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Список умовних скорочень
АЕС – атомні електростанції
ПСО – покладання спеціальних обов’язків
ВДЕ – відновлювальні джерела енергії
ЄС – Європейський Союз
ТЕС – теплові електростанції
ОЕС – Об’єднана енергетична система України

НПСВ – Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок
НКРЕКП, Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ОСР – оператор системи розподілу
ОВДП – облігації внутрішньої державної позики
Green Deal – комплекс політичних ініціатив Європейської комісії, метою якого є зробити Європу
нейтральною стосовно клімату в 2050 році. ENTSO-E – від англійського European Network of
Transmission System Operators for Electricity, або європейська мережа системних операторів
передачі електроенергії - організація, що об'єднала в липні 2009 року електричні мережі об'єднань
ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA.EMAS - об'єднана система екологічного менеджменту
та аудиту

ACKOE – автоматизована система комерційного обліку електроенергії
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Стратегія сталого
розвитку енергетики і
промисловості України
На сьогоднішній день до головних проблем
енергетичної галузі слід віднести непрозору
регуляторну політику, високий рівень імпортозалежності, низьку енергоефективність. Все це
спричиняє
дисбаланс
в
українському
суспільстві, для якого найпершим викликом є
високі ціни на енергоресурси, які неспівставні з
доходами споживачів.
Ще однією важливою проблемою, яка
потребує якнайшвидшого вирішення є енергетична бідність населення. За даними Центру
Разумкова(1), не вирішення цієї проблеми, у
середньостроковій та довгостроковій перспективі (від 5 років) матиме негативні
економіко-соціальні та політичні наслідки, як
то втрата трудових ресурсів, зокрема через:
скорочення тривалості життя, підвищення
рівня смертності та емігрантського приросту,
змушений перегляд громадянами своїх витрат
(зміна раціону харчування, обмеження можли-

востей у лікуванні та придбанні медикаментів),
погіршення морально-психологічного стану та
загострення
хронічних
хвороб
через
недостатньо комфортну температуру вдома.
На фоні цього, існує висока ймовірність
протестних рухів. Разом з тим, втрата
платоспроможності населення при-зведе до
збільшення
заборгованості
за
спожиті
енергоресурси
та
житлово-комунальні
послуги, вітчизняна промисловість втратить
кваліфіковану
робочу
силу,
зрештою
скоротяться надходження й до бюджету
України.
Головними
причинами
виникнення
проблем в енергетиці є монополізація
окремих сегментів енергетичного ринку,
непрозора система тарифоутворення та
субсидіювання,
недостатній
рівень
диверсифікації та видобутку ресурсів, висока
енергоємність ВВП, дефіцит антрацитової
групи вугілля та нафтопродуктів власного
виробництва

(1) – Шляхи вдосконалення державної політики в сфері енергетики: https://razumkov.energy/meny/news/newenergy-policy.html
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Недосконалий технічний стан енергетичної
інфраструктури, неефективні державні дотації
та високий рівень заборгованості за спожиті
ресурси
лише
сприяють
поглибленню
соціальної кризи і в цілому знижують рівень
енергетичної безпеки України.
Тому, основною метою розроблених
пропозицій є забезпечення економіки паливноенергетичними ресурсами у технічнонадійний, безпечний, економічно-ефективний
та екологічно-прийнятний спосіб в інтересах
споживачів та суспільства в цілому.
Для досягнення такої мети потрібно вирішити
наступні завдання:
1.

забезпечити прозору і функціональну незалежність діяльності Регулятора;

2.

демонополізувати певні сегменти енергетичного ринку;

3.зменшити споживання енергоресурсів
впровадити енергоефективні заходи;
4.

збільшити видобуток та генерацію;
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і

5.
підвищити рівень диверсифікації та позбавитись від дефіциту окремих енергоресурсів;
6. знизити енергетичну бідність населення
України.

