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Аналіз імплементації положень про енергоефективність і відновлювані джерела енергії 
Угоди про асоціацію з ЄС на національному та місцевому рівні Івано-Франківської 

області   
 
Поступово виконуючи Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (УА), 
Кабінет Міністрів України (КМУ) схвалив перший після набуття чинності Угодою з 1 вересня 
2017 року План з виконання УА1, на заміну попереднього Плану заходів з імплементації УА на 
2014-2017 роки. Хоча План був затверджений постановою КМУ від 25 жовтня 2017 року 
№1106, але в дійсності він був оприлюднений лише на початку березня 2018 року. Причиною 
такої затримки став Звіт щодо виконання Угоди про асоціацію Україна – ЄС у 2017 році. Його 
затвердження довгий час затягувалось, а результати продемонстрували, що УА у 2017 році 
була виконана лише на 41%2, хоча, за оцінками окремих експертів, зокрема Українського 
центру європейської політики, рівень імплементації ледве сягнув 11% 3 . Тому уряд був 
змушений врахувати результати імплементації УА у 2017 році щоб перенести невиконані 
заходи у новий схвалений ще у жовтні 2018 року План.  
По секторам енергоефективності (ЕЕ), енергозбереження (ЕЗ) і відновлюваних джерел енергії 
(ВДЕ) Звіт щодо виконання УA у 2017 році приділив більше уваги першим двом, де рівень 
імплементації УА був оцінений у 39%. «У 2017 році Україна досягла значних результатів на 
шляху імплементації директив ЄС у сфері енергоефективності», - резюмується в документі. 
Серед досягнень у секторах ЕЕ та ЕЗ у Звіті перераховуються такі:  
- схвалення законів України «Про Фонд енергоефективності», який дозволить розвивати 
галузь енергоефективності за рахунок залучення інвестицій в енергоефективність (зокрема 
близько 100 млн євро грантових коштів від уряду Німеччини), «Про комерційний облік 
теплової енергії та водопостачання», який врегульовує облік енергетичних ресурсів, «Про 
енергетичну ефективність будівель», який запровадив практику маркування 
енергоефективності житла і необхідну сертифікацію енергетичної ефективності об’єктів 
будівництва та існуючих будівель; 
- схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність», яка визначила цілі з ЕЕ, ЕЗ і ВДЕ та шляхи їх 
досягнення; 
- на виконання статей 56 та 57 УА, прийнято нормативно-правові акти щодо затвердження 
технічних регламентів у сфері енергоефективності, а саме: Постанова КМУ № 381 від 
31.05.2017 р. «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування 
пилососів» (Директива 2010/30/ЄС), Постанова КМУ № 380 від 31.05.2017 р. «Про 
затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних 
сушильних машин» (Директива 2010/30/ЄС), Постанова КМУ № 360 від 24.05.2017 р. «Про 
затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря» 
(Директива 2010/30/ЄС), Постанова КМУ № 360 від 24.05.2017 р. «Про затвердження 
Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів» (Делегований Регламент 
Комісії (ЄС) № 1062/2012 від 28 вересня 2010 року);  
Серед недоліків 2017 року у Звіті зазначені наступні: 

                                                        
1https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevrop
ejskim-soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni 
2 file:///D:/Mon/Strategy/PROJECTS/IF/Звіт_УА-2017_final.pdf 
3http://ucep.org.ua/doslidzhennya/ukrayina-ta-ugoda-pro-asotsiatsiyu-monitoryng-vykonannya-z-1-grudnya-2016-roku-
do-1-lystopada-2017-roku.html 
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- не була схвалена низка підзаконних нормативно-правових актів та не були розроблені 
методологічні матеріали з енергоефективності, без яких повноцінна імплементація норм та 
стандартів ЄС у цій сфері неможлива; 
- розроблені перші техрегламенти з екодизайну, зокрема «Про затвердження Технічного 
регламенту щодо вимог до екодизайну для вентиляторів з двигуном з номінальною 
електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт» та «Про затвердження Технічного 
регламенту щодо вимог до екодизайну для водяних насосів», які наразі знаходяться на 
розгляді Уряду України, які мають дозволити поступово усувати з ринку товари, що мають 
найбільш негативний вплив на навколишнє середовище. 
