Ця публікація була створена з допомогою Європейського Союзу. За зміст цієї публікації несуть
відповідальність Громадська організація «ДІКСІ ГРУП», а також Громадянська мережа «ОПОРА»,
Всеукраїнська громадська організація «Енергетична Асоціація України», Ресурсно-аналітичний
центр «Суспільство і довкілля», асоціація «Європейсько-Українське енергетичне агентство». Зміст
цієї публікації не може жодним чином бути сприйнятий як такий, що відображає погляди
Європейського Союзу.

Проект "Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо
реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію" ставить
за мету посилення ролі громадянського суспільства в адвокації реформ в енергетиці та пов’язаних
секторах.
Ключовими цілями проекту є:





моніторинг втілення Угоди про Асоціацію в частині енергетики, включаючи відповідні
зобов’язання щодо довкілля та питань, пов’язаних з торгівлею;
посилення спроможності громадських експертів та місцевих діячів відслідковувати фактичну
реалізацію реформ;
сприяння громадському діалогу для належної імплементації Європейських реформ енергетики
та довкілля;
інформування заінтересованих сторін та українського суспільства про значення та потенційні
вигоди Європейських реформ в енергетиці та довкіллі для того, щоб дати їм можливість
тримати уряд підзвітним за проведення реформ.

www.enref.org

Короткі висновки
У вересні був опублікований Щорічний звіт про імплементацію, підготований Секретаріатом Енергетичного
Співтовариства. З одного боку, у вступі до документу Голова Секретаріату Я.Копач зазначає, що «перегони» за
транспозицію (перенесення норм в національне законодавство) Третього енергопакету до 1 січня виграли Сербія,
Албанія та Україна (в частині газу), що було відзначено в минулому звіті. З іншого боку, в звіті вказано, що Україна
не продовжила енергетичні реформи в тому ж темпі, як протягом минулого періоду. В документі знову йдеться
про те, що Україна залишається однією з трьох країн Енергетичного Співтовариства, які все ще мають перенести
в законодавство директиви про енергетичні характеристики будівель та про енергетичний сервіс. Нашу державу
згадали серед списку тих, хто також досі не спромігся перенести в національне законодавство європейське
регулювання електроенергетичних ринків. Загалом, аналіз, зроблений Секретаріатом, призводить до такого
висновку: «Найновіші члени Енергетичного Співтовариства, Україна та Молдова, відстають майже в усіх вимірах,
пов'язаних з імплементацією, проте загалом є не гіршими, ніж Балканські країни в процесі транспозиції». На
додачу до вже описаних недоліків, увага в документі також зосереджена не можливій в майбутньому невдачі з
виконанням зобов'язань з «анбандлінгу», а також з прийняттям закону про енергетичний регулятор.
В секторі природного газу в цьому місяці був зафіксований прогрес в законотворчій площині. Зокрема, були
прийняті закони "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг" (НКРЕКП) та про внесення змін до Закону "Про ринок природного газу". Секретаріат
Енергетичного Співтовариства, який довгий час закликав Україну прийняти закон про регулятор в енергетиці,
привітав це просування. Разом з цим, залишаються питання до просування реформ в секторі, які були лише
посилені ситуацією щодо змін підпорядкування ключових держкомпаній.
Сектор електроенергетики також відзначає просування в законодавчій роботі, зокрема прийняття в першому
читанні проекту закону «Про ринок електроенергії». В галузі також відзначається пожвавлення дискусії щодо
забезпечення сталих постачань відповідних енергоресурсів напередодні опалювального сезону. На додачу до
цього, тривають перевірки безпеки українських АЕС, а також пошук диверсифікованих поставок палива для них.
Зупинка програми «теплих кредитів», а також сумнівні бюджетні перспективи подібної підтримки наступного
року додають песимізму до стану справ в галузі енергоефективності. Окрім того, довготривалий процес
створення Фонду енергоефективності поки не увінчався навіть готовою законодавчою базою, а важливі галузеві
законопроекти хоч і були розглянуті в парламентських комітетах, до зали Верховної Ради у вересні не потрапили.
У сфері довкілля триває період очікування прийняття низки рішень, зокрема законодавства щодо оцінки впливу
на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. На цьому тлі важко заперечити жорстку оцінку відсутності реформ
у цьому секторі, дану Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Відновлювана енергетика, попри відсутність
суттєвих регуляторних просувань, демонструє пожвавлення бізнес-діяльності.
Недостатність темпів імплементації також характеризувала і сектор нафти та нафтопродуктів. Попри створення
та початок роботи групових форматів розробки і ухвалення рішень в галузі, ключові питання залишаються
невирішені на законодавчому рівні.
У питаннях бізнес-клімату прийняття згаданих вище законопроектів можна вважати просуванням вперед, як і
продовження діалогу стейкхолдерів щодо конкуренції в енергетиці, організованого за посередництва
громадськості.
Найбільш вживані скорочення:
НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України»
ВРУ – Верховна Рада України
ЄК – Європейська Комісія
ПЕК – паливно-енергетичний комплекс
ГТС – газотранспортна система
КМУ – Кабінет Міністрів України

ТЕС – теплова електростанція
УА – Угода про асоціацію
ДІЯР - Державна інспекція ядерного регулювання України
МЕВП – Міністерство енергетики та вугільної промисловості
НКРЕКП – Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики
та комунальних послуг

Газ
Основним надбанням вересня у сфері реформування газового сектора стало прийняття двох
важливих законів: "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг" (НКРЕКП) та про внесення змін до Закону "Про ринок
природного газу" стосовно зменшення максимального розміру страхового запасу до 10% від
місячних запланованих обсягів постачання.
Увага всіх експертів була прикута також до конфлікту між трейдером – НАК "Нафтогаз України" – та
оператором української ГТС – ПАТ "Укртрансгаз". Цей конфлікт знову привернув увагу не тільки до
процедури розділення, але й у цілому до реформування "Нафтогазу". Фактично Мінекономрозвитку
своїм наказом одноосібно перебрало на себе управління "Укртрансгазом". Через відсутність
гласності, залучення міжнародних партнерів, а також перебільшену реакцію "Нафтогазу" наказ було
скасовано, що, проте, не вирішило проблему.
Багатомісячне блокування Мін’юстом підготовленої та поданої НКРЕКП Методики визначення та
розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу гальмує подальше впровадження
тарифної системи "вхід-вихід" в Україні. Як наслідок, затягується розділення рахунків за газ та
послаблення домінування облгазів на роздрібному ринку.
Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює
Директиву 2003/55/ЄС (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА:
Оскільки умовами, ухваленими постановою Уряду № 496 від 1 липня 2016 року, передбачено
відокремлення оператора транспортування газу від "Нафтогазу" лише після рішення Стокгольмського
арбітражу, практичний поділ видів діяльності в "Нафтогазі" ще не розпочався. Залежність оператора,
що має забезпечувати рівний доступ до ГТС всім конкурентам, від одного (наразі головного)
постачальника, гальмує розвиток конкуренції та зумовлює управлінські конфлікти, ознаки чого й
проявилися у вересні.
7 вересня Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), що до тих пір управляло НАКом, не
повідомивши його керівництво, відкоригувало та затвердило нову редакцію статуту "Нафтогазу",
перебравши на себе управління "Укртрансгазом" з метою сприяти його незалежності (наказ МЕРТ
№ 14781). Зокрема, відомство взяло на себе право вчиняти такі дії:
 звільняти та призначати керівництво оператора ГТС;
 контролювати (дозволяти, забороняти) дії "Укртрансгазу" стосовно фінансових транзакцій;
 міняти статут оператора.
Разом з тим, всі відносини власності між "Нафтогазом" та "Укртрансгазом" зберігалися.
Цей крок негативно оцінило не тільки керівництво НАКу2, а й представники міжнародних кредиторів
(зокрема, ЄБРР3), що фінансують реформування компанії. 19 вересня, у ході спільної наради Прем'єрміністра В. Гройсмана з представниками МЕРТ і "Нафтогазу" було прийнято рішення скасувати
підпорядкування "Укртрансгазу" МЕРТ4, що зафіксовано новим наказом МЕРТ – № 1577 від 19.09.20165.
1

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/0D0D1DFF88C3A5BFC225803D0039D9F3?OpenDocument
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http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/B947718D26D4FE7EC2258030005B00C8?OpenDocument&year=2016&month=
09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
3

http://ua.interfax.com.ua/news/general/370528.html

4

https://www.rbc.ua/ukr/news/groysman-otmenil-prikaz-mert-perepodchinenii-1474296280.html
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http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/C1BEF7C89E549FD0C225803C0022DC4B?OpenDocument

Газ
Цим наказом затверджено дві версії статуту НАКу – ту, що буде діяти зараз, а також версію документа,
що набуде чинності з квітня 2017 року.
Нарешті, відповідно до ухваленої 22 вересня постанови уряду (№ 6756), МЕРТ зобов’язали передати
протягом 10-ти днів з дня набрання чинності цією постановою 100 % акцій "Нафтогазу" в управління
Кабінету Міністрів. Тобто, "у зв’язку з потребою реформування та підвищення рівня управління" уряд
ухвалив рішення підпорядкувати компанію її безпосередньому акціонеру – собі7. Отже, віднині уряд буде
напряму нести відповідальність за вирішення проблем "конфлікту інтересів" трейдера і
транспортувальника газу, а також дотримання взятих Україною перед Енергетичним Співтовариством
зобов’язань щодо створення на газовому ринку реальної конкуренції.
Тим часом, Кабмін також вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів
ринку природного газу, яким "Нафтогаз" зобов’язано забезпечити постачання газу ПАТ "Одеський
припортовий завод" до кінця року – за ціною, що відповідає ціні для такої самої категорії споживачів8.
Прогресом у реформуванні правового поля газового ринку є ухвалення закону, що встановлює правила
діяльності національного регулятора енергетики – у другому читанні та в цілому прийнято
законопроект № 2966-д9 про НКРЕКП. Створення незалежного регулятора є необхідним, давно
очікуваним кроком на шляху до конкурентного ринку10, зволікання з прийняттям такого закону вказано
як суттєвий недолік реформ в Україні у звіті Енергетичного Співтовариства, оприлюдненому у вересні 11.
Найбільш суттєва зміна, ухвалена за новим законом для створення балансу впливу на процес
регулювання, стосується механізму формування конкурсної комісії, що добиратиме членів НКРЕКП
(зараз їх призначає Президент): комісія буде формуватися у складі 2-х представників від Президента
України, 2-х - за квотою Верховної Ради та 1-го – від Уряду, за поданням Міненерговугілля. Вступ у дію
нового закону затримується через те, що в парламенті зареєстровано постанову про скасування
результатів голосування12. Відтак, допоки депутати її не розглянуть, спікер ВРУ не може підписати
ухвалений закон і передати його на підпис Президенту.
Водночас, вже передано на підпис Президенту ухвалений законопроект № 361713 від 10.12.2015), що
забезпечує запровадження рівних умов для постачальників газу в реалізації нового механізму
утримання страхового запасу. Шляхом внесення змін до ч. 6 ст. 12 Закону "Про ринок природного газу"
встановлено його розмір не більше 10% від місячної поставки. До набуття чинності цим законом
регуляція формування страхового запасу здійснюється за Постановою КМУ № 795 від 30 вересня 2015
року. Відповідно до неї, постачальники, на яких покладено спеціальні обов’язки, страхового запасу не
створюють, а решта постачальників газу зобов’язана створювати страховий запас у розмірі 50% від
запланованих місячних обсягів поставки на наступний місяць.
Окремою постановою уряд, серед іншого, вніс зміни до Примірного договору купівлі-продажу
природного газу, які "Нафтогаз" укладає з постачальниками газу із спеціальними обов’язками для
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249369692

