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Виконання Меморандуму мЬк Украшою та СС προ порозумшня щодо
сшвробггництва в енергетичшй галуз! протягом 2014

ЗАГАЛЬНИЙ СТАН
Сппфобтшцтво в енергетичнш галуз1 залишаеться одшею з юпочових сфер в!дносин
М1Ж Украшою та GC.
У рамках виконання Плану дш Украша-СС 1 грудня 2005 року було шдписано
Меморандум προ порозумшня щодо сшвробшшцтва в енергетичнш галуз1 М1Ж
Украшою1 та СС (Меморандум προ порозумшня). Меморандум προ порозумшня
визначае, яким чином обидв1 сторони планують оргашзувати спшьну роботу 3Í
зближення CBOÏX енергетичних ринюв. Виконання Меморандуму ΠΡΟ порозумшня
продовжуе розглядатись як важлива складова Порядку денного Угоди προ асощащю
М1Ж Украшою та СС2.
Меморандум προ порозумшня визначае спшьну стратепю поступово'1 iHTerpaiţiî
енергетичното ринку Украши до енергетичното ринку CC i складаеться з "дорожшх
карт", що охоплюють так1 сфери: (1) ядерна безпека; (2) штегращя ринюв
електроенергй' та газу; (3) безпека енергопостачання та транзиту вуглеводшв; та (4)
вугшьна галузь. Меморандум προ порозум1ння також включае п'яту "дорожню карту",
погоджену у березш 2008 року, яка мае на меп пщсилення сп1вроб1тництва у сфер1
енергоефектжвност1 та розвитку вщновлюваних джерел енергн.
Сп1льн1 зв1ти προ досягнуп результати п1дписуються щороку починаючи вщ того часу,
коли перший такий зв1т охоплював 2006 ρίκ. Цей дев'ятий Сшльний зв1т висвилюе
результати, досягнуп протягом 2014 року.

ЗАГАЛЬНИЙ СТАН TA OCHOBHI РЕЗУЛЬТАТИ, ДОСЯГНУП 13 СИНЯ М1СЯЦЯ
2014 РОКУ
Протягом 2014 року в Украшу вщбулись серйозш пол1тичн1 зм1ни. Так у травш 2014 р.
були Проведеш достроков1 вибори Президента Украши, а у жовтш 2014 р. парламентськ1 вибори. Розвиток П0Д1Й, опис яких наведено у цьому 3BÍTÍ, СЛЩ
розглядати у дуже складному пол1тичному, екоиолпчному та соц1альному контекст]',
враховуючи незаконну анекс1ю Криму та м. Севастопшь Pociera та конфлкт на сход1
Украши. До початку зимового перюду 2014-2015 pp. тимчасовим, а ΠΟΤΙΜ i
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новообраним кершництвом Мппстсрства енергетики та вугшьно'1 промисловосп
Украши довелося розв'язувати низку ключових питань, до яких належало припинення
'Тазпромом" постачання газу в Украшу у червш мюящ та проблеми, що виникли в
единш електроенергетичнш систем! через nepeöoï з постачанням вугшля для теплових
електростанцш. Дуже важливо, що Украша знаходить комплексш i швидю ршення для
розв'язання проблем, що виникають з огляду на нишшню кризу. Краша повинна у
повному обсяз1 скористатись CBOÏM членством в Енергетичному Сшвтовариств1 i у
стисл1 термши запровадити З-ш пакет законодавчих документа СС в енергетичнш
галуз1 - поступова штегращя до енергетичното ринку СС сприятиме шдвищенню
конкурентоздатност1 та стабшьносш енергетичното ринку Украши та у далекосяжнш
перспектив1 забезпечить конкурентний i доступний р1вень цш на енерпю для
украшських споживач1в. Це також стимулюватиме заходи з шдвищення р1вня
енергоефективносп та енергобезпеки Украши шляхом диверсифкаци джерел
постачання.
21 березня украшською стороною було шдписано пол1Тичну частину Угоди προ
асощацпо, a 27 червня 2014 року - решту положень. 16 вересня 2014 р. Угоду προ
асощащю було ратифковано Парламентом Украши, а Свропейським парламентом
було надано згоду на тимчасове застосування (з 1 листопада 2014 р.) тлпотлпих
положень Угоди προ асощащю та положень προ Поглиблену та всеохоплюючу зону
вшьно'1 торпвл1 (ПВЗВТ) - з 1 С1чня 2016 р. Важливу частину Угоди προ асощащю
складають положения, що стосуються енергетичних питань, у тому числ1 виконання
зобов'язань, взятих у рамках Договору προ заснування Енергетичного Сшвтовариства.
3 метою надання ycieï необх1дно'1 допомоги державним органам Украши у проведенш
пол1тичних та економ1чних реформ, необхщних для стаб1Л1зацй' ситуацй' в краш,
Свропейською KOMÍCÍGK) у березш 2014 р. було запропоновано пакет комплексно!'
шдтримки м1И1мальною сумою 11 млрд. евро i прийнято ршення щодо створення
Групи шдтримки Украши, яка функцюнуватиме як координацшний центр, на OCHOBÍ
якого буде здшснюватись анал13 i кер1вництво Д1яльн1стю €вропейсько'1 KOMÍCÍ'Í,
спрямовано'1 на надання Украшл п1дтримки. У пакет1 ф1нансово-1 допомоги та в обсяз1
po6ÍT Групи шдтримки Украши реформування енергетично'1 галуз1 розглядаеться як
ОДИН 3 КЛЮЧОВИХ НаПрЯМЮВ Д1ЯЛЬНОСТ1.

