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ПРИСКОРЕННЯ РЕФОРМ 
ТА ІНВЕСТИЦІЙ

СПІВПРАЦЯ

Для гарантування зацікавленості країн Східного партнерства, 
EU4Energy Governance тісно співпрацює з українськими органами 
влади для визначення пріоритетних напрямків підтримки.  
Створивши спеціальні робочі групи, що включають 
представників всіх залучених установ для кожного сектора 
співпраці, команда EU4Energy Governance сприяє реалізації 
подальших заходів у відповідності до всіх нових розроблених 
законодавчих актів. Водночас для членів робочих груп 
передбачається проведення тренінгів і заходів з обміну 
досвідом та найкращими практиками з метою підвищення 
обізнаності щодо впровадження нового законодавства.

Регіональне відділення EU4Energy
вул. Хрещатик 15, офіс 65, м. Київ, Україна

Тел.: +38 044 279 77 00 

Секретаріат Енергетичного співтовариства
Am Hof 4, Level 5-6, 1010 Vienna, Austria 

(Ам Хоф 4, поверх 5-6, 1010, Відень, Австрія)
Тел.: +431 535 2222

EU4Energy@energy-community.org 
www.energy-community.org/regionalinitiatives/EU4Energy.html

#EU4Energy
#EnergyCommunity
#Strongertogether

На регіональному рівні, Секретаріат Енергетичного 
Співтовариства, у рамках EU4Energy, пропонує 
країнам-партнерам структурований форум для 
визначення регіональних ключових проектів в 
енергетичній інфраструктурі. Секретаріат підтримує 
процес відбору пріоритетних проектів шляхом 
застосування конкретної методології та критеріїв для 
оцінки інвестицій у проектах з електроенергії та 
газопостачання.

Завдяки переговорам на високому рівні, необхідність 
проведення конкретних реформ розглядається на 
найвищому рівні, щоб забезпечити чітке розуміння 
кожного нового запропонованого нормативного акту. 
Перші подібні переговори, що відбулися 9 червня 2017 
року в Києві, були націлені на прискорення ухвалення 
законопроекту про енергетичну ефективність 
будівель. Роз'яснюючи, що саме передбачає 
відповідність новому законодавству та які переваги 
можна отримати в результаті, а також завдяки обміну 
досвідом та найкращими практиками з боку ЄС, 
Секретаріат Енергетичного Співтовариства допомагає 
сформувати більш широке розуміння та прийняти нові 
реформи, сприяючи більш швидкому адаптаційному 
процесу в країні.
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Цей інформаційний лист підготовлено за підтримки Європейського Союзу 
в рамках Ініціативи EU4Energy. Секретаріат Енергетичного Співтовариства 

несе виключну відповідальність за його зміст, який жодним чином не 
відображає погляди Європейського Союзу.
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ПЕРШИЙ РІК РЕАЛІЗАЦІЇ

ІНІЦІАТИВА EU4ENERGY 
Ініціатива EU4Energy охоплює усю  підтримку з боку ЄС, 
спрямовану на покращення енергопостачання, безпеки та 
взаємодії, а також сприяння енергоефективності та 
використанню відновлюваних джерел енергії у країнах Східного 
партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Республіці 
Молдова та Україні. Це досягається за рахунок фінансування 
проектів та програм, які допомагають реформувати енергетичні 
ринки та зменшити енергетичну залежність та споживання. У 
довгостроковій перспективі це зробить енергопостачання більш 
надійним, прозорим та доступним процесом, таким чином 
зменшуючи енергетичну бідність та рахунки за споживання 
електроенергії як для громадян, так і для приватного сектора.



За підтримки EU4Energy Governance, Україна розробила 
нові Національні цілі з енергоефективності на 2020 та 
2030 роки, які надано для подальшого затвердження 
Урядом.

Національний план дій з енергоефективності, який буде 
розроблено за підтримки EU4Energy Governance, 
визначатиме шлях для досягнення цих цілей.

