


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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  

http://www.enref.org/


Короткі висновки 

У жовтні секторі природного газу продовжується тенденція до просування в законодавчій площині. Зокрема, на 

окрему увагу в цьому плані заслуговують зусилля щодо продовження роботи над запуском повноцінного 

функціонування відповідного ринку. Втім, на тлі загалом позитивної законодавчої роботи залишається низка 

неврегульованих моментів, а також ініціатив, які можуть спричинити зміну динаміки в процесі імплементації 

європейських реформ в галузі. 

В секторі електроенергетики попри велику кількість інформації та активності, пов’язаної, в тому числі з початком 

опалювального сезону, не сталося великих просувань, в тому числі законодавчих до виконання зобов’язань в 

рамках Угоди про асоціацію. Разом з тим, продовження активної підготовчої роботи зберігає оптимізм щодо 

просувань в майбутньому. 

Просування в секторі енергоефективності характеризуються великою непослідовністю. Проведений галузевий 

«день голосування» у Верховній Раді закінчився прийняттям лише деяких законопроектів в першому читанні. 

Державна програма підтримки, на інформаційну кампанію та вибудовування довіри навколо якої витрачено 

чимало зусиль, опинилася під загрозою. Механізм подальшої підтримки через Фонд енергоефективності залишає 

питання, в тому числі щодо реальних термінів початку роботи. 

У сфері довкілля ключовим стало ухвалення, а потім ветування законопроектів про оцінку впливу на довкілля, 

про стратегічну екологічну оцінку. На тлі інших проектів законодавчих актів, які взяв до роботи парламент, вони 

підкреслюють важливість належної спільної роботи всіх зацікавлених сторін, включаючи як представників 

законодавчої, виконавчої влади, так і експертне середовище до роботи та спільної адвокації її результатів. 

Зволікання з виконанням на тлі поставлених цілей та сформованих планів характеризує сектор нафти та 

нафтопродуктів. Експерти підкреслюють, що попри проведену підготовчу роботу, кроки щодо виконання 

безпосередніх завдань так і не були зроблені, що ставить під загрозу вчасне виконання зобов’язань.. 

Попри значну законотворчу роботу, питання, які пропонують вирішити в такий спосіб, навряд чи можна назвати 

ключовими для кардинального поліпшення бізнес-клімату. Сталість законодавства, захищеність інвестицій, 

верховенство права, сприяння інвесторам шляхом запровадження чітких і прозорих процедур залишаються 

невирішеними, хоча певні фрагментарні спроби відображені законодавцями. 

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 

ОПЗ – Одеський припортовий завод 

СПГ – скраплений природний газ 

ТКЕ – теплокомуненерго 

НБУ – Національний банк України 

ДФСУ – Державна фіскальна служба України 

ПРТ – постачальник за регульованим тарифом 

ДНТЦ ЯРБ - Державний науково-технічний центр з ядерної та 

радіаційної безпеки  

ДСНС- Державна служба з надзвичайних ситуацій  

ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною 

відчуження 

ІСЯБ - Інструменти співпраці у сфері ядерної безпеки в Україні 

ВАО АЕС - Всесвітня асоціація операторів атомних електростанцій 

 

 

ТЕС – теплова електростанція 

УА – Угода про асоціацію 

ГРМ – Газорозподільчі мережі 

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 

CERN - Європейська організація ядерних досліджень  

ЦСВЯП - Централізоване сховище відпрацьованого ядерного 

палива  

ЦСВДІВ - Централізоване сховище для довгострокового зберігання 

відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання 

ОЕС - Об’єднана енергосистема України  

РАВ - Радіоактивні відходи 

ВДІВ - Відпрацьовані джерела  іонізуючого випромінювання 

ВЯП - відпрацьоване ядерне паливо 

 



Газ 

На шляху виконання зобов’язань України в рамках УА, поступово вдосконалюється правове 

регулювання ринку природного газу. З огляду на оприлюднення у жовтні1, 1 листопада набудуть 

чинності ухвалені зміни до Закону "Про ринок природного газу" в частині забезпечення рівних умов 

створення страхового запасу газу для всіх постачальників (не більше 10% від місячної поставки), хоча 

кращим рішенням цієї проблеми, на нашу думку, було б розробити та ввести в дію законодавство 

про стратегічні резерви газу. 

У жовтні зареєстровано новий законопроект про внесення змін до 13 законодавчих актів України з 

метою приведення їх у відповідність із Законом "Про ринок природного газу". На додачу до 

запропонованого НАК "Нафтогаз України" проекту постанови уряду про затвердження плану заходів 

із запровадження обліку газу в одиницях енергії2, НКРЕКП оприлюднила проект постанови, за якою 

для поетапного переходу до використання одиниць енергії передбачено зміни до постанов 

регулятора3. 

Після скасування наказу Мінекономрозвитку про затвердження нового статуту ПАТ "Укртрансгаз" 

відновився процес реформування "Нафтогазу", що здійснюється під егідою урядової робочої групи, 

створеної за ініціативою Прем’єр-міністра4. У межах процесу в жовтні реалізовано передачу 

управління "Нафтогазом" Кабінету Міністрів та прийнято рішення узгодити до кінця місяця 

пропозиції змін до статутів "Нафтогазу" та "Укртрансгазу", що мають на меті оптимізувати 

управління оператором ГТС. 

У русло зазначених тенденцій не лягає тільки те, що прийнятий у вересні новий закон про регулятора 

енергетики НКРЕКП (№ 2966-д) у жовтні не набув чинності, оскільки не був підписаний Президентом. 

У цілому, як це було підкреслено під час дискусій на 2-ому Українському газовому форумі                           

12-13 жовтня та як зазначають європейські партнери5, незважаючи на численні проблеми та 

негаразди, український газовий ринок рухається вперед, до демонополізації. Так, у сегменті 

постачання природного газу промисловим споживачам частка НАК "Нафтогаз України" за 9 місяців 

2016 року становила лише близько 8% . Щоправда, сегмент постачання газу населенню та ТКЕ від 

таких тенденцій поки що відстає. 

 

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: 

У жовтні було зареєстровано 2 законопроекти щодо внесення змін до Закону "Про ринок природного 

газу". Основним призначенням першого з них (№52896) є усунення суперечностей між власне цим 

законом і цілою низкою інших правових актів (таких як закони "Про нафту і газ", "Про трубопровідний 

транспорт", "Про угоди про розподіл продукції", "Про природні монополії" тощо), а безпосередньо до 

Закону "Про ринок природного газу" запропоновано зміни лише в частині уточнення поняття "природний 

газ" і процедури відкриття рахунків операторами ГРМ для зарахування плати за послуги з розподілу газу. 

                                                             
1 Відомості Верховної Ради, 2016, № 44, ст.749 
2 
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/BF19A453140F7596C225803B00270D7E?OpenDocument&year=2016&month=0
9&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
3 http://www.nerc.gov.ua/?news=5488 
4 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249329740&cat_id=244276429 
5 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3574_en.htm 
6 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60296 

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/BF19A453140F7596C225803B00270D7E?OpenDocument&year=2016&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/BF19A453140F7596C225803B00270D7E?OpenDocument&year=2016&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.nerc.gov.ua/?news=5488
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249329740&cat_id=244276429
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3574_en.htm
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60296
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Іншою ініціативою (№52907) передбачено наступні зміни по суті: 1) ввести пріоритет забезпечення газом 

власного видобутку внутрішніх потреб населення України в природному газі, 2) обмежити рентабельність 

постачання газу до максимум 10%, 3) законодавчо закріпити запропоновані складові ціни газу. Тим же 

автором пропонується також звільнити від оподаткування операції, пов’язані із забезпеченням населення 

газом внутрішнього видобутку, у тому числі операції з видобування і транспортування (законопроект 

№53218). На нашу думку, подібні пропозиції не містять повного прогнозу соціально-економічних наслідків. 

У парламенті зареєстровано проект постанови (№4664/П9), за якою депутати Комітету з питань 

економічної політики рекомендують ВРУ відхилити внесений до порядку денного поточної сесії 

законопроект про віднесення ПАТ "Укргазвидобування" до переліку об'єктів, що не підлягають 

приватизації10. Крім нього, у жовтні очікував на розгляд законопроект про перерозподіл надходжень від 

нафтогазової ренти між центральним і місцевими бюджетами (№303811). Як свідчить його обговорення 

на профільному комітеті ПЕК, газодобувачі позитивно оцінюють такі зміни, хоча зазначають, що для 

забезпечення стабільності рентних надходжень уряду слід знизити ставки ренти хоча би до 

середньоєвропейського рівня. 

На виконання вже ухвалених змін12 до Закону "Про ринок природного газу", якими регламентовано 

обов’язковість для всіх постачальників створювати страховий запас газу на рівні, не більшому за 10% від 

обсягу поставок на наступний місяць, Міненерговугілля 27 жовтня оприлюднило проект постанови13 про 

затвердження розміру страхового запасу. За цим проектом на 2016 та 2017 роки, за умови відсутності на 

ринку газу надзвичайної ситуації, запропоновано встановити нульовий розмір страхового запасу. У разі 

настання на ринку кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації, критерії якої визначено затвердженим 

Міненерговугілля Національним планом дій14, постачальників буде зобовʼязано створити страховий 

запас природного газу в розмірі 10% від запланованих місячних обсягів поставки. 

Наразі за прискорення реформування "Нафтогазу" відповідає робоча група під керівництвом віце-

прем’єр-міністра В.Кістіона, до складу якої, крім представників уряду, "Нафтогазу" та "Укртрансгазу", 

ввійшли фахівці Світового банку, ЄБРР, а також особисто Надзвичайний і Повноважний посол США в 

Україні М.Йованович. Віхи процесу в жовтні: Міністерством економічного розвитку і торгівлі, на 

виконання урядової постанови №67515, було передано 100% акцій НАК "Нафтогаз України" в управління 

КМУ; введено мораторій на будь-які кадрові зміни у топ-менеджменті профільних державних 

компаній16; за підсумками розгляду оптимальної моделі управління ПАТ "Укртрансгаз", видано 

доручення віце-прем’єр-міністра не пізніше 1 листопада подати уряду узгоджені пропозиції щодо 

зміни статутів "Нафтогазу" та "Укртрансгазу"17. 

                                                             
7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60298 

8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60364 
9 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60333 

10 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59090 

11 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56386 

12 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1541-viii 

13 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245153269&cat_id=35082 

14 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1458-15 

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

16 http://www.epravda.com.ua/news/2016/10/13/607980/ 

17 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24940642&4cat_id=244276429 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60298
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60364
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60333
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59090
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56386
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1541-viii
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245153269&cat_id=35082
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1458-15
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249369692
http://www.epravda.com.ua/news/2016/10/13/607980/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249406424&cat_id=244276429
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Також, за повідомленням "Нафтогазу"18, 11 жовтня у Стокгольмі завершились усні слухання в 

об’єднаній арбітражній справі за позовами "Нафтогазу" та "Газпрому" щодо контракту на постачання 

газу. Сторони доповіли щодо своїх позицій, провели перехресний допит свідків та експертів. Натомість 

слухання за позовом щодо транзитного контракту очікуються наприкінці листопада. 

