


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця публікація була створена з допомогою Європейського Союзу та за підтримки Міжнародного 

фонду «Відродження». За зміст цієї публікації несуть відповідальність Громадська організація 

«ДІКСІ ГРУП», а також Громадянська мережа «ОПОРА», Всеукраїнська громадська організація 

«Енергетична Асоціація України», Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», Асоціація 

«Європейсько-Українське енергетичне агентство». Зміст цієї публікації не може жодним чином бути 

сприйнятий як такий,  що відображає погляди Європейського Союзу та/або Міжнародного фонду 

«Відродження».  

 

 

 

Проект "Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо 

реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію" ставить 

за мету посилення ролі громадянського суспільства в адвокації реформ в енергетиці та пов’язаних 

секторах. 

Ключовими цілями проекту є: 

• моніторинг втілення Угоди про Асоціацію в частині енергетики, включаючи відповідні 

зобов’язання щодо довкілля та питань, пов’язаних з торгівлею;  

• посилення спроможності громадських експертів та місцевих діячів відслідковувати фактичну 

реалізацію реформ; 

• сприяння громадському діалогу для належної імплементації Європейських реформ енергетики 

та довкілля; 

• інформування заінтересованих сторін та українського суспільства про значення та потенційні 

вигоди Європейських реформ в енергетиці та довкіллі для того, щоб дати їм можливість 

тримати уряд підзвітним за проведення реформ. 

 

 

www.enref.org  

http://www.enref.org/


Короткі висновки 

У квітні експерти відзначають відсутність прийнятих профільних законів у газовому секторі, на тлі реєстрації цілої 

низки нових законодавчих ініціатив. Тим часом, регулятор скасував рішення про введення абонплати за розподіл 

газу. Урядова робоча група з реформування “Нафтогазу” продовжила напрацювання необхідних для цього 

заходів, зокрема в царині корпоративного управління та поділу НАКу. 

В галузі електроенергетики місяць став нарешті результативним щодо законодавчого рішення стосовного 

проекту закону “Про ринок електроенергії”, який було прийнято. Втім, опоненти законопроекту встигли 

заблокувати його проходження в сесійній залі, що, як очікується, затримає підписання та вступ в дію закону. Тим 

часом Кабмін прийняв постанову щодо тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії. 

В секторі енергоефективності експерти відзначають повільне просування. Зокрема, дуже повільними темпами, 

але все ж демонструють прогрес проекти кількох ключових законодавчих актів. Крім того, уряд почав рух в сфері 

модернізації соціальних субсидій. Разом з тим, експерти продовжують спостерігати низьку інтенсивність та 

системність змін в галузі.  

Просування за результатами розгляду в комітетах проектів ключових законодавчих актів відзначають і експерти 

напрямку довкілля. Втім, окрім цього, прогрес у виконанні зобов’язань не є інтенсивним і включає в себе радше 

наміри, аніж рішення. 

Експерти сектору нафти та нафтопродуктів також звертають увагу на те, що відомства, відповідальні за 

виконання зобов’язань, радше говорять про плани на майбутнє, не проаналізувавши при цьому причин 

перенесення попередньо встановлених кінцевих термінів.  

В сфері бізнес-клімату продовжують фіксувати зволікання з реалізацією положень нового закону про НКРЕКП  та 

попереджають про наближення часу зменшення складу через відсутність кандидатур нових комісіонерів. Крім 

того, неприйнятим залишаються проект закону про прозорість видобувних галузей та Енергетична стратегія.  

 

Найбільш вживані скорочення: 

ВАО АЕС - Всесвітня асоціація операторів атомних електростанцій 

ВРУ – Верховна Рада України 

ГРС – Газорозподільні системи 

ГТС – газотранспортна система 

ДІЯР -  Державна інспекція ядерного регулювання України  

ЄК – Європейська Комісія 

ІСЯБ - Інструменти співпраці у сфері ядерної безпеки в Україні 

КзПБ – Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки 

енергоблоків атомних електростанцій 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

ТЕЦ – Теплоелектроцентраль 

ENTSO-E - Європейська мережа системних операторів з передачі 

електроенергії 

ПЛ – Повітряна лінія 

ДПЗД – Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності 
ОРЕ – Оптовий ринок електроенергії 

РАВ – Радіоактивні відходи 

НПА – Нормативно-правові акти 

WENRA – Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів  

 

 

 

 

МЕВП – Міністерство енергетики та вугільної промисловості  

НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України» 

НБУ – Національний банк України 

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

ОЕС - Об’єднана енергосистема України 

ОСР -  Оператор Системи Розподілу 

ОСП – Оператор Системи передачі 

ПЕК – паливно-енергетичний комплекс 

СПГ – скраплений природний газ 

ТЕС – теплова електростанція 

ТКЕ – теплокомуненерго 

УА – Угода про асоціацію 

ЮУАЕС – Южно-Українська АЕС 

ЦСВЯП – Централізоване сховище відпрацьованого ядерного 

палива 

МСП – Малі та середні підприємства 

 

 

  

 

 

 



Газ 

Квітень 2017 року став четвертим місяцем поспіль, протягом якого у царині 
реформування газового сектора не було прийнято жодного закону. ВРУ не змогла 
навіть ухвалити призначення 2-х власних представників до комісії з вибору кандидатів 
у майбутні члени НКРЕКП. Натомість, депутати ВРУ зареєстрували цього місяця більш 
ніж півтора десятки проектів нових законодавчих актів. 
 
На тлі суттєвого негативного суспільного резонансу, спричиненого березневим 
рішенням НКРЕКП про запровадження з 1 квітня тарифів за підключення абонентів до 
ГРС у розмірі, що зумовлював збільшення сукупної щомісячної плати за газ для певної 
кількості споживачів, у квітні народні депутати вдалися до низки дій, спрямованих на 
забезпечення/посилення впливу ВРУ на діяльність регулятора, у т.ч. викликали на 
засідання ВР для звіту та заслухали Голову НКРЕКП1. Проте, за винятком скасування 
зазначеного вище рішення регулятора про тарифи, іншого видимого ефекту їх зусилля 
не дали. Разом з тим, НКРЕКП ухвалено низку постанов, спрямованих на удосконалення 
моніторингу ринку природного газу та Кодексу ГТС. 
 