Особливо актуально вирішити такі завдання
в контексті виконання Україною міжнародних
зобов’язань в рамках Паризької кліматичної
угоди по декарбонізації енергетики, тобто
протидії зміни клімату через формування
балансу
екологічності
енергогенеруючих
потужностей. Важливу роль у реалізації такої
місії будуть відігравати незмінна позиція
України щодо доцільності використанні
ядерної енергії та розвиток відновлювальних
джерел енергії, що генерують найменшу
кількість парникових газів.
Критеріями досягнення поставлених цілей
пропонується обрати прогнозні показники
ефективності Енергетичної стратегії України на
період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

1. Короткострокові заходи
1.1. Стимулювання вітчизняного
видобутку вуглеводнів
Встановлення стимулюючої рентної ставки на
видобування вуглеводнів (газ, нафта, газовий
конденсат) на період 5 років від дня початку
буріння свердловини. Внесення відповідних змін
до Податкового кодексу України про встановлення пільгових ставок ренти для нових
свердловин всіх вуглеводнів. Удосконалення
системи оформлення земельних сервітутів для
проведення робіт з розвідки та видобування
вуглеводнів із чітким компенсаторним механізмом для землекористувачів чи землевласників.

1.2. Врегулювання проблемних
питань вугільної галузі
Визначення необхідного обсягу теплової
генерації і видобутку вугілля на найближчі 10
років. Стабілізація фінансового стану державних
вуглевидобувних підприємств. Створення ринку
вугільної продукції. Проведення аудиту державних підприємств. Об’єднання перспективних
державних шахт в єдине підприємство. Забезпечення прозорої приватизації збиткових шахт.
Розробка програм трансформації вугільних регіонів та професійної перепідготовки фахівців
ліквідованих шахт, а також підвищення рівня

безпечного функціонування виробничих об’єктів,
зокрема за рахунок впровадження систем утилізації шахтного метану.

1.3. Створення основ для сталого
розвитку газотранспортної
інфраструктури
Оптимізація тарифів для точок входу/виходу
газотранспортної системи, що дозволить
зменшити платіжки усіх категорій споживачів
через мінімізацію навантаження на видобувні
компанії та трейдерів імпортного газу. Розробка
дорожньої
карти
створення
СхідноЄвропейського
газового
хабу.
Перегляд
діяльності ТОВ «ОГТСУ» та операторів газорозподільних мереж, зокрема оптимізація режиму
роботи газотранспортної системи за критерієм
максимального використання електроприводних
газоперекачувальних агрегатів; проведення
внутрішньотрубної дефектоскопії лінійної частини магістральних газопроводів з подальшим
ремонтом аварійних ділянок.

1.4. Перегляд енергетичного
балансу та наповнення ринку
електроенергії ліквідністю
Забезпечити щомісячне складання енергетичного балансу України та контроль за його виконанням суб’єктами енергетичних ринків. Розпо-
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чати
запровадження
аукціонної
моделі
підтримки ВДЕ. Визначення оптимальних
режимів роботи ТЕС і вуглевидобувних шахт без
зупинки виробництва, корегування програми
всіх видів ремонтів енергоблоків АЕС із
врахуванням оптимальної ціни та обсягів
відпуску електроенергії. Зниження частки
завантаженості газової генерації (ТЕЦ). По мірі
зменшення
обсягів
ПСО,
передбачити
збільшення для атомної генерації дозволеного
ліміту по збуту електроенергії в сегменті РДН та
ДД відповідно до 25 % та 30 %. Ліквідувати
дефіцит ДП «Гарантований покупець» шляхом
реструктуризації боргів та випуску ОВДП;
стабілізації оптових цін в сегменті РДН;
збільшення тарифу НЕК «Укренерго»; індексації
тарифів на електроенергію для населення.