7

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249369692

8

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249357203
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58234
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Слід зазначити, що №2966-д – десятий за останні 16 років законопроект про регулятора, зареєстрований у ВРУ.
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https://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4332394/3D790302C9FD5024E053C92FA8C0D492.pdf
12

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60092
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3617&skl=9

Газ
потреб побутових споживачів та релігійних організацій14. Зокрема, врегулювання переходу права
власності на газ, підписання актів приймання-передачі та розрахунків покликане вирішити проблему
затримок проходження коштів з боку "Нафтогазу".
30 вересня НКРЕКП провела громадські слухання щодо імплементації Закону "Про ринок природного
газу"15. Регулятор констатував відсутність встановлених за новою методикою тарифів на послуги
зберігання газу і неможливість встановлення тарифів на послуги розподілу газу (на основі плати за
потужність) через згадану проблему юстування, а також включення в ціну газу для населення тарифів
на розподіл та транспортування згідно з постановою КМУ. Також регулятор перелічив кроки з переходу
обліку газу на основі об'ємних одиниць до обліку за енергетичними показниками.
В останній місяць перед стартом опалювального сезону НКРЕКП приділила особливу увагу питанню цін
і тарифів. Зокрема, регулятор оприлюднив проект Порядку проведення відкритих слухань щодо
цін/тарифів та їх складових для всіх категорій споживачів16, а також відповідь на звернення 301 органу
місцевого самоврядування17, зокрема з питань цін на газ. Відповідно до моніторингу цін на природний
газ для всіх категорій споживачів України, регулятор повідомив максимальну ціну в серпні 2016 року
для споживачів, що не підпадають під дію положення про покладення спеціальних обов’язків (8135,52
грн. за тис. кубометрів, з ПДВ)18.
Регламент (ЄС) № 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, на
заміну Регламенту (ЄС) № 1775/2005 (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА, питання
торгівлі (ст. 269-274 УА):
На спільному брифінгу після зустрічі 2 вересня з Віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного
Союзу М. Шефчовичем19, Прем'єр-міністр В. Гройсман заявив, що Україна готова втретє підписати
"зимовий пакет" про постачання газу у форматі Україна - Росія - ЄС та почати закуповувати російський
газ за кошти Світового банку. Зі свого боку, пан Шефчович запевнив, що ЄК готова піти назустріч
проханням "Нафтогазу" та всебічно проаналізувати факти зниження російськими постачальниками
тиску газу, що йде з Росії у напрямку до Європи по українській ГТС.
На виконання положень Закону "Про ринок природного газу", НКРЕКП розробила та у вересні
оприлюднила для обговорення проекти постанов про затвердження: змін до Кодексу
газорозподільних систем20, типового договору на транспортування природного газу 21, ліцензійних
умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу 22.
Директива 2004/67/ЄC про заходи захисту безпеки постачання природного газу (ст. 338, 341, Додаток
XXVII УА), дія "Механізму раннього попередження" (Додаток XXVI УА), дії у надзвичайних
обставинах (ст. 275-276,309,314):
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Зміни передбачають збільшення громадського контролю над формуванням операторами ГРМ планів розвитку
газорозподільних систем.
21 Зміни стосуються визначення потужності точки виходу з ГТС, якщо замовником послуг транспортування газу є прямий
споживач.
22 http://www.nerc.gov.ua/?id=18452