У свою чергу, Кабінет Міністрів вжив заходів, спрямованих на вдосконалення 
розрахунків за спожитий газ, а також приділив значну увагу унормуванню діяльності 
"Нафтогазу": в цій царині було прийнято 2 постанови та 3 розпорядження. Водночас, 
урядова робоча група з реформування "Нафтогазу" на продовження виконання плану 
поділу НАКу розробила варіант із забезпечення нового оператора ГТС майном та 
схвалила законопроект про виділення коштів для початку його функціонування2, а 
також підготувала до розгляду урядом пропозиції з удосконалення політики власності 
та корпоративного управління "Нафтогазом"3. 
 
У квітні вперше в історії газового ринку України відбулася реалізація газу на умовах 
форвардних контрактів через торги на "Українській енергетичній біржі"4. За 
повідомленням біржі, ТОВ "Полтавська газонафтова компанія" реалізувала з 
дисконтом весь виставлений на біржові торги обсяг газу (2 млн кубометрів). 
 

Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, на заміну 

Директиви 2003/55/ЄС (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА 

Першим документом, що стосується ринку природного газу, зареєстрованим у квітні, став проект 

постанови про звернення ВРУ до НКРЕКП з вимогою скасувати "необґрунтоване встановлення тарифів на 

розподіл газу" (№62795). Однак, необхідність в його розгляді відпала, оскільки наступного ж дня регулятор 

оприлюднив рішення6, яким гарантував винесення питання про призупинення дії цих тарифів та, 

принаймні, доопрацювання відповідних рішень НКРЕКП, з метою внесення змін, спрямованих на 

недопущення зростання щомісячної сумарної плати за газ, на відкрите засідання комісії 10 квітня 2017 

року. 

На квітневих пленарних засіданнях ВРУ законопроекти, безпосередньо пов’язані з перетвореннями 

газового ринку, не розглядалися. Народні депутати голосували лише за передбачене чинним законом 

                                                             
1 http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6492.html 
2 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249881322 
3 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249921768&cat_id=244276429 

4 http://interfax.com.ua/news/economic/418498.html 
5 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61488 
6 http://www.nerc.gov.ua/?news=5903 

http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6492.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249881322
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249921768&cat_id=244276429
http://interfax.com.ua/news/economic/418498.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61488
http://www.nerc.gov.ua/?news=5903


Газ 

про регулятора призначення від ВРУ членів Конкурсної комісії, що добиратиме кандидатів на посади 

членів НКРЕКП (постанови №63567, №63578). Проте, обидва кандидати – К. Запайщиков9 та Ю. Шульга10 

– не набрали необхідних для обрання 226 голосів11. Таким чином, у квітні ВРУ не визначила своїх 

представників у комісії, що готуватиме вибори нового складу регулятора. 

Водночас, одразу після прийняття профільним комітетом з ПЕК негативного висновку та рішення 

відхилити (постанова № 4977/П12) розглянутий на засіданні 5 квітня законопроект про врегулювання 

статусу НКРЕКП (№497713), за яким передбачалася підзвітність і підконтрольність НКРЕКП ВРУ (зокрема, 

призначення і звільнення всіх членів НКРЕКП постановами парламенту), було зареєстровано новий 

законопроект (№630114), автори якого пропонують закріпити за ВРУ право на прийняття рішення про 

дострокове звільнення з посади Голови НКРЕКП за ініціативою народних депутатів або КМУ. Як 

зазначено в пояснювальній записці, метою законопроекту є "запобігання випадкам самоуправства 

керівництвом НКРЕКП, встановлення відповідальності за неправомірну діяльність".  

У квітні ВРУ зареєстровано аж 4 законопроекти про внесення змін до закону "Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу" – №6277-115, №630616, №639117 і №6391-118. Першим із них 

(альтернативним законопроекту №627719 від 31.03.2017) передбачено забезпечити встановлення всім 

споживачам, включаючи мешканців багатоквартирних будинків, індивідуальних лічильників газу в 

терміни до 1 січня 2018 року (а не до 1 січня 2021 р., як за №6277). Паралельно – внести уточнення: у 

понятті "споживачі природного газу" замінити "фізичні особи (населення)" на "фізичні особи (побутові 

споживачі)". Другим документом (№6306) регламентовано обов’язкове встановлення індивідуальних 

лічильників газу малозабезпеченим категоріям споживачів за рахунок підприємств, що здійснюють 

розподіл природного газу. 

Третім (№6391) і четвертим (№6391-1) законопроектами для досягнення повноти комерційного обліку 
газу запропоновано створити і вести єдину базу споживачів природного газу. На нашу думку, відмінності 
між цими проектами – не принципові, альтернативна редакція змін, скоріше, є уточнюючою. Так, за 
№6391-1 термін "єдина база абонентів" доповнено визначенням "створена за допомогою 
автоматизованих комп'ютерних систем"; за №6391 – базу вестиме суб’єкт господарювання, що "є 
балансоутримувачем газотранспортних і газорозподільних систем", тоді як за №6391-1 – суб’єкт, "що 
діє на підставі ліцензії на транспортування природного газу". Обома законопроектами передбачено 
затвердження КМУ порядку ведення єдиної бази абонентів та суттєві за величиною20 штрафні санкції 
за порушення певних правил цього порядку, які накладатиме НКРЕКП. 

Два інших нових законопроекти (№631421 і №632422) стосуються змін до закону "Про ринок природного 

газу" (далі – закону). Зміни, передбачені законопроектом №6314, мають на меті завадити 

безоплатному використанню державних ГРС. Для повернення під державний контроль майна й 

                                                             
7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6356&skl=9 
8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6357&skl=9 
9 Радник президента ДП НАЕК "Енергоатом" 
10 Співробітник апарату РНБОУ 
11 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11991, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11992
, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11998 
12 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61565 
13 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59740 
14 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61519 
15 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61499 

16 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61524 
17 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61650 
18 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61736 
19 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61486 
20 "У розмірі від 3000 до 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", тобто від 4,8 до 8 млн грн. 
21 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61536 
22 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61554 
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управління цими ГРС, що наразі перебувають на балансі приватних облгазів, запропоновано покласти 

весь комплекс обов’язків з їх експлуатації на державного оператора ГРС, визначеного КМУ, 

доповнивши ст. 37 закону відповідними положеннями. 