Щодо ВДЕ у Звіті є лише загальні фрази, хоча у 2017 році так і не відбулося напрацювання 
нормативно-правової бази щодо запровадження в Україні замість фіксованого «зеленого 
тарифу» аукціонів для реалізації таких проектів, що б відповідало сучасним практикам в 
багатьох країнах-членах ЄС. Водночас, схвалений 5 грудня 2017 року закон України «Про 
приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії 
(IRENA)» сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань щодо досягнення у 2020 році 11% 
енергії з відновлюваних джерел в енергетичному балансі. Він дозволить: подавати заявки до 
Абудабійського фонду розвитку (Abu Dhabi Fund for Development #АDFD, http://www.adfd.ae) 
щодо отримання пільгових кредитів на «зелені» проекти під 1-2% терміном до 20 років 
(http://www.irena.org/ADFD); отримувати додаткові гарантії інвесторам, які зацікавлені 
вкладати кошти в українські проекти з відновлюваних джерел; залучати світові інновації у 
відновлюваній енергетиці; отримувати рекомендації IRENA щодо покращення законодавства 
у сфері відновлюваної енергетики. 
Звіт з виконання УА визначив, що у 2018 році планується зосередити увагу на розробці та 
впроваджені нормативно-правових актів, направлених на імплементацію в національне 
законодавство норм та положень актів ЄС, зокрема: «Про затвердження Технічного 
регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих 
продуктів», «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для нових 
водо-грійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі», «Про затвердження 
Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для електродвигунів». Загалом 
заплановано затвердити близько 16 нормативно-правових актів у сфері ЕЕ, ЕЗ і ВДЕ. 
У Плані з виконання УА розділами «Енергоефективність та комунальне господарство» (пп 
664-720) і «Енергетика та енергонезалежність» (пп.721, 722, 744) визначений широкий 
комплекс заходів з виконання Угоди в частині енергоефективності та відновлювальної 
енергетики. Він є суттєвішим, ніж попередній План заходів з імплементації УА і визначає 
низку ключових заходів національного рівня, зокрема щодо розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про енергетичну ефективність та згаданих 
технічних регламентів, що мають бути схвалені у 2018 році, та заходів, виконання яких має 
здійснюватися також і на регіональному рівні. До останніх належать: 
- забезпечення здійснення державного ринкового нагляду за додержанням вимог до 
енергетичного маркування; 
- встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель; 
- встановлення вимог до енергоефективності технічних систем у будівлях; 
- створення сприятливих умов для використання технологій високоефективного 
комбінованого виробництва електричної і теплової енергії (когенерації); 
- забезпечення здійснення державного ринкового нагляду щодо обігу на ринку 
енергоспоживчих продуктів, вироблених відповідно до вимог екодизайну; 
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- законодавче закріплення нової моделі державної політики у сфері енергоефективності; 
- впровадження механізму надання енерго- та газопостачальними, газорозподільними 
організаціями та постачальниками палива на запити державних органів узагальненої 
інформації про кінцевих споживачів енергії; 
- створення механізму фінансування енергоефективних проектів; 
- створення системи сертифікації енергетичної ефективності будівель; 
- впровадження механізму періодичного обстеження інженерних систем у будівлях; 
- впровадження систем енергоменеджменту в будівлях публічного сектору; 
- реалізація Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року; 
- реалізація Енергетичної стратегії на період до 2035 року; 
- забезпечення впровадження нової моделі функціонування ринку електроенергії; 
- ефективне використання кредитної допомоги ЄІБ та ЄБРР для реформування енергетичного 
сектору України. 
План з виконання УА не акцентує окремої уваги на секторі відновлювальної енергетики, а 
отже відповідні заходи слід передбачати в рамках пунктів щодо реалізації Енергетичної 
стратегії на період до 2035 року, забезпечення впровадження нової моделі функціонування 
ринку електроенергії і ефективного використання кредитної допомоги ЄІБ та ЄБРР. Водночас, 
в Україні планують збільшити термін дії «зеленого тарифу», який початково був 
встановлений до 2030 року, але, при цьому, зменшивши сам тариф на 30% для СЕС (на 10% - 
для вітрових станцій) та ввівши систему аукціонів4. 
У цьому контексті, з метою виконання УА у частині енергоефективності та ВДЕ в 
Івано-Франківську та області від початку 2018 року не були схвалені нові програмні 
документи. Єдиним рішенням, яке більш-менш стосувалося енергозбереження, стало 
розпорядження Івано-Франківської ОДА від 20.12.2017 №802/905-р «Про економію 
електроенергії», що передбачило заходи із зменшення витрат електроенергії та використання 
лише сертифікованого й енергоефективного обладнання5. 