У цих умовах, що стргмко зм1нюються, р1шення Уряду Украши щодо перегляду
Енергетично'1 стратегп Украши (у редакци на початок 2014 р.) спрямоване на
розв'язання проблем, що юнують в Украпп. Робота з перегляду Стратегй' почалась, але
протягом року не була завершена. Разом з цим ключов1 напрямки реформ, у тому числ1
в енергетичнш галуз1, були визначеш коал1Ц1Йною угодою Верховно'1 Ради Украши та
Програмою д1яльност1 Уряду Украши.
У 2014 porţi Украша очолювала Енергетичне Сшвтовариство. Разом з цим новим
Урядом було шдтверджено зобов'язання Украши щодо виконання як догов1рною
стороною CBOÏX зобов'язань у повному обсязь Незвансаючи на це иолпичне
зобов'язання, п1дготовлений Секретар1атом Енергетичного Сп1вт0вариства i
опубл1кований у cepnHi 2014 р. "Р1чний зв1т щодо 1мплементацп3, який стосуеться
впровадження законодавчих норм GC у рамках Договору προ заснування
Енергетичного Сшвтовариства", лише вщзначае вельми повшьний поступ Украши у
реал1заци процесу Енергетичного Сшвтовариства. Ключовими нанрямками роботи
визначено впровадження законодавчих TMÍM i заход1в, що стосуються 1мплементацп" 3го пакета законодавчих докуменив СС в енергетичн1Й галуз1 та забезпечення
незалежност! енергетичного регулятора.
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На вщмшу В1Д цього, значного прогресу було досягнуто стосовно введення в Д1ю та
нарощування потужностей, що забезпечують транспортування газу з краш Свропи до
Украши. Темпи виконання iţieî роботи було прискорено з огляду на nepe6oï з
постачанням газу з Pociï до Украши у червш 2014 року через суперечки щодо
погашения 1снуючо'1 заборгованост! та розб1жноси з приводу цши на газ. На кшець
року Украшою було ¡мпортовано рекордш обсяги - 5 млрд. куб. м газу з Свропи,
причому Словаччиною було забезиечено проиускну спроможшсть газопроводу на piBHi
31,6 млн. куб. м на добу (доведену згодом до 40 млн. куб. м на добу), поставки газу з
Пол bini становили 4 млн. куб. м на добу, i з Угорщини до 16 млн. куб. м на добу, хоча
в останньому випадку до початку С1чня 2015 року вщбувались nepe6oï.
В умовах суперечки щодо газових контраютв мЬк Pocicio та Украшою Свропейська
Ком1С1я у березш 2014 року прийняла ридення щодо сприяння переговорам М1ж
сторонами з метою пошуку тимчасового р1шення, яке б дозволило забезпечити
постачання газу до Украши та гарантувало безперебшш транзитш поставки газу до
краш Свропи. У результат1 neperoBopie, як i тривали 7 мюящв, 30 жовтня 2014 р. було
шдписано Протокол προ постачання газу протягом зимових мюящв4.
1. ДОРОЖНЯ КАРТА У СФЕР1ЯДЕРН01БЕЗПЕКИ
Украша у повному обсяз1 взяла участь у "стрес-тестах" атомних електростанцш вщповщно
до техшчних вимог СС. Звни προ проведения "стрес-теспв" в УкраШ були подani до
Свропейсько! KOMÌCÌ'Ì та пройшли експертиу ощнку. OCHOBHÍ результати були включеш до
шдготовленого Свропейською KOMÍCÍÍO у жовтш 2012 року Робочого документа пщ назвою
"Техшчний звгт προ проведения комплексно'1 оцшки ризиюв та безпеки атомних
електростанц!Й в Свропейському СоюзГ'5.
У KBÍTHÍ 2013 року, шд час проведения сс\пнару з експертно'1 оцгнки Нац10нальних
плаи1в Д1Й, оргашзованого крашами-членами (СГРЯБ6), було в1дзначено, що
Нащональний план Д1Й Украши HÍTKO вказуе на те, наск1льки атомш електростанцй' в
Украш1 вдосконалюються теля авари на Фукуамськш АЕС в1дпов1дно до
нацхональних OIU'HOK, рекомендац!Й та пропозицш, п1Дготовлених у рамках
европейських "стрес-тесив" та BHCHOBKÍB, зроблених y npoueci перегляду Конвенцп иро
ядерну безпеку МАГATE.
Вщповщно до угоди, укладено'1 у npoųeci проведения "стрес-тсспв", нац10нальним
регулятором було пщготовлено i в С1ЧН1 2015 р. подано до Свропейсько! KOMÌCÌ'Ì оновлений
Нац10нальний план дш. У даному звш вщображено проведеш, поточн1 та запланован1 на
перюд 2013-2017 ροκίΒ заходи вдосконалення. Як вщзначае СГРЯБ, Ц1 заходи
виконуються вщповщно до передового досвщу: спочатку вони проводяться на шлотнш
реакторнш установщ в^дповщного типу, теля чого вивчаеться можливкть ïxHboï
реалхзаци на BCÌX хнших ядерних енергетичних установках даного типу.
До авари на Фукуммеькш АЕС було визначено низку заходт з шдвищення pi вия
безпеки, яю пщпадають П1д Д1Ю "Комплексно'1 (зведено'1) програми П1двищення pi вия
безпеки енергоблок1в атомних електростанц1Й", що проводиться зараз (для установок,
яю перебувають в експлуатацй'), та у рамках "Плану заход1в з шдвищення безпеки
ядерних установок Чорнобильсько'1 АЕС". Було переглянуто змшт i прюритетшеть цих
заход1в, придхляючи належну увагу ïxHboï доц!Льност1 з урахуванням авари на
Фукус1мськ1й АЕС.
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Свропейська група регулятор1в з питань ядерно! безпеки (€ГРЯБ).

У 2014 рощ, з огляду на попршення ситуацп з безпекою та, зокрема, розвиток подш на
сход1 краши, було вжито низку додаткових заходхв, спрямованих на пщвищення р1вня
ф13ичного захнсту атомних електростанцш Украши.
Нова програма у рамках "1нструмента сшвробгтництва у галуз1 ядерно'1 безпеки" (1СЯБ)
бшьше не мктить положень щодо шдтримки ядерного оператора. 3 метою поглиблення
штеграци до енергетичного ринку СС було видшено позику "Свратому"/СБРР, кошти
яко-1 буде спрямовано на пщтримку виконання Комплексно!" (зведено!') програми
пщвищення р1вня безпеки енергоблоюв атомних електростанцш.
12 березня 2013 року та 7 серпня 2013 року вщповщно було шдписано угоди προ
позику з СБРР та "Свратомом" на суму 600 млн. евро (под i леи у на дв1 piBHÍ частки) для
пщвищення безпеки 15 енергоблоюв, що перебувають в експлуатацп в Украпп.
Програму po6ÍT з модершзацн систем безпеки плануеться завершити до кшця 2017
року. Протягом 2014 року украшська сторона мала виконати попередш умови надання
позики. Наприкшщ грудня "Свратомом" та СБРР було усшшно перев1рено виконання
цих умов, у результап чого видшення першого траншу за позикою стане можливим у
2015 рощ.
Надання подплънки шдтримки Чорнобильськш АЕС було призупинено з огляду на
незадовшьне виконання поточних проектхв. Ввд розв'язання цих вщкритих питань
залежить майбутне сшвпращ з Чорнобильською АЕС.
3 шшого боку, з метою пщтримки процесу передач1 Укра\'н1 законодавства CC у галуз1
ядерно'1 безпеки було пщсилено допомогу, що надаеться регулятивному органов1
Украши.
До К1нця 2014 року в результат1 усп1шно виконаних пщйом1в схщну та зах1дну частини
конструкцп нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильсько'1 АЕС було зведено
на повну висоту. Для проведения обстеження щодо вир1внювання обох частин до
1'хнього з'еднання зах1дну арку було зсунуто назад. Було змонтовано сталев1
конструкцп загальною вагою понад 23 тис. тонн. Продовжуються роботи з
облаштування внутрпппьо!' та зовн1шньо'1 обшивки. Проект нараз1 плануеться
завершити до кшця 2017 року. Проте у 2014 poni було виявлено новий дефщит
фшансування y po3MÍpi 615 млн. евро. Для завершення проекту СБРР зобов'язався
додатково надати 350 млн. евро, решту суми для покриття дефщиту фшансування
передбачаеться залучити за результатами конференцп з оголошення внесюв, що мае
вщбутись у Лондою 29 кв1тня 2015 року.
Проект буд1вництва Пром1жного сховища в1дпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)
на майданчику Чорнобильсько'1 АЕС, ф1нансування якого зд1Йснюеться з Рахунку
ядерно'1 безпеки, просуваеться повшьно. 3 виесенням поправки 10 до контракту,
пщписано'1 у жовтн1 2014 року, було здшснено "перевантаження" проекту стосовно
витрат i термиiiß, а також забезпечено Ч1ткий план заход1в ("дорожню карту") щодо
завершення проекту. Ili сля мобшзацц pecypciß Генеральним пщрядником було
продовжено роботи на проммайданчику. Проте викликають занепокоення затримки, що
складають бшьш одного року, та ймов1рне зростання витрат.
У результап незаконно! анекси Криму та м. Севастопшь Pociero у березш 2014 р.
украшська влада втратила контроль над ядерними установками Севастопольського
нацюнального ушверситету ядерно! енергй' та промисловостг Через це Державиа
1нспекц1я ядерного регулювання Украши (Д1ЯРУ) звернулась у грудш м1сяц1 до
МАГ ATE з пропозищею, щоб Росгя взяла на себе вщповщальшсть за yci ядерш об'екти
на територй' Криму.

