


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

В лютому 2017 року експерти зафіксували певне гальмування реформ в секторі природного газу. На фоні 

напрацьованих проектів, бракує прийняття якісних рішень, які справді б просували реформи. Позитивним 

натомість є динаміка присутності постачальників природного газу на ринку України. 

В галузі електроенергетики на тлі відсутності рішення щодо законопроекту про ринок електричної енергії та 

деяких рішень регулятора з’явилися ініціативи щодо проведення ротації членів НКРЕКП. Разом з тим, в умовах 

блокування постачань вугілля запроваджені тимчасові надзвичайні заходу на ринку електричної енергії, а також 

відсутні віялові відключення. 

В сфері енергоефективності велася активна діяльність в сфері напрацювання норм та іншої операційної роботи. 

В той же час, невирішеними залишаються питання, де експерти вже тривалий час вказують на потребу 

прийняття рішень. Зокрема, День енергоефективності, який планувався у Верховній Раді, не був проведений. 

Питання оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки все ще залишають невирішеними за 

напрямком довкілля. Разом з тим, відповідні законодавчі ініціативи знову потрапили до парламенту та 

очікують на свій розгляд, хоча тим часом, експерти вказують на недоліки. Крім того, пожвавлення інтересу 

інвесторів відзначають в контексті відновлюваних джерел енергії, проте через загальний темп змін виконання 

цілей Нацплану дій в цій сфері може бути під загрозою. 

На фоні активного планування діяльності за напрямком галузі нафти та нафтопродуктів, експерти наголошують 

на браку аналізу і висновків щодо причин відсутності прогресу в імплементації минулого року.  

Проблеми з прийняттям та виконанням законодавства характеризують просування і в сфері бізнес-клімату. 

Неприйняття законопроекту про прозорість у видобутку та зволікання з ефективним втіленням закону про 

регулятор стали ключовими подіями місяця.  

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 

ГРС – Газорозподільні системи 

КзПБ – Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки 

енергоблоків атомних електростанцій. 

 

 

ТЕС – теплова електростанція 

УА – Угода про асоціацію 

ГРМ – Газорозподільні 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 

ЧФУ - Чорнобильський фонд «Укриття» 

СВЯП – Сховище відпрацьованого ядерного палива  

ССВЯП – Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива  

 



Газ 

За підсумками лютого можна констатувати, що реформування правового поля газового сектора від 

початку 2017 року дещо загальмувалося. У цій царині в лютому, як і попереднього місяця, не було 

прийнято жодного закону. Натомість, депутати ВРУ зареєстрували 3 нових законопроекти та проект 

постанови про прийняття за основу урядового законопроекту щодо орендної плати за 

користування державними ГРС. У лютому НКРЕКП затвердила ліцензійні умови діяльності на ринку 

природного газу та оприлюднила 2 проекти постанов, якими передбачено удосконалення низки 

регуляторних актів. 

 

Водночас, КМУ ухвалив рішення про визначення нової періодичності й механізму перегляду 

граничних роздрібних цін на природний газ для населення і підприємств теплокомуненерго 

(постанова №90), яким, з нашої точки зору, бракує продуманості та логічності. Робоча група КМУ, 

що відповідає за прискорення реформи "Нафтогазу", напрацювала перелік активів, необхідних для 

функціонування нового оператора ГТС, та план їх передачі. 

 

Тим часом, група іноземних постачальників природного газу на внутрішній ринок України 

поповнилася ще одним учасником – азербайджанською компанією Socar. У лютому транзит газу 

для європейських споживачів через українську ГТС і його імпорт з Європи для українських 

споживачів були більшими, ніж у лютому 2016 року: обсяг транзиту зріс на 30%, обсяг імпорту – на 

13%. 

 

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: 

На початку лютого у ВРУ зареєстровано депутатський законопроект №60691 про внесення змін до 

Закону "Про ринок природного газу" в частині розширення поняття категорії "побутовий споживач". 

Законопроектом пропонується віднести до цієї категорії мешканців гуртожитків. Річ у тім, що з 1 січня 

2017 року зобов’язання фінансувати видатки на оплату енергоносіїв (у т. ч. газу), зокрема закладів 

освіти, перекладено на місцеві бюджети. І хоча природний газ у гуртожитках використовується 

винятково для власних побутових потреб їх мешканців, навчальні заклади, як юридичні особи, 

закуповують газ за тарифами, вищими за побутові. На думку авторів законопроекту, реалізація прав 

мешканців гуртожитків як побутових споживачів дасть змогу зменшити навантаження на місцеві 

бюджети. 

Два інших законопроекти, зареєстрованих ВРУ в лютому (№60732, №6073-13), стосуються внесення 

змін до закону про регулятора (НКРЕКП). Вважаючи невідкладною потребою повністю замінити склад 

регулятора, автори обох законопроектів пропонують змінити умови першої ротації складу НКРЕКП. 

Замість визначеної чинною редакцією закону процедури поступової ротації протягом 18 місяців, за 

першим законопроектом передбачено провести конкурс, на підставі якого здійснити одночасну 

ротацію всіх членів НКРЕКП протягом 6-ти місяців з дати набрання чинності пропонованими змінами, 

за другим – не пізніше 4-х місяців. Крім того, для забезпечення відкритості та прозорості відбору, 

визначення чітких фахових характеристик і особистих якостей кандидатів на посади членів НКРЕКП, 

авторами другого законопроекту (№6073-1) передбачено внести зміни й уточнення до ст. 8 закону, що 

регламентує особливості призначення та статусу членів регулятора. 

                                                             
1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61102 
2 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61113 
3 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61143 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61102
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61113
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61143
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За результатами розгляду профільним комітетом ВРУ з ПЕК (протокол №41 від 08.02.2017) урядового 

й альтернативного законопроектів (№55584 та №5558-15) про особливості справляння орендної плати 

за використання державних ГРС, ВРУ було рекомендовано прийняти за основу варіант КМУ6. 

Тим часом, ухваливши 21 лютого постанову №957, уряд вжив заходів для забезпечення переходу на 

платне користування державними ГРС або їх складовими на правах оренди після того, як буде 

прийнято зазначений закон. Органом управління ГРС, власником яких є держава, визначено 

Міненерговугілля, затверджено Типовий договір оренди і Примірний договір експлуатації ГРС. 

Операторів ГРС уряд зобов’язав укласти з Міненерговугілля нові угоди на експлуатацію газових 

мереж (що мають набрати чинності з 1 квітня 2017 року), а Міненерговугілля, разом з Фондом 

держмайна України – до 1 грудня 2017 року здійснити інвентаризацію ГРС, що обліковуються на 

балансі операторів, а до 31 грудня 2018 року – їх паспортизацію. 

Згідно із затвердженим КМУ новим порядком перегляду граничних роздрібних цін на природний газ 

для населення і ТКЕ (постанова № 908), уряд може здійснювати їх коригування кожні півроку (з 1 

квітня та з 1 жовтня), якщо вартість імпортованого газу збільшиться за півріччя більш ніж на 10% 

(одночасно буде переглядатися й ціна газу, який "Нафтогаз" закуповує у дочірньої компанії 

"Укргазвидобування"). Раніше постановою про покладення на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків з 

постачання газу населенню за регульованими КМУ цінами (№758 від 01.10.20159) передбачалася 

можливість щоквартального перегляду цін на газ для населення, проте, механізму перерахунку 

постанова не містила. Тепер введено 2 нових поняття – "газовий рік" (1 жовтня – 30 вересня) і "газове 

півріччя" (з 1 квітня до 30 вересня та з 1 жовтня до 31 березня), умови перерахунку та відповідальний 

за розрахунок орган – Міненерговугілля. Перегляд цін може відбутися вже 1 квітня 2017 року. 

Запропонований механізм перегляду роздрібних цін, на нашу думку, є недостатньо продуманим. Так, 

за п.12 у розрахунку роздрібної ціни на газ для побутових споживачів прогнозні транспортні витрати 

визначаються як найменша з двох величин: транспортних витрат від хаба NCG до віртуальної торгової 

точки (ВТТ) Словаччини та різниці цін на ВТТ Словаччини та NCG, тоді як за п.12’ (третій абзац) про 

розрахунок граничної роздрібної ціни для тих же споживачів – вже немає жодної згадки про різницю 

в цінах на ВТТ Словаччини та NCG. До речі, реальна вартість транспорту від NCG до ВТТ Словаччини 

складає 20-30 дол. за 1000 кубометрів, а середня різниця в цінах на NCG та ВТТ Словаччині – 7-8 дол. 

за 1000 кубометрів. Тобто, гранична роздрібна ціна збільшується, у порівнянні з роздрібною ціною, на 

12-23 дол. за 1000 кубометрів, що незрозуміло. 

Уряд переглянув також соціальні нормативи споживання газу з урахуванням фактичного споживання 

домогосподарствами (постанова № 5110). Зокрема, переглянуто норматив використання природного 

газу для індивідуального опалення – з 5,5 до 5 кубометрів на 1 м2 опалюваної площі на місяць в 

опалювальний період. Також переглянуто коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат газу 

на потреби опалення у багатоповерхових будинках. Відповідне рішення уряду набере чинності з 1 

травня 2017 року. 

Натомість Міненерговугілля оприлюднено законопроект про внесення змін до Закону "Про ринок 

природного газу"11, якими передбачено відокремити плату за газ як товар від плати за надані послуги 

з розподілу газу. З метою зарахування відповідних коштів оплати, постачальники газу споживачам, 

                                                             
4 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60757 
5 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60806 
6 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61129 
7 http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249774993 
8 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249763506 
9 За чинною редакцією постанови, дія спеціальних обов’язків "Нафтогазу" закінчується 31 березня 2017 року. 
10 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249717533 
11 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245182726&cat_id=35082 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60757
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60806
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61129
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249774993
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249763506
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249717533
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245182726&cat_id=35082
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яких стосуються спеціальні обов'язки, та оператори газорозподільних систем зобов’язані відкрити 

поточні рахунки зі спеціальним режимом використання. При цьому НКРЕКП зберігатиме контроль за 

розподілом цих коштів. 

НКРЕКП ухвалила постанову (№ 201 від 16.02.201712) про затвердження нових Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, розподілу та постачання 

природного газу. Ліцензіати, що діють на ринку природного газу, мають привести свою господарську 

діяльність у відповідність до вимог цієї постанови протягом 3-х місяців з дня її опублікування. 

Разом з тим, регулятор оприлюднив нові проекти постанов, розроблених з метою покращити якість 

моніторингу ринку газу та режим регульованого доступу до сховищ газу, а саме: 1) про внесення змін 

до чинних форм звітності суб’єктів ринку (в частині їх деталізації, вилучення зайвих елементів та 

доповнення новими, а також запровадження нових форм звітності для оператора ГТС і оператора 

газосховищ), разом з інструкціями щодо їх заповнення13; 2) про коригування деяких положень 

Кодексу газосховищ, Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу та 

Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання14. 

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

максимальна ціна газу в січні 2017 року для споживачів, що не підпадають під дію положення про 

покладення спеціальних обов’язків, становила 10806,12 грн. за тис. кубометрів (з ПДВ)15. 

З 1 березня 2017 року "Нафтогаз" знизив ціну газу, в порівнянні з цінами лютого 2017 року, на 7%16. За 
новим прейскурантом компанії17, ціну газу зменшено з 10141,2 до 9439,2 грн. за тис. кубометрів. Для 
промислових та інших споживачів, що не підпадають під дію положення про покладання спеціальних 
обов’язків, але не мають заборгованості перед "Нафтогазом" і закуповують від 50 тис. кубометрів газу 
на умовах попередньої оплати18 – запропоновано ціну в 8553,6 (замість 9214,8) грн. за тис. 
кубометрів. 

 
Що стосується населення, то за повідомленням офіційного представника "Нафтогазу" на конференції 
VOX-Connector19, існує висока ймовірність продовження урядом спеціальних зобов'язань НАКу та, 
відповідно, збереження ціни на газ для населення на поточному рівні й після 1 квітня 2017 року. Це 
підтверджується проектом постанови КМУ, опублікованим Мінекономрозвитку20, про фактичну 
пролонгацію дії Положення про покладення спеціальних обов’язків до 1 квітня 2018 року. За цим 
документом, Міненерговугіллю доручається до 1 липня 2017 року забезпечити розрахунок ціни газу 
на рівні імпортного паритету, оприлюднити інформацію щодо деяких умов виконання спецобов’язків. 
 

За останній тиждень лютого 2017 року сумарна прострочена заборгованість перед "Нафтогазом" 
теплопостачальних підприємств знизилася на 1519 млн грн (5,7%) і на 28 лютого склала 25,4 млрд 
грн, із них за 2017 рік – 5,1 млрд грн21. Найбільша сумарна прострочена заборгованість за 

                                                             
12 http://www.nerc.gov.ua/?id=23799 
13 http://www.nerc.gov.ua/?id=23628 
14 http://www.nerc.gov.ua/?id=23711 
15 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5762 
16 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/2DEB97B00FD52A01C22580CF003459C3?OpenDocument&year=2017&month

=02&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
17 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-Mar-2017.pdf 
18 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу 
19 https://www.epravda.com.ua/news/2017/03/2/622203/ 
20 me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cf82e916-f412-434f-8f90-
f8e9395fdcf6&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPolozhenniaProPokladenniaSpetsialnikhOboviazkiv
NaSubktivRinkuPrirodnogoGazuDliaZabezpechenniaZagalnosuspilnikhInteresivUProtsesiFunktsionuvanniaRinkuPrirodnogoGazu-
vidnosiniU2017-2018-Rokakh 
21 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A25B486DDED027C6C22580D60045F662?OpenDocument&year=2017&month
=03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
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http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A25B486DDED027C6C22580D60045F662?OpenDocument&year=2017&month=03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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використаний у цій категорії газ накопичена підприємствами ТКЕ і ТЕЦ Донецької області (5,7 млрд. 
грн.). Борг підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві тепла, складає 
близько 81% від загальної суми заборгованості (борг прямих промислових споживачів — близько 
10%, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії – близько 9%). Тим 
часом, уряд затвердив порядок ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, 
що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії (постанова № 9322). 

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): 

Основними напрацюваннями робочої групи КМУ, що відповідає за прискорення реформи 

"Нафтогазу", стала підготовка попереднього переліку активів, необхідних для функціонування нового 

оператора ГТС, і плану їх передачі23, а також законопроекту "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, 

акціонером (засновником, учасником) яких є держава"24, прийняття якого передбачено планом 

реформи корпоративного управління НАК "Нафтогаз України". 

Помітною подією стало також відсторонення від обов’язків президента "Укртрансгазу" І.Прокопіва, 

здійснене "Нафтогазом". У повідомленні материнського холдингу йдеться про факти не 

підтвердження низки закупівель, виявлені в ході аудиту фінансової звітності "Укртрансгазу" за 2015 

рік25. Як запевнили в "Нафтогазі", зміни в керівництві не вплинуть на постачання газу українським 

споживачам і транзит. 

Азербайджанська державна компанія Socar одержала прямий доступ до внутрішнього газового ринку 
України через свою дочірню структуру Торговий дім "Сокар Україна"26. Про це свідчать оприлюднені в 
системі державних закупівель ProZorro копії договорів компанії з оператором ГТС "Укртрансгазом" 
(на транспортування 180 млн. кубометрів газу з січня до грудня 2017 року)27. Наразі ТД "Сокар 
Україна" бере участь у тендері на поставку 36,6 млн. кубометрів газу для "Укрзалізниці". 

 

На тлі опрацювання операторами ГТС України та Польщі проведення спільної процедури Open Season 
на нові потужності інтерконектора Україна - Польща, з метою виявити попередній інтерес у бронюванні 
потужностей цього газогону, 17 лютого 2017 року "Укртрансгаз" організував зустріч28 з потенційними 
замовниками послуг з транспортування газу. В цій зустрічі взяли участь представники компаній-
трейдерів: ТОВ «ДТЕК Трейдинг», Е.Коннект (Україна), World Petroleum Group, ЕРУ Трейдинг, 
Променерго-ресурс, PGNIG S.A., Trailstone, ТОВ «Енерджі трейд груп». Їм було повідомлено, що для 
прийняття остаточного інвестиційного рішення про початок фінансування проекту польській стороні 
(GAZ-SYSTEM) необхідно ринкове підтвердження попиту на нові потужності та підписання відповідних 
довгострокових договорів на їх використання з учасниками ринку. 