Газ
На зустрічі 2 вересня Прем'єр-міністр В. Гройсман та єврокомісар М. Шефчович дійшли згоди, що Уряд
спільно з Єврокомісією, з метою підвищення енергобезпеки України прискорить підготовку оновленої
енергетичної стратегії та підписання меморандуму про спільні дії23.
Одним із результатів засідання групи CESEC 8-9 вересня в м. Будапешт, присвяченого розвитку
газотранспортної інфраструктури в Центральній та Південно-Східній Європі, стало підписання
Меморандуму про взаєморозуміння між ПАТ "Укртрансгаз" та операторами ГТС Греції (DESFA S.A.),
Болгарії (Bulgartransgaz EAD) і Румунії (NGTC TRANSGAZ S.A.)24. Документ стосується узгодження плану
створення між цими країнами газотранспортного коридору, який працюватиме у двох напрямках25.
Тим часом, урядом визначена традиційна форма координації безпеки постачання енергоресурсів –
Міжвідомча робоча група з підготовки об'єктів ПЕК до осінньо-зимового періоду 2016/17 року та його
проходження26.
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Електроенергетика та ядерна безпека
Основними подіями вересня були прийняття ВРУ законів України «Про ринок електричної енергії
України» (№ 4493) у першому читанні та «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (№ 2966-д) в цілому.
НКРЕКП зосередилося на регуляторних актах щодо якості енергопостачання для населення.
Напередодні опалювального сезону основна увага уряду була приділена вирішенню питання
енергетичної кризи, а саме накопичення вугілля та розробці планів з компенсації його з інших
енергоджерел. Також протягом вересня реалізовувались заходи з підвищення безпеки АЕС та
вдосконаленню радіаційного контролю відповідно до стандартів ЄС. Згідно з законом «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» оприлюднений проект наказу
Держатомрегулювання «Про затвердження Загальних положень безпеки при поводженні з
радіоактивними відходами до їх захоронення». ВРУ ратифікувала Угоду між Урядом України та
Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та
асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018).
Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Ст.269, Глава 11, Розділ IV Угоди про
Асоціацію Україна - ЄС)
На пленарному засіданні 22 вересня ВРУ прийнято за основу (перше читання) проект закону України
«Про ринок електричної енергії України» (№ 4493)27. Протягом 2-х тижнів Комітетом ПЕК будуть
прийматись пропозиції депутатів щодо поправок до проекту закону. Робочу групу очолює депутат від
«Самопомочі» Л. Підлісецький. Наступного дня в Комітеті ПЕК за участю депутатів, керівництва галузі,
регулятора та українських і міжнародних експертів пройшов Круглий стіл «Основні виклики для нового
ринку електричної енергії».28
22 вересня ВРУ також прийняла в цілому закон України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (№ 2966-д).
Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Стаття 273, Глава 11, Розділ IV, Угоди
про асоціацію Україна - ЄС)
Урядом України оприлюднено постанову КМУ № 591 від 23.08.2016, якою вносяться зміни до Правил
користування електричною енергією для населення (постанова КМУ № 1357 від 26 липня 1999). 29
Зміни стосуються вдосконалення процедурних питань, попереджень щодо відключення, договорів про
купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом. Зміни набрали чинності з 20 вересня.
2 вересня НКРЕКП оприлюднила проект постанови «Про затвердження Порядку забезпечення
стандартів якості надання послуг з електропостачання».30 Проектом передбачено встановлення
компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів якості електроенергії.
7 вересня Комісія опублікувала проект постанови щодо змін до Методики розрахунку плати за
приєднання електроустановок до електричних мереж".31 Проектом передбачається вдосконалення
норм Методики, спрощення та удосконалення процедури визначення плати за приєднання
електроустановок до електричних мереж та підняття позиції України в рейтингу сприятливості ділового
середовища "Doing Business", який щорічно складає Світовий банк та Міжнародна фінансова
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корпорація (IFC). Ряд фахівців звертають увагу на можливість реалізації закладених в проект ідей лише
після внесення змін до Закону України «Про електроенергетику».
20 вересня в НКРЕКП було проведено консультації з громадськістю – громадські слухання "Стан та
перспективи розвитку системи моніторингу та регулювання якості послуг в електроенергетиці". Метою
проведення заходу було обговорення стану моніторингу якості послуг в електроенергетиці, перспектив
його розвитку та переходу до регулювання якості послуг. 32
23 вересня офіційно оприлюднено Порядок ринкового формування роздрібних тарифів на електричну
енергію, що відпускається споживачам (постанова НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129), який набирає
чинності з 1 січня 2017 року. На думку регулятора, зазначений Порядок дозволить НКРЕКП здійснити
поступовий перехід до встановлення справедливих ринкових роздрібних тарифів на електричну
енергію для споживачів та надасть змогу ліквідувати перехресне субсидування між споживачами
енергопостачальних компаній за регіональною ознакою. 33
26 вересня НКРЕКП оприлюднено проект Порядку проведення відкритих слухань щодо цін/тарифів у
сферах енергетики та комунальних послуг, їх складових для всіх категорій споживачів, зміни таких
цін/тарифів суб’єктами природних монополій та суміжних ринків. Метою прийняття Порядку є
забезпечення безперешкодного та безоплатного доступу споживачів до інформації про розрахунки
цін/тарифів на електричну енергію, газ та послуги ЖКГ. 34
Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Стаття 274, Глава 11, Розділ IV Угоди
про асоціацію Україна - ЄС)
При МЕВП створено Управляючий комітет з питань координації роботи з підготовки проекту оновленої
Енергетичної стратегії України до 2035 року, до якого входять представники міністерства, НКРЕКП,
народні депутати, донорські організації. Управляючий комітет на засіданні 13 вересня запропонував
визначити головним виконавцем робіт з підготовки проекту документа Національний інститут
стратегічних досліджень35.
Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003 ( Ст.270, Глава 11, Розділ IV Угоди про
Асоціацію Україна ЄС)
Згідно з постановою НКРЕКП від 30.08.2016 №149236, ДП “Енергоринок” надано право створення
Місцевого органу видачі енергетичних ідентифікаційних кодів ЕІС ENTSO-E (МОВ ЕІС ENTSO-E).
Отримано дозвіл37 від Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E)
на роботу МОВ ЕІС ENTSO-E на базі ДП “Енергоринок”.38
Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003 ( Ст.271, Глава 11, Розділ IV, Угоди про
асоціацію Україна - ЄС)
ДП «НЕК «Укренерго» як системний оператор Об'єднаної енергосистеми, 1 вересня опублікувало
проект змін до Інвестиційної програми 2016 р. Зміни стосуються перерозподілу надходжень від
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продажу скорочень викидів відповідно до Кіотського протоколу та доходу від розподілу пропускної
спроможності міждержавних електричних мереж39.
1 вересня НЕК «Укренерго» повідомило про закінчення розслідування причин порушення нормальних
режимів роботи мережі 110 кВ Київського енерговузла, що сталися 21 червня 2016 року, при
відключенні ПЛ-330 кВ ЧАЕС – Північна, ПЛ-110 кВ «ЧАЕС-Північна», ПЛ-110 кВ «ЧАЕС-Богдани».40 Серед
основних причин названі недостатній рівень генерації активної та реактивної потужності на Київській
ТЕЦ-5 (за відсутності генерації на ТЕЦ-6) при зростанні споживання Київського енерговузла в літній
період та неможливості Київських ГЕС і ГАЕС оперативно підвищити навантаження при зниженій
напрузі.
19 вересня завершено будівництво та проведено включення під навантаження об’єкта
загальнодержавного значення – заходу повітряної лінії електропередачі напругою 750 кВ ХАЕС – ЧАЕС
на ПС 750 кВ «Київська». Введення в дію цього об’єкта забезпечить видачу потужності Хмельницької
АЕС та надійне енергопостачання міста Києва та центральних регіонів України41.
Ст.338, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС. Договори про співпрацю з МФО
2 вересня Віце-президент ЄК з питань Енергетичного союзу М. Шефчович підтвердив готовність ЄС
надати макрофінансову допомогу Україні у розмірі 600 млн. євро, але лише після ухвалення пакету
енергетичних законопроектів, які стосуються статусу НКРЕКП, реформи ринку електроенергії і газу,
створення Фонду енергоефективності42. 22 вересня директор Світового банку у справах України,
Білорусі та Молдови Сату Кахконен повідомила, що Світовий банк в найближчому майбутньому планує
надати Україні 500 млн. доларів кредитних гарантій на закупівлю природного газу для проходження
опалювального сезону.43
За даними системи Prozorro, 1 вересня ДП "НАЕК "Енергоатом" уклало угоду з компанією "Merrill Lynch,
Pierce, Fenner & Smith Inc.", яка діє як "Bank of America Merrill Lynch", про координацію залучення 250
млн доларів на сховище ядерних відходів.44
У рамках поглиблення співпраці в сфері енергетики з іншими країнами з метою стимулювання розвитку
енергетичного сектору, 19 вересня Міністр І. Насалик та Голова правління державної корпорації CNBM
International Corporation КНР Цзиньсон Чжан підписали Меморандум про співробітництво та
реалізацію спільних проектів в енергетичній галузі. Планований обсяг інвестицій CNBM очікується до 2
млрд доларів.45 Також, відповідно до заяви Прем’єр-міністра, Україна та ЄС мають намір до 2017 року
підписати Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі енергетики.46
6 вересня Урядом схвалено остаточний звіт за результатами реалізації спільного з ЄБРР та Євратом
проекту модернізації після завершення будівництва енергоблоку №2 Хмельницької АЕС та
енергоблоку №4 Рівненської АЕС.47 20 вересня в раках Проекту «Спільної Операційної Програми
Румунія–Україна-Республіка Молдова 2007-2013 (СОП RO–UA-MD 2007-2013)» презентовано технікоекономічні висновки щодо можливостей синхронного об'єднання української та молдовської
енергосистем з континентальною європейською енергосистемою. Відповідно до висновків та
рекомендацій, певні установи, включаючи ENTSO-E, будуть приймати рішення про здійснення
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необхідних заходів, а фахівці України та Молдови здійснюватимуть подальшу підготовку енергосистем
до синхронної роботи.48
Ст.339, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС, Ринок вугілля
Вугільна галузь знаходиться у великій кризі. Запропонована Концепція реформування вугільної галузі
до 2020 не дає чіткого бачення щодо майбутнього розвитку галузі. Така ситуація є результатом того,
що МЕВП ще досі не до кінця визначилось з загальною концепцією бачення та перспективами розвитку
галузі49, і тому відповідно не може запропонувати чіткої стратегії виходу з кризи. Проте, трохи
стабілізувати ситуацію в короткостроковій перспективі дозволить прийняття ВРУ проекту
держбюджету на 2017, який вже схвалений Урядом 15 вересня і передбачає 1,8 млрд грн на
реструктуризацію вітчизняних шахт та підтримку вугільної галузі50.
Протягом вересня Уряду довелось сконцентрувати свою увагу та зусилля на вирішення нагальних
проблем, пов’язаних з підготовкою до опалювального сезону. Відповідно до заяв міністра
І. Насалика, МЕВП здійснює підготовку до зими згідно з графіком, який передбачений Планом з
підготовки до осінньо-зимового періоду51. Однак, багато експертів висловлювали побоювання щодо
ризиків зриву опалювального сезону через досить низький обсяг запасів вугілля та реальне відставання
від графіка накопичення вугілля, прийнятого МЕВП52. Про досить критичний стан свідчить і те, що Уряд
змушений вперше за останні чотири роки розконсервувати газо-мазутні блоки ТЕС53 і розпорядитись
про створення мазутного резерву, а також збільшити план із закачування природного газу до 17 млрд.
кубометрів54. Проте уряд не залишає спроб вийти з ситуації. Голова Міненерго запевняє, що Україна
цілком може обійтися без вугілля з зони АТО за рахунок згаданих вище заходів, імпорту та збільшення
обсягів виробництва АЕС55. Також він зазначив, що вже напрацьована чітка стратегія збільшення
видобутку власного вугілля, яка вже через чотири роки дозволить відмовитися від споживання
імпортного газу.56 Наскільки ефективно Уряд зможе впоратися з викликами у енергетичній галузі,
українці зможуть повністю відчути на собі та оцінити вже незабаром, з настанням опалювального
сезону.
22 вересня було прийнято розпорядження КМУ №677-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених МЕВП на 2016 рік»57, де передбачено кошти на державну дотацію
щодо собівартості видобутого вугілля, а це, відповідно, дасть можливість закрити питання щодо
поточної заборгованості по виплаті заробітної плати шахтарям.
Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС ,Співпраця в атомній сфері, Директива
Ради №2014/87/Євратом, Директива Ради №2013/59/Євратом, Директива Ради
№2006/117/Євратом
На виконання своїх зобов’язань у питаннях радіаційної безпеки та приведення її до стандартів ЄС,
українська сторона протягом вересня працювала у напрямку реалізації проектів з підвищення рівня
безпеки АЕС України та вдосконаленню радіаційного контролю. 15 вересня був оприлюднений проект
наказу Держатомрегулювання «Про затвердження Загальних положень безпеки при поводженні з
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радіоактивними відходами до їх захоронення», який був підготовлений відповідно до Закону України
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».58
Україна передає дані до Європейської системи обміну радіологічними даними у режимі реального часу
EURDEP у тестовому режимі вже більше двох місяців, що розширює можливості у здійсненні оцінки та
прогнозу на випадок радіаційних аварій, а також забезпечує вільний доступ громадян до радіологічної
інформації, відповідно до стандартів безпеки ЄС щодо захисту населення від іонізуючого
випромінювання.59 Також, відповідно до рекомендації місії OSART МАГАТЕ щодо впровадження на АЕС
України міжнародного принципу радіаційного захисту ALARA і повторної інспекції Ядерного Страхового
Пулу на южно-українському майданчику, у вересні на Южно-Українській АЕС розпочато практичні
роботи зі створення системи контролю викидів тритію та вуглецю С-14. У дослідну експлуатацію нову
систему планують запустити до кінця року.60
28 вересня НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse домовилися про початок робіт над Програмою
підвищення ефективності АЕС України, де буде реалізовано комплекс заходів з урахуванням аспектів
безпеки, що забезпечить відповідність конкретним вимогам стандартів ЄС. Ці заходи доповнять роботи
з підвищення безпеки, які вже ведуться в рамках «Комплексної зведеної програми підвищення рівня
безпеки» за підтримки ЄБРР та Євратома.61
Позитивним кроком, що сприятиме імплементації стандартів ядерної безпеки ЄС, стала ратифікація