2. ДОРОЖНЯ КАРТА ЩОДО1НТЕГРАЦИ РИНК1В ЕЛЕКТРОЕНЕРГП ТА ГАЗУ

Протягом 2014 року Украша досягла дуже невеликого поступу на шляху
транспонування та впровадження положень нормативно-правово-1 бази Енергетичного
Сшвтовариства, i цей поступ стосуеться головним чином шдготовчих заходгв7.
залишаеться переважно непоступливою щодо впровадження нормативноправово'1 бази Енергетичного Сшвтовариства в електроенергетичнш та газовш галуз1,
вкрай необхщно прискорити процес транспонування та впровадження 3-го пакету
законодавчих докуменив СС в енергетичнш галузь У цьому вщношенш одним з
найважлив1ших питань залишаеться забезпечення незалежноси органу регулювання в
енергетичнш галузт Лшвщащя двох opranie регулювання (у сферах енергетики та
комунальних послуг) вщповщно до Наказу Президента Украши у серпш мюящ з
одночасним звшьненням з посади член i в KOMÍCÍ'Í суперечить вщповщним положенням
законодавства СС.
KpaÏHa

Д1яльшсть
щодо
впровадження
нормативно-правово'1 бази
Енергетичного
Сшвтовариства у газовш i ajiysi актив1зувалася наприюнщ 2014 року, результатом чого
стало схвалення узгодженого 1з Секретар1атом Енергетичного Сшвтовариства
законопроекту «Προ ринок природното газу» Кабшетом MinicTpÍB Украши 04 лютого
2015 та його прийняття Верховною Радою Украши 9 кв1тня 2015.
За цих умов icHye крайня потреба у прийняти новото законодавства, яке б забезпечило
наявшсть у новостворенш Нацюнальнш KOMÍCÍ'Í, ЩО здшснюе державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повного комплексу
регуляторних повноважень та завдань як передбачено положеннями 3-го пакета
законодавчих документа СС в енергетичнш галузг
НКРЕКП разом з експертами Секретар1ату Енергетичного Сшвтовариства було
розроблено проект Закону Украши «Προ державне регулювання у сфер1 енергетики».
Проект Закону, було схвалено на засщанш Кабшету MÍHÍCTpÍB Украши 25 березня 2015
року.
Що стосуеться счпвробп пицтва MÍ>K украшськими органами влади та Секретар!атом
Енергетичного Сшвтовариства та Свропейською KoMÌciero, то тут протягом 2014 року
було досягнуто ΠΟΜΪΤΗΗΧ ycnixiB, προ що свщчить 1нтенсивний O6MÌH 1нформац1ею, а
також спшьна робота щодо розробки нового Закону Украши «Προ ринок природного
газу», який вщповщае вимогам законодавства СС, зокрема «Третьому енергетичному
пакету».
У лютому 2014 р. М1ж Мппстсрством енергетики та вугшьно'1 промисловосп Украши i
Секретар1атом Енергетичного Сп1втовариства було п1дписано Меморандум προ
партнерство. Пщписавши цей меморандум, Украша пщтвердила свое зобов'язання
щодо транспонування в свою нацюнальну правову систему та впровадження положень
законодавства Енергетичного Сшвтовариства. Украшська сторона та CcKpe i apiai також
досягли згоди щодо створення ефективного мехашзму реал1заци, у тому числ1
утворення робочих груп з пщготовки змш та доповнень до хснуючого законодавства та
розроблення нового законодавства з метою транспонування правових положень
Енергетичного Сшвтовариства.
17 вересия 2014 року Кабшетом MÍHÍcrpÍB Украши було прийнято р1шення
(Розпорядження № 864-р) προ внесения SMÍH до плану заход i в щодо виконання
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PÍHHHÜ-3BÍT CeKpeiapiaIy Енергетичного сп1в-товатзиства в1д1серпня 2014 httļ3s://www.enefgy
communitv.org/pls/portal/docs/3356393.PDF)