1.5. Боротьба із тіньовими
схемами(2) на ринку
нафтопродуктів та диверсифікація
їх постачання
Прийняти
загальнодержавну
програму
контролю якості нафтопродуктів, яка включає
контроль за якістю пального та ліцензування
нафтотрейдерів. Продовжити диверсифікацію
поставок
нафтопродуктів
шляхом
їх
імпортування із Білорусі (де ситуація з
поставками сировини стабілізувалася), Литви,
Азербайджану, Казахстану та Туркменістану.

1.6. Врегулювання проблемних
питань комунальних підприємств
Забезпечити
перехід
теплопостачальних
підприємств на двоставкові тарифи. Передба-

чити в тарифі врахування втрат теплової енергії,
відмінної від нормативу, за умови доведення
цих витрат до певної дати. Збільшити обсяги
інвестицій в інфраструктуру та стимулювати
ліцензіатів до реалізації ефективних інвестиційних проектів. Вдосконалити норми обслуговування та чисельності обслуговуючого персоналу для підприємств комунальної сфери.
Скорочення неефективних витрат.

1.7. Забезпечення функціональної
незалежності та прозора діяльність
НКРЕКП
Вдосконалення
правової
бази(3)
та
операційної діяльності Регулятора, зокрема
створення центрального реєстру ліцензіатів
(карточка ліцензіата, звітність ліцензіатів) та
інформаційно-аналітичної системи. Створення
ефективної системи розгляду скарг та
врегулювання спорів між учасниками ринку.
Сприяння транскордонній торгівлі електричною
енергією та природним газом.

1.8. Оптимізація фінансовогосподарської діяльності НАК
«Нафтогаз України»
Забезпечити повноцінну реалізацію прав
держави, як є єдиного власника НАК «Нафтогаз
України» через формування більшості у
Наглядовій раді компанії з представників
призначених Кабінету Міністрів України.
Переглянути стратегію НАК «Нафтогаз України»
та оцінити варіант його трансформації після 2021
р. з наступним виділенням активів з видобутку та

(2) – У 2019р. із 1399 перевірених АЗС 377 зупинили діяльність, 559- демонтовані, 463- оформили ліцензію. Такі заходи були
проведені з метою запобігання наповнення ринку контрафактними нафтопродуктами неналежної якості та ухилення від
сплати обов’язкових платежів і податків.
(3) – Розробка проекту Закону «Про вдосконалення діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг» з метою вирішення проблемних питань діяльності Регулятора. Розробка та
прийняття нормативно-правових документів згідно з положеннями Законів України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про
ринок природного газу», «Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання». Внесення змін до законодавства в частині державного регулювання перероблення та захоронення
побутових відходів.
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транспортування нафти і газу. Прийняти зміни до
Закону України «Про трубопровідний транспорт
газу», в якому дозволити здачу окремих
потужностей газових сховищ України в концесію.

1.9. Перегляд діяльності Державної
служби геології та надр України
Прийняти новий Кодекс про надра із чітким
закріпленням норм, зокрема прозорої процедури погодження передачі права з вичерпним
переліком документів, у тому числі про набувача
прав; проходження погоджувальної процедури
до відчудження прав; вичерпного переліку
підстав відмови у погодженні. Перехід до

2. Середньострокові заходи
2.1. Удосконалення системи
промислової безпеки та
стимулювання видобутку
вуглеводнів на шельфі АзовоЧорноморського морського
басейну
Проведення конкурсів на укладання угод про
розподіл продукції з метою геологічної розвідки
та видобування вуглеводнів на шельфі Чорного
та Азовського моря. Активізація дипломатичної
роботи України в частині міжнародних позовів

середньо- та довгострокових моделей бюджетування державних підприємств видобувної
галузі. Перегляд методики визначення початкової вартості спецдозволу. Запропоновані підходи не сприятимуть створенню прозорих та
рівних правил для надрокористувачів.

