
Схема взаємодії державних органів України та 
основних учасників

щодо видачі гарантій походження енергії на 
основі кращих практик ЄС

Проект ПРООН:   Підтримка зеленого відновлення в Україні



Запровадження системи Гарантій походження в Україні
ФАКТОРИ, ЩО ВРАХОВУВАЛИСЯ

• Директивою RED II встановлено, що «призначені компетентні органи мають не
перекривати географічні обов’язки та бути незалежними від діяльності з виробництва,
торгівлі та постачання»;

• Політика ЄС щодо Гарантій походження розвивається в напрямку розширення переліку
типів ВДЕ, щодо яких видаються Гарантії походження, на відновлювальні гази та, в
перспективі, й на всі невідновлювальні джерела енергії;

• Метою впровадження системи Гарантій походження в Україні є залучення додаткового
фінансування «зеленої» енергетики (від продажу Гарантій походження) та поступове
зменшення навантаження на державний бюджет в частині підтримки «зеленого» тарифу;

• Транснаціональні компанії з юрисдикціями в країнах ЄС, а також українські компанії,
орієнтовані на експорт продукції до країн ЄС (в тому числі, що підпадає під дію CBAM), є
потенційними споживачами Гарантій походження;

• Дотримання європейських принципів та стандартів при побудові механізму Гарантій
походження в Україні, подальше визнання їх в країнах ЄС та Енергетичного Співтовариства,
підвищить «цінність» та ліквідність виданих Україною Гарантій походження, що значно
розширить коло потенційних споживачів як на внутрішньому ринку, так і на «експорт».

Під час підготовки Схеми взаємодії та пропозицій щодо розподілу

ролей приймалися до уваги наступні фактори:



Запровадження системи Гарантій походження в Україні
РОЛІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ПРАВИЛАМИ EECS

• Компетентний орган щодо гарантій походження

• Компетентний орган з розкриття інформації

• Уповноважений орган видачі гарантій походження у відповідному домені

• Реєстратора виробництва

• Ревізора виробництва

• Виробничого аудитора

• Уповноважений орган вимірювань

• Оператора реєстру гарантій походження

Відповідно до правил Європейської системи енергетичних

сертифікатів (EECS), кожна країна - член Асоціації органів видачі у

своєму домені має визначити:



Схема взаємодії та розподіл ролей при впровадженні 
єдиного механізму Гарантій походження в Україні 

(з врахуванням кращих практик ЄС)
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IT – система
Національні Електронні 

Реєстри ГП
щодо:

- ВДЕ електроенергія
- ВДЕ когенерація
- ВДЕ біогаз (біометан)
- ВДЕ біогаз (водень)
- енергія з не ВДЕ

• Реалізація державної 
політики щодо ГП

• Розробка проектів 
нормативно-
правових актів

• Контроль та нагляд
• Адміністрування 

реєстрів в межах 
компетенції

Оператор ГТС
Уповноважений вимірювальний

орган Біогаз (біометан)
оператор газотранспортної системи
оператори газорозподільних систем

Верифікація обсягів поставленого газу 
відповідно до даних комерційного обліку та 
внесення відповідної інформації до Реєстру

НЕК Укренерго
Уповноважений вимірювальний

орган Е/Е 
оператор системи передачі е/е

оператори  систем розподілу е/е

Верифікація обсягів поставленої е/е
відповідно до даних комерційного обліку та 
внесення відповідної інформації до Реєстру

Оператор Реєстру
Технічна підтримка

Учасники ринку ГП:
Виробники, Прос’юмери
Гарантований покупець

Постачальники (у т.ч. ПУП)
Трейдери
Споживачі

Організований товарний 
ринок ГП

Держенергонагляд
Реєстратор та Ревізор 

виробництва
Верифікація генерацій ВДЕ, 

систематичні перевірки 
виробничих пристроїв



Design: UNDP “Future Forward” Digital Strategy

ПРОЕКТ ПРООН «ПІДТРИМКА ЗЕЛЕНОГО ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ»

КОНТАКТИ

ВОЛОДИМИР КУЖЕЛЬ

консультант ПРООН

Mob: 067 4065638

dialers@ukr.net

ДЯКУЮ!

mailto:dialers@ukr.net