зобов'язань в рамках Договору προ заснування Енергетичного Сшвтовариства8.
Переглянутий документ передбачае: (i) строки впровадження 3-го енергетичного
пакета; (ii) вимогу щодо оновлення зв1ту προ безпеку постачання енергоноспв
вщповщно до вимог статп 29 Договору προ заснування Енергетичного Сшвтовариства
(iii) строки розроблення Нацюнального плану дш 13 скорочення викщцв забруднюючих
речовин в атмосферне повиря вщ великих спалювальних установок вщповщно до
вимог Директиви 2001/80/ЕС; (iv) розроблення вщповщних пщзаконних нормативноправових акт1в з метою забезпечення реал1зацп положень Закону Украши "Προ
державну допомогу", (v) розроблення сощального плану дш вщповщно до вимог
Меморандуму προ взаеморозумшня 13 сощальних питань в рамках Енергетичного
Сшвтовариства, а також як передбачае (vi) утворення багатосторонньо'1 робочсн групи з
представниюв центральних oprani в виконавчоТ влади 13 залученням представниюв
громадських оргашзацш, суб'ект1в господарювання, а також прсдставниюв
CeKpeiapiai y Енергетичного Сшвтовариства для ефективното розроблення, втшення i
мошторингу ефективност виконання реформ вщповщно до зобов'язань в рамках
Енергетичного Сшвтовариства. 28 жовтня 2014 року MÍHÍCTpoM енергетики та вупльпоУ
промисловоси Украши було пщписано наказ "Προ створення багатосторонньо'1 робочоУ
групи для розроблення, втшення i мошторингу ефективност виконання реформ,
вщповщно до зобов'язань в рамках Енергетичного Сшвтовариства".
Що стосуеться електроенергетично'1 галуз1, то з 1 сччпя 2014 року вступив в силу Закон
Украши "Προ засади функцюнування ринку електрично'1 енергп Украши", прийнятий
24 жовтня 2013 року. Основною метою цього закону е Л1берагпзащя оптового ринку
електроенергп в Украпп. Хоча прийняття згаданого закону вважаеться кроком уперед,
вш недостатньо забезпечуе транспонування в1дпов1дних положень законодавства СС.
На практищ ринок електроенергп е надто регульованим i надто субсидованим. У
лютому М1сящ MÍHicTepcTBOM енергетики та вугшьно'1 промисловостг було створено
робочу групу, а також затверджено план заходгв щодо забезпечення виконання закону
"Προ засади функцюнування ринку електрично'1 енерги Украши". 23 вересня 2014 року
Кабшетом MÍHÍCTpÍB Украши було створено Координацшний центр для забезпечення
реал1зацп HOBOÏ модел1 ринку електроенергй", передбачено'1 Законом Украши "Προ
засади функцюнування ринку електрично'1 енергп Украши".
У в1дпов1дь на поиршення ситуацп з виробництвом електроенергп через проблеми,
пов'язан1 13 забезпеченням вугшлям електростанц^й, як1 працюють на певних видах
вугшля, зокрема, антрацитом з М1сцев0ст1, зайнято'1 незаконними озброеними групами
на сход1 Украши, з серпня 2014 року Урядом було затверджено низку надзвичайних
заход1в щодо роботи ринку електроенергп.
У 2014 рощ продовжувалась приватизащя електрогенеруючих об'ект1в. У листопад!
м i ся ni було продано 25% акцш енергопостачально'1 компанй' "Закарпаттяобленерго", що
належали держав1. Разом з цим Фонд державного майна Украши вщстрочив
проведения кшькох приватизац^йних аукцюшв, на яких мали бути запропоноваш
м1норитарн1 пакети акц1Й п1дприемств з виробництва тепловоТ енергй' "Центренерго"
(10%), "Донбасенерго" (25%) та "ДТЕК-Дн1проенерго" (25%). Аукцюни передбачалось
нровести у грудш VÍÍCM Ï TI на вхтчизняних фондових и1ржах. Дати проведения нових
аукцюшв не оголошуються у зв'язку з бажанням Уряду дочекатися покращення
швестицшного юимату в Укра'ш1 i залучити б1льшу к1льк1сть м1Жнародних iiiBCCTopÍB.
Процес приватизацп мае в1дбуватись вхдповщно до м1жнародних зобов'язань Украши
стосовно копкуренцп, прозороси та В1дкриття ринку.
У 2014 роц1 було досягнуто ycnixiB у проведенн1 оц1нки доцшьностх синхронного
пщ'еднання украшсько'! та молдавсько'1 енергетичних систем до Континентально!
8 План

заход1В було прийнято 3 серпня 2011 реку, зпдно з Розпорядження №733п переглянуто 23 жовтня
2013, Розпорядження №833

европейсько'1 енергетично'1 системи ENTSO-E9. Зазначена оцшка проводиться
консорщумом onepaTopÍB €вропейсько"1 системи передаш', a iï метою е проведения
анал1зу юиуючих техшчних, оргашзацшних та правових перешкод для шд'еднання
Украши та Молдови до Свропейсько'1 енергетично'1 системи, а також складання плану
заход1в ("дорожньо'1 карти") та графку його реал1зацп. Дану оцшку плануеться
завершити до кшця 2015 року.
Як краУна-кандидат на приеднания до Ьнщативи прозоросп видобувних галузей (ΙΠΒΓ)10,
Украша почала реалхзовувати заходи, передбачеш згаданою шшдативою. У лютому MÍ ся NI
2014 року було оргашзовано семшар з питань стандарту ΙΠΒΓ. У вересш та листопад!
також проводились семшари з оновлення Робочого плану впровадження ΙΠΒΓ на 2015 pk
та Комушкацшно'1 стратегн та обмшу шформащею. Впродовж року було оргашзовано
кшька зустр1чей багатосторонньо'1 групи. У грудш 2014 М1сящ було доопрацьовано та
схвалено багатосторонньою групою остаточний вар1ант Робочого плану. Незважаючи на
успехи, досягиуп до цього часу, деяю питания залишаються вщкритими. Зокрема, йдеться
προ те, що:
•

все ще мае бути створено нацюнальний секретариат ΙΠΒΓ;

•

все ще мае бути визначена структура та обсяг першого зв1ту ΙΠΒΓ.

Останнш термш подач) першого зв1ту ΙΠΒΓ - жовтень 2015 року.
У 2014 poni було досягнуто важливого прогресу у забезпеченш прозоросп в газов1Й
галуз1 Украши. Зокрема, йдеться προ щотижневе публкування шформацн προ pÍBHÍ
збер1гания газу11 та щоденне зв1тування иро обсяги транспортування природного газу
газотранспортною системою (ГТС) Украши ПАТ "Укртрансгаз"12. KpiM того,
иочинаючи з 21 листопада 2014 p., вщповщно до рашше ирийнятого р!шення ГенеральпоУ
асамбле'1 СвропейськоТ мереж1 onepaTopie газотранспортних систем (ENTSO-G) у 2013 р.
надати ПАТ "Укртрансгаз" статус спостеркача у контекст! членства Украши в
Енергетичному Сп1втовариств1, ПАТ "Укртрансгаз" щоденно публкуе даш προ
транспортування газу на платформ1 прозоросп ENTSO-G13.
3. ДОРОЖНЯ КАРТА ЩОДО ПЩВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ТА ТРАНЗИТУ
ВУГЛЕВОДН1В
1 та 15 грудня 2014 р. Свропейський швестицшний банк (GIB) i Свропейський банк
реконструкци та розвитку (GBPP) та Украша пщписали договори позики, кожний на суму
150 млн. евро, для реал1заци проекту модершзацп ключових /иляпок трубопроводу
"Уренгой-Помари-Ужгород". Зазначений проект входить до перелку Проекпв 1нтересу
Енергетичного Сшвтовариства.
П1дписання договор1в позики та заснування Свропейською KOMÌCÌCIO та CBÌTOBHM банком
Трастового фонду щодо реформування HAK "Нафтогаз Украши" е значним кроком
уперед, який забезпечуе надшшстъ роботи газотранспортно'1 системи Украши.
3 жовтня 2014 p. у Брюссел1 в1дбувся круглий стш високого р1вня на тему "Можливосп
швестування в газову 1нфраструктуру Украши", оргашзований спшьно М1Н1стерством
енергетики та вугшьно"1 промисловост! Украши та Свропейською KOMÌCÌCIO. Цей захщ
надав гарну можливють Урядов1 Украши представити европейським i м1лшародним
компанхям CBOÏ плани реформування газово!' галуз!.
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Проведения iļieī оц1нки ф1нансуеться у рамках "СпшьмоТ операщйно'1 програми Румушя-УкрашаРеспубл1ка Молдова на 2007-2013 роки", шдписано']' у 2013 poni урядами Украши, Молдови та Румуни.
1Đ http://eiti.org/
11 https://transparency.gie.eu/