ВРУ Угоди між Урядом України та Євратом про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь
України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018). 62 Набуття Україною статусу
асоційованого члена Євратом відкриває шляхи для участі українських наукових установ у
перспективних проектах ядерної енергетики.63
Протягом вересня в рамках у годи між Україною та МАГАТЕ про нерозповсюдження ядерної зброї
відбулись інспекції МАГАТЕ на Запорізькій64 та Рівненській АЕС65. У рамках підвищення безпеки та
надійності атомних станцій, ВАО АЕС відвідала Южно-Українську АЕС (ЮУАЕС)66 та Хмельницьку АЕС
(ХАЕС).67 Результатом роботи ВАО АЕС стане детальний звіт з висновками та рекомендаціями, але
попередньо експерти ВАО АЕС вже відзначили істотний прогрес на ЮУАЕС порівняно з 2014 роком. 68
Окрім того, рівень безпеки на ХАЕС відслідковували представники спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ в Україні, які відвідали станцію 20 вересня.69
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21 вересня енергоблок №1 Запорізької АЕС приступив до роботи в понадпроектний строк на підставі
ліцензії, виданої ДІЯР про продовження терміну експлуатації енергоблоку №1 ЗАЕС до 23 грудня 2025
року.70
Уряд продовжував шукати шляхи реалізації завдання з диверсифікації поставок ядерного палива.
19 вересня відбулась вже друга зустріч І. Насалика з головою правління АТ «НАК «Казатомпром»
А. Жумагалієвим. Україна розглядає Казахстан в перспективі як надійного партнера з поставки
збагаченого урану. Сторони домовилися більш детально опрацювати зазначене питання з погляду
економічної ефективності для обох сторін.71
Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС, Співпраця в атомній сфері
Співробітництво спрямовується на вирішення проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської
катастрофи, а також зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
Станом на середину вересня будівництво нового безпечного конфайнмента (Арки) на Чорнобильській
АЕС перебуває на фінальній стадії другого етапу перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно
безпечну систему. Заплановано, що закінчення процесу насування Арки відбудеться 29 листопада 2016
року за участю країн-донорів Чорнобильського фонду «Укриття».72
ДАЗВ, Чорнобильський інститут досліджень і розвитку та EasyBusiness презентували розроблений тізер
інвестиційного проекту Chornobyl Solar, який стосується будівництва у зоні відчуження парку сонячної
електрогенераціі. Проект знаходиться на стадії розробки, до участі в ньому запрошують вітчизняних та
зарубіжних інвесторів. 73
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Енергетична ефективність та соціальні
питання
Неготовність влади на практиці боротися з бар’єрами для масштабної енергомодернізації в державі
лише посилює негативну оцінку дій України щодо виконання зобов’язань перед Європейським
Союзом в рамках Угоди про асоціацію. На тлі задекларованих цілей реформи досягнутих
ефективних результатів практично немає. Заяви політиків щодо необхідності проведення
широкомасштабних заходів з енергозбереження залишаються лише популістськими тезами на
численних конференціях, присвячених проблемам енергоефективності, які не втілюються в
реальності.
Програма «теплих кредитів» у частині державної підтримки фізичних осіб так і не відновила свою
роботу у вересні через заплутані бюрократичні процедури прийняття рішень у центральних органах
виконавчої влади. Нездатність Мінрегіону втілити в життя вже прийняте рішення про додаткове
фінансування програми є яскравим прикладом непослідовної публічної політики. Загалом ця
програма може закінчитися у 2016 році, адже, незважаючи на той факт, що
Держенергоефективності було подано до Міністерства фінансів України бюджетний запит на
наступний рік для продовження її фінансування у розмірі 1,9 млрд. грн., у проекті Закону України
«Про Державний бюджет України на 2017 рік» відсутні видатки на такі цілі.
Процес створення Фонду енергоефективності, що є серед умов отримання макрофінансової
допомоги від ЄС, теж відбувається досить повільними темпами, нормативно-правова база щодо
регулювання його діяльності досі не розроблена. Проте у проекті Державного бюджету на 2017 рік
видатки на функціонування Фонду складають 800 млн. грн., що, втім, більш ніж у 60 разів менше,
ніж виділено на субсидії для населення.
Проекти законів України щодо енергетичної ефективності будівель, комерційного обліку
комунальних послуг та про житлово-комунальні послуги (в новій редакції) були внесені на розгляд
Верховної Ради України як першочергові, але у вересні не потрапили на порядок денний для
голосування.
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність
Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8)
Згідно з інформацією від внутрішніх джерел, проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних
установах» перебуває у Міністерстві фінансів України на повторному погодженні за результатами
узгоджувальної наради за участі представників громадськості, яка відбулася 6 вересня 2016 року.
Відповідно до регламентних вимог, після погодження Мінфіном зазначений проект буде надіслано до
Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи та подано на розгляд уряду.
Облік (Стаття 9)
Депутатський законопроект «Про комерційний облік комунальних послуг» (№4901 від 06.07.2016 року)
був розглянутий під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,
містобудування та житлово-комунального господарства. У законопроекті пропонується визначити
засади забезпечення комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії, гарячої води,
централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів
таких послуг. За результатами розгляду 21 вересня 2016 року Комітет прийняв рішення рекомендувати
Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону, а також на наступному засіданні включити
до переліку першочергових законопроектів для розгляду їх у сесійній залі в жовтні 2016 року. 22
вересня у Верховній Раді був зареєстрований проект відповідної постанови.74
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Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20)
На виконання прийнятої Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з
енергоефективності (створення Фонду енергоефективності) Мінрегіоном розроблено проект плану
заходів щодо її реалізації. Відповідний нормативно-правовий акт після погодження із
заінтересованими органами виконавчої влади наразі перебуває у Міністерстві юстиції України для
проведення правової експертизи. За неофіційною інформацією, до розробки підзаконних НПА, а також
до покращення окремих норм відповідного рамкового законопроекту на початку вересня долучилися
спеціалісти консультативних органів з технічної підтримки ЄС, тому можна очікувати значний рівень
відповідності проектів документів європейському законодавству.
Енергосервіс
Незважаючи на незавершеність узгодження положень регулювання державних закупівель та режиму
укладання енергосервісних контрактів75, вже у вересні був підписаний перший такий контракт у
бюджетній сфері, а саме – щодо загальноосвітньої школи в Одеській області, скорочення
енергоспоживання в якій має скласти щонайменше 28% впродовж 10 років.76
Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
Відповідний Комітет Верховної Ради України розглянув 21 вересня довгоочікуваний урядовий
законопроект «Про енергетичну ефективність будівель» (№ 4941 від 11.07.2016) і рекомендував
парламенту прийняти його за основу, а також включити до переліку першочергових законопроектів
для розгляду. Таким чином, можна очікувати прийняття Закону, принаймні у першому читанні, вже у
жовтні цього року.
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
За допомогою Програми фінансування та передачі технологій для боротьби з кліматичними змінами
ЄБРР (FINTECC), Держенергоефективності провело перші засідання Технічної консультативної групи та
Міжвідомчої робочої групи, що займаються розробкою НПА у сфері екодизайну. 77 Урядовці, експерти
та виробники промислових товарів обговорили розроблені проекти Технічних регламентів, але не
змогли фіналізувати цю роботу.
Соціальні питання
На фоні складнощів із фінансуванням програми так званих «теплих кредитів» для населення і значним
відставанням у систематизації зусиль з підвищення енергоефективності через відповідний Фонд, Уряд
приділяє значну увагу соціальній підтримці населення. У проекті Державного бюджету на 2017 рік на
фінансування житлових субсидій та пільг заплановано приблизно 50,7 млрд. гривень, а також
додаткових майже 2,5 млрд. планується виділити на цілі фінансування придбання населенням
твердого та рідкого побутового палива.78 Болючою проблемою залишається нездатність уряду
упорядкувати шлях монетизації залишків наданих субсидій, що одночасно демотивує населення
скорочувати споживання, а також позбавляє можливості спрямувати значні ресурси на реалізацію
заходів з підвищення енергоефективності.
У частині України щорічного звіту Секретаріату Енергетичного Співтовариства про стан адаптації та
імплементації енергетичного законодавства зазначається, що положення, направлені на соціальний
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захист населення, впроваджені в Україні частково і фрагментарно.79 Серед інших зауважень,
Секретаріат зазначає, що система захисту найбільш вразливих категорій споживачів енергії побудована
на основі загальних схем підтримки населення, і, таким чином, у багатьох аспектах не враховує
положення відповідних Директив ЄС. При цьому, у газовій сфері ситуація дещо краща внаслідок
специфічних положень вже прийнятого галузевого закону, в той час як закон про ринок електричної
енергії, розроблений із врахуванням соціальних стандартів Третього енергетичного пакету, лише має
бути прийнятий Верховною Радою.
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Довкілля та відновлювані джерела енергії
У своєму Звіті про імплементацію за 2015-2016 рр. Секретаріат Енергетичного Співтовариства
зазначив, що, той факт, що щодо України відкрито два провадження (щодо сірки та ОВД), робить
Україну одним з найгірших виконавців в Енергетичному Співтоваристві у сфері довкілля. 80 Поряд з
цим, парламент та Мінприроди готує до другого читання два важливих законопроекти – про оцінку
впливу на довкілля та про стратегічну екологічну оцінку.
Це тим більш актуально, що згідно з дослідженням ВООЗ, Україна наразі очолює список держав за
кількістю смертей від забруднення повітря співвідносно із загальною чисельністю населення81.
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація) (Стаття 363 УА):
12 липня 2016 року Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону України про оцінку
впливу на довкілля (№2009а-д).82 Законопроект наразі готується до другого читання.
У зв’язку з невиконанням зобов’язань Україною щодо впровадження процедури оцінки впливу на
довкілля, Секретаріат Енергетичного Співтовариства відкрив справу проти України, надіславши їй
відповідного офіційного листа. 7 вересня 2016 року Міністерство екології і природних ресурсів України
оприлюднило заяву з позицією щодо ситуації, що склалась, та закликало парламент якнайшвидше
прийняти відповідні законопроекти. “Сподіваємось, що об'єднання зусиль державних органів,
громадськості та народних депутатів дозволить досягти успіху — виконати міжнародні зобов'язання та
прийняти сучасне європейське законодавство у сфері довкілля. Міністерство екології та природних
ресурсів України в свою чергу готове до відкритого обговорення розгляду законопроектів, а також до
процедури врегулювання суперечностей із представниками Секретаріату Енергетичного
Співтовариства.” – йдеться у заяві.83
Для підтримки та просування законопроектів про ОВД та СЕО 20 вересня 2016 року відбувся круглий
стіл "Європейська інтеграція у сфері екологічної оцінки: ОВД та СЕО” за участі депутатів, Мінприроди,
представників Європейського Парламенту та Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного
Співтовариства, громадськості, експертів.84 Усі виступаючі підкреслювали важливість та необхідність
запровадження процедур оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, які б
відповідали нормам ЄС. Лунали також критичні зауваження щодо законопроектів, зокрема щодо
необхідності узгодження процедур з містобудівними нормами, неефективності дозвільного характеру
процедури ОВД, проблем із видами діяльності, що потребують оцінки впливу на довкілля.
Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
(Стаття 363 УА):
12 липня 2016 року Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону України про стратегічну
екологічну оцінку (реєстраційний №3259).85 Законопроект готується до другого читання.
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2) (Стаття 363 Угоди про асоціацію)
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Довкілля та відновлювані джерела енергії
Щодо двох проектів закону, що можуть мати позитивний вплив на захист диких птахів, які були
зареєстровані в парламенті у липні 2016 року (проект Закону України №4964 від 12.07.2016 про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо порушення екологічного законодавства)86
та проект Закону України №4869 про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо посилення
заходів по охороні природи)87) ведеться необхідна підготовча робота до першого читання: обидва
законопроекти отримали висновки Головного науково-експертного управління та Висновки Комітету з
екополітики. Вони рекомендовані до прийняття за основу з подальшим врахуванням висловлених
зауважень.
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень)
(Стаття 363 Угоди про асоціацію)
Секретаріат Енергетичного Співтовариства у своєму Річному звіті про імплементації відзначив подання
на розгляд Секретаріату Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок
як єдиний позитивний крок у сфері довкілля.88 Тим не менше, обіцянка уряду затвердити Національний
план до кінця 2015 року й надалі залишається невиконаною.
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС (Стаття 338 Угоди про асоціацію)
Наприкінці вересня в Гамбурзі спільно відбулися міжнародні виставка WindEurope Hamburg і саміт
WindEurope 2016, що стало ключовою подією в світовій енергетичній промисловості. Захід зібрав 1436
учасників з 34 країн, серед яких були провідні гравці глобального ринку вітроенергетики, політики,
фінансисти. Варто зазначити, що українська делегація була найбільшою серед країн пострадянського
простору та Східної Європи89.
Окрім того, 23 вересня з краматорського заводу «Фурлендер Віндтехнолоджі» була відправлена перша
вітротурбіна 3-мегаватного класу 90. Вітрову турбіну такого класу в Україні було виготовлено вперше.
Вона буде встановлена в Очаківському районі Миколаївської області на майданчику вітропарку
«Причорноморський».
Директива 2009/28/ЄС про сприяння використання енергії з відновлювальних джерел
