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Ключові цілі політики ЄС: 
 
- Безпека поставок (SoS)  
 
- Конкурентність  
 
- Сталість  
 
 
Дух енергетичної політики в ЄС – Пріоритет споживачу! 
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Енергетична політика ЄС  була  схвалена  на  засіданні Європейської Ради 
27 жовтня 2005 (Hampton Court) 
Ключові рішення: 
• Краще поєднання між електромережами країн ЄС  
      з метою створення єдиної мережі; 
• Співпраця в ЄС по газовим сховищам; 
• Обмін інформацією по безпеці постачань; 
• Підтримка провідної ролі ЄС в політиках по зміні клімату, включаючи  
                                                  Систему торгівлі викидами (ETS), політику ВДЕ,  
                                                  зобов’язання по Кіотському протоколу 
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Лісабонський договір ЄС 2007 офіційно 
визначив солідарність з питань 
енергопостачань в ЄС 



Третій енергетичний пакет   
3 вересня 2009р. 
 

- Директива 2009/73/EC (газ) 

- Директива 2009/72/EC (електроенергія) 

- Регуляція 715/2009/EC (доступ до газотранспортних мереж), змінена 
Рішенням 2010/685/EU 

- Регуляція 714/2009/EC (транскордонні потоки електроенергії) 

- Регуляція 713/2009/EC (Агентство співпраці енергетичних регуляторів) 

- Регуляція 984/2013/EC (код газової мережі щодо розподілу 
транскордонних потужностей)  

- Директива 2008/92/EC (прозорість цін на газ і електроенергію) + 
Регуляція EU No.1227/2011 щодо інтегрованості й прозорості 
енергетичного ринку  
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ЄС визначив енергетичні цілі до 2020, 2030 і 2050 років. 

Цілі до 2020 року: 

Зменшення викидів парникових газів на 20% (у порівнянні до рівня 1990р.) 

20% енергоресурсів з ВДЕ 

20% покращення енергоефективності  

10% постачань е/ен через інтерконнектори 

Цілі до 2030 року: 

40% скорочення викидів парникових газів  

Щонайменше 27% енергоресурсів з ВДЕ 

Покращення енергоефективності на 27-30% 

15% постачань електроенергії через інтерконнектори (15% електроенергії 
генерованої в ЄС можуть транспортуватися до інших країн ЄС) 

Цілі до 2050 року:   

Скорочення на 80-95% викидів парникових газів у порівнянні з 1990р.  
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Стратегія Енергетичного Союзу  

19 березня 2015р., Європейська Комісія   

-Енергетична безпека, солідарність і довіра 

-Повністю інтегрований Європейський 
енергетичний маркет  

-Енергетична ефективність впливає на 
визначення потреб  

-Декарбонізація економіки  

-Дослідження, інновації і конкуренція  
 

Зробити енергію безпечною, доступною та 
сталою   

24.12.2018 ЄС схвалив рішення про адміністрування 
Ен. Союзу (нац.плани енергетики і клімату) 
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Ситуація 1 

Розрахунок цілей 2020 

Країна 
Які цілі країни? 

1. Скорочення викидів парн. газів 
1990 – 32 800 т СО2        

1998 - 29 800 т СО2  

2007 – 28 000 т СО2 

3. Енергоефективність  
1990 споживання е/ен. – 185 тераВт/год 
1990 енерго-споживання – 158 млн т.н.е.  
2007 енерго-споживання – 135 млн т.н.е.  

2. Енергоресурси з ВДЕ  
1990 заг. виробництво – 150 млн т.н.е.  
1998 виробництво е/е – 180 тераВт/год  
2007 заг. споживання – 162 млн т.н.е.  



Договір Енергетичного 

Співтовариства 2006 

Цілі: 

• Залучення інвестицій в 

електрогенерацію й енергомережі 

• Створення інтегрованого 

енергоринку, що дозволяє 

транскордонну торгівлю і розбудову 

інфраструктури за потреби 

• Посилення безпеки поставок (SoS) 

за рахунок спрощення торгівлі 

енергоресурсами між країнами  

• Покращення навколишнього 

середовища, що стосується 

енергетики  

• Підвищення конкуренції 
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Енергетичне співтовариство є 

міжнародною організацією, націленою 

на поширення енергетичного ринку ЄС 

на країни Південно-Східної Європи і 

Чорноморського регіону.  



2. Енергетичне співтовариство для сусідів 

geostrategy.org.ua  

Молдова приєдналась до Енергетичного 
Співтовариства 01 травня 2010р. 

Україна приєдналась до Енергетичного 
Співтовариства 01 лютого 2011р. 

Грузія приєдналась до Енергетичного 
Співтовариства 01 липня 2017 р. 