-'-2_http://utg.iia/.utg/bu&iness^jnfo/livefhtml
13 https://transparency.entsog.eu/

Дискуси, що вщбулись пщ час круглого столу високого р1вня, в основному стосувались
перспектив подальшого покращення швестицшного кшмату в умовах триваючо!' кризи та
необхщносп розв'язання найближчим часом газово! суперечки з Pociera. Учасники
дискуси шдкреслили важтомсть шдтримання темпу реформ, а також забезпечення
прозоросп реструктуризацп HAK "Нафтогаз Украши". Як м1жнародш фшансов1
оргашзаци, так i Енергетичне Сшвтовариство знову пщтвердили свою готовшсть надавати
пщтримку процесу реформування газово!' ranysi Украши.
Протягом останшх роюв ΠΟΜΪΤΗΠΧ ycnixÏB було досягнуто щодо пщписання низки угод ΠΡΟ
розподш продукцп (УРП), як1 мають на мел зменшити залежшсть краши вщ 1мпортованих
енергоноспв у далекосяжнш перспектив114. Нажаль, виконання кшькох УРП було
ускладнено полггачними под1ями та станом безпеки в Украйп, у тому чиаш через
незаконну анексш Криму та м. Севастопшь, а також конфлшт на Донбась У результап
цього декшька проекпв було призупинено, а деяю УРП було анульовано.
За сприяння Свропейсько!' KOMÌCÌ'Ì М1Ж оператором газотранспортно!' системи Украши,
"Укртрансгазом", та оператором газотранзитно'1 системи "1юстр1м" (Словаччина) було
пщписано Меморандум προ реверсш поставки природного газу. Церемонк пщписання
Меморандуму вщбулась у Братислав1 28 кв1тня 2014 p. у присутносп Президента
Свропейсько'1 KOMÌCÌ'Ì Жозе Мануела Баррозу, MÌHÌCTpa енергетики та вугшьно-1
промисловоси Украши IOpi>i Продана, Голови правл1ння НАК "Нафтогаз Украши" Андр1я
Коболева. Пщписання зазначеного меморандуму дозволило розпочати поставки газу з 1
вересня 2014 року.
2 вересня 2014 року вщбулось офщшне вщкриття трубопроводу "Вояни" в Великих
Капушанах, а до кшця року обсяги поставок газу газопроводом «Вояни- Ужгород» Ì3
Словаччини до Украши досягли 31 млн. куб. м на добу, тод1 як поставки газу з Польпц та
Угорщини здшснювались у межах 4 млн. куб. м на добу, поки реверсш поставки не було
тимчасово припинено Угорщиною наприкшщ вересня 2014 року.
Протягом липня-серпня 2014 р. Украша вщповщно до «Свропейсько! стратегн
енергетично!" безпеки» вщ 28 травня 2014 взяла участь у проведенш "стрес-тесту"15 на
випадок припинення поставок газу з Pociï, за результатами яких €вроиейськш KOMÌCÌ'Ì та
Секретар1ату Енергетичного Си^втовариства було направлено вщповщний нац10нальний
3BÍTš 23 вересня 2014 року у KHCBÌ вщбулось засщання MÎHÎcTepcbKoï ради Енергетичного
Сшвтовариства, на якш догов1рн1 сторони обговорили результати "стрес-теспв". За
П1дсумками стрес-тесив, 16 жовтня 2014 Свропейською KoMÌciera було опублхковано
3BÌT, в якому було запропоновано рекомендацп, зокрема Укршш16.
В листопад1 2014 року в м. Брюссель Укртрансгаз та оператори газотранспортних
систем СС з Словаччини, Угорщини, Румуни та Польпц провели nepini переговори
щодо укладання прямих угод προ штерконектори. Под ioni угоди е особливо
необхщними, оскшьки це дозволить Укртрансгазу виконувати функцп повноцшного
оператора газотранспортноТ системи, включно is отриманням "шипер-кодхв" вщ
Газпрому, що вщповщае положенням Третього енергопакету, а також pini син ям Ради
MÍHÍCTpiB Енергетичного сп1втовариства вщ 23 вересня 2014 року.
Свропейська Ком1С1я активно пщтримуе ц! переговори, оск1льки угоди προ
штерконнектори необх1ДИ1 для забезпечення европейсько'1 схеми роботи операторхв
газотранспортних систем на кордош СС та Украши, що дозволить здшснювати
В1ртуальний реверс газу, (природний газ фактично, а не физично, транспортуеться в
тому числ1 з такими компашями як "Шелл", "Шеврон" та консорцтумом компан1Й "EHI" та "Електрюгге
де Франс".
15 Свропейська Комюш розпочала стрес-тести у линш' 2014 року, як це передбачено в 'n Свропейсьюл
Енергетично'1 стратегп' безпеки_BÌд 28 травня 2014
16 https://ec.europa.eu/energv/en/news/stress-tests-cooperation-key-eoping-potential-gas-disruption
14 У

реверсному напрямку), але ï при якому ποτίκ газу, необхщний в реверсному напрямку,
вилучаеться 13 аверсного потоку. Такий процес сприятиме бшьш xi ci ï iií штеграцп
ринку природного газу Украши та збшьшить його лшвщшсть в дус1 змщнення
репонального сшвробтгаицтва, викладеного в плаш Свропсйського Союзу щодо
створення Енергетичного Союзу.
Було досягнуто згоди щодо оперативного шдписання угоди προ штерконнектори на
кордш М1Ж Угорщиною та Украшою, що слугуватиме в якост1 пшотного проекту для
наступних угод προ штереконнектори.
4. ДОРОЖНЯ КАРТА У ВУПЛЬШЙ ГАЛУ31