 
6 лютого Секретаріат Енергетичного Співтовариства оприлюднив свою першу моніторингову 
доповідь, відповідно до нового Плану дій 2.0 CESEC29. Звіт присвячено ходу виконання сторонами 
Енергетичного Співтовариства, що підписали Меморандум про взаєморозуміння, конкретних 

                                                             
22 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249774677 
23 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249776780&cat_id=244276429 
24 http://samopomich.ua/alona-babak-derzhavu-pozbavlyayut-upravlinnya-kompaniyeyu-nak-naftogaz-ukrayiny/ 
25 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/5FDDC2B007AA694AC22580CA0025E17A?OpenDocument&year=2017&month
=02&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
26 http://biz.liga.net/all/tek/novosti/3610175-socar-nachala-torgovat-prirodnym-gazom-v-ukraine.htm 
27 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-31-000011-a/ 
28 http://utg.ua/utg/media/news/2017/02/ukrtransgaz-vivcha-nteres-trejderv-do-nterkonnektoru-ukraina-polsha.html 
29 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=13923 
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законодавчих і регуляторних заходів. У звіті також відстежено реалізацію пріоритетних проектів 
CESEC, в яких сторони беруть участь. Що стосується оцінки України, то в Енергетичному Співтоваристві 
не зафіксували прогресу за складовими: «Забезпечення прозорого і недискримінаційного доступу 
третіх сторін» та «Створення механізмів балансування та розподілу витрат на кордонах за 
Регламентом (ЄС) 347/2013», відзначили продовження діалогу щодо реверсних потоків та 
інтерконекторів із операторами сусідніх країн. 
 

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): 

"Нафтогаз" надіслав до Загального суду Європейського суду справедливості запит на долучення до 

справи за позовом компанії PGNiG Supply&Trading30, що оскаржує рішення Єврокомісії від 28 жовтня 

2016 року про дозвіл для ПАТ "Газпром" збільшити використання потужностей газопроводу OPAL 

(продовження "Північного потоку-1"). У разі позитивного рішення за запитом, українська компанія 

зможе представити додаткові аргументи у справі, а також отримати офіційний доступ до її матеріалів. 

Тим часом, Польща поновлює свій тиск на Єврокомісію, аби вона не надавала пільгових умов для 
будівництва "Північного потоку-2". 27 лютого у Брюсселі під час засідання міністрів енергетики країн-
членів ЄС з такою вимогою виступив Віце-міністр енергії Польщі Міхал Куртика31. Польща разом з 
іншими країнами (Данія, Швеція, Литва, Румунія) звернулася до Єврокомісії з запитом надати 
письмову оцінку справі. Цей запит підтримали також впливові євродепутати різних країн і фракцій, 
що надіслали відповідного листа до Мальти, яка головує в ЄС. Документ було створено за ініціативи 
голови Комітету з питань енергетики та промисловості Європарламенту Єжи Бузека. 

 

За повідомленням "Нафтогазу"32, "Газпром" продовжує порушувати умови транзитного контракту. 
Протягом останніх двох днів лютого фахівці "Укртрансгазу" фіксували суттєве падіння тиску в ГТС Росії 
на ГВС Суджа – головному пункті входу до ГТС України з боку Росії. На 08:00 28 лютого рівень тиску на 
ГВС Суджа впав до рекордно низького за останні роки – 49,7 атм, замість контрактних 60,0 атм. 
"Газпром" порушує також умови щодо максимального рівня добових коливань заявок на відбір газу в 
пунктах виходу з ГТС України, що за контрактом не мають перевищувати 4,5% по пункту Ужгород, але 
в окремі дні лютого цей показник був удвічі більшим за норму. Крім того, в окремі періоди поточного 
місяця якість газу, що подавався в українську ГТС із Росії, не відповідала фізико-хімічним показникам, 
передбаченим контрактом. Систематичне недотримання "Газпромом" умов транзитного контракту 
створює ризики для безперебійного постачання газу в європейському напрямі. 

 
Водночас Україна, як надійний партнер ЄС, не зважаючи на численні порушення з боку Росії, 

забезпечує безперебійний транзит газу європейським споживачам: за підсумками лютого транзитом 

до Європи було транспортовано 7,6 млрд. кубометрів, що на 30% більше за показник аналогічного 

періоду минулого року33. Разом за 2 місяці 2017 року обсяг транзиту природного газу для країн ЄС 

склав 16,5 млрд. кубометрів, що на 4,2 млрд. кубометрів більше, ніж за ці ж місяці 2016 року. 

 

У лютому 2017 року не тільки обсяг транзиту, а й обсяги імпорту газу з території Європи для потреб 

внутрішніх споживачів України були більшими, ніж торік: 1,4 млрд. кубометрів або зростання на 13%, 

                                                             
30 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3D1C57CFB704F1ACC22580D600592A00?OpenDocument&year=2017&month=0

3&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
31 http://www.unn.com.ua/uk/news/1647578-polscha-ponovila-tisk-na-yevrokomisiyu-cherez-pivnichniy-potik-2 
32 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/90D1B3C295AC1E77C22580D50027F140?OpenDocument&year=2017&month=02

&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
33 http://utg.ua/utg/media/news/2017/03/tranzit-gazu-v-krani-s-zrs-na-30.html 
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у порівнянні з показником лютого 2016 року34. Всього за два місяці нового року з країн ЄС до України 

надійшло 2,9 млрд. кубометрів (на 0,8 млрд. більше, ніж 2016 року). 

На кінець лютого 2017 року в українських ПСГ залишилося близько 8,3 млрд. кубометрів газу35, чого 
має вистачити для успішного завершення опалювального сезону за умови не повернення в березні 
холодів. Добовий відбір з підземних сховищ на початок березня становив 21-26 млн. кубометрів36. 
Від початку опалювального сезону 2016-2017 рр. Україна використала 6,4 млрд. кубометрів газу з 
ПСГ. Це на 0,6 млрд. кубометрів (9%) менше, ніж за п'ять місяців опалювального сезону 2015-2016 рр. 
і на 2,2 млрд. кубометрів (25%) менше, ніж за цей же період опалювального сезону 2014-2015 років. 

 

 

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Наприкінці листопада 2016 року в офіційному виданні ЄС було опубліковано Регламент № 2016/1952 про 

європейську статистику цін на газ та електроенергію, що замінює собою Директиву 2008/92/EC37. Регламент 

запроваджує обовʼязкові механізми звітування щодо цін як для кінцевих промислових споживачів, так і для 

домогосподарств (побутового сектора). Підставою для посилення юридичної сили правил назване зростання 

складності енергоринків, що ускладнює отримання надійних і актуальних даних про ціни на природний газ і 

електроенергію, особливо у побутовому секторі. 

 

БЕЗПЕКА ПОСТАЧАННЯ 

21 грудня 2016 року Єврокомісія оголосила новий конкурс на відбір інфраструктурних проектів для включення 

до переліку "проектів спільного інтересу". Заяви приймалися до 22 січня 2017 року. Після завершення конкурсу, 

Регіональні групи – спеціальні комісії з представників країн-членів ЄС, Єврокомісії, операторів магістральних 

мереж та їх об’єднань у ЄС, ініціаторів проектів, регуляторів та ACER – оцінять заявки. Остаточний перелік буде 

надіслано Єврокомісією до Європарламенту і Ради ЄС, його мають затвердити до кінця 2017 року. Перший 

перелік "проектів спільного інтересу" було схвалено у 2013 році, другий – у 2015 році. 

 

17 лютого 2017 року затверджено фінансування у рамках програми Connecting Europe Facility38. 10 із 18 проектів 

стосуються газового сектора, з фінансуванням 228 млн євро. Серед підтриманих заявок – ТЕО проектів Eastring 

та Балканського газового хабу, спорудження СПГ-терміналу в Хорватії та інтерконектора Польща-Словаччина. 

 

Триває розгляд пропозиції Єврокомісії щодо запровадження механізму перевірки міжурядових енергетичних 

угод з третіми країнами (нова редакція Рішення про обмін інформацією на заміну Рішення № 994/2012). За 

інформацією Словаччини, яка головувала в ЄС, 5 грудня 2016 року пропозицію обговорили на засіданні Ради 

ЄС39. Прийняті рішення включають наступне: 

 посилене регіональне співробітництво має бути зосереджено на групах країн ЄС, виділених на основі 

ризиків, замість фіксованих регіональних груп; 

 механізми солідарності – заходів із забезпечення поставок газу із сусідніх країн у надзвичайних випадках – 

повинні бути останнім засобом, після вичерпання всіх можливих надзвичайних заходів; 

 встановлюються нові правила щодо компенсації і розподілу тягаря; 

                                                             
34 http://utg.ua/utg/media/news/2017/02/transit-jan-2017.html 
35 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/5BF3BF4418D538F6C22580D70059B31F?OpenDocument&year=2017&month=03

&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
36 http://utg.ua/live/ 
37 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1952&qid=1490256446546&from=EN 
38 https://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-invests-444-million-euros-energy-infrastructure 
39 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5807_2017_INIT&qid=1490256446546&from=EN 

http://utg.ua/utg/media/news/2017/02/transit-jan-2017.html
http://utg.ua/utg/media/news/2017/02/transit-jan-2017.html
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/5BF3BF4418D538F6C22580D70059B31F?OpenDocument&year=2017&month=03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/5BF3BF4418D538F6C22580D70059B31F?OpenDocument&year=2017&month=03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://utg.ua/live/
http://utg.ua/live/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1952&qid=1490256446546&from=EN
https://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-invests-444-million-euros-energy-infrastructure
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 компетентні органи повинні бути повідомлені про довгострокові газові контракти, які забезпечують 

еквівалент 40% або більше від річного споживання газу у державі-члені ЄС, і, якщо вони мають сумніви 

щодо впливу таких контрактів, вони повідомляють Єврокомісію. 

 

Перший тріалог (переговори між представниками Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії) щодо нового 

Регламенту відбувся 6 лютого. Підсумком політичного компромісу стало запровадження обов’язкових ex-ante 

перевірок Єврокомісією міжурядових угод щодо газу і нафти, а також заборону на підписання цих угод без 

позиції Єврокомісії, яка має бути врахована40. 

 

ІНШЕ 

17 січня 2017 року Єврокомісія оприлюднила виконавче рішення про затвердження річного пріоритетного 

переліку з розробки мережевих кодексів та правил на 2017 рік41. Зокрема, для газового ринку визначено 

пріоритетом запровадження правил щодо гармонізованих структур тарифів на транспортування газу, а також 

правил щодо загальноєвропейського ринкового підходу до розподілу "новозбудованих" потужностей 

газотранспортних мереж. 

 

1 лютого 2017 року опубліковано другу Доповідь про Енергетичний Союз, яка відстежує досягнутий прогрес цієї 

стратегії42. Зокрема, документ включає питання зовнішнього виміру діяльності Енергетичного Союзу. 

 

                                                             
40 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4311_en.htm 
41 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490256446546&uri=CELEX:32017D0089 
42 https://ec.europa.eu/commission/second-report-state-energy-union_en  
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Електроенергетика та ядерна безпека 

У лютому Комітет ПЕК ВРУ не розглядав законопроект №4493 "Про ринок електроенергії" через 
рішення НКРЕКП встановити вартість нестандартного приєднання до електричних мереж на 2017 
рік на рівні 3,7-11,3 тис. грн / кВт . Це рішення викликало край негативну реакцію в депутатському 
корпусі, експертному середовищі та серед виробників ВДЕ. Групою народних депутатів 
зареєстрований проект закону №6073 про зміни до закону про нацрегулятора.  Пропонується 
здійснити одночасну ротацію всіх членів НКРЕКП протягом 6 місяців з дати набрання чинності 
цими змінами до Закону.  

 

16 лютого виданий указ Президента України №37/2017 Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 16 лютого 2017 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз 
енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури», а 17 лютого 
вступило в дію розпорядження КМУ №103-р «Про застосування тимчасових надзвичайних 
заходів на ринку електричної енергії», яке прийняте урядом у зв’язку із блокадою залізничних 
перевезень між Україною та непідконтрольними частинами Луганської та Донецької областей, 
яке буде діяти до 17 березня 2017. Уряд намагався боротись з дефіцитом антрацитової групи 
вугілля та вживав усіх необхідних заходів, щоб не допустити або мінімізувати будь-які 
відключення електроенергії, тому місяць пройдено без віялових відключень. 

 

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) 

Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки (Комітет ПЕК ВРУ) переніс розгляд законопроекту №4493 "Про ринок 
електроенергії" з 8 лютого на невизначений термін через рішення НКРЕКП встановити вартість 
нестандартного приєднання до електричних мереж на 2017 рік на рівні 3,7-11,3 тис. грн / кВт (з 
урахуванням ПДВ). Про це 1 лютого заявив член комітету депутат Лев Підлісецький. 

Також в.о. голови Комітету ПЕК ВРУ Олександр Домбровський та секретар Національної 
інвестиційної ради Юлія Ковалів жорстко розкритикували рішення НКРЕКУ про вартість приєднання 
до електромереж. 

За словами О.Домбровського, серед народних депутатів почалося обговорення постанови про 
політичний недовіру всьому діючому складу НКРЕКП з забороною всім чинним членам регулятора 
претендувати на входження до нового складу комісії.43 9 лютого народні депутати Л.Підлісецький, 
С.Лещенко, О.Бабак, М.Найем та інш. зареєстрували проект Закону про внесення змін до Закону 
України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (№6073)44. Проектом пропонується здійснити одночасну ротацію всіх членів 
НКРЕКП протягом 6 місяців з дати набрання чинності цими змінами до Закону. 

При цьому, законопроектом забезпечені гарантії діючим членам НКРЕКП, яким дозволяється 
прийняти участь у конкурсному відборі на зайняття посади на рівні з іншими кандидатами, а у разі 
припинення  повноважень достроково у зв’язку з призначенням нового складу органу державного 
регулювання, мають право на компенсацію заробітної плати. 

Народний депутат М.Єфімов (член фракції Блок Петра Порошенка) зареєстрував Проект Закону про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку 
електричної енергії України (№ 6005 від 30.01.2017)45. У Пояснювальній записці до законопроекту 
йдеться про те, що, встановлений статтею 200 Податкового Кодексу України  порядок електронного 
адміністрування податку на додану вартість не враховує особливостей ведення господарської 
діяльності у випадку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань із податку на додану 

                                                             
43 http://uaenergy.com.ua/post/28208/komitet-rady-po-tek-perenosit-rassmotrenie-zakona-o/  
44 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61113  
45 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61029  
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вартість. Суми розстроченого ПДВ не впливають на стан рахунку такого платника податків в 
електронній системі адміністрування ПДВ. Платник податку – суб’єкт оптового ринку електричної 
енергії за наявності податкового боргу не має можливості виписувати податкові накладні при 
реалізації електроенергії Оптовому постачальнику електричної енергії. Тому пропонується це 
питання врегулювати шляхом внесення змін до Податкового кодексу України. 

15 лютого прийнято розпорядження КМУ №103-р «Про застосування тимчасових надзвичайних 
заходів на ринку електричної енергії», яке вступило в дію з 17 лютого. Згідно з розпорядженням, на 
ринку електричної енергії введені, зокрема, такі надзвичайні заходи: 

- Визначення допустимого рівня зниження резерву енергогенеруючих потужностей; 
- Застосування в разі виникнення потреби за погодженням з МЕВП графіків погодинного 

відключення електроенергії і графіків її аварійного відключення; 
- Розробка графіків навантаження енергосистеми з урахуванням вимог «Укренерго» за 

складом обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній; 
- Нарахування платежів за електроенергію її виробникам, які працюють за ціновими 

заявками, для яких встановлені графіки і обсяги виробництва електроенергії, за граничною 
ціною системи; 

- Проведення технічного обслуговування обладнання атомних електростанцій, пов'язаного з 
необхідністю часткового розвантаження одиничних енергоблоків атомних електростанцій, у 
вихідні або святкові дні; 

- Розвантаження енергоблоків атомних електростанцій в разі потреби за балансом потужності 
у вихідні та святкові дні. 