Завдяки відновленню статусу постачальника ОПЗ (за чинною постановою КМУ №65819), і незважаючи 

на значні борги ОПЗ за спожитий раніше газ20, з 4 жовтня "Нафтогаз" відновив постачання21 і буде 

здійснювати його до 31 грудня 2016 року за ціною, що відповідає ціні для такої ж категорії споживачів. 

Прострочену заборгованість ОПЗ, за умовами приватизації, має погасити покупець 99,6% акцій 

підприємства (розпорядження уряду №746-р від 19 жовтня 2016 р.22). 

За прейскурантом "Нафтогазу"23, з 1 листопада ціну газу підвищено, у порівнянні з ціною жовтня: для 
промисловості – на 1036,8 грн, або 16% (до 7380 грн. за тис. кубометрів), для інших споживачів, що не 
підпадають під дію положення про покладання спеціальних обов’язків – на 1082,8 грн, або 15% (до 8182 
грн. за тис. кубометрів). 

У жовтні НКРЕКП оприлюднила проекти 2-х постанов: про внесення змін до Кодексу газорозподільних 

систем та Типового договору транспортування природного газу24 та про затвердження змін до деяких 

постанов НКРЕКП щодо запровадження на ринку природного газу використання одиниць енергії25. 

Зміни, передбачені першою постановою, призначені вдосконалити процес нарахування додаткової 

оплати газу, параметри якого не відповідають вимогам Кодексу ГТС, з метою зменшити витрати 

газодобувних компаній. Впровадження другого акта, запропонованого регулятором, дасть змогу 

доповнити чинні постанови НКРЕКП положеннями про порядок перетворення обсягів газу в об’ємних 

одиницях на обсяг переданої (спожитої) енергії, а платіжні документи споживачів – інформацією про 

кількість спожитого газу в енергетичних одиницях. Переходу ринку газу на розрахунки в енергетичних 

одиницях на цьому етапі не передбачено. 

За результатами моніторингу цін на газ, здійснюваного НКРЕКП щомісячно, регулятор повідомив, що 

максимальна ціна на газ у вересні 2016 року для споживачів, що не підпадають під дію положення про 

покладення спеціальних обов’язків, становила 8340 грн за тис. кубометрів (з ПДВ) 26. 

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): 

Україна набула підстав сподіватися на співпрацю з ЄС у використанні українських ПСГ: у затвердженій 
Європарламентом доповіді "Стратегія ЄС щодо СПГ і газосховищ"27 підкреслено важливість ПСГ України, 
із зазначенням, що безпосередньо від них залежать поставки газу з Росії до ЄС під час пікового попиту. 
Альтернативою росту залежності від трубопровідних поставок імпортованого газу в доповіді названо 
підвищення ефективності використання інфраструктури СПГ. Зокрема передбачено, що Євросоюз має 
підтримувати у процесі переходу від залежності від російського газу до використання СПГ Україну, якій 

                                                             
18 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/1E3E64706CE94E9DC225804F0029A51E 
19 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/658-2016-%D0%BF 

20 http://www.epravda.com.ua/news/2016/09/13/605224/ 

21 http://www.spfu.gov.ua/ua/news/%C2%ABOPZ%C2%BB-znovu-rozpochav-robotu-1707.html 
22 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249417678 

23 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-November-2016.pdf 
24 http://www.nerc.gov.ua/?id=21784 
25 http://www.nerc.gov.ua/?id=21852 
26 http://www.nerc.gov.ua/?news=5475 
27 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161020IPR47881/gas-use-eu-storage-capacity-efficiently-and-forge-
trade-partnerships-urge-meps 
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доведеться найближчим часом імпортувати додаткові обсяги газу. 

За підсумками засідань Постійної групи високого рівня та Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства 
(13-14 жовтня, м. Сараєво) до переліку "Проектів взаємного інтересу" (PMI) внесено проекти будівництва 
газових інтерконекторів у напрямках Польща-Україна (створення потужностей), Угорщина-Україна 
(розширення потужностей)28. 
У рамках економічного форуму Україна-Франція (28 жовтня, Париж) відбулось підписання договорів на 
транспортування та зберігання газу між оператором української ГТС – ПАТ "Укртрансгаз" – і компанією 
Engie (Франція), а також створеною нею в Україні дочірньою компанією ТОВ "Енжі Енержи Менеджмент 
Юкрейн"29. Підписання цих рамкових угод забезпечить Engie можливість самостійно постачати газ в 
Україну, здійснюючи прямі продажі газу не тільки трейдерам, а й кінцевим споживачам. Підписання 
свідчить, що найбільші газові трейдери ЄС зважають на нову бізнес-модель "Укртрансгазу"30, 
результати реформування газового ринку України та бажають брати участь у його подальшому 
розвитку. Прихід європейських постачальників на український газовий ринок є дуже важливим з точки 
зору розвитку конкуренції. 
 

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): 

У схваленій Європарламентом доповіді про європейську стратегію розвитку СПГ і зберігання газу31 у 
числі головних загроз безпеці газопостачання, крім зростання імпорту з РФ, вказано проект "Газпрому" 
з будівництва газопроводу Nord Stream 2. Реалізація цього проекту загрожує також й Україні – суттєвим 
обмеженням (аж до припинення) транзиту газу через Україну. Євродепутати вимагають, щоб газопровід 
не одержував фінансової підтримки і відповідав нормам Третього енергопакету ЄС. Зроблено 
висновок, що подвоєння потужностей Nord Stream у результаті реалізації проекту може мати серйозні 
наслідки у сфері енергобезпеки, диверсифікації джерел постачання та взаєморозуміння між членами ЄС. 

В очікуванні рішення Єврокомісії про надання у використання "Газпрому" потужностей газопроводу 

OPAL, що продовжує газогін Nord Stream, прокладений для постачання російського газу споживачам 

Центральної Європи, "Нафтогаз" оприлюднив прогнози втрат України від можливого зменшення 

транзиту і транзитної виручки32. У разі доступу "Газпрому" до додаткових 30% потужностей OPAL, транзит 

України скоротиться на 10-11 млрд. кубометрів на рік, а виручка – на 290-320 млн. дол. (за старим 

тарифом), у разі доступу до додаткових 40% – транзитні втрати становитимуть 13,5-14,5 млрд кубометрів 

на рік, відповідно доходи України скоротяться на 395-425 млн. дол. 

З офіційного комюніке Єврокомісії від 28 жовтня33 можна заключити, що, погодившись зробити для 

газопроводу OPAL виняток і надавши "Газпрому" потенційну можливість до 2033 року розширити 

використання дозволених йому 50% потужностей OPAL до 90%, ЄК зумовила фактичне виведення 

газопроводу OPAL з-під дії вимог Третього енергопакету ЄС. ЄС залишив за собою в резерві 10% від 

потужностей газопроводу OPAL, та, за наявності попиту третіх сторін, може збільшувати цей резерв до 

20%. За Єврокомісією залишається також право переглядати параметри доступу до потужностей OPAL, за 

умови зростання попиту на транспортування цим газогоном від третіх сторін. 

                                                             
28 https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4364459/3F10145B34697000E053C92FA8C08EFF.pdf 
29 http://utg.ua/utg/media/news/2016/10/ukrtransgaz-and-engie-signed-agreement-on-gas-transmission-and-storage.html 
30 http://utg.ua/utg/media/news/2016/10/ukrtransgaz-presented-new-opportuninies-for-european-traders.html 
31 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0278+0+DOC+XML+V0//EN 
32 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/704-2016-%D0%BF 
33 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3562_en.htm 
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Ухвалене рішення, що дає змогу "Газпрому" претендувати на використання додаткових потужностей 

OPAL (сумарно – до 25,6 млрд. кубометрів)34, за оцінками українських експертів, вкрай негативно 

позначиться на транзитних потоках України. Ще до ухвалення цього рішення, польська державна 

компанія PGNiG пригрозила подати до суду на ЄК у разі його прийняття, заявивши, що це загрожує 

безпеці її власних поставок35. За даними джерел Euronews36, приймаючи рішення дозволити "Газпрому" 

розширити доступ до OPAL, ЄК одночасно прагнула отримати гарантії обсягів транзиту російського газу 

через Україну після закінчення чинного контракту в 2019 році, а також відновити тристоронні перемовини 

з Києвом щодо поставок газу цією зимою. Проте невідомо, чи є результат у досягненні цих прагнень. 

У переддень опалювального сезону, який розпочався 15 жовтня, урядом додатково було покладено на НАК 

"Нафтогаз України" спеціальні обов’язки постачати газ для виробництва тепла для бюджетних організацій 

(постанова КМУ від 5 жовтня №70437). Іншим рішенням уряд скоригував нормативи перерахування 

коштів на поточні рахунки підприємств теплової енергетики, щоб ті могли вчасно розрахуватися з 

"Нафтогазом" як постачальником зі спеціальними обов’язками (постанова №706)38. 

Завершуючи підготовку до належного проходження опалювального сезону 2016-2017 рр., КМУ вжив 
заходів для забезпечення безперебійного постачання газу виробникам теплової енергії (розпорядження 
від 5 жовтня 2016 р. №742-р39). З цією метою уряд зобов’язав до початку сезону: "Нафтогаз" та інших 
постачальників видати номінації ТКЕ на обсяги газу, відповідно до укладених за постановою КМУ №357 
договорів40 та з дотриманням принципу недискримінації; операторів ГРМ забезпечити доставку газу на 
джерела ТКЕ; обласні державні адміністрації забезпечити готовність інженерних систем та 
обладнання, а також цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб. 
19 жовтня, з набуттям чинності постановою №704, "Нафтогаз" приступив до забезпечення поставок газу 
для виробництва тепла для бюджетних організацій41. Компанія погодилася постачати газ також тим ТКЕ, 
які мають заборгованість, за умови своєчасного належного оформлення ними договорів. Натомість, 
Мінекономіки підготувало проект змін до відповідного порядку та примірного договору42, аби 
врегулювати проблемні питання, що виникають при укладенні та виконанні контрактів на постачання газу 
виробникам тепла. Зокрема, пропонуються уточнення щодо місяця перерахування коштів. 
При цьому, значні фінансові ризики може мати рішення уряду щодо можливості сплачувати за послуги з 
опалення у розстрочку (постанова №744)43. По-перше, 50% розстрочка стає можливою для 
платоспроможних споживачів, які не отримують субсидій, по-друге, не визначено джерел покриття 
касових розривів, які будуть неодмінно виникати. У ширшому контексті, це загрожує нарощуванням 
боргів, порушенням інвестиційних умов приватних теплопостачальників, зменшенням привабливості 
ринку для конкуруючих постачальників газу. 
Тим часом, 17 жовтня ВРУ прийняла у першому читанні законопроект №527344, який дасть змогу 

теплопостачальним і теплогенеруючим організаціям реструктуризувати їхні борги за спожиті енергоносії 

на п’ять років, підписавши графіки реструктуризації, залучати в подальшому необхідні інвестиції тощо. 