На виконання зобов’язань України перед Енергетичним Співтовариством, автори законопроекту 

№6324 пропонують внести до закону зміни, покликані забезпечити відповідність обліку внутрішнього 

споживання природного газу в Україні стандартам ЄС, а саме: у ст. 1 – коректно уточнити визначення 

терміну "природний газ"; ст. 18 – доповнити приладовий облік газу врахуванням його фізико-хімічних 

показників, регламентувати перехід суб’єктів ринку на взаєморозрахунки на підставі якості газу (а не 

його обсягів, як за чинним законом), а з 1 липня 2018 року – на розрахунки в одиницях енергії; ст. 59 – 

визначити як правопорушення використання приладів обліку газу, що не пройшли оцінки відповідності 

технічним регламентам. 

Законопроект №632323 унормовує проблему, пов’язану з необхідністю ефективно управляти 

державними підприємствами ПЕК, корпоративні права яких і цілісні майнові комплекси протягом 2008-

2016 рр. було передано на приватизацію до ФДМУ, однак досі не було приватизовано. Запропоновані 

зміни пропонують визначити Міненерговугілля органом управління такими підприємствами до 

завершення їх приватизації. 

Зміни за законопроектом №633724 спрямовані на боротьбу з ухиленням видобувачів природного газу (та 

інших вуглеводнів) від своєчасної сплати рентної плати за використання надр, що є можливою у т. ч. 

через неузгодженість положень законодавчих актів у цій сфері. За ними передбачено привести у 

відповідність визначення підстав та умов накладення штрафних санкцій за несплату податкових 

зобов’язань з ренти у вигляді позбавлення або зупинення дії ліцензій на користування 

нафтогазоносними надрами (викладених у Законі "Про нафту і газ") з переліком таких підстав, 

встановлених Податковим кодексом України та Постановою КМУ від 30.05.2011 р. № 615. 

Крім вищезазначених проектів законодавчих актів, ВРУ за поданням профільного комітету з ПЕК 

(Протокол №45) було зареєстровано проект постанови № 6229/П25, якою Верховній Раді 

рекомендовано прийняти за основу проект закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях 

(№6229) та за поданням народного депутата С. Капліна – проект постанови № 6418/П26 про 

заслуховування на засіданні ВРУ 19 травня звіту голови "Нафтогазу" А. Коболєва. 

Уряд своїм розпорядженням №275-р27 ухвалив першочергові завдання 2017 року та середньострокові 

пріоритети діяльності. Основними цілями поточного року в газовій сфері визначено: законодавче 

забезпечення реалізації закону "Про ринок природного газу"; розробку та прийняття політики 

власності щодо ключових державних підприємств, у т.ч. "Нафтогазу"; заходи зі збільшення власного 

видобутку природного газу до рівня 20,3 млрд. кубометрів, включаючи правове супроводження (у т.ч. 

прийняття нових, гармонізованих з нормами ЄС, правил розробки нафтогазових родовищ); виконання 

плану реструктуризації "Нафтогазу"; розробка проекту нової редакції Кодексу України про надра. 

Цілями середньострокового плану уряду є: нарощення видобутку газу, впровадження нових засад 

диверсифікації поставок енергоресурсів, імплементація принципів Третього енергетичного пакета ЄС 

(зокрема, створення передумов усталеної торгівлі природним газом на біржах і забезпечення 

транскордонних перетоків газу). 

                                                             
23 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61553 
24 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61577 
25 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61564 
26 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61739 
27 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249935442 
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Разом з тим, прийнятими КМУ у сфері газових розрахунків змінами модифіковано визначену 

постановою №187 формулу28 розрахунку вартості поставок газу побутовим споживачам і релігійним 

установам, з урахуванням тарифів на транспортування та розподілу газу29, а також рекомендовано нові 

механізми розподілу коштів, що надходять від цих категорій споживачів (постанова №29630). 

КМУ знизив норми тепла, газу та електрики для розрахунку субсидій на оплату їх використання для 

індивідуального опалення з 1 травня 2017 року (постанова №5131). Що стосується споживання газу, то 

норматив на 1 м2 опалюваної площі зменшено для опалювального періоду з 5,5 до 5,0 кубометра; крім 

того, скорочено на місяць й межі періоду (постанова №30032): з 16 жовтня до 15 квітня, з 1 жовтня до 

1 травня. 

Уряд призначив колишнього президента "Укртрансгазу" І. Прокопіва заступником Міністра енергетики 

та вугільної промисловості України (розпорядження №271-р33). Міненерговугілля, у свою чергу, 

запропонувало призначити І. Прокопіва головою робочої підгрупи з реструктуризації "Нафтогазу"34, що 

було прийнято та підтверджено рішенням урядової робочої групи. 

Погодивши розпорядженням №274-р35 зміни до кредитних договорів "Нафтогазу", Уряд надав компанії 

суттєву підтримку, що сприятиме покращенню результатів її фінансово-господарської діяльності. А 

затвердивши фінансовий звіт і розподіл прибутку НАКу за 2016 рік (розпорядження №282-р36), КМУ 

забезпечив виплату до держбюджету України 13,2 млрд грн дивідендів. 

Своїми рішеннями Уряд також супроводжує процес переформатування наглядової ради компанії37, що 

відбувається в "Нафтогазі". Після відставки з посади голови ради Ю. Ковалів, наглядову раду 

"Нафтогазу" очолив її заступник П. Уорвік38. Наразі Урядом обрано (підтверджено) на новий строк 

чотирьох членів ради, три з яких є незалежними, а один (В. Демчишин) – представляє державу 

(постанова №29139). Оголосивши конкурс на посаду незалежного члена наглядової ради, щоб 

розширити потенційне коло претендентів на цю посаду, КМУ одночасно вніс уточнення40 до умов 

відбору членів цього важливого управлінського органу (постанова №27641). 