Розпорядження діє до 17 березня 201746. 
 
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) 

8 лютого НКРЕКП розмістила на сайті проект постанови «Про затвердження Примірного договору 
про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України».47 

Регулятор вважає, що цей документ дозволить покращити державне регулювання у сфері 
транскордонного обміну електричною енергією та вирішити питання приведення Примірного 
договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України у 
відповідність до положень, передбачених у проекті постанови «Про затвердження Порядку 
проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних 
електричних мереж», схваленого на відкритому засіданні НКРЕКП 29 грудня 2016 року та після 
набрання ним чинності до усунення невідповідностей у нормативно-правовій базі НКРЕКП. У той же 
день НКРЕКП оприлюднила зауваження та пропозиції до наведеного Порядку.48 

НЕК "Укренерго" на аукціоні 16 лютого реалізувала доступ до експортного перетину для поставки 
електроенергії в Європу з "острова Бурштинської ТЕС" у березні 2017 року чотирьом компаніям: 

ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ПАТ "Донбасенерго" , "Еру Трейдинг",  ТОВ "Схід ресурс" ( Угорщина, 
Румунія та Словатчина).49 Максимальна ціна за 1 МВт перетину в напрямку Угорщини - 22,32 тис. 
грн, в напрямку Румунії - 5,1 - 5,76 тис. грн, Словаччини - 3,36 - 9,12 тис. грн. Гранична ціна МВт за 1 
МВт перетину в напрямку Молдови вказана нульовою. 

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)      

                                                             
46 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249745986  
47 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5737  
48 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5739  
49 http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nID=3588  
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23 лютого НЕК Укренерго введена в дію Стандарт організації «Технічна політика ДП «НЕК 
«Укренерго» у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж». 

Основна мета Технічної політики - узагальнення наявного досвіду експлуатації, встановлення єдиних 
технічних вимог для розвитку (технічного переоснащення, реконструкції, нового будівництва) 
об'єктів магістральних та міждержавних електромереж. 

Технічна політика включає використання найкращих практик і особливостей застосування сучасного 
електротехнічного устаткування та проектних рішень провідних світових і вітчизняних виробників 
для покращення надійності та економічності функціонування системоутворюючої електричної 

мережі.50 
 
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) 

7 лютого НКРЕКП оприлюднила постанову від 31.01.2017 № 148 Про встановлення величин питомої 
вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік.51 

Постановою затверджена питома вартість нестандартного приєднання до електричних мереж на 
2017 рік на рівні 3,7-11,3 тис. грн. / кВт (з урахуванням ПДВ). На думку НКРЕКП, це рішення 
забезпечить стійке функціонування ринку послуг з приєднання електроустановок до мереж і 
дозволить поліпшити позиції України в рейтингу Doing Business.52 

Пропонується встановити терміни приєднання : 160 робочих днів для потужності від 160 кВт до 400 
кВт, 190 днів - для установок потужністю від 400 до 1 000 кВт, 240 днів - для електроустановок від 1 
000 до 5 000 кВт. Тип приєднання до електромереж буде нестандартним при потужності від 160 кВт 
до 5 000 кВт. 

Постанова № 148 викликала край негативну реакцію як з боку бізнесу (особливо з боку виробників 
ВДЕ), так і народних депутатів та експертів, громадськості. 53 Т.в.о директора ДП «НЕК «Укренерго» 
Всеволод Ковальчук звернувся до голови НКРЕКП Дмитра Вовка з проханням розглянути можливість 
корекції проекту Постанови  № 148, передбачивши її нерозповсюдження на взаємовідносини, які 
виникають в рамках приєднання до електричних мереж об'єктів альтернативної енергетики.54 
НКРЕКП, в свою чергу, вважає всі звинувачення безпідставними.55 Глава Комітету ВРУ з питань 
промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк звернувся до прем'єр-міністра Володимира 
Гройсмана з проханням не допустити публікації в урядовому виданні "Урядовий кур'єр" цієї  
постанови НКРЕКП 56 

Розроблено проекти постанови «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії»,57 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з виробництва електричної енергії», 58«Про затвердження Порядку 
формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що 
виробляється на атомних електростанціях»59, «Про затвердження Порядку формування тарифу на 
електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях»60, «Про затвердження Порядку 
формування тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на 

                                                             
50 http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nID=3606  
51 http://www.nerc.gov.ua/?id=23624  
52 http://uaenergy.com.ua/post/28194/nkreku-utverdila-stoimost-nestandartnogo/  
53 https://economics.unian.net/energetics/1779567-vovka-boyatsya-v-les-ne-hodit.html  
54 http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nID=3530  
55 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249705942&cat_id=244277212  
56 http://interfax.com.ua/news/economic/403256.html  
57 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/poekty_oznaky_regulatornyh_aktiv/2017/pr_197/pr_197_31.01.2017.pdf  
58 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/poekty_oznaky_regulatornyh_aktiv/2017/pr_196/pr_196_31.01.2017.pdf  
59 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/poekty_oznaky_regulatornyh_aktiv/2017/pr_193/pr_193_30.01.2017.pdf  
60 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/poekty_oznaky_regulatornyh_aktiv/2017/pr_194/pr_194_30.01.2017.pdf  
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теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках»61. НКРЕКП 
посилається на необхідність прийняття постанов її повноваженнями відповідно до закону «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг» та покращенням умов ліцензованої діяльності.  

У зв’язку зі схваленням проектів вищезазначених постанов, розроблено проект постанови НКРЕКП 
«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання 
електроенергетики України», який передбачає визнання такими, що втратили чинність, постанов 
Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12.10.2005 № 895 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо формування тарифу на електричну енергію 
гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій», від 12.10.2005 № 896 «Про 
затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на 
ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії», 
від 12.10.2005 № 897 «Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову 
енергію, що виробляється когенераційними установками», від 12.10.2005 № 898 «Про 
затвердження Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва 
електричної та теплової енергії».62 

6 лютого НКРЕКП оприлюднила проект постанови, яка вносить зміни до Правил приєднання 
електроустановок до електричних мереж (постанова НКРЕКП від 17.01.2013 № 32), в частині 
встановлення чітких строків надання електропередавальною організацією послуг з приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж, зокрема, приєднань, які не є стандартними, та 
введення норми, що дозволить замовнику послуги з приєднання через особистий кабінет на веб-
сайті електропередавальної організації відслідковувати в режимі "on-line" детальний перебіг подій 
щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються електропередавальною організацією з 
метою надання послуги з приєднання замовнику (проектування, узгодження питань щодо 
землевідведення, будівництво, реконструкція та/або технічне переоснащення електричних мереж, 
пуско-налагоджувальні роботи, тощо)63. 

6 лютого НКРЕКП оприлюднила проект постанови «Про затвердження Змін до Порядку визначення 
необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим 
тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання та Порядку визначення необхідного 
доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання» 64  

Проектом пропонується внести зміни до формули визначення регуляторної бази активів (РБА) після 
першого регуляторного періоду для передачі електричної енергії та до формули визначення РБА та 
постачання за регульованим тарифом, згідно з якими змінити механізм визначення нової РБА після 
першого регуляторного періоду для недопущення додаткового зростання тарифів після першого 
регуляторного періоду, а саме не нараховувати з другого регуляторного періоду на стару 
амортизацію, яка інвестується на фінансування будівництва, реконструкції та модернізації 
електричних мереж, нову норму прибутку, тобто залишити розрахунок таким, яким він є для 
першого регуляторного періоду. 

Крім того, пропонується внести зміни до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення 
діяльності з передачі електричної енергії та Порядку визначення необхідного доходу від здійснення 
діяльності з постачання за регульованим тарифом, згідно з якими передбачити формування фонду 
оплати праці згідно з Порядком, затвердженим постановою НКРЕКП № 2645 від 26.10.2015. 

10 лютого оприлюднено проект постанови НКРЕКП «Про щорічне забезпечення споживачів 
ключовою інформацією про послуги у сферах енергетики та комунальних послуг». Ним 
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62 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/poekty_oznaky_regulatornyh_aktiv/2017/pr_198/pr_198_02.02.2017.pdf  
63 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5732  
64 http://www.nerc.gov.ua/?news=5731  
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пропонується передбачити доведення до відома споживачів до 1 квітня кожного року суб’єктами 
господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг інформації про споживання ними 
енергоресурсів та надані комунальні послуги, порівняння обсягів споживання енергоресурсів з 
іншими споживачами, структури відповідних тарифів та іншої додаткової інформації, що стосується 
споживання енергоресурсів65. 

10 лютого оприлюднено проект постанови НКРЕКП щодо Порядку фінансування послуг з 
приєднання електроустановок до електричних мереж (від 21 листопада 2013 року № 1467 ) з метою 
спрощення ведення звітності електропередавальними організаціями обліку доходів та витрат щодо 
наявності визначення окремих поточних рахунків обленерго для стандартного приєднання, для 
нестандартного приєднання та поворотної фінансової допомоги та обліку доходів та витрат окремо 
за кожною послугою з приєднання.66 

23 лютого оприлюднено НКРЕКП проект постанови «Про затвердження Порядку розрахунку 
роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу 
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом» Порядок замінить «Тимчасову методику розрахунку роздрібного 
тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) 
електромережами та тарифу на постачання електроенергії, затверджену постановою НКРЕ від               
6 травня 1998 року № 564).67 

23 лютого оприлюднено НКРЕКП проект «Про внесення змін до Порядку розрахунку роздрібних 
тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 
разі застосування стимулюючого регулювання». На думку регулятора, запропоновані зміни 
вносяться з метою забезпечення більшої прогнозованості рівнів тарифів на електричну енергію для 
споживачів на тривалий період, та з метою спрощення і удосконалення існуючого Порядку, та 
передбачають врахування коефіцієнту прогнозованих фактичних технологічних витрат 
електроенергії на передачу місцевими (локальними) електромережами при розрахунку роздрібних 
тарифів.68 

27 лютого НКРЕКП повідомила, що з 1 березня 2017 року відбувається п’ятий етап підвищення 
тарифів на електричну енергію для населення. Вартість електричної енергії для населення 
збільшується, в середньому за умови споживання на місяць: 50 кВт·год – на 9,3 грн; 100 кВт·год – на 
18,6 грн; 150 кВт·год – на 38,10 грн. Для зменшення плати за спожиту електричну енергію НКРЕКП 
рекомендує населенню встановлювати прилад зонного обліку, який дозволяє споживати 
електричну енергію вночі зі знижкою в 50 %.69 
 
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) 

17 лютого МЕВП затвердило Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на лютий 2017 р. 70 

20 лютого МЕВП затвердило Прогнозний баланс електроенергії об’єднаної електроенергетичної 
системи України на березень 2017 року з урахуванням виконання тимчасових надзвичайних 
заходів на ринку електричної енергії, введених розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 
15.02.2017 № 103-р. 
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Електроенергетика та ядерна безпека 

Уточнений попит електроспоживання складає 13 400 млн. кВт год, що на 300 млн кВт год більше від 
річного прогнозу 31.10.2016. Збільшення електроспоживання зумовлено збільшенням споживання 
електроенергії промисловістю, крім хімічної та нафтохімічної (5,5 %), та іншими непромисловими 
споживачами (9,5 %) за даними за січень. 

У той же час передбачено зменшення експорту «Бурштинського острова» на 80 млн кВт год, а також 
відсутній експорт до Білорусі та Молдови, який був передбачений у річному прогнозному балансі 
ОЕС України від 31.10.2016, в обсязі 150 млн кВт год. Різниця перетоків електроенергії з 
неконтрольованою територією запланована на рівні аналогічного періоду 2016 року. 

Виконання тимчасових заходів дасть можливість збільшити виробництво електроенергії АЕС на 300 
млн кВт год. Крім того, в умовах збільшення припливу води заплановано збільшення виробництва 
електроенергії ГЕС на 146 млн кВт год. 

Заплановане зменшення виробництва електроенергії ТЕС на 380 млн кВт год дозволить зекономити 
вугілля в обсязі до 240 тис. тон71 

Також 23 лютого міністр І.Насалик під час зустрічі з експертами повідомив, що змін до річного 
балансу вносити не планують, незважаючи на зростання відсотка атомної генерації в енергобалансі, 
оскільки профіцит атомної енергії спостерігатиметься до літа, а потім розпочнеться ремонтна 
кампанія і потрібно буде використовувати теплову генерацію. «Немає підстав для перегляду річного 
балансу ... Якщо зараз частка АЕС у нас збільшилася до 59%, то у червні таких можливостей не буде, 
ми там «сядемо» на 50% атомної. За рік ми вийдемо на ті ж 53%», - наголосив він.72 

НЕК Укренерго розроблено проект Плану розвитку Об'єднаної енергетичної системи України на 
2017-2026 роки у наступному складі: 

- план розвитку Об'єднаної енергетичної системи України на 2017-2026 роки; 
- план розвитку генеруючих потужностей на теплових електростанціях на період до 2026 року; 
- план розвитку генеруючих потужностей на гідроелектростанціях (ГЕС) та гідроакумулюючих 

електростанціях (ГАЕС) на період до 2026 року; 
- план розвитку атомної електроенергетики ОЕС України на період до 2026 року; 
- план розвитку генеруючих об'єктів на альтернативних джерелах енергії (ВЕС, СЕС, БіоЕС) по 

регіонах України на період до 2026 року; 
- план розвитку магістральних (міждержавних) електричних мереж ОЕС України на період до 

2026 року; 
- план заходів з інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України до об'єднання 

енергосистем європейських держав; 
- оцінка потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей та магістральних 

(міждержавних) електричних мереж. 
Проект опубліковано 10 лютого ,учасники ринку та інші зацікавлені особи можуть у місячний термін 

подавати пропозиції.73 
 
Ст.338, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС. Договори про співпрацю з МФО       

1 лютого відбулась робоча зустріч НКРЕКП з представниками NES Central Europe, Smart Energy 
Cluster Poland, ICT, Посольства Республіки Польща у Києві, ПАТ "Волиньобленерго", ПАТ 
"Львівобленерго", ПАТ "Хмельницькобленерго", ПП "Галенерго", Державної інноваційної фінансово-
кредитної установи та Криворізької міської ради. На зустрічі були обговорені питання перспектив 
запровадження в енергосистемі України smart-технологій на базі NES AMI Platform з метою 
автоматизації та підвищення точності обліку споживання, скорочення операційних витрат 
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енергетичних компаній, зменшення втрат електричної енергії при її транспортуванні та розподілі, 
забезпечення регулювання з боку споживача та вирівнювання графіку споживання.74 

30 січня – 3 лютого на базі Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря 
Сікорського» МЕВП у співпраці з МАГАТЕ провів семінар на тему «Освітня програма з фізичної 
ядерної безпеки в Україні: практика і рекомендації МАГАТЕ та досвід впровадження в деяких вищих 
навчальних закладах». Також у рамках заходу було проведено засідання круглого столу на тему: 
«Підготовка фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів». За результатами 
семінару та круглого столу готуються проекти рішень, текст яких буде додатково розміщено на сайті 
МЕВП.75 