Протягом 2014 року потреба у реформуванш вугшьно!' галуз1, у тому числ1 шляхом
реал1заци Γенерального плану розвитку вугшьно!' промисловосп Украши, розробленого у
2011 poni в рамках "Програми шдтримки полп ики у вуильнш галузГ' за шдтримки СС,
стала бшьш очевидною з огляду на прогнозоване збшьшення обсяпв субсщцювання галузь
Разом з цим серйозш наслщки для галуз1 мав збройний конфлкт на Донбас1, у головному
вугледобувному райош краши. До цих наел!д KÍ в належать: припинення вуглевидобутку на
бшьшосп шахт у зон1 конфлпау; загроза затопления шахт у резулътаи перебо'1в в
електроиостачанн1; труднощ1, пов'язаш з транспортуванням видобутого вуплля через
лМю фронту чи Л11пю дотику; та труднопц, пов'язан1 з оплатою пращ шахтар1в. Як
результат, видобування вуплля в Yicpaïiii скоротилось у 2014 poni на 17%, i електростанци,
розташоваш на територи, що контролюеться урядом, наприкшщ року в1дчували серйозну
нестачу вугшля, зокрема, антрацитового. Як наслщок, вуплля довелося 1Мпортувати з
шших KpaÏH, у тому чиош з Pociï, але И1сля жовтня 2014 року поставки вуг1лля з Pociï
бшьшою частиною було припинено з невщомих иричин.
У червш М1сяц1 2014 року Мш1стерством було представлено Концепщю реформування
вупльно! галуз! Украши на 2014-2018 pp., головною метою яко'1 е створення беззбитково'1,
високоефективно'1 галуз1.
Для досягнення nicï мети Концепц1ею передбачено такт заходи:
• перегляд функц1Й та завдань органу управлшня та зм1на структури управлшня
на п1дириемствах державного сектора;
•

зменшення навантаження на державний бюджет шляхом перерозподшу та
скорочення державних субсидш, що надаються вугшьним шахтам;

•

приватизац1я вуг1льних пщприемств у державному сектор! та залучення
i пвес ги i u й з боку приватного сектора;

•

лжвщащя чи консерващя збиткових шахт;

•

вир1шення соц1альних питань, пов'язаних is скороченням кадрш.

У грудн1 2014 року Каб1нетом MÍHÍCTpiB Украши було схвалено План заход,) в по
реформуванню вугшьно'1 галуз1 Украши. Зазначений план заход1в передбачае протягом
2015-2019 poKÍB здшснити приватизащю 37 шахт, консервац1ю 24 шахт i закриття 32
збиткових шахт.
Що стосуеться учасп Украши в Шщатив1 прозоросп видобувних галузей (ΙΠΒΕ), то сл1Д
зазначити, що до другого звиу Украши, що мае бути оиублшовано у 2016 рощ, буде
включено вугшьну та залхзорудну галуз1.
У 2014 рощ було yciumno продовжено та завершено два проекти у рамках Тематично!'
програми СС щодо захисту довкшля та сталого управл1ння природними ресурсами,
включаючи епергегичп! ('1'ПДПР), а самс:

проект "Демонстращя, розповсюдження та застосування чистих вупльних технологш
(ЧВТ) та уловлювання i збершання вуглецю (УЗВ) в Украйи", у рамках якого було
проведено оцшку потенщалу розвитку чистих вупльних технологш в УкраМ та
шдготовлено кадастр великих джерел викиду дюксиду вуглецю та його можливих
поглинач1в. У червш 2014 року група украшських експерт1в з 1нституту вупльних
енерготехнологш вщвщала електростанщю Козенще (Польща), де ÏM було
продемонстровано технолопю спшьного сиалювання солом'яних гранул та вугшля.
Результати проекту було представлено y xo/ü двох М1Жнародних конференцш,
оргашзованих у жовтш 2013 року та травш 2014 року (пщсумкова конференщя).
Заключний 3BÍT було подано у вересш 2014 року;
проект "Низьковуглецев1 технологп для промислових perioHÍB Украши", який головним
чином будо зосереджено на розповсюдженш технологш уловлювання та збер1гання
вуглецю (УЗВ) i складання кадастру иотенцшних майданчигав УЗВ в УкраМ.
Пщсумкова конференщя за цим проектом вщбулась у жовтш 2013 року з широким
висв1тленням у засобах масово'1 шформацн. Заключний звп було подано у березш 2014
року.
Було досягнуто поступу щодо пщготовки Нащонального плану скорочення викщцв
(НПСВ) вщповщно до положень Директиви 2001/80/ЕС προ обмеження викид1в деяких
забруднюючих речовин у атмосферна пов1тря великими спалювальними установками у
рамках Договору προ заснування Енергетичного Сшвтовариства. 23 вересия 2014 року
Украша представила Мтшстерськш рад1 Енергетичного Сшвтовариства першу
редакщю проекту документу, пщготовлену в1Диов1дно до Рппенпя М1Н1стерсько1 ради
D/2013/05/MC-EnC вщ 24 жовтня 2013 року. Мппстерська рада звернула увагу на
висновки Свропейсько'1 KOMÍCÍ'Í та Секретар1ату ΠΡΟ те, що План потребуе
доопрацювання, зокрема, до нього мають бути передбачеш заходи, спрямоваш на
досягнення необхщних обсяг1в скорочення викид1в за допомогою новозбудованих
установок, проведения реконструкцп чи техшчного переозброення. У цьому контекста
MÍHÍcTepcbKa рада запропонувала Украпп розробити б1льш комплексний документ,
який би розширив вихщну концеиц1Ю НПСВ, окремо визначивши заплановаш
иоказники та прогнозоваш pÍ4HÍ обсяги викид1в новими спалювальними установками,
спалювальними установками, стосовно яких icHye послаблення вимог щодо граничното
ресурсу (процедура "opt-out"), та кнуючими установками. Цей документ Mir би лягти в
основу нащонального плану, забезпечуючи повне наближения ycix установок до
граничних показниюв викидхв вщповщно до положень Директиви 2010/75/EU. У
листоиад1 М1сяц1 на прохання Укршни Свропейською Ком i cicio було розпочато проект
TexHÍ4Ho'í допомоги, за яким Мшютерству енергетики та вуг1льно"1 промисловосп
Украши надаеться сприяння у пщготовщ такого плану.
Також наказом Мшстерства енергетики та вуг1Льно-1 промиелOBOCTÍ Украши вщ 28
Листопада 2014 № 857 створено робочу групу щодо координацп виконання заход1в за
напрямом зменшення забруднення довк!лля та 1мплементацп Директив 2001/80./СС та
2010/75/СС, до яко'1 вв1Йшли представники центральних оргашв виконавчо'1 влади,
енергетичних компан1Й та громадських оргашзацш.
У грудн1 2014 року переглянутий проект плану був представлений на розгляд
СвропсйськоТ KOMÍCÍ'Í. Пюля подальших поправок, остаточний проект плану був
розглянутий групою високого pÍBHH Енергетичного Сп1втовариства на при кшц! березня
2015. За вимогою зазпачешм групи остаточний план повинен бути представлений на
розгляд Свропейсько'1 KOMÍCÍ'Í ДО середини кв1тня 2015.