Прийнятий Верховною Радою у першому читанні проект Закону № 4334 про внесення змін до Закону
України "Про теплопостачання" .91 Він передбачає спрощення процедури встановлення тарифів на
теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел.
Також у першому читанні прийнятий проект Закону № 4618 про внесення змін до статті 8 Закону
України "Про альтернативні види палива".92 Законопроект спрямований на припинення ведення
державного реєстру підприємств, що працюють у сфері виробництва, зберігання та введення в обіг
рідких біологічних видів палива та біогазів.
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Нафта
Початок нового політичного сезону активізував діяльність Уряду в нафтовій сфері. Зокрема, з метою
виконання зобов’язань України в частині спрощення ведення бізнесу в Міністерстві енергетики та
вугільної промисловості утворено Робочу групу з питань перегляду регуляторних нормативноправових актів у сфері енергетики, яка розробила план-графік перегляду документів, що потребують
внесення змін або скасування93.
Однак, попри наявність певних зрушень, темпи імплементації директив ЄС, що стосуються нафтової
сфери, залишаються недостатніми. Зокрема, Міністерство енергетики та вугільної промисловості,
Міністерство екології та природних ресурсів зволікають з розробленням нормативних актів,
ухвалення яких заплановано на 2016 рік, а Верховна Рада вже декілька разів відкладала
обговорення важливих законопроектів щодо розвідування, видобування та виробництва
вуглеводнів (реєстраційні номери 3038, 3096, 3849), попри їхнє неодноразове внесення до порядку
денного.
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів (ст. 338 УА)
Згідно з пунктом 1.1.2 Плану імплементації Директиви 2009/119/ЄС, Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України має розробити проект закону України про підтримку мінімальних
запасів нафти та нафтопродуктів94, а Верховна Рада України – ухвалити акт в цілому в грудні 2016 року.
Проте за станом на 5 жовтня 2016 року інформації про перебіг підготовки цього документа не
оприлюднено. З огляду на це, можна прогнозувати, що завдання 1.1.2 Плану імплементації в
установлений строк виконано не буде. Досі не ухвалено й акт Кабінету Міністрів щодо вибраної
Україною моделі мінімальних запасів нафти та/або нафтопродуктів (завдання 1.1.1, термін виконання –
грудень 2015 року).
Директива Ради 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до
Директиви 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і
Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА)
Згідно з Планом імплементації Директиви 98/70/ЄС (статті 7 і 8; пункт 1.3), МЕВП зобов’язувалося з
грудня 2015 року надавати звіти щодо функціонування в Україні системи моніторингу якості і
безпечності нафтопродуктів95. Проте, за станом на 5 жовтня 2016 року жодного документа поширено
не було.
При цьому після ліквідації Державного підприємства «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та
нафтохімічної промисловості «МАСМА», головного виконавця усіх передбачених планом завдань,
зокрема в частинах розроблення національних стандартів ДСТУ EN 14274 «Пальне автомобільне.
Оцінювання якості бензину і дизельного пального. Система поточного контролювання якості пального»
і ДСТУ EN 14275 «Пальне автомобільне. Оцінювання якості бензину і дизельного пального. Відбирання
зразків палива з насосів роздрібного продажу та пістолетів заправних колонок на комерційних АЗС»,
гармонізованих з відповідними чинними з 2013 року європейськими стандартами (термін виконання
– грудень 2016 року); впровадження системи моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів (термін
виконання – грудень 2017 року); забезпечення функціонування системи міжлабораторних порівнянь
результатів випробування для підтвердження якості випробувань (термін виконання – грудень 2017
року); розроблення гармонізованих з європейськими національних стандартів, необхідних для
забезпечення застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів,
дизельного, суднових та котельних палив (термін виконання – грудень 2016 року), подальші роботи з
імплементації Директиви 98/70/ЄС в Україні фактично зупинені.
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Нафта
Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)
Згідно з Планом імплементації Директиви 94/22/ЄС, до кінця 2016 року має бути ухвалена нова
редакція Кодексу України про надра96. Проте за станом на 05 жовтня 2016 року будь-яка інформація
про хід виконання цього завдання Міністерством екології та природних ресурсів і Державною службою
геології та надр України відсутня. Відомо лише про створення Міжвідомчої групи з аналізу потреб
національної економіки в стратегічно важливих корисних копалинах, результатом роботи якої має
стати розроблення відповідного законопроекту97. З огляду на це, можна прогнозувати, що завдання
1.1.1 Плану імплементації в установлений строк виконано не буде.
8 і 22 вересня 2016 року до порядку денного засідання Верховної Ради України був внесений
законопроект № 3849 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння
пошуку та видобутку нафти і газу в Україні»98. Ним пропонувалося врегулювати питання супутніх
корисних копалин, які технічно неможливо або комерційно недоцільно відокремити під час
видобування; скасувати укладення без конкурсу угод про розподіл продукції (УРП) стосовно родовищ
із незначними запасами, відмовитися від повторних погоджень УРП, що стосуються окремих частин
ділянки, на яку вже виданий спеціальний дозвіл на користування надрами; відшкодування затрат,
понесених державними компаніями на освоєння нафтогазоносних ділянок до укладення УРП. На жаль,
розгляд цього законопроекту було перенесено на невизначений термін.
Залишено без розгляду і підтриманий профільним комітетом ще 7 жовтня 2015 року законопроект
№ 3096 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів
нафтогазової галузі», що вносився до порядку денного засідань Верховної Ради України 8 і 22 вересня
2016 року99. Документ стосується вдосконалення процедури надання земельних ділянок для
проведення розвідувальних робіт, робіт із будівництва, технічного обслуговування, ремонту і
реконструкції об’єктів трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин,
пов’язаних з їхньою експлуатацією об’єктів і виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередачі
та зв’язку.
Стаття 279 Угоди про асоціацію в частині забезпечення рівності доступу та здійснення діяльності з
розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів
На виконання пункту 4 статті 279, згідно з яким усі суб’єкти, яким надано дозвіл на здійснення
діяльності з розвідування, видобування й виробництва вуглеводнів, повинні сплатити певний внесок,
процедура якого має бути належним чином зафіксована, до порядку денного засідання Верховної Ради
України 8 і 22 вересня 2016 року вносилися законопроекти № 3038 і 3038-1 «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України (щодо упорядкування системи надходження та використання коштів із
рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового
конденсату)». Автори законопроектів № 3038 (3038-1) пропонували встановити розподіл коштів із
рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового
конденсату в такому співвідношенні: 2 % (1 %) до сільських, селищних та міських бюджетів, 1,5 % (4 %)
до обласних бюджетів та 1,5 % (5 %) до відповідних районних бюджетів (інше – до загального фонду
Державного бюджету України). Однак, попри виключну важливість цих документів для територіальних
громад, їхнє обговорення на засіданні Верховної Ради України перенесено на невизначений термін.
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Нафта
Стаття 338 Угоди про асоціацію в частині продовження та активізації співробітництва у сфері
енергетики
На виконання пункту «а» статті 338 щодо імплементації енергетичних стратегій і політик,
розвитку/опрацювання відповідних прогнозів і сценаріїв та з огляду на висловлені в серпні
побоювання незалежних експертів щодо прихованого від громадськості розроблення оновленої
Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, Управляючий комітет з питань координації
підготовки цього документа на засіданні 13 вересня 2016 року запропонував визначити головним
виконавцем робіт Національний інститут стратегічних досліджень і забезпечити систематизацію
попередніх напрацювань100. Розроблення Енергетичної стратегії, узгодженої з міжнародними
зобов’язаннями України, має бути завершене в четвертому кварталі 2016 року 101.
На виконання пункту «d» статті 338 щодо розвитку конкурентоспроможних, прозорих і
недискримінаційних енергетичних ринків на основі правил та стандартів ЄС шляхом проведення
регуляторних реформ, наказом № 569 МЕВП від 5 вересня 2016 року створено Робочу групу з питань
перегляду регуляторних нормативно-правових актів у сфері енергетики, що потребують внесення змін
чи скасування102. З метою спрощення діяльності у сфері виробництва, зберігання та введення в обіг
біологічних товарів-замінників автомобільного бензину й дизельного палива 22 вересня 2016 року
Верховною Радою України ухвалено в першому читанні законопроект № 4618 «Про внесення змін до
статті 8 Закону України "Про альтернативні види палива"», яким передбачено скасування вимог щодо
ведення державного реєстру суб’єктів господарювання, що здійснюють відповідну господарську
діяльність103.
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Бізнес-клімат
Окрім прийняття проектів законів про регулятора в енергетиці (№2966-Д) та про ринок електричної
енергії (№4493) в другому та першому читаннях відповідно, у першому читанні також прийняті
проекти законів, що створюють привабливіші умови для компаній щодо збільшення частки
виробленого тепла з відновлювальних джерел (№4334) та збільшення частки альтернативних видів
палива (№4618).
Водночас, Прем’єр-міністр України В. Гройсман виступив за формування стратегії розвитку
газовидобувної галузі до 2020 року з метою відмови від імпорту природного газу . При цьому ВРУ
відклала розгляд законопроекту, що має на меті створити для добувних компаній комфортніші та
привабливіші умови для ведення господарської діяльності (№3849) і, як наслідок, збільшити
вітчизняний нафтогазовий видобуток.
Представники бізнесу, АМКУ, Міненерго та ЄС продовжили просування до діалогу, обговоривши за
круглим столом питання конкуренції в енергетичному секторі.
Розділ IV, Глава 11 УА про питання пов’язані з торгівлею енергоносіями»
Директиви 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електричної та
природного газу відповідно
Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому проект закону №2966-Д про НКРЕКП104,
але продовження його легалізації сповільнено зареєстрованим того ж дня депутатами Радикальної
партії проектом постанови про скасування результатів голосування, що аргументоване недотриманням
регламенту105.
Проект закону №4493 про ринок електричної енергії прийнято в першому читанні за основу та надано
на доопрацювання в комітет ПЕК для ухвалення в другому читанні106.
Прийнято та надано на підпис президенту проект Закону №3617 про внесення змін до Закону України
"Про ринок природного газу".107 Зміни стосуються страхового запасу газу, нижня межа якого
встановлюватиметься щорічно Кабінетом Міністрів однаково для всіх постачальників газу, а верхня
межа встановлена законом не більше 10% від запланованого місячного обсягу постачання природного
газу споживачам на наступний місяць.
Розгляд проекту Закону № 3849 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
сприяння пошуку та видобутку нафти і газу в Україні було перенесено108. Серед запропонованих змін
зменшено строк прийняття рішення про розподіл продукції з трьох до одного місяця, визначений
термін «ділянка надр», порядок і строки оцінки рівня забруднення довкілля. Також передбачається
покриття витрат інвестора, пов’язаних із пошуком, розвідкою, видобутком в межах ділянки надр, щодо
якої укладена угода про розподіл продукції, що раніше не передбачалось.
Розділ IV, Глава 10, Частина 2 УА про державну допомогу
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України своїм наказом № 587109 створило робочу
групу для оперативного реагування на проблеми інвесторів в сектор енергетики України. У склад групи
входить все керівництво міністерства включаючи міністра енергетики, а також представники
Американської торгівельної палати в Україні та Європейської Бізнес Асоціації.
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Методологія
Проект виконується п’ятьма партнерами і двома запрошеними постійними експертами. Проект
виконується такими п’ятьма організаціями-партнерами: аналітичним центром «Діксі Груп», ресурсноаналітичним центром «Суспільство і довкілля», всеукраїнською громадською організацією «Опора»,
асоціацією «Європейське українське енергетичне агентство» та громадською організацією
«Енергетична Асоціація України». Також, постійними членами проекту є Уніговський Л.М., генеральний
директор ТОВ «Нафтогазбудінформатика», та Рябцев Г.Л., директор спеціальних програм НТЦ «Псіхєя».
Для цілей моніторингу Угоди про Асоціацію, учасники проекту працюють у п’яти тематичних групах.
Це, зокрема, група «Газ», до якої входять Л.Уніговський (ТОВ «Нафтогазбудінформатика») та Р.Ніцович
(«Діксі Груп»); група «Електроенергія», до якої входять С.Голікова («Енергетична Асоціація України»)
та О.Шуміло; група «Енергоефективність та соціальні питання», до якої входять Т.Бойко («Опора»)
та Д.Назаренко («Діксі Груп»); група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії», до якої входять
Н.Андрусевич (Суспільство і довкілля») та Н.Єрмакова («Діксі Груп»), група «Бізнес-клімат та
інвестиції», до якої входять В.Белякова («Європейсько-українське енергетичне агентство») та А.Білоус
(«Діксі Груп»), група «Нафта», до якої входять Г.Рябцев (НТЦ «Псіхєя») та Т.Ткачук («Діксі Груп»).
Проаналізувавши Угоду про Асоціацію, учасники проекту визначили рамки моніторингу для кожної
з тематичних груп. Вони, зокрема, розподілені наступним чином (Див. Додаток 1).
Основними джерелами інформації для моніторингу є офіційні повідомлення органів влади. Це,
зокрема, прийняті нормативно-правові акти, заяви високопосадовців, інформація про зустрічі та події
за участю представників органів влади. Також, джерелами моніторингу є повідомлення ключових
гравців ринку енергетики, прийняті ними рішення чи ініціативи. За можливості, джерелами інформації
можуть бути також опубліковані статті, інтерв’ю, новини, а також результати двосторонніх зустрічей
експертів з учасниками енергетичних ринків.
Предметом моніторингу є прийняття Директив, за можливості – також їх імплементація. Групи та
експерти моніторять, в першу чергу, прийняття Директив в українське законодавство та відповідність
їх правилам та суті Директив ЄС. За можливості, але не обов’язково, може бути висвітлено якість
запровадження Директив на практиці та ефект від їх запровадження для ринку та/чи споживачів.