8 лютого уряд схвалив проект постанови КМУ «Про затвердження Угоди між Урядом України та 
Урядом Австралії про співробітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях»76. 
Положеннями Угоди передбачається, що Україна та Австралія здійснюватимуть співробітництво за 
такими напрямами як передача ядерних матеріалів; фундаментальні та прикладні дослідження, 
розробка, проектування, будівництво, експлуатація та виведення з експлуатації дослідницьких 
реакторів та інших установок ядерного паливного циклу, атомних електростанцій; поводження з 
відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами; ядерна безпека, радіаційний 
захист та захист навколишнього середовища; геологічні та геофізичні пошуково-розвідувальні 
роботи, розробка, виробництво, подальша переробка та використання уранових ресурсів. 
Зазначена Угода набирає чинності з дати, коли Сторони повідомлять одна одну в письмовій формі 
дипломатичними каналами про виконання відповідних процедур, потрібних для набрання чинності 
цією Угодою.77 

8 лютого в МЕВП відбулась установча зустріч ключових донорів щодо реформи корпоративного 
управління в НЕК "Укренерго" за участі представників Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, Європейської 
Комісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Міжнародні партнери підтримали реформу 
корпоративного управління “Укренерго” та затвердили строки її основних етапів. Реформа 
триватиме 4-6 місяців і буде передумовою майбутньої корпоратизації підприємства. В результаті 
держава та споживачі отримають прозору, ефективну та зрозумілу кожному компанію з 
мінімальним політичним впливом та корупційними ризиками, яка надаватиме якісні послуги і 
залишатиметься гарантом надійного функціонування ОЕС України та надійним партнером для усіх 
контрагентів. Проведення реформи корпоративного управління є важливим елементом у питанні 
виконання вимог європейського законодавства в частині забезпечення повноцінної незалежності та 
прозорості оператора системи передачі в електроенергетичному секторі, що передбачено проектом 
закону «Про ринок електричної енергії України», який зараз знаходиться на розгляді у ВРУ.78 

Також 8 лютого НЕК «Укренерго» повідомила, що уряд України отримав спільну позику від МБРР та 
Фонду чистих технологій в сумі 378,425 млн. дол. США. Частина цих кредитних коштів буде 
використана для здійснення платежів за консультаційним контрактом, який включає в себе 
розробку рекомендацій і документів щодо впровадження корпоративного управління в ДП "НЕК 
"Укренерго" за Частиною 2.4 «Підтримка інституційного розвитку Укренерго» Проекту.79 

10 лютого прем’єр-міністр України В. Гройсман у Брюсселі провів перемовини з президентом 
Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. Однією з головних тем перемовин стало поглиблення 
співробітництва України та ЄС в економічній та енергетичній сферах.80 Також В. Гройсман зустрівся з 
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Віце-президентом Європейської Комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем з 
метою обговорення координації спільних зусиль з питань забезпечення енергетичної безпеки.81 

У рамках консультативного проекту щодо зміцнення співробітництва між Україною та ЄС в галузі 
ядерних технологій 17 лютого відбулася зустріч керівництва ДАЗВ з представником Європейської 
Комісії Гансом Форсстромом, під час якої були обговорені питання про проектну діяльність та 
можливість співпраці у сфері поводження з радіоактивними відходами (РАВ).82 

З 21 по 24 лютого відбувалися робочі зустрічі в рамках Програми Партнерства в сфері регулювання 
енергетики між НКРЕКП та Національною Асоціацією членів комісій з регулювання комунальних 
підприємств США (NARUC), яка реалізується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID). Основними темами для обговорення були якість послуг електропостачання; 
енергетичний омбудсмен (адвокати споживачів тощо); регуляторна звітність (регуляторний облік) 
для мережевих компаній; колл-центр органу регулювання; інформаційна система для обробки 
скарг споживачів. За результатами обговорення по кожному з розглянутих напрямів підготовлені 
рекомендації для НКРЕКП.83 

27 лютого відбулась зустріч представників МЕВП з представниками Агентства зі зменшення загроз 
Міністерства оборони США, на якій обговорювалось створення Міжвідомчого оперативного штабу 
для протидії загрозам об'єктам ПЕК на базі МЕВП. Головним завданням Міжвідомчого оперативного 
штабу буде протидія, запобігання та реагування на випадки загроз об’єктам паливно-енергетичного 
комплексу держави. Проект впроваджується в рамках Програми зі спільного зменшення загрози 
Агентства зі зменшення загрози Міністерства оборони США з метою посилення і вдосконалення 
фізичної ядерної безпеки, що забезпечували б здатність України реагувати на ядерні інциденти.84 

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

Основною темою місяця, яка заділа всі сфери енергетичної галузі України, стало блокування 
постачання вугілля з тимчасово непідконтрольних територій України, що спричинило дефіцит 
антрацитового вугілля, з якого виробляється третина всієї електроенергії в країні. Тому з метою 
мінімізації витрати антрацитового вугілля на теплових генераціях та забезпечення повної стабільної 
роботи об’єднаної енергосистеми нашої держави85, 15 лютого уряд схвалив проект розпорядження 
“Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії” № 103-р86, яке 
вступило в силу 17 лютого.87 Також, 17 лютого був затверджений Прогнозний баланс електроенергії 
об’єднаної електроенергетичної системи України на березень 201788з урахуванням виконання 
тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, і відповідно до якого заплановане 
зменшення виробництва електроенергії ТЕС на 380 млн кВт⋅год дозволить зекономити вугілля в 
обсязі до 240 тис. тонн.89 

При введенні надзвичайних заходів на ринку електроенергії впроваджується ручна система 
управління в енергетичному секторі, що дає можливість максимально навантажити саме ті 
теплоелектростанції, що працюють на газовому вугіллі і зменшити навантаження на ті блоки, які 
працюють на антрациті. А це, в свою чергу, дасть можливість зекономити вугілля та скоротити його 
споживання на 20%, оскільки станції будуть працювати на мінімально допустимому складі 
обладнання.90 Зокрема, ДП "НЕК "Укренерго" були поставлені наступні задачі: зменшення кількості 
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працюючих блоків на антрацитовому вугіллі; збільшення частки виробництва АЕС з 50% до 62%; 
зменшення кількість блоків «гарячого» резерву. Дані заходи дають щодобову економію до 12000 
тон антрацитового вугілля. За інформацією, розміщеною на сайті "Укренерго", наявні запаси на 22 
лютого дозволять стабільно працювати енергосистемі до 20 березня без введення аварійних 
вимикань.91 Зі слів міністра, усі запропоновані заходи разом дадуть можливість зекономити 300-350 
тис. тонн антрацитового вугілля щомісяця, що дозволить збільшити період, коли ОЕС буде 
працювати в штатному режимі.92 

22 лютого під час наради щодо вирішення проблемних питань в ОЕС, Віце-прем’єр-міністр України 
В. Кістіон заявив, що уряд розгляне три варіанти забезпечення українських генеруючи компаній 
вугіллям марки «А» відповідно до можливого розвитку подій, які мають бути прораховані МЕВП та 
НКРЕКП: завершення дії надзвичайних заходів до квітня, до вересня і до кінця року. Відповідно, 
будуть запропоновані три варіанти закупівлі антрациту за кордоном, прораховано вплив імпорту 
вугілля на ціну електроенергії та алгоритм подальшої роботи енергосистеми. В результаті буде 
обраний найбільш оптимальний варіант.93 Також В. Кістіон висунув припущення, що надзвичайні 
заходи в електроенергетиці, які набрали чинності 17 лютого терміном на один місяць через блокаду 
поставок вугілля антрацитної групи із зони АТО, можуть бути продовжені до кінця 2017 року.94 

Вже на 24 лютого завдяки надзвичайним заходам відчутна значна економія вугілля. Зокрема, 
відповідно до інформації І.Насалика, вже вдалося зменшити генерацію з 36 тис. тонн антрациту до 
12 тис. тонн.95 Також експерти проекту «Прозора енергетика», використовуючи інформацію МЕВП, 
яка публікується на сайті у форматі відкритих даних96, підрахували скорочення споживання 
енергогенеруючими компаніями України антрацитового вугілля в 2,5 рази в проміжку між 3 та 24 
лютим.97 Відповідно до даних диспетчера енергосистеми НЕК "Укренерго" на 24 лютого, запасів 
антрациту без відновлення поставок і в залежності від станції вистачить на 40-101 днів роботи.98 

Позиція уряду така, що альтернативи вугіллю з зони АТО немає і не буде в найближчі 1-3 роки99, 
оскільки для модернізації енергетичної системи потрібні час та мільярди. Робота проводиться і 
питома вагома споживання антрацитового вугілля у середньостроковій перспективі буде 
зменшена.100 Проте, за поточної ситуації навіть немає можливостей відмовитись від антрацитового 
вугілля, оскільки тривалість поставки імпортованого вугілля 50-55 днів і воно майже в два рази 
дорожче, що призведе до зростання цін на електроенергію та тепло.101 За словами міністра, Україна 
може втратити 15 мільярдів гривень у разі відмови від вугілля з неконтрольованих територій 
Донбасу. На сьогодні ціна вугілля складає 1730 грн за тонну. У разі поставок з іншої країни (ПАР, 
Австралія чи Китай) за формулою «Роттердам+» ціна буде складати 3000-3100 грн в залежності від 
поставок. Тому різниця у ціні, помножена на 9000 тонн вугілля, необхідного Україні, дасть 15 млрд 
гривень.102 На його думку, Україна має достатньо ресурсів для того, щоб відмовитися від вугілля 
антрацитної групи, яке надходить з Донбасу, в разі прийняття відповідного політичного рішення 103, і 
хоча це й буде стресова ситуація, однак це не стане катастрофою для ОЕС України. Міністр пояснив, 
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що уразі повного переходу на імпортоване вугілля антрацитової групи ціна підвищиться на 30-40%, а 
це в свою чергу додаткові витрати, які ляжуть на плечі споживачів.104 

Зі своєї сторони, Прем'єр-міністр України В. Гройсман підтримує необхідність боротьби з 
контрабандою, яка йде через лінію розмежування, і, на його думку, це питання має жорстко 
контролюватись. Проте, на його переконання, все те, що стосується невеликої групи товарів, 
наприклад вугілля, і те, що потрібно для виробництва металургії в країні, має бути чітко визначеним 
для забезпечення його прозорого та контрольованого перевезення на підконтрольну територію 
України.105 В свою чергу, І. Насалик нагадує, що відносини з неконтрольованою територією 
регламентуються низкою нормативно-правових документів, які були прийняті у 2014 році, та 
контролюються відповідними органами. Він наголосив, що постачання вугілля здійснюється з 
підприємств, які перереєструвалися на підконтрольній українській владі території та здійснюють 
розрахунки в українській банківській системі. Крім того, це вугілля видобувається з надр, які 
належать народу України, а шахтарі отримують заробітну плату на картки «Ощадбанку». Наразі на 
непідконтрольній території близько 50 тисяч працівників вугільної галузі, які минулого року 
сплатили податків 1,9 млрд грн. до бюджету України.106 

Питання блокування постачання вугілля відбувається на території, на якій проводиться АТО і тому це 
питання виходить поза межі компетенції уряду, і є вже питання РНБО України та інших силових 
відомств, оскільки це є питання національної безпеки.107 Тому 15 лютого Прем'єр-міністр України                            
В. Гройсман звернувся до РНБО із закликом детально розглянути вплив блокування постачання 
вугілля з тимчасово непідконтрольних територій на життя українських громадян і вжити усі 
необхідні заходи, щоб вирішити це питання. Очільник уряду попереджає, що енергетична блокада 
може призвести до віялових відключень електроенергії.108 В свою чергу РНБО доручила КМУ вжити 
заходів щодо диверсифікації поставок вугілля в Україні і створення резерву енергетичного вугілля.109 
Президент П. Порошенко вже видав указ №37/2017 Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 16 лютого 2017 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз 
енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури».110 

Станом на 24 лютого дефіцитне антрацитове вугілля продовжує надходити лише на Луганську ТЕС 
(м. Щастя, Луганська обл.), яка знаходиться на підконтрольній території Україні та входить до складу 
найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК. Про це повідомила директор департаменту 
електроенергетичного комплексу О. Буславець під час засідання Громадської ради при МЕВП. 
Також вона додала, що всі інші залізничні переходи для поставок вугілля були заблоковані з 10 
лютого 2017 року.111 

Через ситуацію з дефіцитом вугілля та загрозу відключення тепла та електроенергії в суспільстві 
з’явились звинувачення МЕВП у бездіяльності щодо зменшення залежності від антрацитової групи 
вугілля. В свою чергу в МЕВП запевнили, що при підготовці до поточного опалювального сезону 
були враховані подібні критичні ситуації, які виникали влітку минулого року, коли навантаження на 
теплову генерацію було на 20% більше, аніж у грудні, січні та лютому минулого року. Тому 
заздалегідь були накопичені необхідні обсяги вугілля на складах, що дає зараз можливість 
генераціям працювати, незважаючи на тривале блокування постачання антрациту. Також частка 
атомної генерації завдяки своєчасній підготовці доведена на сьогодні до 62% в енергобалансі 
країни.112  
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Тема бездіяльності уряду стала настільки гострою, що 7 лютого була спеціально організована прес-
конференції на тему «Блокада Донбасу та забезпечення вугіллям енергосистеми України» на якій 
очільник МЕВП намагався пояснити вжиті заходи.113 Зокрема, з його слів, проекти, які уже 
впроваджені і будуть впроваджені в цьому році, дають можливість зекономити 3,5 млн тонн вугілля 
марки «А», а це 1/3 постачання з неконтрольованої території114: 

- завершена реалізація проекту будівництва повітряної лінії «Рівненська АЕС –ПС «Київська», 
який дасть можливість зекономити 1 млн 400 тис тонн вугілля щороку. 

- триває проект по будівництву ПЛ 750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська», який дасть 
можливість економити 750 тис. тонн вугілля115. 

- триває реалізація проекту по будівництву Дністровської ГАЕС, що дасть можливість 
зекономити 700 тисяч тонн вугілля на рік. Наразі вже введено в дію три гідроагрегати і 
планується введення четвертого.  

- триває реалізація проекту по переведенню двох блоків Зміївської ТЕС на спалювання вугілля 
газової групи. Планується, що 2-й та 5-й блоки будуть введені в експлуатацію цього року, і це 
дасть можливість замінити близько 1300 тис. тонн вугілля антрациту на рік вугіллям газової 
групи.  

- наразі поставлено завдання щодо переведення блоків Трипільської ТЕС з антрацитового на 
газове вугілля.   

Вартість проекту з переведення Зміївської ТЕС становить 240 млн. грн, а заміна енергоблоків 
Трипільської ТЕС, за словами міністра, орієнтовно коштуватиме близько мільярда гривень та займе 
1,5-2 роки116. Попередньо в МЕВП озвучували, що переобладнані блоки Зміївської ТЕС планували 
запустити весною 2017 року. Проте за оновленою інформацією, Зміївська ТЕС перейде на газове 
вугілля на півроку пізніше, ніж обіцяли в МЕВП. 

