р. 

 

Скорочення викидів 

шкідливих речовин 

 



Механізми 

фінансування 

“Зелені” 

інвестиції 

Трансферт 

технологій як 

механізм 

інноваційного 

розвитку 

Механізми сприяння 

розвитку вітчизняного 

виробництва 

Механізми 

сприяння 

експорту готової 

продукції 

Економічні 

механізми 

енергозбереження 

Технічне 

регулювання 

Стандартизація 

Економічні механізми  

досягнення цілей сталого розвитку 



CLT (Cross-Laminated Timber) панелі 

Нові сучасні енергозберігаючі конструкційні 

матеріали  для будівництва 

Техніко-експлуатаційна 

характеристика 

-масивний багатошаровий клеєний 

матеріал з деревини, який має від 3 до 9 

шарів, що укладаються у взаємно 

перпендикулярних напрямках, 

проклеюються екологічно чистим клеєм і 

пресуються; 

-мають властивості моноліту і за 

несучою здатністю не поступаються 

залізобетону; 

-виготовляються довжиною до 24-х 

метрів, шириною до 4-х метрів, 

товщиною до 0,5 метра; 

-мають невисоку щільність, що 

становить 480–500 кг/м3; 

-за високою міцністю та розмірами 

придатні для спорудження 

великогабаритних елементів стін, 

стель, дахів тощо. 

 

Порівняльні  переваги 

• високі показники міцності та несучої 

здатності панелей; 

• менші витрати на транспортування 

та будівництво фундаменту (вага 

панелі в 5 разів легше бетонної); 

• швидкість монтажу; 

• відсутність усадки конструкцій; 

• ідеальні геометричні параметри; 

• екологічність матеріалу; 

• відсутність щілин та мостиків 

холоду; 

• високі теплоізоляційні показники; 

• відмінна звукоізоляція; 

• тривалий термін експлуатації. 

орієнтовний термін 200 років. 

 

 



Плити фібролітові 

 (WWCB - Wood Wool Cement Boards)   

 
Порівняльні переваги 

 

• високий ступінь вогнестійкості - 
відносяться до класу важкогорючих 
будівельних матеріалів; 

• висока вологостійкість; 

• висока біологічна стійкість; 

• досить низька теплопровідність (0,09 – 
0,12 Вт/м °С); 

• високий рівень звукопоглинання та 
звукоізоляції; 

• тривалий термін експлуатації (50 – 60 
років); 

• висока міцність при згині, що робить 
можливим застосування фіброліту при 
зведенні міжкімнатних перегородок; 

• зручність в обробці матеріалу; 

• висока швидкість монтажу плит - 
можна монтувати під м’яку покрівлю 
незалежно від пори року. 

Техніко-експлуатаційна 
характеристика 

 
-виготовляються зі спеціальної 
деревної вовни та неорганічної 
в’яжучої речовини (портландцементу, 
рідше – магнезіальної в’яжучої); 

 

-деревну вовну одержують з неділової 
деревини хвойних, рідше листяних 
порід на спеціальних верстатах у 
вигляді тонких і вузьких стружок; 

 

-щільність плит становить 250 – 500 
кг/м3; 

-  

-виготовляються товщиною 30 – 150 
мм; 

 

-використовуються для утеплення та 
звукоізоляції будинків, панельно-
каркасного будівництва, перегородок, 
дахів, опалубки (незнімної)  

 



Імпортери столярних і  

теслярських виробів з 
клеєного брусу  

Світовий ринок СLT 
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Імпортери CLT   

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 6Y 

Експорт, тис. м3* 3488 3751 3583 3750 3788 4002 2,8% 

Експорт, млн євро 1996 2192 2093 2193 2250 2359 3,4% 

Експорт, євро/м3 572 584 584 585 594 589 0,6% 

Імпорт, тис. м3 2580 2675 2546 2419 2481 2563 -0,1% 

Імпорт, млн євро 1432 1509 1432 1353 1382 1468 0,5% 

Імпорт, євро/м3 555 564 562 559 557 573 0,6% 

Виробництво, тис. м3 8340 9039 8187 7562 7312 6593 -4,6% 

Виробництво, млн євро 7384 7630 7657 7811 7842 8363 2,5% 

Виробництво, євро/м3 885 844 935 1033 1072 1268 7,5% 

Обсяг європейського ринку столярних і 
теслярських виробів з клеєного брусу 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 6Y 