Позитивними результатами діяльності урядової робочої групи з реформування "Нафтогазу" в квітні 

стала реєстрація ВРУ за №634042 підготовленого групою законопроекту про виділення з держбюджету 

України на 2017 рік коштів, необхідних для фінансування нового оператора ГТС, і схвалення Урядом 

                                                             
28 http://ua.interfax.com.ua/news/general/418064.html 
29 Наразі прийняту постанову ще не оприлюднено, текст проекту постанови доступний на сайті Мінекономрозвитку: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e8bbb2df-aed9-471a-94a1-
19482d5858fb&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoPolozhenniaProPokladenniaSpetsialnikhObovia
zkivNaSubktivRinkuPrirodnogoGazuDliaZabezpechenniaZagalnosuspilnikhInteresivUProtsesiFunktsionuvanniaRinkuPrirodnogoGazu 
30 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249951771 
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32 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249953321 
33 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249932177 
34 http://interfax.com.ua/news/economic/418456.html 
35 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249933603 
36 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249950374 
37 За березневим рішенням КМУ (http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249891621), її склад розширено до 7 осіб. 
38 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/2F0161DE3F497272C225810D0026A2B8?OpenDocument&year=2017&month
=04&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
39 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249951007 
40 Зокрема, скасовано пункт, за яким заявки на посаду незалежного члена наглядової ради НАК приймаються протягом 14 днів. 
41 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249931492 
42 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61580 
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розроблених групою засад державної політики власності щодо НАКу43 та принципів покращення 

корпоративного управління державними компаніями44, викладених у відповідному законопроекті. 

Зважаючи на одностайність представників різних гілок влади (у т.ч. народних депутатів, Президента45 

та Прем’єр-міністра46) стосовно необхідності перегляду введення абонплати за розподіл газу, НКРЕКП 

скасувала це своє рішення. Ухваленою 10 квітня постановою №49447 було скасовано тарифи на 

транспортування газу для точок виходу з ГТС за постановою №348 та 45 постанов, прийнятих 28 

березня, які встановлювали з 1 квітня нові тарифи на послуги з розподілу газу для газорозподільних 

підприємств. Щоправда, це скасування набуло чинності з 28 квітня, оскільки постанову №494 було 

оприлюднено в "Урядовому кур’єрі"48 лише 27 квітня, з порушенням встановленого чинним 

законодавством 15-ти денного терміну.  

Тим часом, регулятор прийняв рішення вдосконалити звітність, призначену для накопичення даних з 

функціонування газового ринку, для чого: а) доповнити новими формами звітності моніторинг 

діяльності суб’єктів ринку природного газу (постанова № 60349), у т. ч. з: аналізу виконання суб’єктами 

ринку функцій, відповідно до закону "Про ринок природного газу", щодо доступу до газотранспортних 

систем і газосховищ, зміни постачальника, забезпечення загальносуспільних інтересів за Положенням 

про покладання спеціальних обов’язків (ПСО); дотримання вимог щодо правил управління 

перевантаженнями; рівня прозорості діяльності, зокрема рівня оптових цін; та ін. (разом – 8 

додаткових форм); б) покращити та осучаснити низку звітних форм та інструкцій з їх заповнення, 

передбачених постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року №1258 (постанова №53650). 

"Нафтогаз" виступив проти монополії в сегменті постачання газу для населення України групи 
компаній, що входять до Group DF51. Річ у тім, що згідно з постановою КМУ №187, встановлено список 
компаній - постачальників ("газзбутів"), яким "Нафтогаз" зобов’язаний надавати газ для потреб 
населення на пільгових умовах, причому в межах ліцензійної території кожного облгазу таке 
підприємство – лише одне. Це створює невиправдані переваги для зазначених підприємств, що за 
оцінкою Секретаріату Енергетичного Співтовариства, який також звернув увагу на цей факт, закриває 
даний сегмент ринку від конкуренції. Як зазначено у прес-релізі52, НАК вважає: "так звані "газзбути" – 
псевдо-постачальники газу, переважна більшість яких належить Group DF – є непотрібними 
посередниками на ринку газу для населення, не несуть відповідальності та ризиків, пов’язаних із 
постачанням газу, та не створюють додаткової цінності для споживачів". Компанія звернулася до уряду, 
регулятора та АМКУ з проханням дослідити можливість усунення цієї монополії. 

"Нафтогаз" надав також роз’яснення щодо чинних підстав визначення цін на газ із ресурсів компанії, у 
зв’язку з введенням у дію нового Положення про ПСО (постанова №187), та встановив з 1 травня 2017 
року нові прейскуранти цін53. За прейскурантом для споживачів, що підпадають під дію Положення про 
ПСО54, ціну газу як товару (з ПДВ) встановлено за категоріями на таких рівнях: для потреб побутових 
споживачів – 5930,4 грн за тис. кубометрів; для потреб релігійних організацій – 2965,2 грн за тис. 

                                                             
43 http://ua.interfax.com.ua/news/general/418070.html  
44 http://interfax.com.ua/news/economic/418115.html 
45 http://www.president.gov.ua/news/rishennya-shodo-abonplati-na-gaz-maye-buti-prizupineno-prezi-40762 

46 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249876115&cat_id=244274130 
47 http://www.nerc.gov.ua/?id=24871 
48 https://www.ukurier.gov.ua/uk/news/nkrekp-skasuvav-46-postanov-yaki-vstanovlyuyut-tar/p/ 
49 http://www.nerc.gov.ua/?id=25008 
50 http://www.nerc.gov.ua/?id=24914 
51 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/0E09DCCCB2DD7DA3C22580F80050A2E5?OpenDocument&year=2017&month
=04&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
52 Там само 
53 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A5A89CE9AE00B6BDC2257FA9003BEA22?OpenDocument; 
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/531EBB1DEA74C069C225810E00279E07?OpenDocument&year=2017&month=0
4&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
54 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-May-PSO-2017.pdf 