Прем'єр-міністр В. Гройсман заявив, що з наступного опалювального сезону Україна за рахунок всіх 
вжитих заходів зменшить річне споживання антрацитового вугілля з 9 до 6 млн тонн.117 Зокрема, 
КМУ опрацьовує можливість скорочення споживання вугілля антрацитної групи вже в наступному 
опалювальному сезоні на 2,5-3 млн тонн за рахунок збільшення частки атомної енергетики та 
гідроенергетики в енергобалансі країни.118 

За інформацією МЕВП, планується збільшення видобутку вугілля практично на 60-80%. Для 
покращення ефективності роботи вугільної галузі МЕВП запросило представників громадських 
організацій, депутатського корпусу проаналізувати вартість закупівель, які проводили шахти. За 
результатами аналізу, проведеного робочою групою при Міністерстві, вдалося скоротити витрати на 
ведення нових лав. І. Насалик зазначив, що перші кошти вже виділені, проте окремі програми з 
технічного переоснащення не будуть запущені в роботу, поки робоча група не дасть підтвердження 
та відповідних висновків.119 

Ще однією з гострих тем для обговорення стала формула ціни «Роттердам +». Головним 
обґрунтування у необхідності саме ціни «Роттердам +» було забезпечення вугільної незалежності 
від постачань з зони АТО. Проте поточна кризова ситуація з антрацитовою групою вугілля визвала 
значне напруження та обурення у суспільстві. Тому 15 лютого на засіданні КМУ очільник МЕВП 
спростував інформацію щодо застосування ціни «Роттердам +», за якою б вартість вугілля становила 
3100 грн.120Натомість, ціна вугілля для теплової генерації становить 1730 грн.121 Також НКРЕКП 
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офіційно спростувала інформацію про врахування НКРЕКП поточних цін вугілля на рівні 
«Роттердам+».122 НКРЕКП зазначило, що враховує в діючих тарифах на електроенергію ціни вугілля 
на граничному рівні 1730 грн/тонну, що суттєво нижче за 2500 грн/тонну за поточними 
котируваннями індексу API2 з урахуванням логістики для забезпечення імпортним вугіллям. МЕВП 
застосовує окремий порядок визначення ціни вугілля державними шахтами, яка базується на 
котируванні вугільних бірж у Польщі (PSCMI1 та PSCMI2), і відповідає рівню 1700грн/тонну, що також 
суттєво нижче за 2500грн/тонну за поточними котируваннями індексу API2 з урахуванням логістики 
для забезпечення імпортним вугіллям.123 

А. Герус, колишній член НКРЕКП, повідомив, що 28 лютого Київський апеляційний адміністративний 
суд залишив в силі рішення суду попередньої інстанції та відмовився задовольнити його позов про 
скасування формули ціноутворення на енергетичне вугілля «Роттердам плюс доставка».124 

21 лютого Прем'єр-міністр В. Гройсман доручив МЕВП створити до осені електронний майданчик 
для торгівлі вугіллям для того, щоб формування ціни відбувалось зрозуміло і прозоро.125 

В той же день КМУ прийняв постанову «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, 
що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції».126 

3 лютого у ВРУ під №6018 був зареєстрований проект Закону «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо оренди концесії», і станом на 28 лютого він знаходиться на розгляді в комітетах.127 
Цей законопроект спрямований на забезпечення надходжень до Державного бюджету України від 
сплати концесійних та орендних платежів та формування фінансового резерву для закриття 
вугледобувних підприємств 128 

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       

13 лютого у ВР був зареєстрований під номером 5550/П проект постанови про прийняття за основу 
проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної 
енергії.129  

З метою приведення сфери поводження з радіоактивними відходами у відповідність до 
міжнародних вимог безпеки, 15 лютого у ВР був зареєстрований під номером 6089 Проект Закону 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань 
поводження з радіоактивними відходами».130 Запропоновані законопроектом зміни передбачають 
модернізацію існуючої класифікації РАВ, які будуть поділені на класи відповідно до критеріїв 
прийнятності захоронення РАВ у чотирьох типах сховищ (поверхневих, приповерхневих, на 
проміжних глибинах та в геологічному сховищі, що є європейською практикою).131 

В цілому питання РАВ, особливо у контексті «історичних» сховищ РАВ, стоїть серйозно в Україні. Для 
вирішення цього питання була задіяна міжнародна підтримка, завдяки якій Україна робить успішні 
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кроки на шляху до ліквідації «історичних» сховищ РАВ. Зокрема, успішно завершився проект 
«Захоронення радіоактивних відходів (РАВ) сховища «Вакуленчук» і вже 13 лютого відбулась 
церемонія, присвячена завершенню проекту. Даний проект був пілотним та реалізовувався з метою 
приведення сховища в екологічно безпечний стан в рамках Імплементаційної угоди між КМУ та 
Організацією НАТО.132 

На Запорізькій АЕС пройшов триденний семінар в рамках технічної підтримки ВАО АЕС з метою 
удосконалення системи обліку, збору і аналізу малозначущих подій, з ініціативи відділу надійності 
та досвіду експлуатації. Такі семінари планується проводити і на інших атомних електростанціях. Це 
пов'язано з новим галузевим положенням і з доведенням інформації про світову практику.133  

У лютому, на Рівненській АЕС (РАЕС) проводилась реалізація заходів КзПБ (Комплексної (зведеної) 
програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) та Програми 
продовження терміну експлуатації енергоблоку №3, термін експлуатації якого закінчується у грудні 
2017 року. Досвід продовження термінів експлуатації перших двох рівненських, двох южно-
українських та двох запорізьких енергоблоків підтверджує той факт, що реактори українських АЕС 
мають для цього достатній запас міцності.134 КзПБ на РАЕС реалізовується за рахунок кредитних 
коштів ЄБРР та Євратом у розмірі 600 млн євро.135 Також, 22 лютого в центральному офісі НАЕК 
«Енергоатом» відбулась заключна нарада за результатами першої в історії ВАО АЕС обмінної 
партнерської перевірки, яку на РАЕС восени минулого року провела команда перевіряючих 
Паризького центру ВАО АЕС. Під час наради керівник команди перевіряючих Джон Мерфін передав 
президенту НАЕК «Енергоатом» Юрію Недашковському офіційний звіт, складений за результатами 
перевірки136, інформація якого є конфіденційною.137 

У лютому в рамках міжнародної Угоди про застосування гарантій відповідно до Договору 
нерозповсюдження ядерної зброї на РАЕС відбулась інспекція МАГАТЕ, що, за інформацією РАЕС, 
пройшла успішно, без зауважень та у заплановані Агенцією терміни.138 

Виступаючи 10 лютого на Годині запитань до уряду очільник МЕВП зазначив, що завдяки ефективній 
роботі енергетиків частка атомної енергії в генерації наразі становить 60% порівняно з 47% у травні 
минулого року. Також пророблена велика робота у питаннях диверсифікації поставки ядерного 
палива. Усе це дало можливість з 1 січня знизити оптову ринкову ціну на електроенергії на 10%, і з 1 
березня очікується чергове зниження ціни на 5,7%.139 

17 лютого був затверджений Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на березень 2017140 з 
урахуванням виконання тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, введених 
розпорядженням КМУ від 15.02.2017 № 103-р. Планується, що за час дії розпорядження буде 
збільшено частку електроенергії, виробленої атомною генерацією, до 60-61%141, що дасть 
можливість збільшити виробництво електроенергії АЕС на 300млн кВт·год.142 
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ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

У лютому 2017 р. в Раді ЄС почалися обговорення  проектів змін до Регламенту №714/2009, 

Директиви щодо єдиного енергетичного ринку № 2009/72 / EC  та Регламенту щодо створення 

ACER # 713/2009. Остання версія змін викладена у COM(2016) 861 final/2 2016/0379 (COD) від 

23 лютого 2017. 

Зміни стосуються основних положень т.з. «Четвертого енергопакету».  Пропозиції спрямовані 

на: встановлення основи для ефективного досягнення цілей Європейського Союзу з 

енергетики і, зокрема, кліматичної та енергетичної бази на 20-30 роки, включаючи ринкові 

сигнали, які будуть поставлятися для підвищення гнучкості, декарбонізації та інновацій;  

встановлення основних принципів  добре функціонуючих, інтегрованих ринків електроенергії, 

які дозволяють недискримінаційний доступ до ринків для всіх постачальників ресурсів і 

споживачів електроенергії, розширення прав і можливостей споживачів, дозволяють 

реагування попиту і ефективності використання енергії. Дискусія щодо запропонованих змін 

ще триває. 

 
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 

8 лютого у Комітеті ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи відбулась робоча зустріч А. Диріва з директором Департаменту ядерної 
безпеки ЄБРР В. Новаком і представником Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної 
безпеки в Україні О. Славісом для обговорення низки питань стосовно стану реалізації міжнародних 
проектів на майданчику Чорнобильської АЕС. В. Новак поінформував про заплановані на цей рік 
зустрічі представників країн Великої сімки, на яких передбачається обговорення стану реалізації 
міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС. Представники ЄБРР зазначили, що 2016 
рік був видатним для чорнобильських проектів, і це дає поштовх для плідної співпраці ЄБРР та 
України у 2017 році.143 Також, учасники робочої зустрічі обговорили питання щодо завершення робіт 
відповідно до графіків контрактів за міжнародними проектами з будівництва нового безпечного 
конфаймента, сховища відпрацьованого ядерного палива, заводу з переробки рідких РАВ та 
промислового комплексу по поводженню з твердими РАВ. Приділено увагу й питанню про 
фінансування з 2018 року з Державного бюджету України експлуатації зазначених об’єктів. 
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

Протягом лютого урядові органи та інституції загалом були достатньо активними в прийнятті 
операційних рішень, але майже не показали результатів, важливих для довготермінових 
структурних реформ у сфері підвищення енергоефективності та соціального захисту населення. 
Так, зокрема, позитивно можна оцінити прийняття, хоч і з істотним запізненням, рішення про 
продовження програми «теплих кредитів», активну роботу над опрацювання тексту рамкового 
законопроекту «Про енергетичну ефективність», а також зменшення соціальних нормативів для 
споживачів, що не обладнані засобами обліку тепла. У той же час, не було прийнято жодних 
рішень стосовно монетизації соціальних пільг та субсидій для оплати комунальних послуг. На 
окрему критику заслуговує Верховна Рада, яка не спромоглася вчинити жодного кроку для 
ухвалення необхідних законів, без чого жодні дії органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування не зможуть бути достатньо ефективними. 

 

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність 

На початку місяця Держенергоефективності розпочало регулярні засідання з опрацювання 
коментарів та зауважень до проекту Закону України «Про енергетичну ефективність». Зі слів 
директора Департаменту стратегічного розвитку агентства В.Бучика, проектний текст враховує всі 
рекомендації фахівців Секретаріату Енергетичного Співтовариства. У разі належної імплементації 
значно підвищить рівень виконання Україною своїх відповідних зобов’язань. Засідання робочої групи 
проводяться щотижня і включають велику кількість громадських фахівців з енергоефективності, у 
тому числі представника напрямку «Енергетична ефективність та соціальні питання» у цьому проекті. 

 

Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8) 

Урядовий комітет з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку 23 лютого 2017 року схвалив проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в 

бюджетних установах». Голова Держенергоефективності зазначив: «Впровадження 

енергоменеджменту дозволить забезпечити моніторинг споживання енергоресурсів та приймати 

управлінські рішення щодо їх ефективного використання. Це, у свою чергу, матиме позитивні 

наслідки: зменшення енергозалежності, скорочення видатків бюджету на оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв та, загалом, покращення матеріально-технічної бази закладів бюджетної сфери»144. 

Мета акту – створити фінансові та організаційні інструменти функціонування енергоменеджменту на 

обласному, місцевому рівнях та в окремих бюджетних установах. Прийняття акту дозволить 

впровадити системи енергетичного менеджменту на підставі системного підходу та створити належні 

стимули для подальшого впровадження енергоефективних заходів.  

Проте варто зазначити, що проект акту не повністю відповідає зобов’язанням України у сфері 

євроінтеграції та праву ЄС, оскільки обмежується запровадженням відповідної системи тільки у 

масштабах бюджетних установ Натомість, у Додатку VI Директиви 2012/27/ЄС йдеться про увесь 

житловий фонд.145 Крім того, проект розпорядження передбачає запровадження системи 

енергоменеджменту лише після прийняття законопроекту «Про енергетичну ефективність». 

Одночасно з цим, проект розпорядження не передбачає чіткої послідовності дій щодо 

запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних установах, а лише прийняття визначеного 

переліку документів, які в кінцевому результаті, ймовірно, не забезпечать ефективної реалізації 

системи енергоменеджменту. 

                                                             
144 http://www.saee.gov.ua/uk/news/1583  
145 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:en:PDF  
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

Запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах є досить актуальним та 
необхідним в сучасних умовах, коли однією з пріоритетних цілей є енергетична незалежність 
держави. Запровадження системи енергоменеджменту не повинно відкладатися до моменту 
прийняття Закону «Про енергетичну ефективність».  

 

Облік (Стаття 9) 

Після направлення версії законопроекту «Про комерційний облік комунальних послуг» (реєстр. № 

4901 від 06.07.2016 року), підготованої до другого читання за результатами засідання Комітету з 

питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства 18 січня 2017 року, на 

узгодження до редакційного відділу та Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України, законопроект у лютому не було жодного разу винесено на розгляд. Очікуваний День 

енергоефективності у парламенті так і не відбувся. Прийняття законопроекту є одним із важливих і 

необхідних кроків у процесі проведення реформи житлової сфери та енергоефективності у 

житловому фонді. Однак відсутність системного та комплексного підходу у процесі реалізації 

державної житлової політики призводить до стримування процесу реформування даної сфери. 

Окрім згаданого законопроекту у Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення 

змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку 

встановлення лічильників споживачам природного газу» (реєстр. № 5722). Останнім часом ми 

спостерігали напруження ситуації щодо встановлення загальнобудинкових приладів обліку газу 

побутовим споживачам, що здійснюється на виконання Закону України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу». Однак зазначений Закон не визначає, які лічильники газу 

мають бути встановленні – індивідуальні чи загальнобудинкові. У зв’язку з правовою невизначеністю 

суб’єкти господарювання, які здійснюють розподіл природного газу на відповідній території 

(Оператори ГРМ), почали масово встановлювати у багатоквартирних будинках загальнобудинкові 

лічильники газу замість індивідуальних. Таким чином, Оператори ГРМ практично змусили мешканців 

оплачувати об’єм газу, спожитого будинком у цілому, незалежно від фактичного споживання 

конкретних споживачів.  

З метою захисту прав та інтересів населення України – побутових споживачів природного газу, 

згаданий вище законопроект чітко визначає, що загальнобудинковий лічильник газу може бути 

встановлений лише за згодою співвласників багатоквартирного будинку; передбачає можливість 

самостійного встановлення індивідуальних лічильників газу побутовими споживачами з подальшою 

компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які вони сплачують за природний газ Операторам ГРМ; 

встановлює заборону для Операторів ГРМ щодо припинення постачання газу у багатоквартирний 

будинок, якщо співвласники не дали згоду на встановлення загальнобудинкового лічильника газу. 

Прийняття проекту Закону забезпечить можливість захисту прав та інтересів побутових споживачів 

природного газу (населення), дозволить знизити соціальну напругу, спричинену підвищенням 

цін/тарифів на комунальні послуги, а також сприятиме якнайшвидшому оснащенню населення 

індивідуальними приладами обліку газу та підвищенню енергетичної безпеки держави. Однак, 

висновок Головного науково-експертного управління  (ГНЕУ) свідчить про наявність неврегульованих 

питань, зокрема в частині компенсації вартості придбання та установки газових лічильників для 

населення, яке за власний рахунок встановило їх, до моменту запровадження пропонованого 

механізму компенсації. У зв’язку з цим, ГНЕУ зазначає про необхідність доопрацювання 

законопроекту 146. 
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

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

Законопроект «Про Фонд енергоефективності» (реєстр. № 5598 від 26.12.2016) уже протягом 2 

місяців з дня реєстрації у Верховній Раді України не було схвалено профільним Комітетом з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.  

Загалом така інституція як Фонд енергоефективності давно є актуальною. Однак редакція 

законопроекту потребує доопрацювання та внесення необхідних корективів для прозорого 

функціонування Фонду. Так, неузгодженість у положеннях Фонду полягає у тому, що законопроектом 

визначено, що Фонд – це фінансова установа, яка може надавати кредити та гранти на проведення 

заходів з енергоефективності. Для реалізації такої мети надавати фінансові кредити за рахунок 

залучених коштів має право на підставі відповідної ліцензії лише кредитна установа, як визначає 

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг». Крім того, 

надання Фондом грантів теж потребує врегулювання, адже така послуга як грант не віднесена до 

фінансових послуг. 

Проектом законодавчого акту передбачається, що фінансування заходів з термомодернізації та 

значної реконструкції будівель повинна здійснюватися за умови наявності сертифікату енергетичної 

ефективності будівель. Запровадження сертифікації будівель передбачається саме законопроектом 

про енергетичну ефективність будівель (реєстр. № 4941-д від 14.12.2016). Зокрема, ним визначено 

положення щодо обов’язковості сертифікації для конкретних об’єктів. Якщо, наприклад, ОСББ планує 

скористатися допомогою від Фонду, то таке об’єднання повинно за власний рахунок на договірних 

умовах отримати такий сертифікат. І лише потім може претендувати на отримання кредитних коштів 

чи гранту на проведення заходів з енергозбереження. 