                                                             
34 http://www.epravda.com.ua/news/2016/10/28/609399/ 

35 http://uk.reuters.com/article/uk-eu-gazprom-opal-decision-idUKKCN12S222 

36 http://www.euronews.com/2016/10/28/eu-confirms-to-lift-cap-on-gazproms-use-of-russias-nord-stream-pipeline-link 

37 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/704-2016-%D0%BF 
38 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249408771 
39 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249408662 
40 Згідно з постановою КМУ від 29 квітня 2016 р. № 357 

41 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/5F694A035FA0C9BDC2258052005F12F8?OpenDocument&year=2016&month=
10&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 

42 http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a3d53f5d-ce5f-4d34-9c5d-65420a4ec57d 
43 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249440835 
44 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5273&skl=9 
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Основними подіями жовтня можна вважати затвердження Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості (МЕВП) Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на 2017 рік з потенційним 
ростом споживання електроенергії на 1,3% ; оприлюднення НКРЕКП низки проектів постанов щодо 
запровадження RAB регулювання у сфері передачі електроенергії магістральними та 
міждержавними мережами та певний прогрес з боку «Укренерго» щодо підготовки запровадження 
проведення спільних скоординованих аукціонів з розподілення  пропускної спроможності 
міждержавних перетинів. Також оприлюднено проект Кодексу комерційного обліку електричної 
енергії. 

Розпочався опалювальний сезон і Уряд намагався вирішити в терміновому порядку проблеми з 
відставання від плану та дисбаланс з обсягами накопичення вугілля. У рамках реформування 
вугільної галузі був підготовлений проект розпорядження КМУ «Деякі питання подальшого 
функціонування підприємств вугільної промисловості» та проект Програми реформування вугільної 
галузі. Згідно з Законом «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії» 
оприлюднений проект постанови КМУ «Про внесення змін до критеріїв, за якими діяльність з 
використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування». Також, була 
запущена у вільний доступ Автоматизована система контролю радіаційної обстановки у зоні 
спостереження всіх АЕСУ. Прийнято розпорядження КМУ № 721-р «Про вилучення та надання 
земельних ділянок у постійне користування із зміною цільового призначення». Також, у жовтні 
велика увага була приділена ініціативам уряду в питаннях збільшення потужності генерації 
електричної енергії на АЕС та можливості впровадженні маневрених режимів на енергоблоках АЕС. 

 

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) 

Продовжується робота в Комітеті ПЕК над підготовкою до другого читання проекту закону України «Про 
ринок електричної енергії України» (№ 4493). Закон України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (№ 2966-д) 13 жовтня закон 
направлено на підпис Президенту України.45 Станом на 1 листопада закон Президентом ще не 
підписаний.  

 

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) 

10 жовтня НКРЕКП оприлюднила оновлений проект постанови «Про затвердження Порядку 
забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання» у якому частково враховані 
зауваження та пропозиції громадськості та членів ринку. 46 

11 жовтня НКРЕКП оприлюднила (повторно) проект постанови «Про затвердження Змін до Порядку 
визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим 
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника 
електричної енергії».47 Проектом надається право стягувати кошти з боржників (обленерго) за неповну 
оплату за договором реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП "Енергоринок" з поточного 
рахунку. Проект викликав багато зауважень з боку обленерго.  

13 жовтня НКРЕКП розпочала процедуру розгляду інвестиційних програм на 2017 рік для ліцензіатів 
Комісії з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з 
розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
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46 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5444  
47 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5447  
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електромережами) та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.48 Слухання будуть 
тривати до кінця року.  

18 жовтня НКРЕКП оприлюднила 8 проектів постанов, які передбачають запровадження у сфері 
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами передачі 
стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифу) в частині діяльності з передачі електричної енергії 
магістральними та міждержавними мережами та окремого COST-плюс тарифоутворення на послуги з 
диспетчерського управління ОЕС України, а саме: 

 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії для цілей 
стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії магістральними та 
міждержавними електричними мережами»49;  

 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії 
магістральними та міждержавними електричними мережами»50;  

 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі 
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами»51;  

 «Про затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної 
енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування 
стимулюючого регулювання»52;  

 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на передачу 
електричної енергії від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та 
міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»53;  

 «Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з централізованого 
диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України»54;  

 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з 
централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою 
України»55,  

 «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат і доходів між видами діяльності 
ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними 
мережами»56. 

18 жовтня НКРЕКП прийняла Порядок забезпечення стандартів якості послуг з електропостачання 
(Постанова від 18.10.2016 № 1841).57 

25 жовтня НКРЕКП оприлюднила проект постанови «Про затвердження Порядку комерційного обліку 
електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім 
доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими 
гідроелектростанціями)».58 Проект встановлює механізм формування даних щодо відпуску 
електричної енергії, виробленої на об'єктах ВДЕ в ОРЕ для здійснення розрахунків, при якому буде 
враховано споживання електричної енергії на власні потреби. 
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57 http://www.nerc.gov.ua/?news=5467  
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29 жовтня НКРЕКП на відкритому засіданні підтримала План-графік впровадження нової моделі ринку 
електроенергії та звітувала про його виконання за липень-жовтень 2016 р. 59 

31 жовтня ДП НЕК «Укренерго» оприлюднила для обговорення проект Кодексу комерційного обліку 
електричної енергії.60 

 

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) 

Під час круглого столу в Українському кризовому медіа центрі 4 жовтня радник Міністра МЕВП 
К.Ущаповський повідомив, що підготовка відповідної методології розробки енергетичного балансу 
держави здійснюється у рамках роботи над оновленою Енергетичною стратегією України. За його 
словами, ключовими учасниками підготовки Енергетичної стратегії є, окрім МЕВП, НКРЕКП та 
Національний інститут стратегічних досліджень, тому наразі здійснюється робота, щоб до кінця року 
отримати проект оновленої Енергетичної стратегії України.61 

31 жовтня МЕВП затвердило Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на 2017 рік. 
Електроспоживання у прогнозному балансі на 2017 р. закладене в обсязі 148 млрд. кВт год, з 
приростом 1,3% до очікуваного рівня 2016 р. за рахунок збільшення електроспоживання 
промисловістю на 1,6% та населенням на 1,7%. Імпорт електроенергії у 2017 р. не передбачається.62 У 
Прогнозному балансі збільшено частку виробітку електроенергії атомною генерацією і зменшено ВДЕ. 

 

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) 

28 жовтня в НКРЕКП за участі НБУ, ДФСУ, ДП «НЕК «Укренерго» та учасників ринку відбулася 
міжвідомча нарада з питання підготовки запровадження спільних скоординованих аукціонів з 
розподілення пропускної спроможності міждержавних перетинів та створення нормативно-правового 
поля (зокрема, в частині валютного контролю, податкових та митних питань), яке сприятиме 
проведенню спільних аукціонів з операторами систем передач суміжних країн.63 

За результатами наради було вирішено розбити роботу на кілька етапів: І етап - до кінця 2016 року 
запровадження роботи електронної платформи аукціонного офісу ДП «НЕК Укренерго» з розподілення 
пропускної спроможності та підготувати зміни до законодавства; ІІ етап -    (короткострокова 
перспектива – до запровадження повномасштабного ринку електроенергії) – проведення спільних 
(двосторонніх) скоординованих аукціонів на аукціонній платформі ДП «НЕК Укренерго» з суміжними 
операторами систем передачі (за домовленістю з суміжними ОСП); ІІІ етап (довгострокова 
перспектива) –– проведення розподілення пропускної спроможності по міждержавним перетинам 
України на платформі JAO. Спільна робоча група буде працювати на постійній основі. 

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) 
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НЕК «Укренерго» планує здійснити реконструкцію чотирьох трансформаторних підстанцій, які 
розташовані в Харківській та Дніпропетровській областях (двох підстанцій 750 кВ – «Запорізька» та 
«Дніпровська», та двох підстанцій 330 кВ – «Артема» та «Залютино»). Збільшення трансформаторної 
потужності дозволить усунути наявні критичні режимні проблеми, забезпечити надійне 
електропостачання споживачів Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Луганської та Донецької 
областей, створення передумов розбудови інфраструктури територій в східних регіонах України. 

 

Ст.338, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС. Договори про співпрацю з МФО       

4 жовтня МВФ оприлюднив Меморандум про економічну та фінансову політику, підписаний Україною 
в рамках перегляду програми співпраці. В цьому році Україна ще розраховує отримати четвертий 
транш від МВФ у розмірі 1,3 млрд. доларів64, але для цього має виконати певні взяті зобов’язання, 
зокрема і в енергетичній сфері,  в тому числі і "повна лібералізація тарифів ЖКГ до 1 квітня.65 

10 жовтня між КМУ та німецьким державним Банком розвитку KfW була підписана кредитна угода на 
150 млн. євро66 під реалізацію проекту «Реконструкція підстанцій у східній частині України». Кредит є 
узгодженим в рамках Меморандуму про спільні наміри Уряду України та Уряду ФРН стосовно 
Незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро на фінансування заходів, 
пов’язаних з відбудовою та розвитком інфраструктури на Сході України.67 Окрім цього, 11 жовтня 
Держсекретар міністерства економіки та енергетики ФРН Матіас Махніг заявив, що Німеччина має 
наміри інвестувати ще 50 млн. євро у модернізацію енергетичної інфраструктури України та 
реалізувати регіональні проекти.68  

13 - 14 жовтня Українська делегація взяла участь у засіданні Постійної групи високого рівня та Ради 
Міністрів Енергетичного Співтовариства. За результатами зустрічей прийнято рішення Ради Міністрів 
щодо внесення до переліку «Проектів взаємного інтересу» (PMI) в тому числі проектe відновлення 
повітряної лінії електропередач 400кВ Мукачево-Велке Капушани. Також у висновках включено 
пропозицію України щодо реалізації проекту "Енергетичний міст Україна-ЄС" за підтримки 
Європейської Комісії та участі країн-членів ЄС.69 

З жовтня 2016 року Україна стала асоційованим членом CERN. Уже з 1 жовтня науково-дослідні 
установи та підприємства України можуть брати участь у тендерах CERN й отримувати замовлення на 
виготовлення високотехнологічного обладнання70. 