http://ua.interfax.com.ua/news/general/418070.html
http://interfax.com.ua/news/economic/418115.html
http://www.president.gov.ua/news/rishennya-shodo-abonplati-na-gaz-maye-buti-prizupineno-prezi-40762
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249876115&cat_id=244274130
http://www.nerc.gov.ua/?id=24871
https://www.ukurier.gov.ua/uk/news/nkrekp-skasuvav-46-postanov-yaki-vstanovlyuyut-tar/p/
http://www.nerc.gov.ua/?id=25008
http://www.nerc.gov.ua/?id=24914
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/0E09DCCCB2DD7DA3C22580F80050A2E5?OpenDocument&year=2017&month=04&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/0E09DCCCB2DD7DA3C22580F80050A2E5?OpenDocument&year=2017&month=04&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A5A89CE9AE00B6BDC2257FA9003BEA22?OpenDocument
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/531EBB1DEA74C069C225810E00279E07?OpenDocument&year=2017&month=04&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/531EBB1DEA74C069C225810E00279E07?OpenDocument&year=2017&month=04&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-May-PSO-2017.pdf
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кубометрів; для решти (у т.ч. бюджетних установ, виробників електрики та промислових потреб) – 
9488,64 грн за тис. кубометрів. Таким чином, з 1 квітня 2017 року кінцева ціна газу для потреб побутових 
споживачів – з урахуванням ціни "Нафтогазу", торговельної націнки постачальника, тарифів на розподіл 
та транспортування, а також ПДВ – становить 6957,9 грн за тис. кубометрів55.  

 
За прейскурантом для споживачів, що не підпадають під дію Положення про ПСО56, ціну газу як товару 
(з ПДВ) встановлено залежно від обсягів споживання та умов оплати на таких рівнях: для місячних 
потреб у газі обсягом до 50 тис. кубометрів включно, не регульованих місячних потреб та місячних 
потреб від 50 тис. кубометрів без попередньої оплати – 8282,4 грн за тис. кубометрів; для місячних 
потреб від 50 тис. кубометрів, за умови попередньої оплати57 – 7456,8 грн за тис. кубометрів. 

 

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) 

Оскільки за прийнятою НКРЕКП новою тарифною методикою з 1 квітня 2017 року встановлюється 

окремий тариф на точці входу в ГТС для компанії – постачальника газу і окремий – на точці виходу з ГТС 

– для його покупця (що й відображено в постанові №348), то описаними вище діями регулятор з 

10 квітня скасував нові тарифи для всіх суб'єктів ринку, крім газовидобувних компаній. Це означає, що 

створено ситуацію, за якої газодобувачі фактично вимушені будуть двічі платити тариф за послуги з 

транспортування газу – і за ставкою, діючою раніше, і за новою (не скасованою для них постановою 

№494). Про неприйнятність цієї колізії уже заявив один з потужних добувачів газу – "Укрнафта"58. Якщо 

ситуацію не буде виправлено, то як зазначено в прес-релізі компанії, "в результаті непослідовних 

рішень регулятора, "Укрнафта" змушена буде додатково оплатити 289 млн грн у 2017 році". 

З метою підвищити результативність дії Кодексу ГТС, НКРЕКП ухвалила постанову №61559 про внесення 

змін, спрямованих на оптимізацію взаємодії оператора ГТС і добувачів газу, зокрема у частині 

встановлення віртуальних точок входу/виходу до ГТС і вдосконалення (полегшення) вимог до 

фінансового забезпечення послуг балансування системи. 

10 квітня у присутності Міністра енергетики та вугільної промисловості України І.Насалика, Комісара ЄС 
з енергетики та кліматичних дій М.Каньєте та Міністра економічного розвитку Італії К.Календи, 
"Нафтогаз" та "Укртрансгаз" підписали з компаніями-газотранспортними операторами Snam S.p.A. 
(Італія) та Eustream a.s. (Словаччина) меморандум про взаєморозуміння60, в межах якого планують 
здійснити спільну оцінку можливостей використання та посилення ГТС України, з метою нарощення її 
конкурентоспроможності та забезпечення довготривалої стабільності її роботи. Як зазначено у прес-
релізі "Нафтогазу"61, "реалізація цього проекту допоможе підвищити ліквідність та безпеку постачання 
на газовому ринку як України, так і ЄС, що цілком відповідає Стратегії енергетичної безпеки ЄС". 

 

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 УА) 

                                                             
55 https://104.ua/ua/gas-and-money/how-costs/id/tarifi-dlja-riznih-kategorij-spozhivachiv-7315 
56 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-May-ne-PSO-2017.pdf 
57 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу 
58 https://www.ukrnafta.com/nkrekp-namaga%D1%94tsya-zobovyazati-gazovidobuvnik%D1%96v-platiti-podv%D1%96jn%D1%96-
tarifi-za-transportuvannya-gazu 
59 http://www.nerc.gov.ua/?id=24981 
60 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249900368&cat_id=244276429 
61 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/DD1C318B5C2A2F83C22580FE0048D3D5 
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https://www.ukrnafta.com/nkrekp-namaga%D1%94tsya-zobovyazati-gazovidobuvnik%D1%96v-platiti-podv%D1%96jn%D1%96-tarifi-za-transportuvannya-gazu
http://www.nerc.gov.ua/?id=24981
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249900368&cat_id=244276429
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/DD1C318B5C2A2F83C22580FE0048D3D5
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Єврокомісія приступила до розслідування справи NАТ.40497, зареєстрованої у зв'язку з поданням 

скарги польською компанією PGNIG щодо можливого порушення ПАТ "Газпром" та його дочірньою 

структурою ТОВ "Газпром експорт" статті 102 договору про функціонування ЄС62. У своїй скарзі PGNIG 

стверджує, що "Газпром" порушує антимонопольне право ЄС шляхом несправедливої цінової політики 

стосовно PGNIG, перешкоджання транскордонній торгівлі газом, "контрактного зв'язування". 

Тим часом, PGNIG уклала контракт на першу в Північній Європі поставку зі США скрапленого 

природного газу, який всередині червня буде доставлено на термінал у м. Свіноуйсьце63. Цю спотову 

угоду на поставку американського СПГ укладено з компанією Chenniere Energy. За повідомленням 

польського радіо, міністр К. Щерський розглядає угоду "як частину стратегії збільшення енергетичної 

безпеки Польщі". 