• Моніторинг прогресу в галузях газу, електроенергії, безпеки постачання, 
відновлюваної енергії, нафти, енергоефективності, навколишнього 
середовища та конкуренції 

• Оцінка національних законопроектів щодо дотримання законодавства 
ЄС 

• Розробка проектів законів на вимогу національних органів влади 

• Підготовка щорічних звітів про досягнення 

• Схвалення рішень щодо прийняття нових законодавчих актів ЄС для їх 
інтеграції у національну правову базу 

• Посередництво у спорах між країнами-підписантами  
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 Мандат Енергетичного 

Співтовариства   
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Форум електроенергії (Athens Forum) є найстаршою 
інституцією в структурі Енергетичного Співтовариства. Його 
засідання проклали шлях до заснування Енергетичного 
співтовариства  

Газовий форум збирається щорічно в Словенії з 2007 року 

Нафтовий форум був створений у 2008 році з метою сприяння 
впровадженню acquis communautaire у нафтовому секторі. Він 
збирається щорічно в Сербії з 2009 року   

Соціальний форум був створений для імплементації 
принципів щодо соціальних питань, визначених у 
Меморандумі 2007 року 
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Ситуація 2 

Директива 2009/119/EC 

Країна-партнер  
Як організувати запаси нафти? 

Щорічне споживання 
нафтопродуктів  – 6,9 млн т 

Резервуарні потужності : 
– державні – 1,1 млн т 
– приватні – 1,5 млн т  

 
Щорічний імпорт нафти – 4,8 млн т 
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1) Безпечні поставки 
газу  

     (524 bcm – спожив., 

       50-LNG,155-РФ) 

2) Диверсифікація  
     джерел і шляхів 
     поставок газу 

3) Безпека постачання електроенергії 

4) Нафтові запаси в ЄС 

5) Критична інфраструктура і кібербезпека 

Стратегія Енергетичної безпеки ЄС (2014)  

EU imports 53% of the energy 
it consumes:  

crude oil (almost 90%),  

natural gas (66%),  

solid fuels (42%),  

nuclear fuel (40%).  
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УА вносить зміни до 
Меморандуму 

                            Меморандум про співробітництво  
                          в енергетиці між Україною і ЄС,  
                          01 грудня 2005 р.,  
                          5 дорожніх карт:  
 
 
 

  ядерна безпека;  

  інтеграція електро і газових ринків;  

  посилення безпеки енергетичних поставок і 
транзиту вуглеводнів;  

  структурні реформи, посилення екологічної 
безпеки і стандартів у вугільній галузі;  

  енергетична ефективність. 
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Ядерна безпека 

• Ядерні стрес-тести на основі 
сертифікатів ЄС 

• "Комплексна (інтегрована) програма 
підвищення безпеки" (для діючих 
підприємств) та "План підвищення 
безпеки ядерних установок 
Чорнобильської АЕС" 

• Позики ЄБРР на суми до 350 млн 
євро для фінансування проекту 
«Укриття» на Чорнобильській АЕС  
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Інтеграція 

електро і газових 

ринків 

• Інтегрування Української і 

Молдовської електромереж до 

Європейської континентальної 

електромережі ENTSO-E (до 2022р.) 

• Наближення правил Європейського 

газового ринку і інтеграція до нього 

через перехід на однакові 

операційні, регуляторні і технічні 

правила 

• Введення підходів ЄС до 

енергоспоживання, 

енергозбереження й ефективного 

використання енергоресурсів 
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Посилення 

безпеки 

енергопоставок 

• Спільна Декларація з модернізації і 

реконструкції Української ГТС 

(Брюссель, 23 березня 2009) 

• Реверсні потоки газу (10,4 bcm у 
2018) із Словаччини (61%), Угорщини 

(32%) і Польщі (0,7%) 

• Перспективи постачання скрапленого 

газу із Польщі  

• Анбандлінг НАК «Нафтогаз України» 

(Незалежний оператор ГТС) 

• Введення в дію механізму раннього 

попередження (успішно задіяний у 

березні 2018 р.) 
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Структурні реформи 

• Реформування НАК «Нафтогаз України» до 
розділення видобутку, транспортування і 
дистрибуції  

• Реформування електроенергетичного 
ринку, балансування електроенергії, 
прямі договори 

• Реформування регуляторів – Національна 
комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики 
(НКРЄКП), Антимонопольний комітет 
України 

• Підтримка реформ у вугільній галузі 
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Енергоефективність 

З 2014 року енергоефективність і 
енергозбереження стали важливою складовою 
діалогу ЄС-Україна. 

Підвищення цін на основні енергоресурси стало 
стимулом до скорочення споживання шляхом 
реконструкції будівель, заміни обладнання, 
використання місцевих ресурсів та відновлюваних 
джерел енергії.  

Державна програма підтримки громадян через 
теплі кредити (ЄБРР розпочав програму IQ Energy; 
Фонд енергоефективності (до 100 млн. євро, з них 
54 млн.євро - ЄС). 

В рамках членства в Енергетичному 
Співтоваристві Україна зобов'язалася скоротити 
загальне споживання кінцевої енергії на 9% до 
2020 року (від базового періоду 2005 р). 
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   Газ 
• Реформування НАК “Нафтогаз України” (ГТС від АТ 

«Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України») 
• З 2016р. Україна не імпортує газ з Росії  
• Постачання газу з ЄС на український ринок  
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   Електроенергія 
• Новий закон про ринок електроенергії відкриває 

конкурентність  
• Створення енергетичного омбудсмена  
• Нові стандарти постачань  

   Нафта 
• Схвалення моделі запасів нафти на 90/61 днів 
• Врегулювання нафтового ринку  
• Європейські стандарти нафтопродуктів  



 Питання  
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