В жовтні ДІЯР обговорив з Норвезьким агентством радіаційної безпеки реалізацію проектів 
двостороннього співробітництва між Норвегією та Україною у сфері ядерної та радіаційної безпеки та 
розглянув стан реалізації проектів «Нормативне регулювання України щодо радіаційного захисту в 
урановидобувній промисловості», «Нормативне регулювання України щодо радіаційного захисту у 
медицині», «Розробка загальних положень безпеки поводження з радіоактивними відходами в 
Україні».71 Також, представники ДАЗВ брали участь у нараді «Ядерна безпека в Україні – обмін 
інформацією, аналіз досвіду та управління» та у засіданні наглядової ради для України щодо програм 
ІСЯБ. Вагомим досягненням виконання проектів є розробка технічно безпечної та економічно 
обґрунтованої концепції захоронення РАВ, спрямованої на забезпечення радіологічної безпеки 
працівників та населення, а також запобігання шкідливого впливу на навколишнє середовище. 
Наступним кроком є впровадження та реалізація проектів щодо розробки плану геологічного 
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захоронення РАВ в Україні та проекту технологічного корпусу з переробки РАВ на комплексі «Вектор». 
72 

Ст.339, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС, Ринок вугілля 

В жовтні прийшли перші холоди та розпочато опалювальний сезон. Протягом місяця відбувались гарячі 
дискусії щодо плану та фактичного стану запасу вугілля. На початок опалювального періоду запаси 
вугілля на станціях повинні були становити 2,2 млн. тонн., відповідно до затверджених розрахунків 
МЕВП.73Але по факту, у поточний опалювальний сезон Україна ввійшла з мінімальними запасами 
вугілля, замість необхідного мінімуму у 2-2,5 млн. тонн на 12 жовтня запас становив 1 млн. тонн.74 
Також, згідно з урядовим планом до 1 листопада на складах ТЕС повинно було бути не менше 2,8 млн. 
тонн вугілля.75 Проте, станом на 28 жовтня на складах українських ТЕС було накопичено близько 1,9 
млн. тонн вугілля, що складало 68% від затверджених КМУ.76  

Відставання від плану та дисбаланс з обсягами накопичення вугілля перед усім пов’язують з двома 
причинами. Перша - відставання від плану пов'язане з роботою «Укрзалізниці», яка через брак 
вантажних вагонів не встигає здійснювати перевезення вже законтрактованих партій вугілля.77 І. 
Насалик вже офіційно звернувся до гендиректора "Укрзалізниці" з проханням докласти максимальних 
зусиль щодо забезпечення вантажних перевезень вугілля на склади українських ТЕС. Однак, Міністр не 
виключає, що через проблеми з логістикою з поставками можуть виникнути проблеми.78 Друга 
причина, що спричинила дисбаланс з обсягами накопичення вугілля пов’язана із спрацюванням вугілля 
влітку внаслідок підвищеного навантаження ТЕС під час подовження ремонтів енергоблоків АЕС, 
зокрема пов’язаних з подовженням терміну їх експлуатації. За словами очільника МЕВП, нестача 
вугілля відзначається на недержавних компаніях.79  

Отже, питання накопичення достатньої кількості вугілля на складах ТЕС є ще досить гострим та 
неоднозначним. Уряд намагається врегулювати це питання, проте на нього впливають дуже багато 
факторів, які прямо не залежать від МЕВП. В жовтні було значне відставання від затвердженого графіку 
накопичення запасів вугілля. Проте, на думку глави “Енергетичної асоціації України” В. Котка, така 
ситуація не є катастрофічною, однак такі запаси складно назвати комфортними. Разом з тим, у разі 
сильних морозів можуть виникнути проблеми.80 

Вже зараз, МЕВП закладає в прогнозний баланс палива на 2017 рік потребу у вугіллі для роботи 
теплової генерації України на рівні 24,5 млн. тонн, з яких 9,5 млн. тонн становитиме антрацит, а все 
решта газові марки вугілля. За інформацією директора Департаменту електроенергетичного комплексу 
О. Буславець, МЕВП також розглядає випадки, за яких вугледобувна промисловість України не зможе 
надати озвучені обсяги палива. Тому у міністерстві вивчається можливість імпорту вугілля і 
нарощування можливостей видобутку на державних шахтах за рахунок залучення кредитних коштів.81 

У рамках питання реформування вугільної галузі Заступник Міністра А. Корзун повідомив, що МЕВП був 
підготовлений проект розпорядження КМУ «Деякі питання подальшого функціонування підприємств 
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вугільної промисловості».82 Також, за інформацією з МЕВП, в найближчий час буде презентовано 
проект Програми реформування вугільної галузі за участю керівників підприємств та профспілкових 
лідерів.83 За словами Міністра, на даний момент реструктуризація шахт припинена. Розроблена 
Програма складається з трьох частин. В першій частині були визначені вісім шахт в які будуть 
інвестувати. Вже знайдено кредити, близько 500 млн грн, які будуть вкладатися, щоб видобуток вугілля 
не зменшувався. Друга частина - це ліквідація на яку в бюджеті-2017 закладено 800 млн. грн. Але перед 
ліквідацією буде розроблений план адаптації шахтарів в інші галузі. Третя частина – це так звана 
середня частина шахт. Вони будуть виставлені на приватизацію.84 

25 жовтня говорячи про заплановані реформи у вугільній галузі, міністр наголосив, що будь-які 
реформи неможливі без виплати заробітної плати працівникам. Уже до кінця жовтня гірникам мало 
надійти 199,5 млн грн бюджетних коштів та близько 90 млн коштів від реалізації продукції, якими 
планується погасити до 70% заборгованості за вересень. Наступний транш у сумі понад 200 млн грн. 
планується у листопаді85. Крім того, міністр зазначив, що в бюджеті на 2017 рік передбачено достатньо 
коштів на покриття різниці з собівартості готової товарної вугільної продукції, на підтримку державних 
шахт, на реструктуризацію вугільних підприємств.86 

Не припинялись дискусії щодо формули ціни на вугілля "Роттердам+". Навіть міністр висловив думку, 
що ця система не підходить і не працює в Україні. На його думку, для України підходить формула 
ціноутворення на вугілля, що встановлюється відповідно до котирувань польської біржі, оскільки, по-
перше, вона нам ближче, тому що в ній немає транспорту, по-друге, шахти, що підпорядковані 
міністерству, добувають вугілля тільки газової групи.87Деякі експерти вже навіть подали позов до суду 
щодо завищених тарифів на електроенергію в розрахунки яких застосовувалась формула 
"Роттердам+".88 

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 зобов’язань щодо гармонізації законодавства України із законодавством ЄС, 10 жовтня 
був оприлюднений проект постанови КМУ «Про внесення змін до критеріїв, за якими діяльність з 
використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування», який був 
підготовлений відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної 
енергії».89  

Позитивним практичним зрушення у забезпечені вільного доступу громадян до радіологічної 
інформації стала можливість з 19 жовтня відслідковувати на головній сторінці веб-сайту ДІЯР 
інформацію з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки у зоні спостереження всіх 
АЕС України, яка оприлюднюється в режимі реального часу.90 Також з метою підвищення радіаційної 
безпеки та приведення її до стандартів ЄС, уряд робить кроки для виявлення і обліку радіоактивних 
матеріалів, які за різних причин не були внесені до державної системи обліку. З цією метою, 4 жовтня 
ВРУ декриміналізувала ст. 265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних 
матеріалів, прийнявши в цілому проект Закону № 4612. Даний крок сприятиме добровільній здачі, 

                                                             
82 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245152604&cat_id=35109 
83 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245152628&cat_id=35109 
84 http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/10/20/608470/  
85 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249428522&cat_id=244277212  
86 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245148798&cat_id=35109  
87 http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/10/20/608470/ 
88 http://tsn.ua/groshi/okruzhnogo-adminsudu-kiyeva-viznachit-dolyu-cin-na-elektroenergiyu-dlya-promislovosti-
796924.html  
89 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/337135  
90https://www.facebook.com/171734492888296/photos/a.413769242018152.96129.171734492888296/1199684440
093291/?type=3&theater  

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245152604&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245152628&cat_id=35109
http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/10/20/608470/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249428522&cat_id=244277212
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245148798&cat_id=35109
http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/10/20/608470/
http://tsn.ua/groshi/okruzhnogo-adminsudu-kiyeva-viznachit-dolyu-cin-na-elektroenergiyu-dlya-promislovosti-796924.html
http://tsn.ua/groshi/okruzhnogo-adminsudu-kiyeva-viznachit-dolyu-cin-na-elektroenergiyu-dlya-promislovosti-796924.html
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/337135
https://www.facebook.com/171734492888296/photos/a.413769242018152.96129.171734492888296/1199684440093291/?type=3&theater
https://www.facebook.com/171734492888296/photos/a.413769242018152.96129.171734492888296/1199684440093291/?type=3&theater


Електроенергетика та ядерна безпека 

реєстрації та обстеженню РАВ, включення їх до державної системи обліку і передачі на контрольоване 
зберігання. Наразі в рамках міжнародної технічної допомоги США розпочато підготовку до реалізації 
пілотного проекту «Проведення суспільної кампанії зі збору в населення покинутих радіоактивних 
джерел іонізуючого випромінювання».91 

В рамках вирішення проблеми поводження з ВЯП на АЕС України, 5 жовтня КМУ прийняв 
розпорядження № 721-р «Про вилучення та надання земельних ділянок у постійне користування із 
зміною цільового призначення»92, яким змінив цільове призначення розташованих в Чорнобильській 
зоні земельних ділянок для спорудження ЦСВЯП93 та виділив земельні ділянки загальною площею 45,2 
га під його будівництво.94 17 жовтня відбулась зустріч президента НАЕК «Енергоатом»                  Ю. 
Недашковського та президента американської компанії Holtec International К. Сінгха з метою 
обговорення стану реалізації проекту спорудження ЦСВЯП. Початок активної фази будівельних робіт 
на майданчику ЦСВЯП планується у березні 2017 року, а завантаження першої партії ВЯП до 
контейнерних систем HI-STORM відбудеться наприкінці 2018 року.95Також, 11 жовтня представники 
МЕВП та Австралійського бюро з гарантій та нерозповсюдження підписали додаткову угоду до 
контракту на постачання обладнання для ЦСВЯП. 96 

5-6 жовтня ДІЯР та ДСНС взяли участь у міжнародному тренуванні МАГАТЕ, яке проводилось у рамках 
Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію та Конвенції про допомогу в разі ядерної 
аварії або радіаційної аварійної ситуації. За результатами участі у тренуванні ДІЯР розробить та 
здійснить коригуючі заходи для підвищення рівня аварійної готовності і реагування, а також для 
удосконалення процедур міжвідомчої та міжнародної взаємодії.97 

Протягом жовтня на Запорізькій АЕС (ЗАЕС)98 та Рівненській АЕС 99проходила партнерська перевірка 
експертами ВАО АЕС. ЗАЕС стала першою атомною електростанцією в Україні, де пройшла саме 
проектно-інформована перевірка. Також, 17-21 жовтня у рамках проекту програми міжнародної 
допомоги TACIS комісія ДІЯР здійснила планову інспекційну перевірку на майданчику ВП «Южно-
Українська АЕС». До складу комісії входили експерти ДНТЦ ЯРБ та міжнародної організації 
«Ризикаудит» (Німеччина, Італія, Франція). Результати перевірки будуть викладено у підсумковому 
акті-приписі.100 

6 жовтня енергоблок №2 ЗАЕС підключено до енергомережі на підставі ліцензії, виданої ДІЯРУ щодо 
продовження терміну експлуатації енергоблоку №2 ЗАЕС до 19 лютого 2026 року.101 

Протягом жовтня основними темами для обговорення в атомній енергетиці стали збільшення 
потужності генерації електричної енергії на АЕС та можливості впровадження маневрених режимів на 
енергоблоках АЕС. Прем’єр-міністр В. Гройсман заявив, що одним з пріоритетних завдань для уряду є 
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збільшення потужності генерації електричної енергії на АЕС102, оскільки це є завданням національної 
безпеки.103 Уряд вже зараз докладає зусилля для нарощування потужностей 104.  

