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Україна

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 може вважатись відображенням 
поглядів Європейського Союзу.

Governance 
Project

Для гарантування зацікавленості країн Східного партнерства, 
EU4Energy Governance тісно співпрацює з органами влади 
країн 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.

ІНІЦІАТИВА EU4ENERGY

СПІВПРАЦЯ
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.

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 як конкуренцію, так і 
правову визначеність. За наявності таких правил та положень 
споживачі, підприємства та промисловість можуть очікувати 
на такі вигоди:

ПРОЕКТ EU4ENERGY GOVERNANCE

Зменшення суми рахунків за споживання енергоресурсів

Покращення рівня надійності та безпеки енергопостачання

Покращення якості обслуговування

Зменшення шкоди навколишньому середовищу

Зниження енергетичної бідності

Огляд діяльності проекту  (2018-2019)

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.



ГАЗОВИЙ РИНОК

ІНФРАСТРУКТУРА

РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ВИГОДИ ДЛЯ ГРОМАДЯН

За підтримки проекту EU4Energy Governance влада України 
розробила наступні підзаконні нормативно-правові акти: правила 
оптового ринку електроенергії, дві ключові методології, необхідні 
для імплементації нового Закону про ринок електроенергії 
(методологія розрахунку транскордонної пропускної здатності та 
методологія розрахунку тарифів на допоміжні послуги), а також 
процедури, пов’язані з діяльністю гарантованого покупця.

Завдяки переговорам на високому рівні, необхідність проведення 
конкретних реформ розглядається на найвищому рівні, що 
дозволить забезпечити чітке розуміння кожного нового 
запропонованого нормативного акту і прискорити темпи 
прийняття. Переговори на високому рівні також дозволяють 
направити дискусію із зацікавленими сторонами у потрібне русло 
та відповісти на ключові питання зацікавлених сторін щодо 
енергетичних реформ.

20 липня 2018 року у Львові та 14 червня 2019 року в Одесі 
відбулося два раунди переговорів на високому рівні, присвячених 
інтеграції українського та молдовського ринків електроенергії. 
Перший захід стосувався процесу реформування оптових ринків 
електроенергії, доступу до пропускної спроможності 
транскордонних з'єднань і синхронізації з країнами ENTSO-E. 
Другий захід був присвячений решті викликів, пов’язаних з 
інтеграцією ринків двох країн, а також подальшим крокам в цьому 
напрямі.

ВИГОДИ ДЛЯ ГРОМАДЯН

ВИГОДИ ДЛЯ ГРОМАДЯН

Основна увага приділялася підготовці показників для контролю 
якості газу і методики формування тарифів на розподіл газу. Нові 
показники для моніторингу якості послуг з газопостачання і 
розподілу газу були розроблені з врахуванням кращих 
європейських практик. Створено методику тарифоутворення, яка 
відображає витрати і дозволяє системним операторам забезпечити 
максимальну ефективність.

ВИГОДИ ДЛЯ ГРОМАДЯН

За підтримки EU4Energy Governance було розроблено національні 
цілі з енергоефективності на 2020 та 2030 роки, а також проект 
постанови Уряду для їх затвердження. Національний план дій з 
енергоефективності (NEEAP) до 2030 року і Дорожня карта для його 
реалізації знаходяться на стадії розробки. Проект також надав 
допомогу в імплементації положень Директиви «Про енергетичне 
функціонування будівель».

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

КЛЮЧОВІ  ФАКТИ ТА ПОКАЗНИКИ ПО РЕА ЛІЗАЦІ Ї  ПРОЕКТУ

УКРАЇН А

ДОСЯГНЕННЯ ЗГОДИ ЩОДО 
РЕФОРМ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь  П Р О Е К Т У  E U 4 E N E R G Y  G O V E R N A N C E

ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИКИ НА 
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

За підтримки проекту ведеться робота щодо імплементації вимог 
Регламенту ЄС 347/2013, що сприятиме інвестиціям в енергетичну 
інфраструктуру.

Розроблено нові технічні нормативи викидів для заводів по 
спалюванню або спільному спалюванню відходів щодо 
забезпечення контролю за викидами заводів, що утилізують 
відходи або використовують їх як паливо.

Методології розрахунку транскордонної пропускної здатності та 
тарифи на допоміжні послуги стануть запорукою стабільного 
постачання електроенергії за цінами, що корелюються з 
регіональними ринками.

Ринкові правила забезпечать прозоре торговельне середовище і 
належно функціонуючий ринок електроенергії.

В NEEAP зазначені конкретні дії, що сприятимуть інвестуванню 
громадянами в енергоефективні рішення для своїх будинків.

Енергоефективні будівлі дозволять громадянам заощадити на 
рахунках за енергоресурси, а також скоротити викиди парникових 
газів. ВИГОДИ ДЛЯ ГРОМАДЯН

Покращення регуляторної бази та моніторингу з боку НКРЕКП 
посилює права споживачів та призводить до підвищення якості 
обслуговування населення.

Конкурентний ринок газу дозволить залучити інвестиції та 
забезпечити стабільне постачання газу споживачам.

Інвестиції в нову енергетичну інфраструктуру забезпечують 
конкурентоспроможність і ефективне функціонування ринку.

Зниження викидів сприятиме здоров'ю і благополуччю громадян. ПРАВОВІ АКТИ
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
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