В оприлюдненому звіті ПАТ "Газпром" вказано64, що російський монополіст збільшив свої позовні 
вимоги до "Нафтогазу" з 31,7 до 37 млрд дол. в об'єднаному арбітражному провадженні між 
"Газпромом" і "Нафтогазом" в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм. Стало відомо 
також, що винесення рішення у цій справі очікується 30 червня 2017 року. 
 

 

 

 

                                                             
62 https://economics.unian.ua/energetics/1897499-u-gazproma-znovu-nepriemnosti-polska-pgnig-podala-na-nogo-skargu-v-
evrokomisiyu.html 
63 http://www.polradio.pl/5/119/Artykul/304475 
64 https://www.epravda.com.ua/news/2017/04/27/624317/ 
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https://economics.unian.ua/energetics/1897499-u-gazproma-znovu-nepriemnosti-polska-pgnig-podala-na-nogo-skargu-v-evrokomisiyu.html
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Електроенергетика та ядерна безпека 

3 квітня КМУ ухвалив Середньостроковий план дій до 2020 року, де до ключових завдань у 2017 
році було віднесено реалізація проектів у енергетичній сфері. 

 

13 квітня ВРУ з другої спроби прийняла Закон України "Про ринок електричної енергії", але група 
позафракційних депутатів та членів фракції політичної партії “Батьківщина” подали три проекти 
постанов про скасування результатів голосування за цей закон, мотивуючи це нібито порушенням 
Регламенту Верховної Ради. Тому закон "Про ринок електричної енергії" не може бути підписаний 
Президентом України поки не будуть проголосовані та відхилені ці постанови. Наступна сесія ВРУ 
розпочнеться у травні місяці.  

 

Через дефіцит вугілля антрацитової групи та з метою накопичення вугілля для проходження 
літнього максимуму, п’ять з шести ТЕС припинили свою роботу. Також, КМУ було схвалено 
розпорядження №261-р «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної 
енергії». У рамках реформування вугільної галузі, була прийнята постанова КМУ №266 «Про 
внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості». 

 

В рамках реалізації загальнодержавної програми поводження з РАВ, були затверджені 
розпорядження № 239 «Запорізька АЕС. Створення комплексу по переробці РАВ. Реконструкція» 
(Коригування) та №240 «Про затвердження проекту «Будівництво комплексу з переробки 
радіоактивних відходів ВП ХАЕС». В квітні розпочато будівництво ЦСВЯП та нової залізничної лінії, 
яка дозволить переміщення до ЦСВЯП відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС. 

 

Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку 
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Ст.269, Глава 11, Розділ IV Угоди про 
Асоціацію Україна - ЄС) 

Фінансування діяльності Регулятора  

З прийняттям у вересні 2016 р. нового закону «Про національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор повинен визначитися із 

внесками на регулювання ліцензіатів,  тобто наповненням власного бюджету. Тому  6 квітня НКРЕКП  

прийняла постанову № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків 

на регулювання». Постановою передбачено, що ставка внеску на регулювання не може 

перевищувати 0,1 відсотка чистого доходу платника внеску на регулювання від провадження 

діяльності, що регулюється НКРЕКП. 65 

 

Приєднання електроустановок до електричних мереж 

НКРЕКП продовжило роботу над опрацюванням питань щодо приєднання електроустановок до 
електричних мереж . Так, 3 квітня НКРЕКП оприлюднила Інформацію про результати розгляду 
зауважень і пропозицій до проекту постанови щодо змін до Порядку фінансування послуг з 
приєднання електроустановок до електричних мереж («Про внесення змін до постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 21 листопада 2013 
року № 1467 )66.  

28 квітня оприлюднено проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Методики розрахунку вартості 
робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших 

                                                             
65 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=24642&find= 
66 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5902 
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додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю», якою передбачено затвердження 
зазначеної Методики, та визнання такою, що втратила чинність постанови НКРЕ від 25.12.2008 № 
1522.67 

 

Регулювання  діяльності з постачання електричної енергії та її використання для власних потреб  

3 квітня оприлюднено Інформацію про результати розгляду зауважень і пропозицій до проекту 

постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії», які були отримані від фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань, 

органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб у період з 31.01.2017 по 03.03.2017, 

з обґрунтуванням їх прийняття або відхилення.68 

18 квітня НКРЕКП оприлюднила проект постанови «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 12 липня 
2012 року № 889»69. Прийняття постанови дозволить визначити порядок формування вартості 
електричної енергії для власних потреб Ташлицької ГАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» та Дністровської 
ГАЕС ПАТ «Укргідроенерго» у разі відсутності виробітку ними електричної енергії (для власних потреб) 
та привести постанову НКРЕ від 12 липня 2012 року № 889 у відповідність до Порядку комерційного 
обліку електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел 
енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та 
малими гідроелектростанціями), що був затверджений постановою НКРЕКП від 4 квітня 2017 року № 
472. Так чином пропонується ГАЕС купувати електричну енергію для власних потреб у разі відсутності 
виробітку з оптового ринку.  

 

Регулювання тарифоутворення та платежів в енергоринку  

5 квітня НКРЕКП повідомила, що зауважень та пропозицій до проекту постанови НКРЕКП «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», не надходило.70 13 квітня 

відповідна постанова за № 512 була прийнята Регулятором.71 

4 квітня НКРЕКП розмістила проекти регуляторних актів , що стосуються платежів в Енергоринку. Це 

проект постанови  «Про затвердження Змін до Примірного договору купівлі-продажу електроенергії 

між оптовим постачальником електричної енергії (Державним підприємством «Енергоринок») та 

постачальником електроенергії за регульованим тарифом».72 Регулятор вважає, що запропоновані 

зміни дозволять ДП «Енергоринок» застосовувати додаткові стимулюючі заходи для своєчасного та 

повного виконання енергопостачальниками платіжно-розрахункових зобов’язань перед ДП 

«Енергоринок», що в свою чергу покращить розрахунки останнього з виробниками електричної 

енергії. 