Нестабільне постачання та дефіцит вугілля антрацитової групи становить загрозу для стабільного 
функціонування ОЕС в пікові періоди споживання електроенергії. Тому за для розв’язання системних 
проблем ОЕС та з метою економії і компенсації дефіциту вугілля, уряд розглядає питання експлуатації 
АЕС у маневреному режимі. Так, МЕВП вже ініціювало застосування режиму маневрування на атомних 
електростанціях.105 А попереднє керівництво МЕВП внесло до Плану діяльності КМУ пункт про те, що 
АЕС будуть переведені у маневрений режим вже наприкінці 2016-го – початку 2017-го року.106 Це 
рішення викликало гострі дискусії та навіть хвилювання, щодо можливості виникнення «другого 
Чорнобилю», як серед спеціалістів так і рядових громадян, зокрема, щодо коротких строків такого 
переходу та надійності роботи всіх систем.107 Тому в "Енергоатомі" відреагували на плани уряду та 
одразу попередили, що для переходу енергоблоків українських АЕС на маневровий режим роботи 
потрібно буде не менше двох років ретельної підготовки.108Також, президент НАЕК «Енергоатом» Ю. 
Недашковський запевнив, що у разі переходу на новий режим, розвантаження або навантаження 
енергоблоків українських АЕС відбудеться з дотриманням усіх норм і стандартів ядерної та радіаційної 
безпеки, буде супроводжуватись безпековим обґрунтуванням109 та після завершення всіх державних 
експертиз, досліджень і необхідної модернізації блоків. 110 Окрім цього, Ю. Недашковський вважає, що 
питання хоча і є дуже актуальним для Енергоатома, проте воно має бути обґрунтоване не лише з точки 
зору безпеки, а й з економічної доцільності.111 Вже зараз НАЕК «Енергоатом» має намір до 2020 року 
перевести енергоблок №2 Хмельницької АЕС на можливість роботи в маневровому режимі, вартість 
реалізації заходів щодо впровадження даного режиму становить понад 300 млн грн.112 

Тема маневрування АЕС підіймається не вперше урядом України. Але попередні рази ця ідея була 
негативно сприйнята спеціалістами атомної галузі через технологічну специфіку. З одного боку, перехід 
енергоблоків АЕС на роботу в маневреному режимі є світовою практикою113. Однак, маневрування 
атомних блоків є дуже складним з технологічним процесом, через що до нього вдаються мало країн.114 
Це, таким чином, вимагає серйозного та зваженого підходу. 
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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 

5 жовтня відбулась зустріч першого заступника голови Комітету з питань екологічної політики, 
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи А. Диріва, директора 
Департаменту ядерної безпеки ЄБРР В. Новака і представника Чорнобильського фонду «Укриття» та 
Рахунку ядерної безпеки в України О. Славіса з метою обговорення стану реалізації проектів на 
майданчику ЧАЕС щодо перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. В. Новак 
повідомив, що на 29 листопада заплановане насування Арки НБК на об'єкт «Укриття». Проектом 
передбачено, що нова споруда експлуатуватиметься упродовж 100 років. Завершення робіт з 
будівництва СВЯП-2 планується у першому півріччі 2017 р. На березень 2017 р. планують комплексні 
випробування об'єкта, а з вересня  - початок вивільнення палива зі СВЯП-1. В свою чергу, А. Дирів 
запевнив, що Комітет докладе необхідних зусиль, аби у Державному бюджеті на 2017 рік були 
закладені кошти, необхідні для виконання зобов'язань та внесків України до Чорнобильського фонду 
«Укриття» з метою гарантування безпечного та якісного проведення робіт, пов'язаних з будівництвом 
НБК та нового сховища відходів.115 

19 жовтня КМУ ухвалив рішення про виділення 93 577,4 тис. грн. додаткових асигнувань на 2016 р. за 
бюджетною програмою КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і 
безумовного (обов’язкового) відселення».116 

 

 

                                                             
115 http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/pro-obgovorennya-stanu-realizatsiji-mizhnarodnikh-proektiv-na-
majdanchiku-chaes-ta-pitan-pov-yazanikh-iz-zakonodavchim-zabezpechennyam-bezpechnoji-ekspluatatsiji-yadernikh-
ob-ektiv.html  
116 http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/ostap-semerak-uryad-vidiliv-dodatkovikh-93-6-miljona-griven-na-

virishennya-potochnikh-problem-u-zoni-vidchuzhennya.html     
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

У перший місяць опалювального сезону в Україні тема енергоефективності пішла на другий план. Не 
зважаючи на заявлений «День енергоефективності» у Верховній Раді, з трьох принципово важливих 
законів, що були на порядку денному голосування, депутати схвалили у першому читанні лише 
один. Ще гірше складається ситуація з фінансуванням наявних програм – в оприлюдненому проекті 
Держбюджету на наступний рік не передбачені кошти на продовження урядової програми, відомої 
як «теплі» кредити. На фінансування діяльності Фонду енергоефективності передбачено лише 800 
млн грн. Зважаючи на недостатнє фінансування, статус відповідного законопроекту, що навіть не 
зареєстрований у Верховній Раді, та не розробленість механізмів діяльності Фонду 
енергоефективності, його запуск, оптимістично заявлений Мінрегіоном на квітень 2017 року, є 
очевидно нереалістичним. Одночасно держава приділяє значну увагу та ресурси соціальним 
програмам підтримки (проект Держбюджету передбачає приблизно 51 млрд грн пільг та субсидій 
на комунальні послуги), але продовжує зволікати із удосконаленням цієї діяльності, натомість 
дивуючи раптовими кроками. Зокрема, зобов’язання України з монетизації субсидій залишається 
на етапі вибору концепції, натомість Уряд несподівано дозволив споживачам – не субсидіантам 
розстрочку оплати за комунальні платежі протягом наступних періодів. 

 

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» готується до подання до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи. 
Відповідно до регламентних вимог, після проведення правової експертизи зазначений проект буде 
надіслано до Кабінету Міністрів України для його прийняття.  

Облік (Стаття 9) 

Депутатський законопроект «Про комерційний облік комунальних послуг» (реєстр. №4901 від 
06.07.2016 року) 18 жовтня 2016 року під час проведення Дня енергоефективності у Верховній Раді 

України було прийнято в першому читанні. У законопроекті пропонується визначити засади 

забезпечення комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, 

централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів 

таких послуг. 

Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20) 

18 жовтня 2016 року відбувся форум «Енергонезалежність. Створення Фонду Енергоефективності» за 

участі Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України Геннадія Зубка, помічника Генерального секретаря ООН, 

директора Регіонального бюро Програми розвитку ООН (ПРООН) для Європи і СНД Джихан Султаноглу, 

а також урядовців, народних депутатів, представників міжнародних фінансових організацій, донорів, 

дипломатичного середовища та експертів. Під час заходу Геннадій Зубко презентував законопроект 

«Про Фонд енергоефективності» та необхідні кроки для просування реформи енергоефективності в 

Україні. Г. Зубко зазначив, що перший кредит Фонду енергоефективності буде виданий вже у квітні 

2017 року. Однак, зазначений термін видається досить сумнівним, адже на сьогодні лише розпочався 

процес погодження законопроекту із заінтересованими органами виконавчої влади. Крім того, 

законопроект передбачає розроблення низки підзаконних актів, спрямованих на реалізацію Закону, 

що теж потребує певного часу.117 

                                                             
117 http://www.minregion.gov.ua/press/video-press/forum-energonezalezhnist-stvorennya-fondu-energoefektivnosti/  
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

Державна політика з питань енергозбереження та енергоефективності є досить непослідовною. 

Політики заявляють про необхідність зменшити споживання теплової енергії населенням, однак не 

створюють законодавчих передумов таких заходів. Діюча Програма «теплі» кредити закінчується у 

2016 році, видатки у проекті Державного бюджету на 2017 рік відсутні, що призведе до ситуації, коли 

політики закликають економити і водночас позбавляють права громадян скористатися державною 

підтримкою щодо проведення заходів з енергозбереження. 

Наразі, проект відповідної постанови уряду щодо продовження Програми «теплих» кредитів на 2017 

рік перебуває на стадії погодження з центральними органами виконавчої влади. Однак продовження 

Програми у зазначеному проекті передбачає відшкодування державою тіла кредиту лише для ОСББ у 

розмірі 33,2 млн. грн. 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

Розгляд урядового законопроекту «Про енергетичну ефективність будівель» (реєстр. № 4941 від 

11.07.2016) був запланований 18 жовтня 2016 року під час Дня енергоефективності у Верховній Раді 

України, однак розглянутий не був. Очікування щодо прийняття у першому читанні законопроекту 

виявилися марними. Наразі, за попередньою інформацією, законопроект буде винесено на розгляд 

Верховної Ради України 3 листопада 2016 року. 

Більш результативним був Парламент при розгляді змін до Закону № 327-VIII від 09.04.2015 «Про 

запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», що є базовим для 

енергосервісу у бюджетних установах. Зміни, прийняті 4 жовтня у першому читанні, не тільки 

приводять систему закупівлі енергосервісу у відповідність до загального режиму здійснення 

бюджетних закупівель через систему PROZORRO, але й удосконалюють її в багатьох аспектах, 

відповідно до результатів публічного обговорення із учасниками ринку, що проводилися відповідним 

Комітетом ЖКГ ВРУ, а також народним депутатом О. Рябчиним. 

 

Соціальні питання 

В кінці жовтня за ініціативи, в тому числі, голови НКРЕКП Дмитра Вовка, Кабінет Міністрів України вніс 

зміни до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення, за якими споживачам комунальних послуг (крім отримувачів субсидій) дозволяється 

протягом опалювального сезону оплачувати лише 50% від фактичних рахунків, розбиваючи решту на 

період до наступного опалювального сезону. Супутніми нормативними актами Уряд переклав 

відповідну заборгованість підприємств ТКЕ на НАК «Нафтогаз України» як найбільшого постачальника 

та виробника природного газу.118 Поки що рішення Кабміну є у великій мірі несподіванкою, але 

експертне середовище вже зазначає, що при його реалізації протягом опалювального сезону у НАК 

«Нафтогаз України» можуть виникнути додаткові витрати і касові розриви, покривати які знову 

очікувано доведеться за рахунок державного бюджету. Такі кроки можуть нівелювати усі позитивні 

результати підняття тарифів на тепло для населення, зробивши розрахунки менш прозорими, а 

відносини у секторі – менш ринковими. 

Київська міськдержадміністрація за підтримки Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в 
Україні» та Держенергоефективності створила «гарячу» лінію з питань енергоефективності. Фахівці 
консультуватимуть населення у питаннях раціоналізації споживання енергетичних ресурсів, створення 
ОСББ, впровадження заходів з підвищення енергоефективності. 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 

Верховна Рада України прийняла три євроінтеграційні закони – про оцінку впливу на довкілля, про 
стратегічну екологічну оцінку, про басейновий принцип управління водними ресурсами. Проте два 
перших закони, прийнятих на впровадження горизонтального екологічного законодавства в Україні, 
були заветовані Президентом України. Зауваження Президента є досить загальними, тому для 
ефективного їх врахування необхідно провести консультації з зацікавленими сторонами, належним 
чином доопрацювати законопроекти та якомога швидше розглянути у парламенті.  