Короткий аналіз законопроекту лише щодо сертифікації будівель дозволяє констатувати факт 

відсутності необхідної нормативно-правової бази для ефективного функціонування Фонду.147 Тому у 

разі його прийняття без основних законопроектів буде лише декларативним.  

Крім цього, 8 лютого відповідною постановою уряд нарешті офіційно продовжив програму "теплих 

кредитів" на 2017 рік.148 Водночас, програма отримала низку покращень - у Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного 

використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056, були передбачені удосконалені механізми 

верифікації здійснення заходів за таким фінансуванням, особливо в частині позичальників-ОСББ.149 

Одним із нововведень також стало долучення до переліку банків-учасників програми «ПриватБанку», 

який не так давно був націоналізований. Як повідомляє Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України, підключення ще одного банку посилить конкуренцію у цьому секторі і 

сприятиме здешевленню вартості кредитів та залученню більшої кількості учасників.150 

 

 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

Законопроект «Про енергетичну ефективність будівель» (реєстр. № 4941-д від 14.12.2016 року), 

погоджений усіма комітетами, включаючи профільний комітет з питань ЖКГ, був поставлений до 
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порядку денного 23 лютого, але народні депутати так і не розглянули його. Очікуваний же «День 

енергоефективності», головною амбіцією на якому мало би стати прийняття цього компромісного 

проекту закону, так і не відбувся.  

Законопроектом передбачається, що для об’єктів нового будівництва обов’язок з виготовлення 

енергетичного сертифікату будівлі покладається на замовника будівництва до прийняття його в 

експлуатацію. Варто було би звернути увагу на те, що законопроектом передбачається, що 

невідповідність даних у сертифікаті фактичним показникам щодо енергетичної ефективності 

передбачає відповідальність відповідно до законодавства. 

Однак, чіткої процедури щодо приведення забудовником у відповідність тих чи інших показників 

енергетичної ефективності для нових будинків не передбачається. Іншими словами, якщо людина 

придбає квартиру у новобудові, а рівень споживання енергоресурсів не відповідатиме даним у 

сертифікаті енергетичної ефективності, то законом не передбачається, що забудовник має привести у 

відповідність такі показники, як зазначається у сертифікаті. Також не передбачено процедури для 

забудовника щодо повернення частини витрачених коштів на придбання житла більш високого класу, 

якщо для прикладу виявиться, що показники у сертифікати не відповідають дійсності. 

Відповідно до законопроекту, у сертифікаті мають бути прописані технічно та економічно 

обґрунтовані рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергоефективності 

будинку. Сертифікат енергоефективності повинен бути складовою частиною паспорта будівлі. Також 

запропоновано єдину систему даних про енергетичну ефективність будівель та контролю за 

дотриманням законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель створюється 

база даних енергетичних сертифікатів будівель. Доступ до неї буде безоплатним, прозорим і 

відкритим. 

Обсяг коштів за послуги щодо проведення аудиту та сертифікації ймовірно буде зависоким для 

простих громадян. Висока ціна на сертифікат не зможе мотивувати співвласників багатоквартирних 

будинків до проведення енергоаудиту, а навпаки викличе соціальну напругу. Тому, проведення 

сертифікації повинно стати доступною послугою для всіх верств населення. Профільний віце-прем’єр 

спрогнозував, що для приватного будинку сертифікація коштуватиме приблизно 3-4 тис грн, в той час 

як енергоаудит та сертифікація багатоповерхівки обійдеться в 10-15 тис грн.151 

Згідно з редакцією доопрацьованого законопроекту, сертифікація енергетичної ефективності 
будівель є обов’язковою у випадках: 

- об’єктів будівництва із середнім та значним класом наслідків, що визначається згідно вимог 
законодавства;  

- будівель, у приміщеннях яких загальною опалюваною площею більше 250 квадратних метрів 
розташовані: органи державної влади, що фінансуються з державного бюджету, які часто 
відвідуються громадянами з метою здійснення ними права на звернення та на отримання 
адміністративних послуг відповідно до законодавства; або органи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи та організації комунальної власності відповідних 
територіальних громад, що фінансуються з відповідних місцевих бюджетів у разі здійснення 
ними реконструкції та модернізації таких будівель; 

- здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель за 
умови отримання державної підтримки (крім випадків, коли такі заходи здійснюються 
фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання). 
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Відповідно до законопроекту, у сертифікаті мають бути прописані технічно та економічно 

обґрунтовані рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергоефективності 

будинку. Сертифікат енергоефективності повинен бути складовою частиною паспорта будівлі. Також 

запропоновано єдину систему даних про енергетичну ефективність будівель та контролю за 

дотриманням законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель створюється 

база даних енергетичних сертифікатів будівель. Доступ до неї буде безоплатним, прозорим і 

відкритим. 

Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про 
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами 

Під час публічного звіту "Енергоефективність та відновлювана енергетика в Україні: результати 2016 

року та плани на 2017 рік", який відбувся 28 лютого, голова Держенергоефективності С. Савчук 

повідомив, що протягом двох подальших років планується розробка 15 технічних регламентів щодо 

встановлення вимог з екодизайну.152 Зокрема, у 2017 році, крім розробки та затвердження рамкового 

Технічного регламенту щодо визначення вимог до екодизайну, агентство планує запровадити 

специфічне енергетичне маркування для вентиляторів, ламп спрямованого випромінення, 

електродвигунів, водяних та циркулярних насосів, силових трансформаторів. У разі виконання такої 

робочої програми, відповідна Директива ЄС буде практично імплементована. У той же час, важко 

прогнозувати, наскільки заявлені темпи відповідатимуть дійсності з огляду на дуже повільний темп 

роботи у цьому напрямку протягом попередніх періодів. 

 

Соціальні питання 

На фоні відсутності відчутного прогресу з запровадження всеохопної системи обліку споживання 
теплової енергії, уряд робить кроки для скорочення неекономічного споживання через зменшення 
соціальних норм. За словами міністра соціальної політики А.Реви, впродовж попереднього 
опалювального сезону держава витратила на субсидії для населення на 14,5 млрд гривень більше, 
ніж могла.153 Для вирішення цієї проблеми Кабінет Міністрів ухвалив постанову №51 від 6 лютого про 
зменшення з 1 травня 2017 року соціальних нормативів на опалення: 

- теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові 
будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку, - 0,0431 Гкал на 
1кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період; 

- електричної енергії для індивідуального опалення - 51 кВт·год на 1 кв. метр опалювальної 
площі на місяць в опалювальний період; 

- природного газу для індивідуального опалення - 5,0 куб. м на 1 кв. метр опалювальної площі 
на місяць в опалювальний період. 

Разом з тим, варто констатувати відсутність прогресу в обранні моделі монетизації субсидій як 

вирішального фактору в оптимізації системи соціальної підтримки населення у сфері 

енергопостачання та ЖКГ. В кінці лютого сплив відповідний термін, який поставив сам для себе віце-

прем’єр міністр з соціальних питань П.Розенко ще у грудні,154 але жодної інформації про остаточні 

рішення не було опубліковано. При цьому громадськість вчергове закликає уряд розробити 

довготерміновий план поетапного переходу до монетизації субсидій з подальшим поступовим 

зменшенням соціальних нормативів, а також забезпечити можливість для отримувачів субсидій 
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ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Європейська Комісія не на словах, а конкретними діями доводить пріоритетність енергетичної 

ефективності як рушія перетворень у секторі енергетики. В оновленій стратегії реформування 

енергетики ЄС Комісія, відомій як «Clean Energy for All Europeans», приділила особливу увагу 

таким аспектам енергоефективності, як:  

 подальше підвищення енергоефективності в будівлях; 

 підвищення енергоефективності продукції (Екодизайн) та інформування споживачів через 

енергетичне маркування; 

 «розумне» фінансування будівель. 

Разом такі заходи мають забезпечити ще більшу економію енергоресурсів, на підтвердження 

чого Європейська Комісія запропонувала підвищити обов'язковий цільовий показник 

енергоефективності на 2030 рік до 30% з нинішнього рівня у 27%. Нова ціль входить у пакет 

заходів щодо підвищення енергоефективності, які включають у себе модернізацію діючої 

Директиви з енергоефективності. 

Для будівельного сектору, на який припадає 40% енергоспоживання в Європі, Комісія затвердила 

оновлення енергетичних аспектів Директиви по енергоефективності будівель (EPBD). Цей крок 

спрямований на заохочення використання інноваційних та інтелектуальних технологій для 

забезпечення ефективного функціонування будівель, а також сприяє прискоренню темпів їх 

оновлення, одночасно позбавляючи текст Директиви заходів, які не були імплементовані 

членами. Крім цього, значно збільшується планований темп обов’язкової реновації житлового 

фонду. 

Було запущено нову базу даних із інформацією щодо житлового фонду в ЄС для моніторингу 

енергетичних характеристик будівель. База даних під назвою «Обсерваторія будівельного фонду 

ЄС» надає інформацію про характеристики будівель, а саме: період їх будівництва, використання 

енергії, встановлену відновлювану генерацію і показники реновації. Обсерваторія відстежує рівні 

енергоефективності в будівлях окремих країн ЄС і ЄС в цілому, різні схеми сертифікації 

енергоспоживання та способи їх реалізації, рівні енергетичної бідності. Нова обсерваторія була 

запущена разом із пакетом заходів, спрямованих на прискорення переходу ЄС на 

відновлювальну енергетику.  

Комісія прийняла новий план заходів щодо маркування електричних продуктів. Він включає 

перелік нових груп продуктів і описує, яким чином це сприятиме досягненню цілей циркулярної 

економіки. Відповідні заходи забезпечують можливість продажу на ринку ЄС тільки 

енергоефективних приладів.  

Новий посібник для економічно ефективного впровадження індивідуального обліку в будівлях 

з декількома резидентами. Європейська Комісія опублікувала посібник з ефективними 

практиками, щоб допомогти державам-членам у реалізації Директиви ЄС з енергоефективності. 

Директива вимагає, щоб індивідуальні вимірювальні прилади, «теплолічильники» або 

«розподільники вартості тепла» встановлювалися в будинках, які містять кілька квартир і які 

забезпечуються центральними системами опалення та водопостачання. Ця система, відома як 

«суб-облік», дозволяє окремим споживачам сплачувати тільки за власне споживання. Така 

система запроваджує більш енергоефективну поведінку серед окремих мешканців  і забезпечує 

використовувати кошти, зекономлені у результаті різниці між нормативним та фактичним рівнем 

споживання цього опалювального сезону.155 
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Директива вимагає, щоб індивідуальні вимірювальні прилади, «теплолічильники» або 

«розподільники вартості тепла» встановлювалися в будинках, які містять кілька квартир і які 

забезпечуються центральними системами опалення та водопостачання. Ця система, відома як «суб-

облік», дозволяє окремим споживачам сплачувати тільки за власне споживання. Така система 

запроваджує більш енергоефективну поведінку серед окремих мешканців  і забезпечує значну 

економію енергії для будівлі в цілому. Цей посібник дає рекомендації урядам та власникам 

будівель про те, як визначити, які будівлі можуть бути звільнені від вимог Директиви, оскільки у 

певних випадках це може бути неефективним з економічної або технічної точок зору. Після 

початкового опублікування даного документа в червні 2016 року, його було уточнено і 

доопрацьовано після серії семінарів з представниками національних органів влади та зацікавлених 

сторін. 
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Питання щодо впровадження в Україні європейських моделей оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки й надалі не вирішено. Проект закону “Про оцінку впливу на 
довкілля”, що був заветований наприкінці 2016 року, повернутий парламентом у профільний 
комітет на доопрацювання. У Верховній Раді зареєстровано новий проект закону “Про стратегічну 
екологічну оцінку”.  

 

14 лютого 2017 р. уряд затвердив Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України у 2016 році. Щодо гармонізації екологічного законодавства, то уряд прозвітував 
про два виконаних цільових показники – щодо басейнового принципу управління водними 
ресурсами та щодо збереження природного середовища існування і видів природної флори та 
фауни стосовно захисту диких птахів. Щодо останнього показника, категорично погодитись не 
можна, адже підготовка “схеми внесення змін до національного законодавства для наближення 
до вимог Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного 
середовища існування, дикої флори та фауни, зі змінами і доповненнями, внесеними 
Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом 2003/1882/ЄС (Оселищна директива) та 
Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту про захист диких птахів (Пташина директива)” 
жодним чином не означає прогресу в збереженні природного середовища існування і видів флори 
та фауни.  

 

Що стосується відновлюваної енергетики, то результати 2016 року свідчать про поступове 
відродження галузі, у порівнянні з показниками 2015 року, та пожвавлення інтересу інвесторів до 
ведення «зеленого» бізнесу в Україні, однак по темпах Україна суттєво відстає від раніше 
задекларованих цілей. 

 

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

7 лютого 2017 року Верховна Рада України відправила на доопрацювання проект Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”156, що був заветований Президентом України наприкінці 2016 року. Тепер 
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи повинен доопрацювати законопроект та повторно внести його на розгляд Верховної Ради 
України. 

 

Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище  
(Стаття 363 Угоди про асоціацію): 

21 лютого 2017 року групою депутатів був зареєстрований у парламенті проект закону «Про 

стратегічну екологічну оцінку» (№6106).157 У порівнянні з попереднім, який був відхилений ВРУ після 

вето Президента України, наявні як переваги, так і недоліки запропонованої моделі стратегічної 

екологічної оцінки (СЕО). 

Запропонована модель в цілому відповідає Директиві ЄС 2001/42/ЄС, яку Україна зобов’язана 

імплементувати. Водночас, зі сфери дії СЕО практично виключено два ключові види документів 

планування: місцеві програми економічного та соціального розвитку (які щороку приймаються для 

використання бюджетних коштів) та містобудівну документацію (планування територій, включаючи 

громадське обговорення). В ЄС переважна більшість СЕО на місцевому рівні проводиться саме щодо 

планування територій. 

                                                             
156http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1828-19 
157http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61186 
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Важливим є той факт, що й не всі інші секторальні плани та програми вимагатимуть СЕО, а лише ті, які 

підлягають «затвердженню». Фактично, низка таких документів схвалюється, а не затверджується. 

Наприклад, остання галузева програма, що виклика бурхливу реакцію серед екологічної 

громадськості, – «Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року» - була схвалена, а не 

затверджена КМУ. З іншого боку, у порівнянні з директивою законопроект розширює сферу 

застосування СЕО шляхом посилання на об’єкти оцінки впливу на довкілля та включенням документів 

державного планування, розробка яких не є обов’язковою згідно з національним законодавством. Це 

означає, що різноманітні місцеві стратегії ̈ (зокрема, у сфері енергетики, відходів), які добровільно 

розробляються за ініціативою місцевих громад, можуть наштовхнутись на додаткові адміністративні 

перешкоди і додаткові потреби у фінансових ресурсах. 

З точки зору фінансових ресурсів, необхідних для реалізації СЕО, пояснювальна записка до 
законопроекту знову вводить в оману депутатів та уряд, стверджуючи, що коштів не потрібно. 
Насправді, проведення СЕО вимагатиме коштів державного та місцевих бюджетів, адже саме 
державні органи та органи місцевого самоврядування є замовниками планів, програм та стратегій. В 
країнах ЄС фінансові затрати на СЕО становлять близько 7-10% кошторису розробки плану чи 
програми. Так, в Естонії проведення однієї СЕО коштує від 4 до 30 тис. євро, в Угорщині – від 20 до 40 
тис. євро. Це – прямі видатки замовників. 

 

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

 

7 лютого Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому: 

- 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).158 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. Даний законопроект 

викликав неоднозначну реакцію екологічної громадськості та науковців.159 

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

імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів 

тварин і рослин) (№2604).160 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. 