Ще один проект постанови  - «Про затвердження Змін до Порядку визначення відрахувань коштів на 

поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок 

із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії»73. На думку 
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Регулятора зміни дозволять забезпечити своєчасне виконання енергопостачальними компаніями 

поетапних/подекадних розрахунків з ДП «Енергоринок», прискорити існуючу на сьогодні процедуру 

надходження коштів на поточний рахунок ДП «Енергоринок», зменшити його  заборгованості з 

виробниками електричної енергії. 

Регулятор змінив терміни платежів за електричну енергію для житлово-комунального господарства, 

та бюджетних установ. Так,  6 квітня НКРЕКП прийняла постанову № 492 «Про затвердження Змін до 

Правил користування електричною енергією» якою дозволила їм  здійснювати оплату за електричну 

енергію по факту споживання щомісячно, а не авансом, як було раніше.74 

 У квітні місяці Робоча група при НРЕКП з підготовки нормативно-правових актів для нового ринку 
електричної енергії працювала у робочому режимі. За словами спеціаліста із ринку електроенергії 
МЕВП Станіслава Масевича, проекти нормативно-правових актів для нового ринку напрацьовані на 
50%. 75  

У звітному періоді НКРЕКП в основному, вносила зміни та приймала постанови, що стосуються роботи 
діючого ринку електроенергії в частині розрахунків з учасниками, а також приділяла увагу питанням 
приєднання до мереж. 

 

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) 

13 квітня на підстанції «Київська» відбулося громадське обговорення проекту Плану розвитку 
Об'єднаної енергетичної системи України на 2017-2026 роки. Документ підготовлений ДП «НЕК 
«Укренерго» відповідно до Закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».76 

Цей захід став заключним етапом проведень консультацій з енергетичною громадськістю галузі 
(проект Плану розвитку Об'єднаної енергетичної системи України на 2017-2026 роки оприлюднено 
на веб-сайті компанії з 10.02.2017р.). 

Довідково: Слід прийняти до відома, що НЕК Укренерго змінила офіційний сайт (https://ua.energy/). 
Попередня версія сайту збережена за посиланням http://2016.ua.energy/Pages/main.aspx. 

 

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

20 квітня Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Г. Карп та заступник 
Міністра енергії Республіки Польща Г. Тобішовський підписали Протокол за результатами засідання 
Українсько-польської робочої групи у сфері енергетики.77 

26 квітня Міністр І. Насалик обговорив з представниками China Development Bank можливості 
реалізації інвестиційного проекту на базі Новокостянтинівської шахти ДП «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат» та залучення інвестицій китайських партнерів. Сторони домовилися 
продовжити термін дії угоди про надання Україні кредитної лінії у сумі $3,656 млрд. В свою чергу, 
Уряд України вже зараз розглядає можливість використання кредитних коштів з метою реалізації 
спільних проектів.78 
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25 квітня компанія Deloitte, яку ЄБРР обрав в якості консультанта для НАЕК «Енергоатом», 
презентувала початковий звіт щодо реалізації проекту корпоратизації НАЕК «Енергоатом». В Проекті 
спланована реалізація 39 основних заходів в 3 етапи, протягом яких передбачена тісна співпраця 
консультанта з КМУ, ДІЯРУ, кредиторами та МАГАТЕ. Перший етап включає огляд та оцінку існуючої в 
Україні законодавчої бази, зокрема, виконання Постанов КМУ № 142 та № 143, Наказу МЕВП №248, 
який вимагає розробку нової редакції проекту Статуту «Енергоатому» відповідно до умов кредитної 
угоди між НАЕК «Енергоатом» та ЄБРР. Другий етап передбачає складання «Дорожньої карти» 
корпоратизації «Енергоатома». На третьому етапі планується завершення оформлення питань по 
корпоративному управлінню. На завершальному етапі також має бути розроблений проект 10-
річного плану розвитку «Енергоатома», в якому будуть деталізовані питання управління фінансами, 
залучення довгострокового капіталу.79 

 

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

Протягом квітня Уряд намагався вирішити дві основні проблеми у вугільній галузі. Перша і найбільш 
невідкладна – це дефіцит антрацитової групи вугілля та шляхи його накопичення для забезпечення 
успішного проходження літнього максимуму. Друге питання - це початок реструктуризації 
вугледобувних підприємств.  

Так, 3 квітня КМУ ухвалив Середньостроковий план дій до 2020 року. До ключових завдань у 2017 
році було віднесено реалізацію проектів щодо енергетичних об'єктів, зокрема, розвиток 
вугледобувної галузі і її модернізації, нарощування потужностей атомної енергетики та побудова 
нових ліній від АЕС, які дозволять підвищити їхні потужності.80  

В рамках реформування вугільної галузі 12 квітня була прийнята постанова КМУ №266 «Про внесення 
змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації 
вугільної та торфодобувної промисловості». Дана Постанова дозволить оптимізувати та прискорити 
процес ліквідації збиткових вугледобувних підприємств, оскільки передбачає можливість 
фінансування процесу підготовки збиткових шахт до ліквідації без створення нових юридичних осіб.81 
Також документ дозволяє запустити фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація 
вугільної та торфодобувної промисловості», що дасть можливість розпочати реалізацію заходів по 
проектам ліквідації шахт, вирішить питання виплат заборгованості по заробітній платі працівникам 
підприємств реструктуризації та сплати за спожиту електроенергію в 2017 р.82 