Як показують розрахунки з урахуванням нових цілей 
щодо енергоефективності, понад 50 % цілей можна 
досягти за допомогою енергоефективних заходів у 
житловому секторі. Ухвалення змін до Закону України 
«Про енергетичну ефективність будівель», які 
підготовлено за підтримки EU4Energy, не лише приведе 
цей закон у відповідність до Директиви ЄС 2010/31, але й 
сприятиме досягненню нових цілей.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ Газовий сектор є дуже важливим для України, оскільки він 
забезпечує значні надходження для країни. Більше того, для 
забезпечення стабільного транзиту російського газу після 2019 
року та конкурентного газопостачання для своїх громадян має 
бути створений стабільний, належно функціонуючий та прозорий 
газовий ринок. Команда  EU4Energy Governance співпрацювала з 
владою та підготувала законопроект про розгрупування 
державного газового монополіста НАК «Нафтогаз України». 

ГАЗОВИЙ РИНОК

ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИКИ НА 
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

Проект EU4Energy Governance є проектом технічної допомоги, 
що фінансується Європейським Союзом у рамках ініціативи 
EU4Energy. Він націлений на представників урядових структур, 
які працюють в енергетичному секторі держав Східного 
партнерства, і допомагає їм зміцнювати законодавчу та 
нормативну базу, а також визначати інвестиційні можливості у 
ключових проектах енергетичної інфраструктури. 

З прийняттям у 2017 році нового Закону України «Про 
ринок електричної енергії», команда EU4Energy 
Governance допомагає Україні ввести в дію основні 
нормативно-правові акти, щоб створити надійну основу 
для реалізації закону та переходу на нову модель ринку 
електроенергії.

На даний час ведеться робота з підвищення прозорості 
транскордонних операцій, пов’язаних з використанням 
енергопотужностей, та забезпечення більшої безпеки для 
системи шляхом більш рентабельної закупівлі 
допоміжних послуг оператором системи передачі.  Як 
наслідок, новий оптовий ринок електроенергії стане 
значно ефективнішим, і Україна зможе запропонувати 
споживачам більш конкурентні ціни на електроенергію. 

У рамках цього проекту, Секретаріат Енергетичного 
Співтовариства надає технічну допомогу трьом країнам 
Східного партнерства: Грузії, Молдові та Україні, що є членами 
Енергетичного Співтовариства. Регіональна діяльність проекту 
також передбачає участь Вірменії, Азербайджану та Білорусі.

Належно функціонуючий енергетичний сектор потребує чітких 
правил та положень, які забезпечують з одного боку – 
конкуренцію, а з іншого – правову визначеність. За наявності 
таких правил та положень споживачі, підприємства та 
промисловість можуть очікувати на такі переваги: 

Проект EU4Energy Governance розрахований на чотири роки з 
червня 2016 року по червень 2020 року.

Зменшення суми рахунків за споживання електроенергії 

Покращення рівня надійності та безпеки енергопостачання

Покращення якості обслуговування

Зменшення шкоди навколишньому середовищу

Зниження енергетичної бідності 
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На цьому тлі надається підтримка задля зменшення 
екологічних наслідків в умовах використання енергії, а також 
з метою охорони здоров'я та підвищення добробуту 
громадян. Команда EU4Energy надає технічну допомогу для 
розробки нових стандартів викидів газів для заводів, які 
здійснюють самостійне або спільне спалювання відходів.

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь  E U 4 E N E R G Y   G O V E R N A N C E  

С Е К Р Е ТА Р І АТ  Е Н Е Р Г Е Т И Ч Н О ГО  С П І В Т О В А Р И С Т В А  
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З А  Ч О Т И Р М А  Н А П Р Я М К А М И

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПРОЕКТОМ 

Цілі України щодо енергоефективності (Кінцеве енергоспоживання)

2020

2030

55,507 ктне або

57,199 ктне або

– 17,1% з 2012 року

– 14,6% з 2012 року

Розгрупування державного газового монополіста 
НАК «Нафтогаз України» дозволить:
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це внесок EU4Energy у розробку 
нової моделі ринку електроенергії. 25% 
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Ведення 
переговорів на 
високому рівні 
для прискорення 
прийняття нового 
законодавства

Проведення 
регіональних 
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визначення 
інвестиційних 
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регіональні 
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