5. ДОРОЖНЯ КАРТА У СФЕР1ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ1 ТА В1ДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ΕΗΕΡΓΙΪ
У жовтш 2014 року Урядом Украши було затверджено Нацюнальний план дш з
вщновлювано!' енергетики на перюд до 2020 року, який спочатку передбачалось
затвердити у 2013 рощ. Згаданим Нацюнальним планом передбачено, що частка
енергй', вироблено! вщновлювальними джерелами до 2020 р. складе 11%, вщповщно до
положень Директиви 2009/28/ЕС. Згщно з доопрацьованим планом, роль бюмаси у
досягненш цього показника збшьшуеться (у попередшх проектах перевага вщдавалась
виробленню енергй" установками гщроенергетики). Як зазначае Секретар1ат
Енергетичного Сшвтовариства, Украша все ще повинна привести свою нормативноправову базу у вщповщшсть до положень Директиви 2009/28/ЕС.
У грудш 2014 року Держенергоефективност1 пщготувало новий законопроект по
вщновлюваним джерелам енергп', який, серед iniiioro, включае змши до зеленого
тарифу та вщмшяе вимоги до MicDţeBo'i Складово!'.
В той же час, Регулятор не шдексував зафшсоваш в евро зелеш тарифи для
вщновлюваних джерел енергй починаючи з серпня 2014р., i noci ii дови o зменшив зелеш
тарифи 13 посиланням на надзвичайш заходи. Це мало негативний вплив на
швестицшний KJIÍмаг i мае бути якнайскор1ше вщновлено.
Проект Нацюнального плану дш з енергоефективност1 до 2020 року, який вимагаеться
вщповщно до положень Директиви 2006/32/ЕС, на думку Державного агентства з
енергоефективност1
(Держенергоефективносп)
був
неактуальним
i
зараз
доопрацьовуеться. Передбачаеться, що його буде подано на затвердження Кабшетом
MÍHÍCTpÍB навееш 2015 року.
У листопад! 2014 року Кабшет MÍHÍCTpÍB Украши затвердив план дш ("дорожню
карту") щодо 1мплементацп законодавства СС згщно з зобов'язаннями Украши у
рамках Договору προ заснування Енергетичного Сшвтовариства, як1 включають графж
виконання заход1в передбачених Директивою 2006/32/ЕС.
У 2014 poni було пщготовлено i було подано до Верховно!" Ради Украши законопроект
προ енергоефективнють буд1вель. На даний час законопроект доопрацьовуеться
Державним агентством з снергоефсктивносп у TÍCHÍÜ сшвпращ з Верховною Радою,
урядовими шетитущями та незалежними експертами з оргашзацш-донор1в та
неурядових орган1зац1Й. Зазначений проект закону мае забезпечити виконання
положень Директиви 2010/31/EU вщповщно до вимог Договору προ заснування
Енергетичного Сшвтовариства; терм!11 для цього було встановлено вересень 2012 року.
Було розроблено i надано основним учасникам процесу для консультацш pÍ3HÍ
законопроекти
щодо
ефективного
використання
енергетичних
pecypciB
(транспонування основних положень προ ефектившеть кшцевого використання енергп
та енергетичш послуги, енергетичний менеджмент, енергоаудит, еколопчне
маркування тощо).
Було розроблено та зареестровано у Верховнш Рад1 Украши законопроекти стосовно
запровадження нових швестицшних можливостей, гарантування прав та законних
ÍHTEPEEIB суб'ект1в тдприемницько"! д1яльнос'п для проведения маештабно!
енергомодерн1зацй" (мехашзм ЕСКО).
Що стосуеться дотримання положень Директиви 2010/30/EU щодо екологичното
маркування, Украша досягла певних yenixiß, розробивши декшька вщповщних
техн1чних регламент1в, що стосуються, наприклад, телевпор^в, ламп, кондиц1онер1в,
посудомийних машин, але у 2014 р. жоден з них фактично не було затверджено.
Восени 2014 року Держенергоефективност1 розробило pÍ3HÍ схеми для скорочення
споживання природното газу в крапп. На сьогодш було схвалено i функцюнуе лише
одна гака схема. За nido схемою власникам будинюв, як1 бажають зачпши и CBOÏ газов!

котли на котли, що працюють на ÍHHIHX видах палива, надаються гранти (розм1ром до
20% В1Д загально'1 суми витрат). У рамках програми шдтримки галузевого бюджету, що
фшансуеться Свропейським Союзом за напрямком енергоефективносп та
В1дновлювано'1 енергетики, з державного бюджету передбачаеться 50 млн грн.
Розробляються ÍHHIÍ мехашзми, nami леи i на М1сцев1 шдприемства, що забезпечують
централ1зоване опаления, а також багатос1мейш будинки. У грудш 2014 року
Держенергоефективност1 також створило Робочу групу з розроблення концепцн Фонду
енергоефективност1 для фшансування заход1в з енергоефективност1, яка мае бути
представлена на конференцп, що вщбудеться у першш половиш 2015 року. Фонд
передбачае гарантшне джерело наповнення за револьверним мехашзмом.
За даними HAK "Нафтогаз Украши", споживання газу житловим господарством та
державним сектором у грудш 2014 року скоротилось пор1вняно з груднем 2013 року на
19%. Проте, промислов1 шдприемства та компанп-постачальники перевищили л1М1ти
споживання приблизно на 26%.
У травш 2014 року було шдвищено роздр1бш цши на природний газ для населения на
50-62 % (залежно вщ pi 4i ïoro обсягу та вид!в споживання) та тарифи на
теплопостачання для населения в середньому на 40,5 %.
В 2015 рощ Нацюнальною KOMÌCÌCIO, що здшснюе державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), було прийнято р1шення щодо
пщвищення з 01травня 2015 року цш на енергоноси для побутових споживач1в в
середньому:
на природний газ - на 285 %;
на електроенерпю - на 45 %;
на послуги з теплопостачання - на 71%.

6. П1ДТРИМКА 3 БОКУ СВРОПЕЙСЬКСН KOMICIÏ
а) Бюджетна пщтримка
У рамках PÍHHO'Í програми Д1Й (ĽICI I 2008 року для Украши було створено програму
шдтримки енергетично'1 галуз1 варт1стю 70 млн. евро (63 млн. евро у вигляд1 бюджетно!'
пщтримки та 7 млн. евро у вигляд1 додатково'1 допомоги) з метою шдтримки урядових
реформ у сфср! енергоефективност1 та використання вщновлюваних дясерел енергн. У
листопад! 2009 року було подписано Угоду προ фшансування rţie'i програми, а у вересш
2011 року було видшено ф1ксований транш на суму 31 млн. евро. У вересш 2011 року було
подано заявку на сплату першого вархативного траншу, виконання я κοϊ було призупинено,
так само як i виконання заявки на сплату другого вар1ативного траншу, отримано'1 28
лютого 2013 року. 3 огляду на прогрес, що вщбувся у сфер1 управл1ння державними
фитисами протягом 2013 року, Свропейською Koviicieio 11 листопада 2013 року було
санкцюновано вид1лення 10 млн. евро та 5,6 млн. евро вщповщно двома траншами (з
максимального розм1ру кожного траншу 16 млн. евро). У 2014 рощ операщю бюджетно)
шдтримки було припинено, a yci невикористаш кошти вщкликано.
Наприюнц1 2014 року сплинув строк виплати першого траншу за Угодою προ
фшансування операцн бюджетно'1 шдтримки на суму 45 млн. евро шд назвою
"Продовження шдтримки реашзацй' Енергетично'1 стратегп Украши", пщписано!' 20 грудня
2013 року М1Ж Свропейським Союзом та Украшою у рамках ΡΪΗΗΟΪ програми дш С1СП
2012 року для Украши. Умовою надання першого вар1ативного траншу е затвердження
Стратеги та Плану дш щодо 'n' реалгзацп^З огляду на те. шо пропее доопрадювання

