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Третій енергетичний 
пакет – без права на 
провал 

Ільчук Марина, керівник 
практики Енергетики і 
природних ресурсів 
 



1. Директива 2006/32/ЄС від 05.04.2006 Про 
енергоефективність і  енергетичні послуги (з 05.06.2014  
замінена Директивою 2012/27/ЕС) 
 

2. Директива 2010/30/ЄС від 18.06.2010 щодо енергетичного 
маркування побутових приладів і лампочок 
 

3. Директива 2010/31/ЄС від 19.05.2010 Про енергетичні 
характеристики будівель     
 

4. Директива 2009/28/ЄС від 23.04.2009 про заохочення до 
використання енергії, виробленої з відновлювальних 
джерел  
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Acquis з енергоефективності і 
відновлювальних джерел енергії 
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Цілі з частки ВДЕ до 2020 



Останні зміни в Україні 
(Огляд на сайті Енергетичного Співтовариства)*, серпень 2016 

 

Сфера Просування  Дата 

Регулятор Прийнято Новий проект Закону «Про 
Регулятора»  

Вересень 2016 

Електроенергія Прийнято в І читанні проект Закону «Про 
ринок електричної енергії України» 

Вересень 2016 

Газ КМУ схвалив План розділення НАК 
«Нафтогаз» 

Липень 2016 

Навколишнє  
середовище 

Представлено Національний план 
скорочення викидів від великих 
спалювальних установок 
Прийнято Закон "Про стратегічну 
екологічну оцінку" 

Грудень 2015 
 
 

Жовтень 2016 

Енергоефективність Прийнято Національний план дій з 
енергоефективності на період до 2020 
року у відповідності до Директиви 
2006/32/ЄС 

Листопад 2015 
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* - https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Implementation_2015/Ukraine  
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• Майже імплементовано Третій Енергопакет на ринку газу 
 

• Законопроекти «Про Регулятора», «Про ринок 
електроенергії» - досі на порядку денному 
 

• Знову не прийнято важливого законодавства в сфері 
енергоефективності 
 

• Зобов'язання щодо відокремлення – на межі зриву 
 

• Впровадження «зелених» тарифів для приватних 
домогосподарств  

5 Київ | 2016 

Річний Звіт ЕС щодо імплементації 
acquis, вересень 2016 



Що позитивного маємо 

• Національний план дій з ВДЕ 
• «Зелений» тариф 

– Привабливий тариф 
– До 2030 
– Гарантія викупу 
– Прив'язка до євро 
– Для приватних 

домогосподарств 
– Гарантія стабільності 

законодавства  
– Бонус за місцеву складову 
 

Що треба вдосконалити 

• Приєднання до мереж 
 

• Принцип єдиного вікна 
 

• Верховенство права 
 

• Сертифікати гарантії походження 
 

• ВДЕ на транспорті – лише 1% 
(біоетанол і біодизель) 
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ВДЕ, статус на сьогодні 



Що позитивного маємо 

 
• Національний план дій з 

енергоефективності 
• Законодавство по ЕСКО (готуються 

зміни) 
• Готується ПЗ  для ЕПК Прозорро, 

база аудиторів 
• Активно розробляється вторинне 

законодавство щодо маркування 
побутових приладів 

• Фонд енергоефективності 
 

Що треба зробити 

 
• Прийняти законопроекти:  

 
• «Про комерційний облік» 
• «Про енергетичну ефективність 

будівель» 
• «Про енергоефективність» 
• Замінити застарілий Закон «Про 

енергозбереження» 
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Енергоефективність, статус на 
сьогодні 



Our contacts 
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Head Office of Arzinger 
Eurasia Business Center, 75 Zhylyanska St. 
Kyiv, 01032, Ukraine 
Теl.:  +38 (044) 390-55-33  
Fax:  +38 (044) 390-55-40  
 
West Ukrainian Branch of Arzinger  
6/1 Generala Chuprynky St. 
Lviv, 79013, Ukraine 
Tel.:  +38 (032) 242-96-96 
Fax:  +38 (032) 242-96-95 
 
South Ukrainian Branch of Arzinger 
Pokrovsky Business Center, 33 Zhukovskogo St. 
Оdessa, 65045, Ukraine 
Теl./Fax: +38 (048) 711-74-74 
 
 
mail@arzinger.ua  
www.arzinger.ua  
 
We are looking forward to our future cooperation! 

Contacts: 
 
Maryna Ilchuk, Associate 
Maryna.Ilchuk@arzinger.ua 
 

mailto:mail@arzinger.ua
http://www.arzinger.ua/
mailto:Maryna.Ilchuk@arzinger.ua
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Дякую за увагу! 
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