Прийнята Верховною Радою України 4 жовтня 2016 року у першому читанні низка законопроектів 
щодо охорони флори і фауни та окремих аспектів природно-заповідного фонду у випадку їх 
застосування на практиці може мати позитивний вплив на охорону диких птахів, проте повної 
імплементації Директиви про захист диких птахів не забезпечить.  

Розпочата Міністерством екології та природних ресурсів реформа державного контролю у сфері 
довкілля тісно поєднується із впровадженням ефективної системи моніторингу, проте на початковій 
стадії планування реформи важко сказати, чи враховуватиме вона основні вимоги відповідного 
європейського екологічного законодавства.  

Що стосується альтернативної енергетики, то, незважаючи на офіційні заяви про її підтримку та 
необхідність досягти до 2020 року досягти амбітних цілей відповідно до Національного плану дій 
щодо розвитку відновлювальної енергетики, політика уряду свідчить про підтримку інших видів 
генерації, а повільність всього процесу − про те, що виконання Нацплану може бути зірвано. 

 

Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє 
середовище (кодифікація) (Стаття 363 УА): 

4 жовтня 2016 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому Закон України про 

оцінку впливу на довкілля (№2009а-д).119 За відповідне рішення проголосувало 259 народних 

депутатів.  

Тим не менше, 28 жовтня Президент наклав вето на проект закону та відповідно до частини другої 

статті 94 Конституції України повернув його у Верховну Раду на доопрацювання зі своїми пропозиціями. 

В Пропозиціях, серед іншого, зазначено “Підтримуючи в цілому необхідність удосконалення 

законодавчого регулювання здійснення оцінки впливу господарської діяльності на довкілля відповідно 

до міжнародних зобов’язань України, забезпечення врахування пропозицій громадськості під час 

прийняття відповідних рішень, не можу погодитися із пропонованим Законом способом досягнення 

визначеної мети”. 

Пропозиції Президента викладені досить загально і стосуються, головним чином, необхідності 
проведення оцінки “для окремих видів господарської діяльності, спрямованих на забезпечення потреб 
національної безпеки та оборони, діяльності у зоні відчуження…, а також потреби у невідкладній 
реалізації масштабних … інфраструктурних проектів, у тому числі у сфері будівництва”. Також увага 
звертається на можливі корупційні ризики, зокрема, через те, що Законом не встановлюється 
вичерпний перелік підстав для відмови видачі рішення з оцінки впливу на довкілля та критерії 
визначення екологічних умов у такому рішенні. Звертає Президент увагу і на недовершеність 
механізмів розгляду, узагальнення та врахування пропозицій громадськості. Вказується також на 
недостатню чіткість та зрозумілість певних положень, що не відповідає принципу юридичної 
визначеності. 

 

Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище 

4 жовтня 2016 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому Закон України про 

стратегічну екологічну оцінку №3259).120 За відповідне рішення проголосував 231 депутат.  

                                                             
119 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58257  
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Тим не менше, 28 жовтня Президент наклав вето на проект закону та відповідно до частини другої 
статті 94 Конституції України повернув його у Верховну Раду на доопрацювання зі своїми пропозиціями. 
Пропозиції Президента є досить загальними. Серед іншого, Пропозиції вказують на те, що закон не 
визначає чітких критеріїв віднесення документів державного планування до таких, що не потребують 
проведення стратегічної екологічної оцінки для їх затвердження, а також не містить дієвих механізмів 
врахування у документах державного планування зауважень і пропозицій громадськості. У 
Пропозиціях також йдеться про те, що “більшість положень Закону є декларативними, нечіткими, 
внутрішньо суперечливими та неповною мірою узгоджуються з іншими законодавчими актами, що не 
сприятиме ефективній реалізації державної політики щодо стратегічної екологічної оцінки”. 

 

Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (Стаття 363 

Угоди про асоціацію): 

13 жовтня 2016 року Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак представив  
політичну пропозицію проекту Концепцію реформування системи природоохоронного контролю, 
якою передбачено ліквідацію Держекоінспекції та створення нового природоохоронного органу.121 
Міністр тісно пов’язує питання реформування системи контролю з впровадженням ефективного 
моніторингу викидів і скидів. «Ми хочемо мати загальнодоступний, достовірний і повний моніторинг 
екологічної ситуації в Україні.  Підприємства, які насправді є найбільшими забруднювачами довкілля, 
повинні в обов’язковому порядку мати автоматичну систему моніторингу викидів та скидів. Результати 
моніторингу має бути доступним для кожного мешканця України чи туриста з іншої країни. Нинішні 
технології і, зокрема, Інтернет дозволяють це зробити якісно і швидко. Втручання людини у таку 
систему має бути мінімізованим», - зазначив Остап Семерак.122 

 

Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2) (Стаття 363 Угоди про асоціацію)  

У “День довкілля” (4 жовтня 2016 року) в Верховній Раді України депутати прийняли в першому читанні 

низку законопроектів, що стосуються різних питань охорони флори і фауни та природно-заповідного 

фонду, зокрема: 

- проект Закону про внесення змін до Закону України “Про природно-заповідний фонд 

України” (щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища” 

(№4551).123 Головною метою прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону 

України "Про природно-заповідний фонд України" є врегулювання питання передачі 

повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі 

охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській та Севастопольській 

міським державним адміністраціям.  

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення 

охорони екомережі) (№1769).124 Законопроект спрямовано на розвиток екологічної мережі та 

покращення її охорони. Законопроектом пропонується внести низку змін до законів України 

«Про екологічну мережу України», «Про мисливське господарство та полювання» та «Про 

природно-заповідний фонд України», які визначають, зокрема, повноваження місцевих органів 

виконавчої влади щодо визначення правових засад і функціонування  територій та об’єктів 

                                                             
121 http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5360-ostap-semerak-prezentuvav-kontseptsiiu-reformuvannia-

systemy-pryrodookhoronnoho-kontroliu  

122 http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5363-ostap-semerak-systema-monitorynhu-maie-fiksuvaty-ta-
poperedzhaty-ekolohichni-pravoporushennia  
123 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58936  
124 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53595  
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природно-заповідного фонду, спеціального використання природних ресурсів у їх межах, 

уточнюють порядок створення чи оголошення таких територій та об’єктів. 

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання 

конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в 

Європі (№2023).125 Завданнями законопроекту є захист середовищ існування рідкісних видів, 

занесених до Бернської конвенції, перш за все місць існування у лісах, а також на територіях 

державних природних заповідників; посилення заходів з охорони дельфіна-афаліни, ведмедя 

бурого, кажанів, чорного лелеки, скопи; заборона на застосування невибіркових засобів 

добування тварин – капканів; посилення боротьби з браконьєрством. 

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони 

фауни та флори згідно міжнародних угод) (№3445).126 Метою прийняття Закону є посилення 

охорони фауни згідно з нормами міжнародних екологічних угод. Серед іншого, на виконання 

Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів пропонується 

внести доповнення до ст.20 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», яке 

забороняє полювання з застосуванням свинцевого шроту на всіх поясах особливого режиму 

зони санітарної охорони джерел питної води (полювання із застосуванням металевого шроту 

дозволяється). Законопроектом також передбачено заборонити використання газу, отрути для 

диких тварин, знищенню природних місць мешкання диких тварин (як того вимагає Бернська 

конвенція) у законах «Про тваринний світ» та «Про захист тварин від жорстокого поводження. 

Законопроектом вносяться відповідні доповнення у ст. 20 Закону «Про мисливське 

господарство і полювання» і у ст. 52-1 Закону «Про тваринний світ» щодо заборони 

використання пасток, холодної метальної зброї і таке інше. 

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації 
європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин) 
(№2604).127 Метою прийняття Закону є імплементація європейських екологічних норм про 
охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин. Завданнями є захист від знищення 
середовища перебування (зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесених до 
Червоної книги України. 

 

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) 
(Стаття 363 Угоди про асоціацію) 

4 жовтня 2016 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України  «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з 

одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування)» 

(№3323).128 Законопроектом пропонується спростити процедуру видачі дозволів на спеціальне 

водокористування, зокрема, надати повноваження щодо видачі дозволів на спеціальне 

водокористування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

розвитку водного господарства (Державному агентству водних ресурсів України), позбавивши таких 

повноважень обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, а також Раду міністрів 

Автономної республіки Крим; не відносити до спеціального водокористування водокористувачів, які 

забирають та використовують менше 5 кубічних метрів води на добу, крім тієї, що використовується 

для виробництва напоїв та фасованої води; скоротити та визначити вичерпний перелік документів, які 

подаються водокористувачем для оформлення права спеціального водокористування; встановити 
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вичерпні підстави для припинення права спеціального водокористування та визначити порядок 

припинення такого права. 

 

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) 

Незважаючи на необхідність досягнення частки енергії в 11%, виробленої з відновлюваних джерел 

енергії, до 2020 року, цей процес відбувається вкрай повільно. Відповідно до аналітичної записки, 

презентованої під час VIII Міжнародного форуму та виставки сталої енергетики SEF-2016, в I півріччі 

2016 року в Україні були побудовані лише 14 нових об'єктів відновлюваної енергетики загальною 

потужністю трохи менше 39 МВт129. За цей період у «зелені» проекти було інвестовано лише 42 млн 

євро. Варто зазначити, що головний внесок у розвиток галузі зробили компанії сонячної енергетики, 

які побудували у січні-червні цього року 12 нових електростанцій загальною потужністю 37 МВт. Нові 

об'єкти вітрової енергетики та малої гідроенергетики у I півріччі 2016 року не будувались.  

Позитивним сигналом є те, що, незважаючи на недосконалість законодавчої бази та політичну 

нестабільність, інвестори все одно виявляють зацікавленість до «зелених» проектів в Україні. Зокрема, 

за даними звіту SEF 2016 KYIV, до кінця року українські та зарубіжні девелопери планують звести в 

Україні 34 нових сонячних електростанції загальною потужністю понад 120 МВт. 11 інвестиційних 

проектів в сегментах біомаси та вітроенергетики наразі розглядаються закордонними інвесторами130. 

Зокрема, про свій інтерес до ринку біомаси заявили інвестори з Китаю та Південної Кореї. 

У жовтні учасники круглого столу «ВДЕ та енергозбереження в новій Енергетичній стратегії України − 
імітація змін або основа для реформи енергетичного сектору?» підписали Меморандум131 з метою 
досягнення до 2035 року скорочення споживання енергії на 25%, частки ВДЕ в кінцевому 
енергоспоживанні на рівні 25% і зменшення викидів парникових газів на 35% (від рівня 1990 року).  
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130 http://ua-energy.org/post/63173 
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Нафта 

Активність уряду з виконання зобов’язань України в аналізованому напрямі залишається низькою. 
Попри формування низки робочих груп, що мали розробити докладні інструкції з вирішення 
наявних проблем, жодне з пріоритетних для нафтової сфери завдань 2015-2016 років не виконане. 
Це підтверджує черговий звіт секретаріату Європейського Енергетичного співтовариства. У ньому 
зазначено, що пріоритетним для України має стати визначення моделі й затвердження плану дій зі 
створення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів, а також прийняття нормативних актів, 
необхідних для їх формування та розроблення системи управління ними. 