Тому доцільно продовжити виконання заходів, які прописані у відповідних документах, 
зокрема: Цільовій програмі енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв 
з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки6; Програмі 
енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки7; Програмі 
сталого енергетичного розвитку м.Івано-Франківськ на період до 2020 року 8 ; Програмі 
підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті на 2017-2020 роки9, Концепції 
енергозбереження міста Івано-Франківська 10 . Остання була схвалена у 2007 році і вже 
морально застаріла та не враховує положень Угоди про асоціацію та відповідних 
національних нормативно-правових актів. 
Незважаючи на дію вже протягом декількох років зазначених програм, їхня інформаційна 
складова з підвищення обізнаності населення про енергозберігаючі технології, 

                                                        
4 http://kompek.rada.gov.ua/news/main_news/73485.html  
5 http://www.if.gov.ua/files/uploads/802%20905%20p_2017.pdf  
6 www.if.gov.ua/files/uploads/текст%20і%20паспортдля%20обласної%20ради.doc 
7 http://www.if.gov.ua/files/uploads/671.pdf 
8 http://www.mvk.if.ua/uploads/files/ek250913.pdf 
9 http://www.mrada.if.ua/images/proekky_rishenj/9_sesia/42.pdf 
10 http://www.mvk.if.ua/news/672/  
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енергоефективне обладнання, відновлювальні джерела енергії залишається на незадовільному 
рівні. Лише у Програмі енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 
2015-2018 роки передбачено один пункт щодо популяризації переваг енергозбереження, а 
Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті визначає головним 
завданням стимулювання ОСББ до впровадження енергоефективних заходів шляхом 
відшкодування частини тіла кредиту, але без відповідної інформаційно-роз’яснювальної 
кампанії. Зростання тарифів на енергоносії призводить до посилення невдоволення населення, 
яке можна компенсувати зменшенням обсягів споживання за умови його належної 
поінформованості. Відсутність необхідної інформації про нормативно-регулятивні процедури 
часто стримує приватних власників від встановлення сонячних і вітрових електростанцій. 
Враховуючи, що головним споживачем енергоресурсів є населення, саме на нього мають 
спрямовуватися головні зусилля, що мало передбачено чинними програмами області й міста. 
Навіть передбачені чинними документами заходи заохочення і стимулювання повинні 
супроводжуватись заходами інформування усіх верств населення. 
З метою врахування нових положень Плану з виконання Угоди про асоціацію, варто вжити 
наступних заходів: 
1) Переглянути чинні програми з ЕЕ, ЕЗ та ВДЕ, внести зміни до них з врахуванням 
положень нового Плану з виконання Угоди про асоціацію, Енергетичної стратегії на період 
до 2035 року та інших відповідних національних нормативно-правових актів, передбачивши 
додаткові заходи з інформування, та розробити окрему програму інформування населення з 
питань енергоефективності, енергозбереження та відновлюваних джерел енергії.  
2) Розширити кампанії з інформування населення щодо використання енергоефективного 
обладнання та енергозберігаючих технологій, можливостей, перспектив і 
нормативно-правового регулювання встановлення приватних СЕС і ВЕ, державних і 
регіональних програм підтримки у цьому контексті, з тим, щоб охопити максимально усе 
населення області, для чого використати можливості обласних та місцевих ЗМІ (друковані, 
радіо, телевізійні, електронні, тощо), а також ініціювати створення відповідних міських та 
районних інформаційно-консультаційних центрів на базі навчальних закладів, місцевих 
адміністрацій та/або підрозділів обленерго. 
3) З метою стимулювання нарощування обсягів використання відновлювальних джерел 
енергії, в рамках Цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки, 
розробити окрему програму підтримки приватних сонячних та вітрових електростанцій 
шляхом надання її власникам компенсацій в розмірі 20% вартості обладнання та монтажних 
робіт за рахунок співпраці з ЄІБ та ЄБРР.  
4) Підготувати проект програми із енергозбереження для населення Івано-Франківської 
області на наступний чотирирічний період (чинна завершується у 2018 році), провести його 
громадське обговорення за участю представників наукового, експертного і громадського 
співтовариств, ОСББ, управляючих компаній, будівельних компаній, бізнесу та власників 
приватних електростанцій на основі генерації з використанням відновлювальних джерел.   
5) Схвалити нову Концепцію енергозбереження міста Івано-Франківська, базовану на 
основі положень Угоди про асоціацію, Енергетичної стратегії на період до 2035 року, 
Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року та інших відповідних 
національних нормативно-правових актів. 
 