Прийняті закони, у випадку належного їх виконання, можуть сприяти охороні диких птахів, проте це 
не забезпечує наближення законодавства до вимог Директиви про охорону диких птахів.  

 

9 лютого 2017 року групою народних депутатів був зареєстрований проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність до європейських норм та 
вимог законодавства про охорону біорізноманіття).161 Хоча у пояснювальній записці до 
законопроекту, серед іншого, автори посилаються на Директиву про збереження диких птахів, 

                                                             
158http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53825 
159http://www.epl.org.ua/ecology/zberezhennia-bioriznomanittia/doslidzhennia-epl/3019-pid-krasyvoiu-nazvoiu-deputatam-
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160http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54723 
161http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61114 
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законопроект своїми положеннями частково чи повністю не забезпечить імплементацію вимог 
директиви. 

 

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) 

(Стаття 363 Угоди про асоціацію): 

7 лютого Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому 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).162 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 політики 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 вичерпні підстави для припинення права спеціального 
водокористування та визначити порядок припинення такого права. Питання щодо впровадження 
інтегрованих дозволів у сфері водокористування є частиною зобов’язань відповідно до Директиви 
2010/75/ЄС про промислові викиди. 

 

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) 

 

Результати 2016 року свідчать про поступове відродження галузі та пожвавлення інтересу інвесторів, 
однак все це відбувається вкрай низькими темпам, через що Україна суттєво відстає від досягнення 
цілей, визначених у Національному плані дій з відновлюваної енергетики до 2020 року. 

 

Наприкінці 2016 року загальна встановлена потужність усіх «зелених» електростанцій в країні 
становила 1117,692 МВт. Варто зазначити, що якщо за підсумками 2015 року сукупна встановлена 
потужність всіх ВДЕ зросла заледве на 30 МВт, то в 2016 році приріст встановлених потужностей 
сягнув 120,649 МВт: 99,1 МВт – сонячні електростанції, 11,6 МВт – вітрові електростанції, 3,5 МВт – 
електростанція на біомасі, 3,1 МВт – об’єкти, які виробляють електроенергію з біогазу, а також 3,3 МВт 
потужностей малих ГЕС163. За 2016 рік всі види відновлюваної генерації виробили 1775 млн кВт*год 
електроенергії, що дозволило скоротити викиди СО2 в атмосферу приблизно на 1 млн 315 тис. т.  

 

Водночас, відповідно до цілей Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 
року, загальна встановлена потужність усіх «зелених» електростанцій вже мала сягати 7977 МВт. 
Таким чином, на сьогодні потужність електростанцій, які працюють на ВДЕ, в 7,1 рази менша за 
заплановану.  

 

Тим часом, однією з головних перешкод для активнішого розвитку альтернативної енергетики в 
Україні залишається складність приєднання нових «зелених» об’єктів до мереж. Вирішити цю 
проблему покликаний законопроект «Про внесення зміни до Закону України “Про регулювання 
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містобудівної діяльності” щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел» (№6081), який 13 лютого був зареєстрований у 
Верховній Раді України. Зазначеним документом передбачається обмежити строк дії технічних умов 
на приєднання об’єктів до електричних мереж до 3-х років.  

 

Тим часом, у Мінрегіоні наголосили на необхідності формування та встановлення тарифів на 
виробництво теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або відновлюваних 
джерел енергії164. В Міністерстві також підкреслили, що запровадити тарифне стимулювання 
виробництва тепла «не з газу» покликаний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про 
теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел 
енергії» (№ 4334), який наразі очікує на друге читання. 

 

Паралельно з цим, Україна та Казахстан підписали Договір про участь нашої країни у Міжнародній 
спеціалізованій виставці «ЕКСПО-2017»165, яка відбудеться влітку-восени поточного року та на якій 
українська сторона зможе презентувати потенційним інвесторам ресурсний потенціал та перспективи 
ведення «зеленого» бізнесу в нашій країні. 
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Нафта 

Протягом звітного періоду зусилля органів влади було зосереджено передусім на підготовці й 
презентації планів дій на 2017 рік, у тому числі з реалізації міжнародних зобов’язань України в 
нафтовій сфері166. При цьому залишилися не проаналізованими причини зриву раніше 
встановлених термінів і не були визначені відповідальні за невиконання поставлених завдань, 
зокрема з формування мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів, ухвалення нового Кодексу 
про надра, затвердження Технічного регламенту про вимоги до зберігання, транспортування та 
перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних станцій, а також схвалення 
Енергетичної стратегії України до 2035 року. Не визнав відсутності прогресу в реалізації 
міжнародних зобов’язань держави в нафтовій сфері і Звіт про виконання Порядку денного 
асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2016 рік167. 
 
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, Міненерговугілля мало 
розробити проект закону України про підтримку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів168, а 
Верховна Рада – ухвалити акт в цілому в грудні 2016 року. Проте, за станом на 5 березня 2017 року, 
відомо лише про підготовлений Держрезервом і відхилений Мінекономрозвитку в 2016 році 
законопроект «Про стратегічні резерви», який, за оцінкою незалежних експертів, є недосконалим і 
містить «велику кількість концептуальних помилок»169. 
 
Відсутня й будь-яка інформація про виконання пункту 1.2.2 Плану імплементації, згідно з яким 
Міненерговугілля зобов’язувалося щомісячно подавати до Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства статистичні дані щодо запасів нафти і нафтопродуктів, як це передбачено статтею 4 (а) 
і (б) Регламенту (ЄС) 1099/2008, і пункту 1.2.5, що передбачає початок повномасштабного 
функціонування системи мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів та звітування перед 
Європейською Комісією та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства з січня 2017 року. За станом 
на 5 березня 2017 року, виконання цих вимог не передбачено жодним нормативним документом 
Міненерговугілля. 
 
Попри це, 9 лютого голова Держрезерву В. Мосійчук повідомив, що пріоритетним завданням 2017 
року буде саме імплементація Директиви 2009/119/ЄС. За його словами, «Цього року разом з 
експертами, пошуком яких займається консорціум Kantor, маємо розробити законодавчу базу, 
модель фінансування накопичення та зберігання екстрених запасів нафти та нафтопродуктів, а також 
модель структури екстрених резервів»170. 
 
У Робочому плані Держрезерву на 2017 рік передбачено: 

– розроблення проекту закону України «Про стратегічні запаси»; 
– визначення Держрезерву головним координатором робочої групи з імплементації Директиви 

2009/119/ЄС в Україні; 
– організація «першого круглого столу під егідою допомоги Україні у процесі впровадження 

реформ у секторі енергетики»; 
– розроблення «моделі структури екстрених резервів» і «моделі фінансування накопичення та 

зберігання екстрених резервів». 
 
 
 
 

                                                             
166 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249634799&cat_id=244828445  
167 http://www.kmu.gov.ua/document/249781789/Звіт.pdf  
168 http://www.kmu.gov.ua/document/248091904/Dir_2009_119.pdf  
169 http://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/mnimaya-borba-s-korruptsiei-otsutstvie-reform-pri-pustykh-skladakh-
gosrezerva/  
170 http://www.gosrezerv.gov.ua/reserv/control/uk/publish/article?art_id=169789&cat_id=45334  
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При цьому викликає занепокоєння: 
– спроби Міненерговугілля перекласти повноваження щодо розроблення законопроекту «Про 

стратегічні запаси» на Держрезерв, хоча згідно з Положенням171, згаданий орган влади може 
лише реалізовувати державну політику у сфері державного матеріального резерву. Тому 
встановлення його відповідальним за формування політики в цій сфері є порушенням пункту 
2 статті 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»172; 

– намагання керівництва Держрезерву перетворити цей орган влади на «головного 
ініціатора»173 та єдиного виконавця плану імплементації Директиви 2009/119/ЄС; 

– концентрація уваги Держрезерву лише на «екстрених резервах», тобто запасах сирої нафти 
відповідно до визначення (j) статті 2 Директиви 2009/119/ЄС, тоді як цим документом 
передбачено можливість зберігання й нафтопродуктів. Не виключено, що маємо справу з 
черговою плутаниною, оскільки внаслідок неусталеності української термінології вітчизняні 
політики й державні службовці не завжди розрізняють поняття державного матеріального 
резерву й мінімальних запасів нафти та/або нафтопродуктів, стабілізаційного запасу й 
мобілізаційного резерву, що призводить до помилок у формуванні й реалізації державної 
політики в цій сфері. 

 
Державна система зберігання бензину, дизельного та авіаційного палива наразі налічує шість 
комбінатів – «Астра» (Чернігівська обл.), «Рекорд» (Житомирська обл.), «Естафета» (Хмельницька 
обл.), «Планета» (Харківська обл.), «Зірка» і «Бердянськ» (Запорізька обл.) – сумарним обсягом 
зберігання «до 1 млн т»174. При цьому: 

– потужності комбінатів використовуються «менше, чим на 10 %»; 
– частина комбінатів «уже почала працювати з комерційним ресурсом»; 
– можливості зберігання палива на комбінаті «Планета» є обмеженими внаслідок його 

розташування поблизу зони проведення АТО; 
– комбінат «Естафета» розглядається як підприємство з майбутнього розміщення «стратегічного 

запасу». 
 
За словами голови Держрезерву, в 2016 році «на всіх комбінатах проведені технічний аудит, 
діагностика резервуарів, дефектоскопія і почали впроваджуватися нові технологічні вузли»175. Надалі 
ці підприємства «планується об’єднати в єдину державну компанію з робочою назвою 
«Нафторезерв», яку «необхідно корпоратизувати, перетворити в публічне акціонерне товариство, а 
потім частково продати, зберігши за державою контрольний пакет». Потужності консолідованої 
компанії будуть здатними забезпечити зберігання близько половини обсягу резервів, установленого 
вимогами Директиви 119/ЄС (1 млн т у нафтовому еквіваленті). Решту, на думку В. Мосійчука, 
«необхідно розміщувати на ринку»176. При цьому, попри попередні заяви керівництва Держрезерву 
про наміри придбати в 2017 році 103 тис. т дизельного палива, 51 тис. т автомобільного бензину і 580 
тис. т сирої нафти177, заплановано закупівлю лише «20…30 тис. т палива усіх марок»178. За словами 
В. Мосійчука, «на 2017 рік ми зробили запит на фінансування накопичення палива – 1,6 млрд грн., 
але цих грошей, попри запит, не виділено»179. 
 
 
 

                                                             
171 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/517-2014-п  
172 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3166-17  
173 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248887547&cat_id=247229077  
174 http://www.gosrezerv.gov.ua/reserv/control/uk/publish/article?art_id=169769&cat_id=45334  
175 Там же. 
176 http://www.gosrezerv.gov.ua/reserv/control/uk/publish/article?art_id=169841&cat_id=45334  
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Директива 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування 
енергетичних продуктів та електроенергії (Додаток XXVIII, ст. 353 УА) 
З 1 січня 2017 року ставки акцизного податку на бензини моторні, середні дистиляти (дизельне 
паливо) і скраплений нафтовий газ підвищено до 213,50; 139,50 і 52 євро/1000 літрів відповідно з 
одночасним скасуванням податку на роздрібну реалізацію цих товарів у розмірі 0,042 євро/л180. 
Таким чином, ставки наближено до мінімальних розмірів, передбачених Директивою (відповідно 359  
і 330 євро за 1000 л і 125 євро за 1000 кг). 
 
8 лютого 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено Порядок зарахування акцизного 
податку з пального до місцевих бюджетів181, яким, зокрема, передбачено: 

– зарахування частини (13,44 %) акцизного податку з виробленого та ввезеного пального до 
місцевих бюджетів;  

– щоденний розподіл частини акцизного податку з пального між місцевими бюджетами 
відповідно до часток, визначених виходячи з фактичних нарахувань із роздрібної торгівлі 
пальним на відповідній території. 

 
Проте, за станом на 5 березня 2017 року, зазначений документ був відсутній у базі «Законодавство» 
Верховної Ради України182. 
 
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), Міненерговугілля 
зобов’язувалося з грудня 2015 року надавати звіти щодо функціонування в Україні системи 
моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів183. За станом на 5 березня 2017 року, жодного 
документа поширено не було. При цьому після ліквідації ДП «Науково-дослідний інститут 
нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА», головного виконавця усіх передбачених 
планом завдань, подальші роботи з імплементації Директиви 98/70/ЄС в Україні зупинені. 
 
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летких органічних сполук із резервуарів із 
нафтопродуктами та при їхньому транспортуванні з нафтобаз до заправних станцій, зі змінами та 
доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА): 
У листопаді 2016 року сплив термін виконання завдань, передбачених пунктами 1.1.1, 1.1.2 і 1.2.1 
плану імплементації Директиви 94/63/ЄС184. Попри це, за станом на 5 березня 2017 року, Кабінетом 
Міністрів не ухвалено постанову «Про затвердження Технічного регламенту про вимоги до 
зберігання, транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних 
станцій», а Мінприроди не затверджено рекомендацій з контролювання роботи автозаправних 
станцій і не проведено інвентаризації нафтобаз. 
 
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 мала бути ухвалена нова 
редакція Кодексу України про надра185. Нею, зокрема, передбачено визначити поняття «функції 
оператора», «договірне спільне підприємство», «механізм передачі спеціальних дозволів», «концепт 
мінімальної робочої програми та мінімального робочого зобов’язання», «обов’язковість регулювання 
специфіки видобування нетрадиційних вуглеводнів», а також урегулювати питання оприлюднення 
геологічної інформації щодо стратегічних ресурсів, зокрема нафти й газу, в межах, передбачених 
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законодавством. За інформацією Кабінету Міністрів, за станом на 20 лютого 2017 року, «розроблений 
проект Кодексу України про надра опрацьовується заінтересованими органами»186.  
 
За станом на 5 березня 2017 року не ухвалено й гармонізовані з нормами ЄС правила розробки 
нафтових і газових родовищ, хоча 14 січня 2017 року міністром екології та природних ресурсів України 
підписано наказ № 11 «Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ». За 
інформацією Мін’юсту, документ повернуто «без державної реєстрації для доопрацювання» строком 
на 1 місяць на прохання Мінприроди (лист від 27 січня 2016 року № 5/1-6/907-16)187. 
 
15 лютого 2017 року оприлюднений підготовлений Мінприроди проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» 
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615) та аналіз її 
регуляторного впливу188. Відповідною постановою пропонується: 

– повернути пункт Правил, згідно з яким надрокористувачі отримують право користування 
надрами без аукціону, якщо відповідно до законодавства вони є власниками цілісного 
майнового комплексу, побудованого (реконструйованого) з метою видобування та переробки 
корисних копалин з ділянки надр, на користування якою надається дозвіл, або такий 
майновий комплекс надано надрокористувачам в оренду (концесію); 

– встановити як підставу для відмови у наданні чи продовженні строку дії, або зупинення дії 
дозволу на користування надрами наявність у надрокористувача боргу зі сплати рентної плати 
за користування надрами (замість наявності у нього «заборгованості із сплати податків та 
загальнообов'язкових платежів» чи «загальнодержавних податків та зборів»). 

 
Як стверджується в супровідних документах, такі зміни дозволять «врегулювати деякі проблемні 
аспекти надання, відмови у наданні чи продовженні строку дії, або зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами, а також вирішити питання надання спеціальних дозволів на 
користування надрами при здійсненні діяльності цілісними майновими комплексами»189. 
 
Стаття 276 Угоди про асоціацію в частині запобігання збоям у транзиті й транспортуванні нафти й 
нафтопродуктів 
16 лютого 2017 року постановою № 202 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, затверджено Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом190.  
 