Попри зрозумілі цілі, розроблені плани й наявність підтримки з боку європейських партнерів, 
недостатньо ефективна робота уряду, реорганізація та ймовірна зміна керівництва органів влади, 
відповідальних за імплементацію зобов’язань України в нафтовій сфері, скоріше за все, призведуть 
до невиконання завдань 2016 року в установлені раніше строки. 

 

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 нафтопродуктів132, а Верховна Рада України – ухвалити акт в цілому в грудні 2016 року. 
Проте за станом на 1 листопада 2016 року інформації про перебіг підготовки цього документа не 
оприлюднено. Досі не ухвалено й акт Кабінету Міністрів щодо вибраної Україною моделі запасів 
(завдання 1.1.1, термін виконання – грудень 2015 року). 

3 жовтня 2016 року голова Держрезерву України Вадим Мосійчук повідомив про свою зустріч із 
директором секретаріату Європейського Енергетичного співтовариства Янезом Копачем, на якій було 
наголошено на необхідності надання українськими партнерами «оновленої Дорожньої карти» зі 
створення запасів нафти й нафтопродуктів. За словами Вадима Мосійчука, експерти Європейського 
Енергетичного співтовариства прийняли запрошення відвідати нашу країну, і він чекає на них «вже в 
листопаді»133. Показово, що 30 вересня 2016 року голова Держрезерву стверджував, що очікує 
згаданих експертів «уже в жовтні»134. 

У Держрезерві України стверджують, що з 2 млн т нафтового еквіваленту запасів, які необхідно 
сформувати, «Держрезерв може забезпечити зберігання близько 1 млн т», для чого ним передбачено 
створити державне підприємство «Нафторезерв»135. Проте невідомо, коли і ким проведено 
інвентаризацію наявних потужностей. З огляду на це, інформація про наявність у Держрезерву 
можливості для зберігання 1 млн т нафтопродуктів є бездоказовою. 

Спірним є також твердження про необхідність «поетапного підвищення акцизу на нафтопродукти 
(щорічно в середньому на 35...42 копійок за літр нафтопродукту протягом 2017-2022 років і на 8 копійок 
за літр у 2023 році)». Це суперечить попереднім висновкам робочої групи при Держрезерві, 
представники якої стверджували, що затрати, необхідні для створення запасів, не будуть перекладені 
на кінцевих споживачів136. 

За інформацією Держрезерву, у 2017 році має «стартувати план накопичення екстрених резервів нафти 
та нафтопродуктів». Згідно з оприлюдненим планом, у 2017 році Держрезерв планує придбати 103 тис. 
т дизельного палива, 51 тис. т автомобільного бензину і 580 тис. т сирої нафти137. Проте на їхню 
закупівлю потрібно щонайменше 8,8 млрд грн, тоді як у проекті Державного бюджету України на 2017 

                                                             
132 http://www.kmu.gov.ua/document/248091904/Dir_2009_119.pdf  
133 http://www.gosrezerv.gov.ua/reserv/control/uk/publish/article?art_id=167729&cat_id=45334  
134 http://www.gosrezerv.gov.ua/reserv/control/uk/publish/article?art_id=167641&cat_id=45334  
135 http://www.gosrezerv.gov.ua/reserv/control/uk/publish/article?art_id=167780&cat_id=158724  
136 http://www.unn.com.ua/uk/news/1578792-vid-efektivnosti-modeli-formuvannya-naftorezervu-zalezhatimut-i-
tsini-na-palne-ekspert  
137 http://www.gosrezerv.gov.ua/reserv/control/uk/publish/article?art_id=167629&cat_id=45334  
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рік (додаток 3) на накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву 
передбачено лише 0,2 млрд грн138.  

З огляду на це, в датованому 1 вересня 2016 року звіті секретаріату Європейського Енергетичного 
співтовариства зазначено, що в Україні «відсутній прогрес» у створенні запасів, і «жодне з пріоритетних 
завдань минулого року не виконано, будучи відкладеним на невизначений термін»139. 

Низка питань, що виникла до голови Державного резерву України, у тому числі стосовно імплементації 
Директиви 2009/119/ЄС, змусила голову Національного агентства України з питань державної служби 
ухвалити 27 вересня 2016 року наказ № 198 «Про створення комісії з проведення службового 
розслідування за фактами неналежного виконання посадових обов’язків Головою Державного 
агентства резерву України Мосійчуком В.А.». 

 

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 

10 жовтня 2016 року на погодження до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
надійшов розроблений Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України 
законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери 
виробництва рідких біологічних видів палива»140. Ним передбачено обов’язкове додавання біоетанолу 
й біодизелю в нафтопродукти, що реалізуються на митній території України, та запровадження 
адміністративної відповідальності за невиконання цієї вимоги.  

Хоча розробники законопроекту стверджують, що такі кроки спрямовані на імплементацію Директиви 
2009/28/ЄС, у державах-членах ЄС усім споживачам гарантовано збереження постачань традиційних 
нафтопродуктів для неадаптованих транспортних засобів. Тоді як примусове, під страхом покарання, 
додавання біокомпонентів дискримінує не лише учасників ринку, але й 60 % українських 
автомобілістів, транспортні засоби яких не адаптовані до використання сумішевого палива. До того ж 
вимоги законопроекту суперечать статті 18-3 Господарського кодексу України, яка забороняє органам 
державної влади «вчиняти дії, що усувають конкуренцію або необґрунтовано сприяють окремим 
конкурентам у підприємницькій діяльності», та підпадають під дію статті 166-3 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, оскільки встановлюють обмеження на «виробництво певних видів 
товарів з метою обмеження конкуренції»; обмежують «права підприємців на придбання і реалізацію 
товарів»; встановлюють «заборони або обмеження щодо окремих підприємців або груп 
підприємців»141. 

 

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), Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості зобов’язувалося з грудня 2015 року надавати звіти щодо функціонування в 
Україні системи моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів142. Проте, за станом на 01 листопада 
2016 року жодного документа поширено не було. При цьому після ліквідації Державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА», головного 

                                                             
138 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60032  
139 https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4332394/3D790302C9FD5024E053C92FA8C0D492.pdf  
140 http://saee.gov.ua/sites/default/files/Draft_BE.doc  
141 http://oilreview.kiev.ua/2016/10/24/lobbiruya-interesy-budushhix-vladelcev-ukrspirta-gaee-soznatelno-
obmanyvaet-rukovodstvo-strany/  
142 http://www.kmu.gov.ua/document/248091869/Dir_98_70.pdf  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60032
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4332394/3D790302C9FD5024E053C92FA8C0D492.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4332394/3D790302C9FD5024E053C92FA8C0D492.pdf
http://saee.gov.ua/sites/default/files/Draft_BE.doc
http://oilreview.kiev.ua/2016/10/24/lobbiruya-interesy-budushhix-vladelcev-ukrspirta-gaee-soznatelno-obmanyvaet-rukovodstvo-strany/
http://oilreview.kiev.ua/2016/10/24/lobbiruya-interesy-budushhix-vladelcev-ukrspirta-gaee-soznatelno-obmanyvaet-rukovodstvo-strany/
http://www.kmu.gov.ua/document/248091869/Dir_98_70.pdf


Нафта 

виконавця усіх передбачених планом завдань, подальші роботи з імплементації Директиви 98/70/ЄС в 
Україні фактично зупинені.  

Певний оптимізм у цьому питанні викликає лише підписання суб’єктами господарювання, що 
провадять свою діяльність на ринку нафтопродуктів, Правил професійної етики у конкуренції щодо 
чесності та прозорості роздрібного ринку пального в Україні143. Ними, зокрема, передбачено 
добровільне створення цими компаніями недержавної системи моніторингу якості й безпечності 
нафтопродуктів. 

Погодивши згаданий документ, Антимонопольний комітет України звернувся до Кабінету Міністрів 
України з листом від 28 жовтня 2016 року № 128-08.4/01-11469, в якому наголосив на необхідності 
виконання «Плану заходів із застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних 
бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 серпня 2013 року № 927 (у тому числі шляхом розроблення та ухвалення відповідних 
нормативно-правових актів)» (пункт 3.3)144. 

 

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 надра145. 21 жовтня 2016 року Державна служба геології та надр України 
інформувала, що «працює» над цим документом146. Проте згадана в цьому повідомленні реалізація 
проекту TAIEX, в рамках якого «до України завітають експерти європейських країн, які вже мають 
позитивний досвід імплементування подібних директив», запланована лише на січень 2017 року. З 
огляду на це, можна прогнозувати, що завдання 1.1.1 Плану імплементації в установлений строк 
виконано не буде. 

 

Стаття 337 Угоди про асоціацію в частині інформування і захисту споживачів від нечесних методів 
ціноутворення, а також доступу до нафтопродуктів, зокрема скрапленого нафтового газу, для 
споживачів, зокрема найбільш вразливих верств населення 

27 жовтня 2016 року Антимонопольний комітет України погодив Правила професійної етики у 
конкуренції щодо чесності та прозорості роздрібного ринку пального в Україні147. Цими правилами 
передбачено, зокрема створення «механізму інформування споживачів щодо фактичних роздрібних 
цін реалізації палива та факторів, які впливають на них, а також повних, точних, правдивих відомостей 
щодо позначення автомобільних бензинів (у тому числі символів екологічного класу та визначення 
вмісту біоетанолу) та дизельного пального (у тому числі літерного позначення кліматичного періоду, 
символів екологічного класу та вмісту метилових/етилових естерів жирних кислот)» (пункт І.6). 

28 жовтня 2016 року Антимонопольний комітет України звернувся до Кабінету Міністрів України з 
листом № 128-08.4/01-11469, в якому, зокрема, закликав вжити заходів щодо «запровадження 
регулярних перевірок якості пального» (пункт 3.2) і «посилення контролю законності встановлення 
газових модулів» (пункт 3.4)148. 

 

 

                                                             
143 http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=130996&schema=main  
144 http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=130997&schema=main  
145 http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf  
146 http://www.geo.gov.ua/novyna/derzhgeonadra-pracyuye-nad-novoyu-redakciyeyu-kodeksu-pro-nadra-ukrayiny  
147 www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/130989  
148 http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=130997&schema=main  
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Стаття 338 Угоди про асоціацію в частині продовження та активізації співробітництва у сфері 
енергетики 

На виконання пункту «а» статті 338 щодо удосконалення статистичної облікової системи, 17 жовтня 
2016 року Державна служба геології та надр України підписала меморандум про співпрацю з 
Департаментом природних ресурсів Канади. Метою співпраці є створення до кінця 2017 року веб-
сервісів для геологічних карт України. 