Експорт, млн євро 1002 1087 1169 1174 1174 1261 4,7% 

Імпорт, млн євро 533 546 532 539 531 596 2,3% 

Виробництво, млн євро 6520 6949 7076 7105 7677 8116 4,5% 

Обсяг європейського ринку будівель з 
деревини, що швидко зводяться  
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Імпортери будівель з деревини,  

що швидко зводяться  



Світовий ринок WWCB  

Структура використання WWCB 

Призначення 
Частка 

% 

Системи незнімальної 

опалубки 
38 

Панельно-каркасне 

домобудування 
26 

SIP-панелі (канадська 

технологія будівництва) 
14 

Внутрішні перегородки 12 

Дах, підлога, оздоблення стін 10 

  2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 6Y 

Експорт, млн. євро 43,0 38,4 33,4 39,0 36,2 -3,40% 

Імпорт, млн. євро 12,2 13,6 12,9 18,4 18,2 8,34% 

Виробництво, млн. м2 91,4 64,2 84,7 91,9 48,2 -12,02% 

Виробництво, млн. євро 333,4 307,8 264,3 267,9 267,9 -4,28% 

Виробництво, євро /м2 3,65 4,80 3,12 2,92 5,56 8,79% 

Світове виробництво деревно-цементних плит представлено близько 90 компаніями.  

В Європі – понад 30 виробників, Північній Америці – близько 20, Південній Америці – 2,  

в Азії, Африці і на Близькому Сході – понад 20 виробника. 

  
Ціна, євро/м3 
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250-300   115   196     

300-350   115   221 379   

350-400     260   389   

400-450 252 186 356 277 454 620 

500-600 343 225 515   598 996 
  

Середня ціна за м2, 
євро/м2 5,7 6 9,7 18 18,6 24 

Обсяг європейського ринку фіброцементу 

Ціни деяких постачальників WWCB-панелей 

 
Стаття витрат 

Витрати, дол. 

США /м3 

Сировина, у т.ч.  16 

- цемент 77% 

- дерево 20% 

- хлористий кальцій 2% 

 - вода 1% 

Витратні матеріали 2 

Трудові витрати  13 

Енерговитрати 1 

Амортизація 20 

Загальні витрати 52 

Витрати на виробництво WWCB 



Ресурсна база  
для розвитку ринку НКМ з деревини 

Динаміка зміни запасів деревини в лісах України 



Джерела фінансування енергозберігаючих проектів 
з виробництва та використання НКМ з деревини 

Джерело  

фінансування 
Доступність Оперативність Вартість 

Ризико 

ваність 
Якість Свобода 

Державні асигнування 1 1 5 1 1 1 

Українські комерційні банки 5 5 2 2 1 5 

Лізингові компанії 4 5 1 2 1 2 

Міжнародні кредитні лінії, гранти 2 2 5 1 2 4 

Спеціальні енергетичні фонди 4 3 5 2 3 1 

Фінансуючі ЕСКО 5 4 4 5 4 3 

Експертна оцінка джерел фінансування  

Розпорядник коштів Статті програмної класифікації видатків  

Державного бюджету на 2017 рік 

Сума видатків, тис. 

грн. 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

Функціонування Фонду енергоефективності 400 000,0 

Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України 

Реалізація Державної цільової економічної 

програми енергоефективності 

400 000,0 

Організація/ 
установа 

Програма/ проект (2017) Сума,  
млн. євро 

  
Світовий банк 

 
Проект доступу до довготермінового фінансування 

 
150,0 млн.$ 

  
Європейський банк 
реконструкції та розвитку  

Програма «IQ energy» з підтримки енергоефективної модернізації житла 
Кредит на фінансування заходів з підвищення енергоефективності 
громадських будівель 

75  
  

  10  

  
Європейський 
інвестиційний банк 

Проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з 
середнім рівнем капіталізації» 
 Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» 