1.10. Зменшення кількості
контролюючих органів та дозволів
Зменшити вдвічі кількість державних контролюючих органів у сфері екології та охорони
довкілля, а також створити єдиний природоохоронний дозвіл з чіткою системою моніторингу дотримання стандартів та законів.

до РФ в частині компенсації збитків за анексовані активи в АР Крим. Оновити Правила
безпеки в нафтогазовидобувній промисловості у
чіткій відповідності до міжнародних стандартів.
Розробити та ухвалити нову редакцію «Правил
безпеки в нафтогазодобувній промисловості
України»(4).

2.2. Диверсифікація постачання
ресурсів
Дослідити рентабельність генерації електроенергії від енергії морських хвиль, видобутку
сланцевого газу, а також імпорту природного

(4) – Затверджена Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 95
від 06.05.2008 р.

5 7

газу через LNG-термінал. Продовжити процес
диверсифікації джерел постачання енергетичних
ресурсів, зокрема ядерного палива для АЕС, за
рахунок розширення власної ресурсної бази
урану, освоєння виробництва цирконієвих
сплавів та створення потужностей з його
фабрикації у співпраці зі світовими виробниками. Організувати державну політику стимулювання будівництва об’єктів зеленої енергетики, розвивати інфраструктуру акумулюючих
потужностей, збільшити частку біомаси в генерації електро- та теплоенергії.

2.3. Сталий розвиток ОЕС, ВДЕ та
водневої енергетики
Підвищення гнучкості та децентралізації
енергосистеми, розвитку ринку впровадження
систем управління попитом та будівництва
високоманеврових потужностей(5) у комбінації із
розширенням
інфраструктури
накопичення
електроенергії(6). Об’єднання ОЕС з енергосистемою ENTSO-E. Запровадження системи
точного прогнозування генерації ВДЕ із
використанням аналізу даних гідрометеорологічних станцій та попиту за аналогічні
періоди минулих років. Реалізація прозорої
методики компенсації фінансових затрат, яка
передбачає встановлення доплати до «зеленого» тарифу або відшкодування за аукціонною
ціною. Розробка державної стратегії по розвитку
водневої енергетики.

2.4. Удосконалення моделей
ринку електроенергії та
природного газу
На ринку електроенергії забезпечити повноцінне функціонування сегменту допоміжних пос-

луг шляхом спрощення ліцензійних умов.
Приведення
послуг
газопостачання
у
відповідність до міжнародних стандартів,
впровадження механізму зміни постачальника
на основі єдиного центру інформації (Data Hub)
та запровадження правил функціонування
сучасних інституційних елементів роздрібного
ринку газу.

2.5. Розвиток ринку нафти і
нафтопродуктів
Демонополізувати
ринок,
оптимізувати
баланс споживання, видобутку та імпорту.
Забезпечити державне стимулювання видобутку
нафти та збільшення обсягів нафтопереробки, за
рахунок перегляду податкової політики та
механізму дозвільних процедур. Підвищити
конкурентоспроможність постачань нафти з
альтернативних джерел, за рахунок оптимальної
тарифної політики та інтеграції нафтотранспортної системи України з нафтопереробними потужностями інших країн. Впровадити
систему державного та ринкового нагляду за
якістю моторних палив, забезпечити покриття
щонайменше 50 % потреб внутрішнього ринку
вітчизняними нафтопродуктами екологічного
класу якості не нижче стандарту Євро-5.

2.6. Удосконалення роботи
комунальних підприємств
Оптимізація інфраструктури теплопостачання
населених пунктів. Впровадження стимулюючого
регулювання у сфері водопостачання та водовідведення. Підвищення якості комунальних
послуг за рахунок накладання фінансових
санкцій на ліцензіатів. Переглянути норми
централізованого опалення та забезпечити

(5) – Внести зміни до діючої Енергетичної Стратегії України, зокрема переводу перспективних вугільних ТЕС у режим
маневрових потужностей з розбудовою на їх базі сучасних систем накопичення електроенергії та синхронного розвитку
альтернативної енергетики на виробничій базі таких станцій.
(6) – Розробити та прийняти Закон України «Про системи накопичення електроенергії та забезпечення балансової
надійності ОЕС України», в якому визначити державну політику (стратегію) створення ринку накопичення електроенергії,
зокрема в частині стимулювання інвесторів (виробники та споживачі) та обмежень щодо акумулюючих потужностей, які
перебувають у безпосередній експлуатації оператора системи передачі. Як того вимагає Директиви ЄС 2019/944.