Енергетично! стратегп ще тривае, програму буде спшьно переглянуто i, можливо,
поновлено у 2015 рощ за результатами neperoBopÍB з урядом.
b) Техшчна допомога
У 2014 poni Нацюнальна комю1я, що здшснюе державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, отримувала техшчну допомогу у проведенш
реформи ринку електроенергп. Ця допомога охоплювала п'ять техшчних напрямюв, а
саме:
(1) участь пдроелектростанцш у д1яльност1 конкурентного ринку; (2) вщокремлення
д1яльност1 з розподшу та постачання електроенергп; (3) втрати пщ час передач1 та
розподшу електроенергп, тарифи на передачу та розподш електроенергп; (4)
регульоваш цши на електроенерпю для кшцевих споживач1в (тарифи) в умовах
л1берал13ованого ринку; та (5) розподш потужностей для транскордонно'1 передач1
електроенергп. Проект було ycniniHO завершено у грудш м1сящ.
У 2014 рощ продовжувалась пщготовка (спшьно з Нацюнальною комклею, що здшснюе
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) нового проекту
твшншг з реформування ринку електроенергп, та проекту техшчно'1 допомоги
Мшютерству енергетики та вупльпоУ промисловосп Украши у процес! реформування
енергетично!' галуз1 вщповщно до зобов'язань Украши у рамках Договору προ
заснування Енергетичного Сшвтовариства та Угоди προ асощащю, причому було
розпочато вщповщш тендерш процедури. Обидва проекти плануеться розпочати у
другому nÍBpÍ44Í 2015 року.
У грудш 2014 року було завершено роботу за проектом техшчно'1 допомоги Державному
агентству з енергоефективноси та енергозбереження Украши, спрямований на
розбудову кадрового потенщалу Держенергоефективность У рамках проекту для
прац1вник1в Держенергоефективност1 було реалхзовано програму шдготовки M a i i c i p Í B
д1лового адмшютрування, а також ртзпомагптн] навчальн1 заходи та навчальн1 поТздки
на тему енергоефективност1 та в1дновлюваних джерел енергй'. Також надавалась
допомога з таких питань, як стандарти, ni/t ви щения р1вня по1нформованост1,
доопрацювання нацхонального плану дш з енергоефективиост1 тощо.
Фонд Е5П 17, управлшня яким здшснюе СБРР i в OCHOBÍ ЯКОГО лежить зхпшаний мехшизм
визначення проекпв з енергоефективност1 та довкшля на piBHÍ орган1в самоврядування в
Укршш, розробляе у Ц1Й сфер] значну юльюсть ι ipocKii в, що св1дчить προ щиру
зацкавлешсть М1сцевих орган1в влади вкладати кошти в проекти пщвшцення
енергоефективность Станом на грудень мюяць 2014 року було затверджено 10 προεκτίΒ h
загальним обсягом 1нвестування понад 180 млн. евро, приблизно 20% з яких склали гранти
Фонду Е5П.
Украша також продовжувала отримувати пщтримку у рамках регюнального техн^чного
сшвробггництва в енергетичн1Й галуз1, Програми "1ногейт", за якою надаеться техшчна
допомога одинадцяти крашам Бакинсько'11Н1Ц1ативи.
Украша також бере активну участь в Мщатив1 "Угода мер1в"18 започаткован1Й
Свропейською KoMicieio i до якоТ залучено MÌCI ;CB¡ та репональн! органи влади, яю
добровшьно зобов'язалпсь пщвшцити р1вень енергоефективност1 та використовувати
вщновлюваш джерела енергп на свош територп. Завдяки взятим на себе зобов'язанням
пщписаити Угоди планують виконати i перевиконати плановий показник Свропейського
Союзу щодо скорочення викид1в С02 на 20% до 2020 року. У 2011 рощ до Угоди MepiB
17 Сх1дноевропейське

партнерство з енергоефективноеп та довкшля було започатковано у рамках Схщного
партнерства на конференцп, що вщбулась 26 листопада 2009 p. у Стокгольм1
_'8_ http://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-of-mavors en.html

приеднались краши Схщного партнерства та Середньо'1 Азп. Представництва Угоди зараз
вщкрип у таких мютах, як Брюссель, JILBÍB в Украпп та Tornici в Грузи.
У 2014 porţi Угоду мер1в пщписали 34 мюцевих органи управлшня в Украпи, причому
станом на грудень мюяць 2014 року, до He'í приедналось 88 мюцевих орган i b управлшня в
УкраМ, що складае бшьше половини пщписантав з краш Схщного партнерства загальною
кшьюстю 152. 75 мюцевих оргашв управлшня в Укранн е активними учасниками Угоди
MepiB, а 13 оргашв призупинили свш статус пщписанпв - головним чином, через затримки
у розробленш План i в дш 31 сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). 10 з активних
пщписанпв i 3 з тих, що призупинили свш статус, розташоваш на Донбас1 та в Криму; на
даний момент Д1яльшсть у рамках Угоди мер)в у цих репонах призупинено.
У KBÍTHÍ 2014 p. пан Гройсман, MÍHÍCTP репонального розвитку, бущвництва та житловокомунального господарства Украши, шдписав з Свропейською KOMÍCÍCIO угоду προ взяття
на себе функц1Й Нац10нального координатора Угоди MepiB в Украш1. 5 обласних рад чи
адмш1страцш набули статусу Територ1альних координатор1в згадано'1 Угоди.
У 2014, рощ було проведено конкурс заявок у рамках "Регюнально'1 програми сусщства —
стал1 урбан1стичн1 демонстрац1Йш проекти на сходГ' (СУДеП), у результат! якого було
вщ1брано 11 проекпв з енергоефективноси та в^дновлюваних джерел енергн для малих i
середшх украшських М1ст-учасниць Угоди MepiB. Даш проекти нац1лен1 на реал1зац1ю
Плашв дш сталого енергетичного розвитку цих MÍCT.
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