400  
  

   200 

Кредитна установа для 
Відбудови  

Проект інвестицій у відбудову та модернізацію інфраструктури регіонів 
східної частини України (комунальна інфраструктура) 

90  
  



Державна підтримка для реалізації  

інвестиційних проектів  

Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається  
державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів,  

визначаються стратегічними або програмними документами,  
затвердженими в установленому законодавством порядку 

(Ст.12-1 Закону України “Про інвестиційну діяльність”) 

надається шляхом:  
  
- співфінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок  коштів 
державного бюджету;  
 
- надання відповідно до законодавства для реалізації  інвестиційних проектів 
державних гарантій з метою забезпечення  виконання боргових зобов’язань за 
запозиченнями суб’єкта  господарювання;  
 
- кредитування за рахунок коштів державного бюджету суб’єктів  господарювання 
для реалізації інвестиційних проектів;  повної або часткової компенсації за 
рахунок коштів державного  бюджету відсотків за кредитами суб’єктів 
господарювання для реалізації інвестиційних проектів;  



Механізми фінансування енергозберігаючих проектів з 
виробництва та використання НКМ з деревини 

ЕСКО 



“Теплі” кредити державних банків 

Надання «теплих» кредитів на придбання енергозберігаючих матеріалів.  

Сума кредиту – від 1 000 до 50 000 грн. Початковий внесок – від 10 % вартості 

товару.  Cтрок – до 3 років.  Процентна ставка – 17,99 % річних. 

Разова комісія – 4,3 % від суми кредиту  

ПриватБанк розробив сучасну технологію кредитування в рамках  

держпрограми, завдяки якій реальна вартість «теплих» кредитів для 

населення та ОСББ становитиме не більше 18% річних, а в деяких випадках 

розстрочка на придбання енергоефективних товарів буде взагалі 

безвідсотковою.  

Укрексімбанк 

Кредит «Тепле 

житло» (державна 

програма) 

Банком були розроблені спеціальні кредитні програми  

для населення  на придбання енергоефективного обладнання та 

матеріалів, відповідно до Порядку використання коштів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 №1056. 

Кредитні програми передбачають можливість отримання часткової компенсації 

витрат населення, спрямованих на заходи енергоефективності: 

Компенсація 20% від суми. 

Компенсація 35% від суми кредиту, але не більше 14 тис. грн. у разі придбання 

енергоефективного обладнання та матеріалів. 

Укргазбанк 

«Еко оселя» 

Придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів. 

Сума кредиту станвить від 1 000,00 до 50 000,00 грн.  

Срок кредитування від 1 до 3 років.  

Максимальний розмір - 90% від вартості обладнання, матеріалів. 

Фіксована процентна ставка - 24,5% у грівні. 



Моделі організації виробництва НКМ в Україні, 

що отримують державну підтримку 

• Державно-приватне партнерство 

• Індустріальний парк 

• Виробничо-логістичний кластер 

• Інноваційне підприємство 

• Інноваційний проект 

• Інвестиційний проект в пріоритетній галузі 
економіки 

 

 



Потенціал енергозбереження при використанні 

НКМ з деревини при реконструкції та реновації 

житла 
Показник Значення 

Житловий фонд України станом на початок 2016 року, млн.м2 613,4 

Норматив споживання на 1 кв. м за рік, Гкал 0,16 

Споживання теплової енергії за рік, млн.Гкал за рік (2015 рік) 28,8 

Площа потреби в модернізації/утеплення житлового фонду,  млн.м2  490,7 

Економія теплової енергії від використання НКМ, млн.Гкал за рік 7,8 

Зменшення викидів парникових газів, млн.т. СО2е за рік 1,7  

Тариф на теплову енергію для житлового фонду січень 2017 року, 
тис.грн./Гкал 1,242 

Вартість теплової енергії для опалення житлового фонду, млрд. грн. за рік 28,6 

Вартість зекономленої теплової енергії житлового фонду, млрд.грн. за рік 8,6 

Витрати на модернізацію/утеплення житлового фонду, млрд.грн.  84,6 

Економічна ефективність модернізації/утеплення житлового фонду 0,10 

Період окупності, років 10 

Потенційний ефект від реконструкції житлового фонду України з 
використанням енергоефективних НКМ, що становить близько 8,6 млрд. 