8

комерційний облік споживання теплової енергії
у житловій сфері, щонайменше на рівні багатоквартирних будинків.

2.7. Нова політика
енергоефективності та екології
Розробити та забезпечити контроль за
реалізацією державної програми по впровадженню системи екологічного менеджменту і
аудиту (EMAS) на підприємствах усіх форм
власності.
Стимулювати
споживачів
до
впровадження новітніх технологій з утилізації
відходів. Запровадити заходи обмеження впливу
енергетики на довкілля. Переглянути норми
централізованого опалення та забезпечити
комерційний облік споживання теплової енергії
у житловій сфері, щонайменше на рівні
багатоквартирних будинків. Розробити та
реалізувати локальні програми модернізації
теплоенергетичної інфраструктури, зокрема
оптимізувати місцеві енергетичні системи через
врахування потенціалу місцевих видів палива,
логістики постачання, локальної та загальнодержавної енергетичної інфраструктури.

2.8. Регуляторна і тарифна
політика
Оптимізація тарифів на електроенергію для
домогосподарств(7). Встановлення тарифів на
комунальні послуги по довгостроковій моделі(8).
Розробка та прийняття необхідної нормативної
бази з метою забезпечення повноцінної
імплементації положень Третього енергетичного
пакету, директив і регламентів ЄС відповідно до
зобов’язань України в рамках Договору про
приєднання до Енергетичного Співтовариства.
Розробка та впровадження сучасних методів

цінового регулювання природних монополій із
застосуванням концепцій «Норми прибутку на
інвестований капітал» та «Регуляторної бази
активів», запровадження механізмів багаторічного стимулюючого регулювання із застосуванням методів порівняльного аналізу
ефективності та урахуванням показників якості
послуг. Затвердження довгострокових планів
розвитку мережевих операторів.

2.9. Залучення інвестицій та їх
належний захист
Розробити та впровадити заходи по
забезпеченню захисту інвестицій та заохочення
міжнародних інвесторів. Залучити іноземних
інвесторів та партнерів, які практикують сучасні
технології та обладнання для реалізації нових
капіталомістких проектів у енергетиці. Частка
прямих інвестицій з державного бюджету
України у розвиток енергетичної інфраструктури
не має перевищувати 20 %, водночас прямі
інвестиції з однієї іноземної країни не повинні
сягати критичного рівня, що зумовить дотримання принципу диверсифікації інвестицій.

2.10. Створення державної
інституції по координуванню
енергетичної дипломатії
Розробка і затвердження державної стратегії
із енергетичної дипломатії, а також відповідної
інституції у формі Нацради для координування
міжнародних проектів та консорціумів спрямованих на сталий розвиток (енергетичний
перехід або Green Deal) енергетичної галузі
України.

(7) – Збільшення тарифу для домогосподарств, що споживають більше 500кВт год до 2,88 грн/кВт год (включаючи ПДВ).
Скасування пільгового тарифу для категорії споживачів до 100 кВт год та встановлення єдиного тарифу 1,68 грн/кВт год
(з ПДВ) для групи споживачів до 500 кВт.
(8) – Перший раз на 3 роки, з наступним переглядом один раз на 5 років.
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3. Довгострокові заходи
3.1. Оптимізація структури
генеруючих потужностей(9)
Переглянути Національний план скорочення
викидів від великих спалювальних установок
(НПСВ). Перенести терміни реалізації НПСВ до
2040 р, а також визначити гарантовані джерела
його
фінансування. Розробити
програму
балансування енергетичної системи, для
нівелювання нерівномірної роботи генеруючих
потужностей відновлювальних джерел енергії(10).
Розпочати
розвиток
логістичної
системи
збирання, транспортування та переробки
біомаси для збільшення генерації екологічно
чистої енергії. Забезпечити стимулювання
виробництва енергетичного устаткування в
Україні, зокрема для водневої енергетики.