На виконання пункту «с» статті 338 щодо створення нової енергетичної інфраструктури, яка 
становитиме спільний інтерес, 28-29 вересня 2016 року на Восьмому нафтовому форумі, що відбувся в 
Белграді, представлено проект «Броди – Адамово». На думку розробників, його реалізація «зіграє 
стратегічну роль у диверсифікації джерел та шляхів постачання нафти до України і подальшому транзиті 
до споживачів з країн ЄС»149. Проте, попри наявність нафтопроводу «Броди – Адамово» в переліку 
Проектів спільного інтересу, європейські експерти скептично оцінюють можливості його реалізації не 
лише зараз, але й у 2013 році150. 
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Бізнес-клімат 

Результатом роботи Верховної Ради України стало прийняття низки законопроектів щодо галузей 
виконання Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію – стосовно питань закупівель 
енергосервісу, оцінки впливу на довкілля, ринку газу в частині узгодження з іншими Законами та 
деталізації умов роботи. Відповідні законотворчі акти описані в тематиних підрозділах даного звіту. 
Вони також мають компоненти, які впливають на бізнес-клімат, в тому числі питання прозорості, 
логіки процесів тощо.  

Також серед позитивних зрушень стало прийняття Урядом Концепції Просування інтересів України 
у світі . Мета – створити позитивний імідж країни, щоб залучати нових гравців на українські ринки. 
Планується регулярно повідомляти медійними шляхами про наявні можливості та пропозиції для 
інвестування, що в цілому матиме позитивний вплив для бізнес-клімату в країні. Поки що Концепція 
має загальні положення і не передбачає конкретного плану дій по секторам, але передбачено 
розробку деталізованого плану.  

 

Стаття 29 УА про скасування мит, зборів та інших платежів 

ВРУ прийняла в першому читанні  проект Закону №2554а-д про внесення змін до розділу "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом 

стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки151. Ці зміни 

спрямовані на збільшення інвестиційної привабливості індустріальних парків завдяки скасуванню 

мита. Зокрема, зміни стосуються скасування мит на енергетичні товари, що визначаються Угодою про 

Асоціацію. 

Статті 97-102 УА про тимчасову присутність фізичних осіб для цілей економічної діяльності 

ВРУ прийнято в першому читанні проект Закону № 4541152, про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо зменшення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо скасування 

реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін в правила працевлаштування та тимчасового 

проживання іноземців). Метою даного законопроекту є скасування реєстрації  іноземних інвестицій, 

спрощення процедури видачі дозволів на застосування праці іноземців та посвідок на тимчасове 

проживання в Україні. 

Стаття 255 УА в частині роз’яснення принципів визначення штрафних санкцій 

Шостий раз вносився у порядок денний Верховної Ради України для голосування у другому читанні 

законопроект № 2431 про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції153. 

Зміни стосуються штрафів за порушення компаніями відповідного закону. Також встановлюється, що 

Антимонопольний комітет України повинен розраховувати розмір штрафу за методикою, що 

враховуватиме характер вчиненого порушення, його тривалість, повторність вчинення порушення, 

рівень шкоди для конкуренції, завданий порушенням, обставини, за яких було вчинено порушення, 

реальний фінансовий стан порушника та вплив застосування штрафу на конкурентоспроможність і 

умови конкуренції на ринку. 

Статті 262-267 УА про державну допомогу  

Прийнято в першому читанні Проект Закону № 5105 про внесення змін до Закону України «Про 

інвестиційну діяльність»154 щодо державних інвестиційних проектів. Прийняття даного законопроекту 

приведе у відповідність положення Закон України «Про інвестиційну діяльність» із Законом України 

                                                             
151 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2555%E0-%E4&skl=9  
152 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58915  
153 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2431&skl=9  
 
154 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5105&skl=9        
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«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів». 

Законопроектом розмежовуються такі поняття як «державне інвестування» та «державна підтримка». 

Удосконалюється механізм державної підтримки інвестиційних проектів за рахунок децентралізації 

прийняття рішень, спрощення процедури отримання державної підтримки, внесення проектів, яким 

надано державну підтримку до Державного Реєстру, це забезпечить моніторинг інвестиційних 

проектів, які реалізуються із залученням коштів державного бюджету тощо. 

Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу 
 
НКРЕКП оприлюднила для публічного обговорення (до 22 листопада 2016 року) постанову про 
внесення змін до Кодексу газорозподільних систем та Типового договору транспортування природного 
газу155. Комісія має намір зменшити витрати компаній на транспортування видобутого газу, 
зменшивши коефіцієнти, які додатково у вартість нараховує оператор ГТС через невідповідність газу 
існуючим стандартам якості (щодо параметрів температури точки роси за вологою та вуглеводнями). 
 
Для узгодження Закону України «Про ринок природного газу» зареєстрований законопроект № 5289, 
що передбачає внесення ряду корективів у вже діюче законодавство156. Зокрема, пропоновані зміни 
узгодження норм поширюються на  ЗУ «Про трубопровідний транспорт» у частині експлуатації 
газотранспортних та газорозподільних систем, на ЗУ «Про угоди про розподіл продукції»  щодо 
укладення та виконання угод про розподіл газу, на ЗУ «Про природні монополії» щодо притягнення до 
відповідальності компаній регулятором та інші. 
 
Зареєстровано проект Закону № 5290157, що вносить зміни до ЗУ «Про ринок природного газу». Крім 
змін щодо пріоритету постачання природного газу населенню (стаття 3 пункт 11), також пропонується 
компаніям здійснювати постачання за ціною, яка складається з витрат на виробництво, витрат на 
приведення продукту (газу) до відповідних стандартів якості та витрат на транспортування до кінцевого 
споживача (статті 12 та 15).  
 
Директива 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії 
 
На виконання директиви НКРЕКП прийняла Постанову № 1841 про стандарти якості з 

електропостачання158. Встановлені терміни надання типових послуг з електропостачання, таких як 

підключення до електромережі, встановлення облікових приладів, тощо. У разі недотримання 

визначених термінів, компанії сплачуватимуть компенсацію споживачам: залежно від типу послуги 

розмір компенсації 50-200 грн з 1 січня 2017 року та 100-400 грн після 1 січня 2018 року. Постанова 

направлена у Мін’юст та вступить в дію після офіційного оприлюднення.  

Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє 
середовище (кодифікація) 
 
Прийнято у другому читанні та передано на підпис Президенту проект Закону №2009а-д про оцінку 
впливу на довкілля159 (далі – ОВД). Законом визначений перелік інформації, яку має надати компанія, 
та процедуру оцінки впливу уповноваженим органом (статті 5 та 6). Дія закону поширюється на 
компанії, що планують реалізовувати такі проекти (стаття 3, пункт 2 та 3) як: 

- будівництво нафто- та газопереробних заводів;  
- будівництво ТЕС, ТЕЦ та інші потужності ≥50 МВт для виробництва електроенергії, пари і гарячої 

води тепловою;  

                                                             
155 http://www.nerc.gov.ua/?news=5474  
156 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60296  
157 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60298  
158 http://www.nerc.gov.ua/?news=5467  
159 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2009%E0-%E4&skl=9  
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- будівництво та виведення з експлуатації АЕС;  
- будівництво ГЕС та ГАЕС (незалежно від потужності);  
- будівництво вітропарків з ≥2 вітрогенераторів вистою ≥50 м;  
- видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі та інших корисних 

копалин;  
- будівництво трубопроводів діаметром ≥800 мм і довжиною ≥40 км для транспортування газу 

та нафти;  
- будівництво потужностей місткістю ≥200 тис. т для зберігання нафти та нафтохімічної продукції;  
- будівництво ліній електропередачі напругою ≥220 кВ і довжиною ≥15 км. 

У разі недотримання компаніями вимог щодо ОВД, їх діяльність буде повністю заборонена або 
обмежена (стаття 16), та передбачені відповідні штрафні санкції.  
 
31 жовтня Президент П. Порошенко ветував цей закон і надав Верховній Раді свої зауваження. На його 
думку, такі види діяльності, як реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт об'єктів 
будівництва, розширення та перепрофілювання не обов’язково передбачатимуть збільшення впливу 
діяльності на довкілля. Це означає, що компанії нестимуть додаткові витрати. 
 
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність 
 
Прийнятий у першому читанні законопроект № 4549 про внесення змін до Закону України про 
запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів 
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації160. Пропонується 
розширити способи закупівлі енергосервісу (стаття 3): здійснювати не тільки на основі переговорної 
процедури (за чинним законодавством), а й на відкритих торгах. При цьому не уточнюється для яких 
випадків застосовується той чи іншого спосіб закупівлі енергосервісу.  
 
Був внесений у порядок денний, але не розглядався проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про теплопостачання»161. Компаніям, що виробляють тепло з альтернативних джерел енергії,  
пропонується укладати договори на постачання тепла з бюджетними установами на термін не менше 
ніж на 5 років (стаття 19). У чинному законодавстві не уточнюється на який термін повинні укладатись 
подібні договори. 
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Проект виконується п’ятьма партнерами і двома запрошеними постійними експертами. Проект 

виконується такими п’ятьма організаціями-партнерами:  аналітичним центром «Діксі Груп», ресурсно-

аналітичним 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 («Європейське 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.  
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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 



Методологія 

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, країни-
члени 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. 

(Далі опис завдань Директив 2009/71 вже зі змінами внесеними Директивою 2014/87/) 

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. 

 

Директива Ради 2013/59/Євратом щодо основних норми безпеки для захисту від небезпеки, яка 
виникає від іонізуючої радіації. 



Глосарій 

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 будь-
якої 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, 
забезпечувати диверсифікацію в генерації електроенергії, просувати енергоефективність та 
використання нових технологій, забезпечити постійне оновлення мереж. 

 



Глосарій 

Директива № 96/29/Євратом щодо основ стандартів безпеки для захисту здоров’я робітників та 
громадян в цілому від загрози, що виникає від іонізуючого випромінювання 

Завданням Директиви є встановити єдині базові стандарти безпеки, щоб захистити здоров’я 
працівників та громадян в цілому від загрози іонізуючого випромінювання. Директива має 
застосовуватись у всіх випадках, які передбачають ризик від такого випромінювання, що виходить від 
штучного джерела, або від природного джерела у випадках, коли природні радіонукліди оцінюються 
з точки зору їх радіоактивності, поділу тощо. Директива також застосовується у роботі, яка пов’язана з 
наявністю природних джерел випромінювання і призводить до суттєвого зростання опромінення 
робітників або окремих громадян. 

 

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. 

 

Директива 2003/122/Євратом щодо стандартів безпеки для захисту від радіації 

Директива запроваджує більш жорсткі правила у роботі з «закритими радіоактивними джерелами», а 
також гармонізує підхід до цього питання на загальноєвропейському рівні. «Закритими 
радіоактивними джерелами» є невеликі обсяги радіоактивних матеріалів, які є постійно запечатані в 
капсулі, або зв’язані з нерадіоактивними матеріалами тощо (можуть використовуватись у медицині, 
наукових дослідженнях). Директива визначає правила для тих, хто зберігає такі матеріали, а також 
вимагає від країн-членів перелік конкретних кроків для поводження з ними. 

 

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. 
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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; 

 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. 
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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 
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 водно-
болотних 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 
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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. 

 

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 1882/2003162 

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;  

                                                             
162 Офіційний переклад містить значну кількість помилок, що виникли внаслідок неточного перекладу. У цьому 
глосарії назва Директиви подається відповідно до офіційного перекладу. 
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 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. 

 

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. 
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