ДОДАТОК 1.

Методологія
Перелік статей Угоди про Асоціацію та директив, щодо яких здійснюється моніторинг

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» проводить моніторинг та оцінку тем
«електроенергія», «атомна енергетика», «вугілля» та «подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи». Це, зокрема, наступні Директиви:
Ст.269, Глава 11, Розділ IV, Директива 2009/72/EC (в частині ринку)
Ст.270, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC
Ст.271, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC
Ст. 273, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC
Ст. 274, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC
Ст.305, Глава 14, Розділ IV, Директива 2009/72/EC, Директива 2005/89/ЄС
Ст.338, Глава 1, Розділ V
Договори про співпрацю з МФО
Ст.339, Глава 1, Розділ V, Вугільний ринок
Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері, Директива Ради 2014/87, Директива Ради
2013/59/Євратом, Директива Ради 2006/117/Євратом
Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері
Група «Газ» проводить моніторинг та оцінку тем «газ», зокрема, імплементацію наступних Директив:
Статті 338, 341, Директива 2009/73/ЄС (в частині ринку)
Статті 338, 341, Регламент (ЄС) № 715/2009
Статті 338, 341, Директива 2004/67/ЄС + Додаток XXVI (дія "Механізму раннього попередження"),
статті 275 (несанкціонований відбір), 276 (збої у постачанні), 309 та 314 (вирішення спорів) Угоди про
асоціацію
Глава 11 "Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями" - зокрема статті 269 (ціни на внутрішньому
ринку), 270 (заборона подвійного ціноутворення), 271 (режими імпорту-експорту), 272 (режим
транзиту) і 273-274 (транспортування, доступ до інфраструктури)
Додаток XXVII до Глави "Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику" Директива 94/22/ЄС + статті 279-280 (доступ та здійснення діяльності з розвідки, видобування та
виробництва вуглеводнів, а також ліцензування)
Група «Енергоефективність та соціальні питання» проводить моніторинг та оцінку імплементації
наступних Директив:
Директива 2010/30/ЄС
Директива 2010/31/ЄС
Директива 2012/27/ЄС
Директива 2009/72/ЄС (в частині соціальних питань)
Директива 2009/73/ЄС (в частині соціальних питань)
Статті 338, 341 Угоди про асоціацію
Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» проводить моніторинг та оцінку
імплементації наступних Директив:
Cтаття 363, Директива 2011/92/ЄС)
Стаття 363, Директива 2001/42/ЄС
Стаття 363, Директива 2003/4/ЄС
Стаття 363, Директива 2003/35/ЄС
Директиви 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС
Стаття 363, Директива 2008/50/ЄС
Стаття 363, Директива 1999/32/ЄС
Стаття 363, Директива 2009/147/ЄС
Стаття 363, Директива 2010/75/ЄС

Методологія
Стаття 338, Директива 2009/28/ЄС
Група «Нафта» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:
Директива 2009/119/ЄС
Директива 94/22/ЄС
Директива 98/70/ЕС
Стаття 274 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 275 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 276 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 279 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 280 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 337 Угоди про асоціацію
Стаття 338 Угоди про асоціацію
Стаття 339 Угоди про асоціацію
Стаття 363, Директива 94/63/ЄС
Група «Бізнес клімат» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:
Стаття 15 Угоди про асоціацію, Розділ III
Стаття 22 Угоди про асоціацію, Розділ III
"Юстиція, Свобода та Безпека"
Стаття 29 Угоди про Асоціацію, Розділ IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею", Частина 2
"Скасування мит, зборів та інших платежів"
Стаття 56 Угоди про Асоціацію, Глава 3 "Технічні бар’єри у торгівлі"
Стаття 88 Угоди про Асоціацію, Частина ІІ, Глава 6 "Заснування підприємницької діяльності, торгівля
послугами та електронна торгівля"
Стаття 93 Угоди про Асоціацію, Частина ІІІ "Транскордонне надання послуг"
Стаття 97-102 Угоди про Асоціацію, Частина ІV "Тимчасова присутність фізичних осіб для цілей
економічної діяльності"
Стаття 104-105 Угоди про Асоціацію, Частина 5 "Нормативно-правова база", Підрозділ 1 "Національне
регулювання"
Стаття 127 Угоди про Асоціацію, Підрозділ 6 "Фінансові послуги"
Стаття 144-147 Угоди про Асоціацію, Глава 7
"Поточні платежі та рух капіталу"
Стаття 150-156 Угоди про Асоціацію, Глава 8
"Державні закупівлі",
Директива 2014/24/ЄС та Директива 2014/25/ЄС
Стаття 255-260 Угоди про Асоціацію, Глава 10 "Конкуренція",
Частина 1 "Антиконкурентні дії та злиття"
Стаття 296-271 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями",
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
Стаття 272 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями",
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
Стаття 273 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями",
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
Стаття 274 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями",
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
Стаття 275-276 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями",
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
Стаття 277 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями",
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
Стаття 279-280 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями",
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
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Стаття 337-342, Угоди про Асоціацію, Розділ V "Економічне та галузеве співробітництво", Глава 1
"Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну"
Директива 2009/73/ЄC, Директива 2009/72/ЄC та Директива 2004/8/ЄС
Стаття 378-379, Угоди про Асоціацію, Глава 10 "Політика у сфері промисловості та підприємництва"
Стаття 381-382, Угоди про Асоціацію, Глава 11 "Співробітництво у видобувній та металургійній галузі"
Стаття 383-385, Угоди про Асоціацію, Глава 12 "Фінансові послуги"
Стаття 387, Угоди про Асоціацію, Глава 13 "Законодавство про заснування та діяльність компаній,
корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит"