3.2. Запровадження ринку водневої
енергетики
Створення законодавчого поля та затвердження переліку державних стандартів, які

необхідні для прозорого та безпечного
функціонування ринку водневої енергетики,
зокрема міжнародної торгівлі даним ресурсом.
Створення міжнародного консорціуму по
виробництву водню та експлуатації інфраструктури, яка здійснюватиме транспортування і
зберігання. Підписання Угоди із ЄС про співфінансування проектів водневої енергетики.
Розвантаження Чорного моря від надлишків
сірководню з наступним виділенням водню для
потреб внутрішнього та міжнародного ринків.

3.3. Розвиток критичної
інфраструктури
Підвищити надійність об’єднаної енергосистеми, покращити технологічні зв’язки з
енергосистемою континентальної Європи та
вийти на синхронну роботу ОЕС з ENTSO-E,
ліквідувати обмеження з видачі потужності
генеруючих підприємств. Одним з критеріїв
досягнення поставленої мети, є зниження частки
втрат у електромережах, яка повинна бути
зменшена з 12 % до 9 %. Забезпечити
подальший розвиток «розумних» енергомереж

(5) – Критерієм досягнення поставленої задачі має слугувати частка відновлювальних джерел енергії у загальному
первинному постачанні енергії на рівні 12%, в тому числі: енергія біомаси, відходів та біопалива – 6,9%; сонячна та
вітрова енергія – 2,4%; гідроенергетика та термальна енергія по 1,1% відповідно.
(6) – Еквівалентна потужність ТЕС, що може бути заміщена в електроенергетичному балансі ОЕС України для ВЕС
складає 43% встановленої потужності, для СЕС − 25% при потужності ВДЕ 1 ГВТ.
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(Smart Grids), «розумного» обліку споживання
електроенергії у споживачів (Smart metering).
Розробити програму створення інфраструктури
для розвитку електротранспорту, у т.ч.
муніципального. Забезпечити оптимізацію вже
існуючих потужностей нафтогазової інфраструктури згідно до прогнозу їх завантаження,
продовжити реалізацію нових інфраструктурних
проектів, створити умови для їх інтеграції до
системи безпеки постачань країн Східної Європи
та ЄС в цілому. Стимулювати розвиток мереж
для заправки транспортних засобів більш
безпечними для споживача й довкілля видами
палив та електричною енергією. Зменшити
частку втрат у електромережах від 12 % до 9 %.

3.5. Організації міжнародного
енергетичного хабу

3.4. Розвиток ринку нафти і
нафтопродуктів

3.6. Розвиток ринків комунальних
послуг

Відновлення роботи Одеського нафтопереробного заводу, а також створення середньострокового та довгострокового плану його
модернізації та реконструкції(11). Підготовка
техніко-економічного обґрунтування, щодо
будівництва нового нафтопереробного заводу із
глибиною переробки не нижче 95 %. Одним із
критеріїв досягнення поставленої цілі має стати
покриття щонайменше 50 % потреб внутрішнього ринку вітчизняними нафтопродуктами
екологічного класу якості не нижче стандарту
Євро-5. Створення системи мінімальних запасів
нафти і нафтопродуктів. Базовим оператором
мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів пропонується визначити АТ «Укртранснафта». Створення сприятливих умов розвитку ринку скрапленого ринку в Україні шляхом гармонізації правового поля, зокрема перегляду ГОСТ 27 578-87.