грн. щорічно, або близько 10% від загального потенціалу 
енергозбереження у секторі ЖКГ  



Експортний потенціал розвитку виробництва НКМ 
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Зміна обсягів імпорту виробів з  

деревини внаслідок імпортозаміщення 

Експортна ефективність (різниця між 
потенційним експортом необробленої 

деревини та виробів з НКМ) становитиме 
близько 134 млн. дол. 



Соціально-економічні ефекти виробництва та 
використанням НКМ в Україні 

• Забезпечення енергоефективності (до 0,013 Гкал економії витрат 
теплової енергії, або 10% нормативу, на 1 кв. м житла у рік); 

• економія витрат на спорудження, модернізацію, облаштування і утримання 
будинку (від 15 до 40%); 

• швидкість спорудження житла (у  3-4 рази); 

• висока частка доданої вартості продукції (НКМ), що створюється під час 
переробки деревини (від 50 дол. США на 1 куб.м деревини); 

• очікуване зростання європейського ринку НКМ – до 8,5% на рік; 
розрахунковий обсяг зростання експорту – 0,5 % від загального ескпорту 
України; 

• потенційний ефект від реконструкції житлового фонду України з 
використанням енергоефективних НКМ становить близько 10% від 
потенціалу енергоефективносіт у секторі ЖКГ; 

• зменшення витрат тепла на опалення будівель відповідно призведе до 
зменшення викидів парникових газів від спалювання органічного палива 
орієнтовно на 1% від загальних викидів ПГ України;  

• можливість імпортозаміщення традиційних будівельних матеріалів; 

• залучення прямих інвестицій та інноваційних технологій; 

• зростання рівня зайнятості (до 5000 нових робочих місць); 

• можливість спорудження «пасивних будинків»; 

• сприяння реалізації соціальних житлових програм. 

 



Висновки та пропозиції 
- Промислового виробництва панелей НКМ з деревини в Україні, як і в країнах СНД, поки 
немає, хоча дослідні партії вже випускаються. Натомість Україна має відповідний ресурсний 
та кадровий потенціал.  
 

- Широкому впровадженню (трансферту) технологій виробництва НКМ з деревини заважає 
недосконалість інституційного забезпечення та технічного регулювання в галузі 
проектування та будівництва, а також відсутність ефективних фінансових механізмів 
державно-приватного партнерства 
 

- Натомість іноземні компанії пропонують достатньо широкий спектр устаткування для 
відповідних технологій виготовлення, наприклад, панелей CLT. Згідно з оцінками 
спеціалістів виробництво CLT потенційно досягне обсягу 3 млн. м3 протягом наступних 10 
років, причому в основному зростання відбуватиметься поза межами Західної Європи 
 
- В умовах мінливого інвестиційного клімату в Україні на фоні достатньо високого рівня 
фінансових ризиків та нерозвинутості ринку відповідних страхових продуктів важливого 
значення набуває механізм державних гарантій для інвестицій спрямованих на реалізацію 
стратегічних та програмних документів, прийнятих у встановленому законодавством 
порядку 
 

- Розвиток внутрішнього ринку НКМ з деревини вирішує надважливі питання 
енергозбереження, екології, зайнятості та забезпечення соціальним житлом, а також має 
значний експортний потенціал, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 
національної економіки. 



Висновки та пропозиції 

 

Скасування постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 

р. №661 державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій, що 

передбачалася статтею12-2 цього Закону, яка, до речі, теж була 

виключена дещо пізніше, згаданим вище Законом України Про внесення 

змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» щодо державних 

інвестиційних проектів» №1981-VIII від 23.03.2017  

 

Поширення дії Закону України «Про стимулювання інвестиційної 

діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 

робочих місць» на випуск нових конструкційних матеріалів з деревини 

та будівництво і реконструкцію (утеплення) житла. 

 

Доповнити зазначеними енергоефективними конструкційними та 

ізоляційними матеріалами з деревини діючий орієнтовний перелік 

енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які є складовими 

(комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року №1056. 

Саме по цих матеріалах державою здійснюється часткове 

відшкодування витрат на їх придбання. 