Глосарій
ДОДАТОК 2.
Глосарій (стислий опис) актів законодавства ЄС, щодо яких здійснюється моніторинг

Група «Газ»
Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює
Директиву 2003/55/ЄС
Директива спрямована на запровадження спільних правил для передачі, розподілу, постачання та
зберігання природного газу. Вона стосується природнього газу, скрапленого природного газу (СПГ),
біогазу та газу з біомаси. Правила функціонування сектора спрямовані на розвиток конкурентного,
безпечного й екологічно стійкого ринку. Обов’язковою є вимога щодо відокремлення операторів
системи транспортування (TSO) від функцій з його постачання в рамках вертикально-інтегрованих
підприємств. Країни-члени ЄС повинні забезпечити, щоб усі споживачі мали право вибирати
постачальника газу і могли його легко змінити протягом щонайдовше 3-х тижнів. Водночас, країничлени ЄС можуть накладати на постачальників, що продають газ домогосподарствам (населенню),
зобов’язання у питаннях безпеки і надійності постачань, регулярності та якості послуг, цін, охорони
навколишнього середовища та енергоефективності.
Регламент 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, що замінює
Регламент 1775/2005
Регламент встановлює єдині механізми правил доступу до газотранспортних систем, LNG-терміналів та
сховищ, беручи до уваги спеціальні характеристики національних і регіональних ринків. Документ
прописує процедуру сертифікації оператора системи транспортування, а також розробки, узгодження,
імплементації мережевих кодексів (за участі Європейської мережі операторів транспортування газу
ENTSOG). Ключова мета – забезпечити для всіх учасників ринку газу вільний та недискримінаційний
доступ до відповідних обʼєктів інфраструктури та їх потужностей.
Директива 2004/67/ЄС про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного
газу
Директива вимагає провадити загальну, прозору і недискримінаційну політику із безпеки постачання,
сумісну з вимогами конкурентного ринку, а також визначити ролі та обов’язки учасників ринку (у тому
числі в надзвичайних ситуаціях). Уряд має визначити мінімальні стандарти безпеки постачання газу,
яких повинні дотримуватися гравці ринку, підготувати і оновлювати план надзвичайних заходів,
визначити категорію "вразливих споживачів" та забезпечити їм належний рівень захисту, налагодити
взаємодію з Єврокомісією та іншими зацікавленими сторонами.
Група «Електроенергетика та ядерна безпека»
Директива Ради 2014/87/Євратом, яка вносить зміни до Директив 2009/71/ Євратом, що встановлює
основи з ядерної безпеки ядерних установок.
(Директива 2009/71/Євратом зі змінами внесеними Директивою 2014/87/Євратом)
Завданням Директиви є встановлення основ Співтовариства по підтримці і подальшому зміцненню
ядерної безпеки та її регулювання, а також прийняття необхідних заходів для того, щоб держави-члени
ЄС затвердили відповідні національні положення з метою забезпечення підвищеного рівня безпеки
населення і працівників від небезпечного впливу іонізуючих випромінювань, джерелом яких є ядерні
установки. Директива застосовується до будь-якої ядерної установки для мирних цілей, що підлягає
ліцензуванню.
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Директива Ради 2013/59/Євратом щодо основних норм безпеки для захисту від небезпеки, яка
виникає від іонізуючої радіації.
Директива запроваджує єдині основні норми безпеки для захисту здоров'я осіб, які піддаються впливу
професійного опромінення, опромінення у медичних цілях, а також опромінення населення, і
направлена проти небезпек, пов'язаних з іонізуючим випромінюванням. Директива стосується будьякої ситуації планового, існуючого або надзвичайного опромінення, що пов'язане з ризиком впливу
іонізуючої радіації. Зокрема, Директива стосується виробництва, виготовлення, переробки, обробки,
утилізації, використання, накопичування, зберігання, перевезення, імпорту, та експорту із
Співтовариства радіоактивних матеріалів; виробництва та експлуатації електроустаткування, яке
випромінює іонізуючу радіацію; людської діяльності, що передбачає наявність природних джерел
радіації, які призводять до значного підвищення опромінення працівників або населення; впливу
внутрішнього опромінення на працівників або населення, зовнішнього випромінювання від
будівельних матеріалів, а також випадків довгострокового опромінювання, спричинене наслідками
надзвичайних ситуацій або людської діяльності; готовності та планування заходів по реагуванню і
керуванню ситуаціями надзвичайного опромінення з метою захисту здоров'я населення або
працівників.
Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що
скасовує Директиву 2003/54/ЄС
Директива запроваджує єдині правила для генерації, передачі, розподілу та постачання
електроенергії. Вона також встановлює зобов'язання щодо універсального обслуговування і прав
споживачів, а також уточнює вимоги щодо конкуренції. Відкритий внутрішній ринок дозволяє усім
громадянам вільно обирати своїх постачальників, а усім постачальникам вільно здійснювати
постачання своїм клієнтам (свобода переміщення товарів, свобода заснування та свобода надання
послуг). У той же час Директива містить більш посилені вимоги щодо відокремлення операторів
системи передачі (TSO) в рамках вертикально-інтегрованих підприємств; додано положення щодо
захисту прав споживачів; посилено та деталізовано функції та повноваження органів регулювання.
Регламент 714/2009/EC про умови доступу до мережі транскордонного обміну електричною
енергією та скасовує Регламент 1228/2003
Регламент спрямований на встановлення правил для транскордонних обмінів електроенергією з
метою підвищення конкуренції та гармонізації на внутрішньому ринку електроенергії. У порівнянні з
попереднім Регламентом 1228/2003, Регламент містить додаткові положення щодо сертифікації
оператора системи передачі (TSO), запровадження мережевих кодексів, оприлюднення інформації
системним оператором. Він також визначає, що Європейська мережа операторів систем передачі
електроенергії (ENTSO) відповідає за управління системою передачі електроенергії для забезпечення
можливості торгівлі і постачання електроенергії через кордони в межах ЄС.
Директива 2005/89/EC щодо заходів із забезпечення безпеки постачання електроенергії та
інвестицій в інфраструктуру
Директива встановлює заходи, які покликані забезпечити безпеку постачання електроенергії, що
гарантуватиме належне функціонування внутрішнього ринку електроенергії ЄС, адекватний рівень
взаємозв’язку (interconnection) між країнами-членами, достатній рівень потужності генерації та баланс
між постачанням та споживанням. Країни-члени ЄС повинні визначити загальні, прозорі,
недискримінаційні політики з безпеки постачання електроенергії, що відповідають вимогам
конкурентного ринку електроенергії. Вони повинні визначити та опублікувати ролі та відповідальності
відповідальних органів влади та різних учасників ринку. Вживаючи ці заходи, країни-члени повинні
гарантувати безперервність постачання електроенергії, вивчати можливості для транскордонної
співпраці в частині безпеки постачання, знизити довгострокові ефекти від зростаючого попиту,
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забезпечувати диверсифікацію в генерації електроенергії, просувати енергоефективність та
використання нових технологій, забезпечити постійне оновлення мереж.
Директива 2006/117/Євратом щодо нагляду і контролю за перевезенням радіоактивних відходів і
відпрацьованого ядерного палива
Директива дозволяє перевозити використане паливо між країнами ЄС для переробки, вимагає
попередній дозвіл для переміщення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між
кордонами, якщо це паливо відправляється з, через територію або до однієї з країн ЄС. Директива
також передбачає, що поставки радіоактивних речовин мають бути повернуті в країну їх походження.
Група «Енергоефективність та соціальні питання»
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
Директива регламентує маркування електричних продуктів та надання споживачам інформації щодо
споживання ними енергії. Вона застосовується до продуктів, які можуть мати прямий або
опосередкований вплив на споживання енергії та інших ресурсів під час використання. При розміщенні
на ринку продуктів, постачальники забезпечують, щоб вони мали етикетку, що містить інформацію про
його споживання електричної енергії або інших видів енергії. Постачальники повинні також надавати
технічну документацію, включаючи: загальний опис продукту, результати проектних розрахунків,
протоколи випробувань, довідку, що дозволяє ідентифікувати аналогічні моделі. Технічна
документація повинна бути доступна протягом п'яти років. Постачальники повинні надавати
дистрибуторам позначки та інформацію про продукти безкоштовно, а останні повинні розміщувати
етикетки таким чином, що їх було розбірливо видно.
Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
Директива спрямована на підвищення енергетичної ефективності будівель в ЄС з урахуванням різних
кліматичних і місцевих умов. Вона встановлює мінімальні вимоги, загальну методологію й охоплює
енергію, що використовується для опалення, гарячого водопостачання, охолодження, вентиляції та
освітлення. Національні органи влади повинні встановити обґрунтовані мінімальні вимоги до
енергетичної ефективності, які повинні переглядатися щонайдовше кожні 5 років. Вони також ведуть
систему сертифікації ефективності використання енергії. Сертифікати надають інформацію для
потенційних покупців або орендарів щодо споживання енергії приміщеннями, а також рекомендації
щодо його раціонального зменшення.
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і
скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC
Директива встановлює набір обов'язкових заходів, що мають допомогти ЄС досягти цільового рівня
енергоефективності у 20% до 2020 року. Серед таких заходів:






щорічна економія енергії у 1,5% за рахунок реалізації операторами розподільчих мереж,
постачальниками заходів з підвищення енергоефективності;
підвищення ефективності систем опалення, установка вікон з подвійним склінням або ізоляція
дахів;
придбання бюджетними органами енергоефективних будівель, продуктів і послуг;
щорічне здійснення бюджетними органами енергомодернізації щонайменше 3% площі будівель,
якими вони володіють або які займають;
розширення прав і можливостей споживачів у сфері енергоменеджменту, що включає в себе
легкий і безоплатний доступ до даних про фактичне споживання за рахунок індивідуального
обліку;
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національні стимули для малих і середніх підприємств пройти енергоаудит, обовʼязковий для
великих компаній;
моніторинг рівня ефективності нових потужностей з виробництва енергії.