Розробити та реалізувати локальні програми
модернізації теплоенергетичної інфраструктури,
зокрема оптимізувати місцеві енергетичні
системи через врахування потенціалу місцевих
видів палива, логістики постачання, локальної та
загальнодержавної енергетичної інфраструктури.

Створити східноєвропейський газовий хаб на
базі вітчизняних газопроводів та сховищ. Сформувати індекс українського газу та індикативи
для електроенергії та вугілля національного
виробника. За п’ять років слід досягти частки
біржової торгівлі енергетичними ресурсами
(електрична енергія, вугілля, нафта, газ та інші
види палива) від загального споживання на рівні
не менше 50 %. Рівень інтеграції вітчизняних
ринків електроенергії та газу з європейськими
має зрости в декілька разів, до 15 % та 40 %
відповідно.

Створення територіальних ринків теплової
енергії, а також сприятливих умов для залучення
інвестицій в процеси перероблення та захоронення побутових відходів. Включення інвестиційних витрат на модернізацію до тарифів на
комунальні послуги. Встановити справедливі
ліцензійні умови та здійснити ефективне
тарифне регулювання. Забезпечити прийом
відходів з міст чисельністю населення понад 100
тис. мешканців лише на ліцензовані об’єкти.

(11) – Для потреб України на перспективу до 2035р. при прогнозному споживанні нафтопродуктів 20,3 млн тонн
умовного палива достатньо було б 15-20 млн тонн на рік потужності (Кременчуцький НПЗ -8 млн. тонн на рік,
Херсонський – 4,5 млн тонн на рік, Одеський НПЗ -3,9 млн тонн на рік). (
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3.7. Удосконалення політики
енергоефективності
Забезпечити державну підтримку підвищення
енергоефективності
будівель,
запровадити
механізм стимулювання енергоефективності в
житловій сфері (енергетичний аудит, фінансові
інструменти тощо). Передбачити цільові показники виконання програми з модернізації
комунальних підприємств з теплопостачання:
частка тепломереж, які перебувають у
аварійному стані має бути зменшена з 20 % до 3
%; частка втрат у тепломережах має бути
зменшена з 20 % до 13 %; питомі витрати палива
при виробництві тепла мають бути зменшені на
6 % або до 155 кг умовного палива/Гкал.
Розгорнути інфраструктуру та інституції для
концентрації й надання фінансових ресурсів
суб’єктам господарювання та населення для
потреб технологічної модернізації (розвиток
фондового ринку, розширення комерційного
кредитування). Збільшити частку місцевих
альтернативних видів палива в регіональних
паливно-енергетичних балансах від загального
споживання з 0 % до 18 %.

3.8. Регуляторна політика та
інститут енергетичного
омбудсмена
Інтеграція українського НКРЕКП до відповідних структур ЄС (ACER та ін.). Запровадження
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спільної регуляторної політики з країнами ЄС, а
саме удосконалення законодавство, що регулює
діяльність енергетичного сектору з врахуванням
вимог acquis communautaire. Формування
регуляторної бази з урахуванням критичних
технологічних змін в інфраструктурних галузях.
Розробка та реалізація заходів щодо реагування
на потреби споживачів, що виникають внаслідок
розвитку інших сегментів економіки України,
наприклад, в частині зростання частки
електромобілів порівняно з автомобілями на
викопному паливі (зміна структури мереж),
тощо.
Створення інституту енергетичного омбудсмена з метою ґарантування європейських
стандартів обслуговування, розширення можливостей для позасудового вирішення споживчих
спорів, адвокації прав споживачів і здійснення
проактивного впливу на розроблення та
виконання регуляторних актів в енергетичній
галузі.

3.9. Енергетичний перехід та
євроінтеграція
Завершити повну технічну, інституційну та
законодавчу інтеграцію до європейських енергетичних ринків, а також Green Deal.
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