Згідно з ними ліцензіат, зокрема, зобов’язується: 

– у разі планового чи позапланового припинення ліцензованої діяльності повідомляти сторону, 
з якою укладено договір на транспортування, про дату і причини припинення, а також 
приблизну дату відновлення цієї діяльності; 

– забезпечити рівні права доступу до трубопроводу для всіх замовників послуг, а в разі 
недостатності пропускної потужності трубопроводу – дотримання установленого механізму її 
розподілу; 

 
Ліцензіат не має права: 

– відмовляти у транспортуванні нафти, нафтопродуктів трубопроводом, якщо це дозволяють 
його технічні можливості, крім випадків: неоплати замовником відповідних послуг; відсутності 
документів, що підтверджують право власності; невідповідності якості нафти, нафтопродуктів 
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189 http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulatory/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_nakazu_30122016.rar  
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Нафта 

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

З метою узгодження законодавства Європейського Союзу в галузі енергетики і клімату 
Європейська комісія запропонувала внести такі зміни: 
у Директиві 2009/119/ЄС: 

– продовжити з 25 лютого до 15 березня термін надання Європейській комісії 
державами-членами ЄС копій звіту про обсяг і структуру резервів нафти й 
нафтопродуктів за станом на останній день попереднього календарного року; 

- у Директиві 98/70/ЄС: 
– припинити щорічну публікацію Європейською комісією інформації про якість 

нафтопродуктів і поширення у державах-членах ЄС палива з часткою сірки понад 10 
мг/кг;  

– обмежити інформацію, яка надається інституціям держав-членів ЄС, що відповідають за 
контролювання викидів парникових газів, обсягами споживання кожного виду 
нафтопродуктів, припинивши інформування про його походження й місце придбання;  

– оновити посилання на питомі обсяги викидів парникових газів протягом життєвого 

циклу нафтопродуктів, уточнені Директивою 2015/652/ЄС. 

Досягнення угоди щодо забезпечення відповідності міжурядових угод в галузі енергетики до 

законодавства ЄС. Учасники переговорів Європейського парламенту і Ради домовилися що 

міжурядові угоди в області нафти і газу оцінюється Європейською Комісією до їх підписання. 

Проведено нове дослідження, присвячене вивченню властивостей сумішей біологічного 

гасу. В ньому проведено аналіз властивостей гасових сумішей, використовуваних в якості 

авіаційного палива, з високим вмістом передових видів біопалива. Проаналізовано види 

біопалива та суміші що є найбільш придатними для використання в авіаційному секторі. ЄС 

вживає заходів по збільшенню використання біопалива в усіх видах транспорту, так як вони є 

поновлюваною альтернативою викопному паливу. До 2020 року довести складову  енергії, що 

використовується в транспортному секторі кожної країни ЄС з відновлюваних джерел енергії, 

таких як біопаливо до 10%. Оскільки біопаливо створює менше викидів парникових газів, ніж 

викопне паливо, це допоможе ЄС виконати свої довгострокові цілі щодо скорочення викидів 

парникових газів на 85-90% (в порівнянні з 1990 роком), до 2050 року. 

установленим вимогам; розбіжності між характеристиками пропонованого до 
транспортування й перекачуваного ресурсу; 

– ліцензіат не має права припиняти свою діяльність або зменшувати обсяги транспортування 
нафти, нафтопродуктів з метою штучного створення їх дефіциту, якщо необхідність такого 
обмеження не встановлена законодавством України. 

 
Стаття 338 Угоди про асоціацію в частині продовження та активізації співробітництва у сфері 
енергетики 
На виконання пункту «а» статті 338 щодо імплементації енергетичних стратегій і політик, 
розвитку/опрацювання відповідних прогнозів і сценаріїв в Україні продовжувалося обговорення 
проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року, хоча згідно з попередніми планами уряду цей 
документ мав бути схваленим у четвертому кварталі 2016 року191. Відповідно до проекту 
Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року192 Міненерговугілля має завершити 
роботу над Енергетичною стратегією в березні 2017 року, а у вересні 2017 року – «створити умови» 
для реалізації визначених нею заходів.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
191 http://www.kmu.gov.ua/document/249113344/R0418-00.doc   
192 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249634799&cat_id=244828445  

http://www.kmu.gov.ua/document/249113344/R0418-00.doc
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249634799&cat_id=244828445


Бізнес-клімат 

Прийнятий в наприкінці листопада минулого року закон про незалежного Регулятора досі не почав 
виконуватись в частині ротації членів НКРЕКП, тож у ВРУ зареєстрували два законопроекти зі 
змінами до чинного закону. Вони передбачають скасування поетапної ротації членів регулятора і 
запровадження зміни всього складу одразу.  
 
На лютий планувалось голосування у першому читанні двох законопроектів – щодо прозорості у 
видобувних галузях (ІПВГ) та щодо гармонізації з європейським правом норм закону про 
статистику, – але перший не набрав достатньо голосів, а другий так і не голосувався. На цьому фоні 
в лютому було презентовано другий звіт ІПВГ, до якого була прикута увага як громадськості, бізнес 
середовища, так і політиків.  
 
Позитивним в лютому стало завершення процесу приєднання України до європейської програми 
COSME, що дасть поштовх для розвитку малого та середнього бізнесу. Також, АМКУ продовжує 
підготовку до вступу в дію у серпні цього року ЗУ «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання»: оприлюднені процедури надання держдопомоги, критерії оцінки її 
допустимості та інше. 
 

Стаття 277 про Регулятора (Директива 2009/72/ЄС та Директива 2009/73/ЄС в частинах про 

регулюючий орган)  

З моменту прийняття Закону України «Про НКРЕКП» пройшло більше 3 місяці. За цей час мала бути 

сформована конкурсна комісія, але цього не зроблено. Зважаючи на встановлені Законом терміни, 

вже може бути обмаль часу, щоб здійснити ротацію перших трьох членів Регулятора протягом 

перших 6 місяців з моменту вступу в дію закону.  

Зважаючи на цю ситуацію, а також на деякі резонансні рішення поточного складу регулятора, у ВРУ 

було зареєстровано 2 законопроекти, що пропонують внесення змін в чинний Закон. Відповідно до 

першого, весь склад Регулятора може бути змінений протягом перших 6 місяців з моменту вступу в 

дію Закону, а не поетапно, як зараз визначено. Також пропонується в майбутньому міняти членів 

НКРЕКП у визначені періоди в залежності від рейтингової позиції кожного на момент їх обрання 

конкурсною комісією: один член через три роки, два через чотири, п’ять та шість років відповідно193. 

Другим законопроектом пропонується відібрати 21 кандидата, які відповідають вимогам та успішно 

пройшли співбесіду. Після того відібрати з них 7 шляхом жеребкування. Втім не визначається плану 

ротації нинішніх членів регулятора194. 

Оприлюднено для обговорення до 9 березня проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до 

Правил приєднання електроустановок до електричних мереж». В документі визначено терміни на 

приєднання, де цього не було, а також зменшено терміни виконання деяких процедур195. 

Оприлюднено для обговорення до 10 березня Примірний договір про доступ до пропускної 

спроможності міждержавних електричних мереж України, що розроблений з метою виконання 

положень постанови «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення 

пропускної спроможності міждержавних електричних мереж»196. 

До 31 березня прийматимуть пропозиції та зауваження до Проекту постанови «Про подання 

суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до 
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61113
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61143
http://www.nerc.gov.ua/?id=23556
http://www.nerc.gov.ua/?id=23625


Бізнес-клімат 

НКРЕКП»197. Пропонується зобов’язати всі компанії, що здійснюють свою діяльність у сферах 

регулювання НКРЕКП, щоквартально та щорічно подавати інформацію:  

1. Баланс – звіт про фінансовий стан; 

2. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); 

3. Звіт про рух грошових коштів; 

4. Звіт про власний капітал. 

 
Статті 255-256 антиконкурентні дії та злиття 
АМКУ провів круглий стіл «Стан розвитку конкуренції на ринку постачання природного газу для 
потреб побутових споживачів». Під час обговорення були визначені основні перешкоди для розвитку 
конкуренції на ринку природного газу. Зокрема, податкові пільги, що отримує НАК «Нафтогаз», 
суміщення постачання та продажу газу НАК «Нафтогазом» постачальникам із діяльністю на оптовому 
ринку, існуючий механізм компенсації субсидій. Водночас, було зауважено, що створення 
конкурентного ринку природного газу для забезпечення потреб побутових споживачів матиме 
позитивний вплив на ринок газу в цілому, хоча і призведе до підвищення ціни приблизно на 10%198.  
 
АМКУ розглянув справу про порушення ПАТ «Київенерго» (контрольний пакет належить ДТЕК) вимог 
законодавства про захист економічної конкуренції. Було встановлено що енергокомпанія 
перешкоджала працювати двом постачальникам по нерегульованому тарифу, створюючи перешкоди 
у необґрунтованих вимогах до проекту договору. Це визнали порушенням законодавства, а саме 
зловживанням монопольним становищем,  тому було призначено штраф у розмірі 17 млн грн199. 
 
Також АМКУ запланував провести у березні 2017 року  Форум з питань розвитку конкуренції. 
Очікується, що в ньому візьмуть участь представники Адміністрації Президента, Верховної Ради, 
ЦОВВ, міжнародні експерти та ін.200 
 
Статті 263-267 про державну допомогу 
АМКУ розробив проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у 
відповідність із законодавством про державну допомогу суб’єктам господарювання». Серед основних 
змін є внесення вимог для отримання державної допомоги різним категоріям. Всі коментарі та 
пропозиції АМКУ збиратиме протягом місяця201.  
 
Також в лютому Комітет розробив проект постанови КМУ «Про затвердження Загальних критеріїв 
оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання та внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950». В даній постанові визначаються критерії для 
встановлення чи є механізм державною допомогою чи ні, визначаються умови сумісності 
застосування державних допомог, а також описано механізми держдопомоги, які не підлягають 
оцінці202.  
 
АМКУ не залишив без уваги і малий та середній бізнес. Було розроблено проект постанови КМУ "Про 
затвердження Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для 
забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та  малого підприємництва". Постановою 
визначено форми та категорії допомоги, обсяги допомоги та правила її отримання, а також, які 
суб’єкти господарювання можуть на неї претендувати203. 

                                                             
197 http://www.nerc.gov.ua/?id=23900  
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203 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/133378  

http://www.nerc.gov.ua/?id=23900
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/133091
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/133076
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/133390
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/133374
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/133376
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/133378


Бізнес-клімат 

 
Стаття 379 
ВРУ остаточно завершила ратифікацію Угоду між урядом України і Європейським Союзом про участь 
України в програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME)», 
до якої Україна доєдналась ще в травні минулого року204. Програма передбачає 2,3 млрд. євро 
фінансування для розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ). Детальніше читайте в Річному 
моніторинговому звіті за 2016 рік. 

Мінекономрозвитку на початку лютого ініціювало обговорення оновленого проекту Стратегії розвитку 
малого і середнього підприємництва (МСП) до 2020 року, що тривало до середини лютого. Протягом 
трьох місяців після ухвалення Стратегії буде проводитись розробка Плану Заходів для її реалізації. 
Очікується, що в робочих групах приймуть участь представники асоціацій та всі зацікавлені учасники 
ринку205. 

Не набрав достатню кількість голосів народних депутатів для прийняття в першому читанні Проект 
Закону про розкриття інформації у видобувних галузях206. В той же час, презентовано207 та 
опубліковано208 другий звіт за стандартом ІПВГ, що охопив видобування природного газу, нафти, 
кам’яного вугілля, а також залізної, титанової і марганцевої руд за 2014-15рр. Звіт підготовлено на 
основі добровільно розкритої видобувними компаніями інформації про свою фінансову звітність, а 
саме про сплату податків та зборів. Коли буде прийнято відповідний законопроект, обов’язкове 
надання цієї інформації буде закріплено на законодавчому рівні. 

Статті 355-359 про статистику (Директива 2008/92/ЄС) 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну статистичну 
діяльність втретє з моменту реєстрації в травні минулого року вносився у порядок денний ВРУ для 
прийняття за основу у першому читанні, але до голосування справа не дійшла. Законопроект 
гармонізує Закон України «Про державну статистику» з вимогами Європейської статистичної 
системи209. 

Статті 27-49 щодо доступу товарів на ринки  

В лютому продовжується робота над вдосконаленням роботи митниць. Наразі, бюджетні кошти 
будуть спрямовані на приведення всіх митниць до єдиного зразка, а саме покращення 
інфраструктури, встановлення відеоспостереження та встановлення іншого обладнання, необхідного 
для роботи митниць. Також ДФС розробила пропозиції до Концепції реформування державної митної 
справи, які планує обговорити з громадськістю задля вдосконалення документу для реального 
втілення планів із розбудови митниць210.  

 

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

15 лютого 2017 року підписано, а вже 23 березня цього ж року вступить в дію Регламент (ЄС) 
2017/352211 щодо надання портових послуг та загальних правил фінансової звітності портів. У 

                                                             
204 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=0130&skl=9  
205 http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=9022a81e-37df-4c96-8ee0-
36bc35cbc997&title=MinekonomrozvitkuProdovzhuObgovorenniaProektuStrategiiuRozvitkuMalogoTaSerednogoPidprimnitstva202
0  
206 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4840&skl=9  
207 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245180278  
208 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245182405  
209 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4584&skl=9  
210 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249702168&cat_id=244277212  
211 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1489054531343&uri=CELEX:32017R0352  
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http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=9022a81e-37df-4c96-8ee0-36bc35cbc997&title=MinekonomrozvitkuProdovzhuObgovorenniaProektuStrategiiuRozvitkuMalogoTaSerednogoPidprimnitstva2020
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249702168&cat_id=244277212
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1489054531343&uri=CELEX:32017R0352


Бізнес-клімат 

першу чергу він спрямований на полегшення компаніям доступ до послуг, що надаються портами - 
скорочення кількості та встановлення чітких і недискримінаційних митних процедур. Даний 
регламент розроблений в рамках директив  Європейського Союзу, зокрема Директиви 2014/25/ЄС 
в частині статті 34 щодо діяльності, яка піддається впливу конкуренції. 

 



Методологія 

Проект виконується п’ятьма партнерами і двома запрошеними постійними експертами. Проект 

виконується такими п’ятьма організаціями-партнерами:  аналітичним центром DiXi Group, 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 (DiXi Group); 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 (DiXi Group); група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії», до якої 

входять Н.Андрусевич (Суспільство і довкілля») та Н.Єрмакова (DiXi Group), група «Бізнес-клімат та 

інвестиції», до якої входять В.Белякова («Європейське українське енергетичне агентство») та А.Білоус 

(DiXi Group), група «Нафта», до якої входять Г.Рябцев (НТЦ «Псіхєя») та Т.Ткачук (DiXi Group).  

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.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методологія 

ДОДАТОК 1.  

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  



Методологія 

Стаття 363, Директива 2009/147/ЄС  
Стаття 363, Директива 2010/75/ЄС  

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 27, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Стаття 28, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Стаття 29, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію  
Стаття 88, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію 
Стаття 93, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію  

 Статті 97-102, Глава 6 Розділ  IV Угоди про асоціацію  
Стаття 104, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію 
Стаття 105, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію  
Стаття 107, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію 

Статті 144-147, Глава 7, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Глава 8, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директива 2014/25/ЄС 

Стаття 255, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Стаття 256, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Стаття 258, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Стаття 263, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Стаття 267, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію  

Стаття 277, Глава 11, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директиви 2009/72/ЄС і 2009/73/ЄС (в частинах 
про Регуляторний орган) 

Статті 355-359, Глава 5, Розділ V Угоди про асоціацію та Директива 2008/92/ЄС  
Стаття 379, Глава 10, Розділ V Угоди про асоціацію 

 



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 
дистриб’юторам позначки та інформацію про продукти безкоштовно, а останні повинні розміщувати 
етикетки таким чином, що їх було чітко 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. 

 



Глосарій 

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. 

 



Глосарій 

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 



Глосарій 

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 1882/2003212 

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;  

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



Глосарій 

 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 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 2008/92/ЄС стосовно процедури Співтовариства для вдосконалення цін на газ та 

електроенергію для кінцевих промислових споживачів 

Згідно неї мають бути впроваджені відкриті загальнодоступні механізми інформування про ціни на 
енергоресурси для споживачів. Також має бути спеціально розроблена методика та впроваджений 
механізм збору відповідної інформації про ціни на газ та електроенергію. 
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