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії»
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація)
Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – оцінка впливу на довкілля.
Основне завдання – забезпечити, щоб проекти, які можуть мати значні наслідки для довкілля
(внаслідок, зокрема, їх природи, розміру чи місця розміщення), були об’єктом згоди на розробку
(дозволу) та об’єктом оцінки їх наслідків для довкілля. Директива містить два переліки проектів, які є
об’єктами оцінки впливу на довкілля (від атомних електростанцій, газопроводів тощо до великих
свиноферм). Важливим елементом є жорсткі вимоги щодо гласності, у тому числі щодо участі
громадськості у процесі оцінки впливу на довкілля.
Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – стратегічна екологічна
оцінка. Для певних державних планів та програм під час їх підготовки повинна проводитись оцінка
впливу їх реалізації на довкілля. Така оцінка включає розробку звіту про стратегічну екологічну оцінку
(з детальною інформацією щодо можливого значного впливу на довкілля та доцільних альтернативних
варіантів), а також проведення консультацій з зацікавленими державними органами та громадськістю.
У випадку ймовірного транскордонного впливу, повинна проводитись транскордонна оцінка та
консультації.
Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування
Директиви №90/313/ЄЕС
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються доступу
громадськості до екологічної інформації. Громадянам має бути гарантовано доступ до екологічної
інформації, якою володіють органи державної влади, – як на вимогу, так і через активне її поширення.
Інформація на запит повинна надаватись принаймні через місяць від дня звернення. В наданні
інформації можна відмовити, якщо запит є нераціональним, надто загальним , стосується ще не
завершеного документу, або стосується внутрішньої комунікації.
Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та
програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін та доповнень до Директив
№№85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються участі
громадськості та доступу до правосуддя. Директива передбачає вимоги щодо встановлення механізму
інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю та врахування зауважень та
пропозицій громадськості у процесі прийняття рішень. Держава повинна забезпечити надання
громадськості ефективних можливостей на ранньому етапі брати участь у підготовці, внесенні змін чи
перегляді планів або програм, які необхідно розробити відповідно до положень, наведених у Додатку
І до Директиви.
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи
Мета Директиви – встановити стандарти якості атмосферного повітря та управління якістю
атмосферного повітря. Для цього визначається верхня та нижня межі оцінки, цільових та граничних
значень, а також мети щодо зменшення впливу твердих часток, визначаються та класифікуються зони
та агломерації, встановлюється система інформування громадськості та система оцінки якості
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атмосферного повітря відносно забруднювачів. Для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення
допустимих меж забруднення встановлюються короткострокові плани дій.
Директива 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін
і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС)
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС
Метою директиви є зменшення викидів діоксиду сірки, які утворюються при спалюванні окремих типів
рідкого палива і, таким чином, зменшення шкідливого впливу на людину і навколишнє середовище.
Директива встановлює максимальний вміст сірки у важкому мазуті, газойлі та судновому паливі. Вона
також визначає методи, які повинні застосовуватися для відбору проб і аналізу вмісту сірки в паливі
для того, щоб перевірити дотримання вимог.
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2)
Загальною метою Директиви є збереження популяції усіх видів диких птахів, які природно проживають
на європейській території держав-членів ЄС. Механізм захисту диких птахів передбачає охорону
середовищ існування (оселищ); захист та використання птахів; попередження шкоди від інвазійних
видів; дослідження та звітування. Відповідно до статті 4.2, необхідно створити спеціальні
природоохоронні території (СПТ) на підставі орнітологічних критеріїв. Також потрібно вживати заходів
для захисту мігруючих видів птахів, що постійно трапляються на території держави, особливо на водноболотних угіддях.
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень)
Для контролю промислових викидів, ЄС розробив загальну систему, що базується на наданні
інтегрованого дозволу. Директива вимагає використовувати систему інтегрованого дозволу для видів
діяльності, зазначених у Додатку І до неї. Усі установки, що регулюються Директивою, повинні
запобігати чи зменшувати забруднення шляхом використання найкращих доступних технологій,
ефективного використання енергії, запобігання утворенню та управління відходами. Прозорість
процедури видачі інтегрованого дозволу забезпечується участю у ній громадськості.
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС
Директива передбачає встановлення обов’язкових національних цілей для частки енергії з ВДЕ в
загальному енергобалансі, які формуються на основі статистичних даних та потенціалу кожної країни.
Такі цілі мають до 2020 року забезпечити досягнення 20% частки з ВДЕ в загальному енергоспоживанні
країн-членів ЄС та країн, які є сторонами Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та
10% частки цього типу енергії в транспортному секторі. Директивою, зокрема, встановлюються правила
щодо спільних проектів між державами-членами ЄС та третіми країнами у галузі "зеленої" енергетики
та правила доступу до мереж електропостачання для виробництва енергії з ВДЕ.
Група «Нафта»
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів
Директива встановлює правила, спрямовані на забезпечення високого рівня безпеки поставок нафти в
Співтоваристві через надійні і прозорі механізми, засновані на солідарності між державами-членами
ЄС. Передбачається прийняття законів, підзаконних актів та адміністративних положень для
забезпечення збереження на постійних засадах загального рівня резервів сирої нафти та/або
нафтопродуктів, що був би еквівалентним або 90 дням середньодобового значення імпорту, або 61
дням середнього внутрішнього добового споживання.
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Директива 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива
ЄС ввів правила, що забороняють бензин зі свинцем і обмежують кількість сірки в дизельному паливі
з метою поліпшення якості повітря і скорочення викидів парникових газів. Ця Директива встановлює
технічні вимоги, які повинні застосовуватися на бензин, дизельне паливо і біопаливо що
використовується в автомобільному транспорті, а також газових масел, які використовуються для
недорожньої мобільної техніки. Окрім заборони продажу етилованого бензину, держави-члени ЄС
повинні провести оцінку національного споживання палива, прийняти законодавство та визначити
уповноважений орган (органи) для встановлення системи моніторингу за якістю палива.
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі
сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та
доповненнями, внесеними Регламентом 1882/2003110
Директива передбачає взяття на облік усіх нафтобаз, призначених для зберігання, наливання та
зливання нафтопродуктів, встановлення на них технічних засобів для зменшення викидів ЛОС із
резервуарів із нафтопродуктами, приведення у відповідність до установлених вимог усіх стаціонарних
резервуарів, залізничних, морських, автомобільних цистерн, а також пристроїв для наливання та
зливання нафтопродуктів.
Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і
виробництво вуглеводнів
Набір загальних правил вводиться з метою забезпечення недискримінаційного доступу до розвідки,
дослідження і видобутку вуглеводневої сировини. Ці об'єктивні та прозорі правила допомагають
зміцнити інтеграцію внутрішнього ринку, сприяти більшій конкуренції в ньому і підвищити безпеку
поставок. Директива передбачає запровадження правил, які забезпечуватимуть:




рівні умови для отримання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів всім
організаціям, які мають у своєму розпорядженні необхідні ресурси;
надання зазначених дозволів на підставі об’єктивних, опублікованих критеріїв;
завчасне доведення до відома всіх організацій, які беруть участь у встановлених процедурах, усієї
необхідної інформації.
Група «Бізнес клімат»

Директива 2014/25/ЄС щодо закупівель юридичними особами, які працюють у секторі енергетики
та така, що скасовує Директиву 2004/17/ЄС від 18 квітня 2016 року
Спрямована на забезпечення відкритості ринку, а також справедливого здійснення закупівель,
зокрема у секторі енергетики: добування (виробництва), транспортування та розподілу газу, тепла,
електроенергії.
Директива 2014/24/ЄС щодо державних закупівель та така, що скасовує Директиву 2004/18/ЄС
Спрямована на забезпечення відкритого ринку державних закупівель, справедливого конкурсу на
укладення контрактів з надання громадських робіт, поставок та контрактів з надання послуг між
переможцем конкурсу та державою. Державні закупівлі мають публікуватись на офіційних сайтах.
Переможці обираються за критерієм найбільш економічно вигідної пропозиції виходячи з таких
критеріїв як ціна, якість, технічні характеристики, досвід виконання подібних замовлень.
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Офіційний переклад містить значну кількість помилок, що виникли внаслідок неточного перекладу. У цьому
глосарії назва Директиви подається відповідно до офіційного перекладу.

Глосарій
Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що
скасовує Директиву 2003/54/ЄС
Передбачає імплементацію законодавства про ринок електроенергії, згідно якого електроенергія є
"енергетичним товаром", який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається.
Вказані операції можуть виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства.
Також держава забезпечує недискримінаційний доступ до наявної інфраструктури, створює
виробникам електроенергії сприятливі умови для інвестування у нові види енергії (вітер, сонце та ін.)
Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює
Директиву 2003/55/ЄС
Передбачає імплементацію законодавства про ринок газу, згідно якого газ є "енергетичним товаром",
який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається. Вказані операції можуть
виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства. Також держава забезпечує
недискримінаційний доступ підприємствам до розподільчих мереж, газових сховищ та магістральних
мереж газопроводів.
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU
скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC
Передбачає створення привабливих умов для стимулювання та розвитку когенерації з високим ККД:
надання інвестиційної допомоги, звільнення від податків чи зменшення їх розміру, надання зелених
сертифікатів або запровадженням спеціальних програм підтримки.