Враховуючи дефіцит антрацитового вугілля та поточний низький його запас на складах, з метою 
економії та накопичення антрациту для проходження літнього максимуму, в квітні п'ять з шести ТЕС 
за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго" і відповідно до графіку навантажень, припинили 
виробництво електроенергії: Трипільська ТЕС83, ДТЕК Придніпровська ТЕС84, Зміївська ТЕС85, ДТЕК 
Криворізька ТЕС та Слов'янська ТЕС.86 За необхідності всі енергоблоки оперативно зможуть бути 
включені в роботу.87 Дана зупинка «антрацитових» енергоблоків ТЕС попередньо опрацьована та 
спланована НЕК «Укренерго» спільно з генеруючими компаніями та МЕВП, враховуючи подальший 
можливий сценарій з «відключенням» усіх «антрацитових» блоків.88 
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Відповідно до заяви очільника Уряду В. Гройсмана, Україна повністю відмовляється від закупки 
вугілля у країни-агресора, і тому пріоритетним завданням для Уряду стоїть саме диверсифікація 
постачання вугілля89, зокрема, наразі розглядається можливість імпорту вугілля з США90. 19 квітня 
МЕВП подало в Кабмін проект рішення про заборону ввезення енергетичного вугілля з Російської 
Федерації.91 Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми поставки антрациту повинні 
розпочатися не пізніше травня, тому енергогенеруючі компанії вже почали контрактувати антрацит з 
ПАР та інших країн.92 Велике значення для можливостей закупівлі енергогенеруючими компаніям 
імпортного вугілля мало ухвалення 13 квітня Закону «Про ринок електричної енергії України»93, який 
дозволяє отримання ними кредитних коштів від ДП «Енергоринок» для закупівлі палива.94 

Окрім вирішення питання диверсифікації постачання вугілля, Уряд разом з МЕВП в 2017 році 
запланував реалізацію проектів зі зниження споживання дефіцитного вугілля групи “А”. Зокрема, 
реалізація проекту будівництва лінії “Рівненська АЕС – Київська” (забезпечить економію вугілля за рік 
приблизно 1,44 млн тонн); розбудова потужностей Дністровської ГАЕС (можлива економія 700 тис. 
тонн вугілля на рік); будівництво лінії "Запорізька АЕС – Каховська" (забезпечить еквівалент економії 
вугілля на рівні 750 тис. тонн на рік); переведення енергоблоків №2 та №5 Зміївської ТЕС на 
використання газового вугілля (економія до 1 млн тонн антрацитового вугілля на рік). Також, за 
словами очільника МЕВП, Уряд вже знайшов можливості для переведення 4-го блоку Трипільської 
ТЕС на газову групу вугілля. 95 За інформацією ЗМІ, МЕВП планує запустити блок №2 Зміївської ТЕС 
після реконструкції з 1 червня, а блок №5 – з 1 серпня.96 Також ДТЕК заявив про наміри переведення 
своїх ТЕС на вугілля марки «Г».97 

12 квітня уряд розглянув Звіт про результати розслідування обставин та причин аварії на шахті 
"Степова" ДП "Львіввугілля". Урядова комісія з розслідування причин трагедії на шахті зазначила у 
висновках ряд порушень98, зокрема, відсутність дозвільної документації на шахті, недостатність 
провітрювання, перевищення вмісту метану та неспрацювання систем сповіщення і вимкнення 
енергозабезпечення шахти, що і стало причиною вибуху.99 Також серед головних причин трагедії є 
недопрацьований комплексний план з охорони праці на шахті. Висновки Урядової комісії повинні 
стати підставою для перевірки всіх шахт та стати базовими рекомендаціями для розробки заходів з 
недопущення подібних аварій.100 В свою чергу голова Уряду вимагає притягнути до кримінальної 
відповідальності керівників, які допустили порушення, що спричинили вибух на шахті. Відповідно до 
цього, постало питання перевірки ефективності роботи керівників державних шахт, і це питання має 
жорстко контролюватись МЕВП.101 

 

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 

Протягом квітня робота велась за напрямками адаптації національного законодавства до 
законодавства ЄС, підвищення рівня безпеки АЕС та реалізації заходів з підвищення потужності 
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енергоблоків АЕС, вирішення питань переробки РАВ та забезпечення диверсифікації постачання 
ядерного палива. 

На виконання зобов’язань з гармонізації законодавства України із законодавством ЄС, 4 квітня у ВР 
був зареєстрований проект постанови №6089/П102 «Про прийняття за основу проекту Закону України 
про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань 
поводження з радіоактивними відходами». Даним законопроектом103 (№ 6089 від 15.02.2017) 
пропонується внесення змін до Законів «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про 
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та «Про порядок прийняття рішень про 
розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження 
з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення».104 

Також, відповідно до звіту ДІЯРУ, оприлюдненому 20 квітня на сайті відомства105, протягом І кварталу 
2017 року в рамках імплементації норм та стандартів Директиви Ради 2014/87/Євратом, було 
розроблено та погоджено з усіма відповідними органами остаточну редакцію проекту НПА «Загальні 
вимоги до управління старінням та довгострокової експлуатації атомних станцій». На стадії 
доопрацювання знаходяться проекти НПА «Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок 
та порядку оцінки їх безпеки» та НПА «Вимоги до структури та змісту звіту з аналізу безпеки АЕС». 

В рамках реалізації заходів з імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом розроблений проект 
спільного наказу МОЗ та ДІЯРУ «Про затвердження Загальних правил безпеки використання джерел 
іонізуючого випромінювання у медицині».106 На стадії розробки знаходиться проект НПА «Основні 
вимоги радіаційної безпеки діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання»107.  

Також відповідно до Законів «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», Положення про ДІЯРУ, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363 з метою приведення у відповідність із 
Законом «Про ліцензування видів господарської діяльності»108 був розроблений та оприлюднений 
для обговорення проект наказу ДІЯРУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів та 
визнання таким, що втратив чинність, наказу з питань поводження з радіоактивними відходами».109  

В рамках програми підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків АЕС, що включає в себе реалізацію 
«пост-фукусімських» заходів, в квітні на Южно-Українській АЕС (ЮУАЕС) розпочато реалізацію проекту 
з впровадження системи примусового фільтрованого скиду парогазової суміші з гермооболонки в 
умовах важких аварій. Дані системи будуть встановлено на енергоблоках №1 та №2 ЮУАЕС за 
рахунок коштів компанії «Енергоатом». Аналогічну систему для блоку №3 ЮУАЕС планують придбати 
за кредитні кошти ЄБРР.110 

В квітні українська делегація презентувала Національну доповідь під час Сьомої оглядової наради 
Конвенції з ядерної безпеки. Після презентації Доповіді, за результатами всебічного обговорення 
країни-члени Конвенції шляхом консенсусу визначили 3 нові виклики для України: 

1) Реорганізація ДІЯРУ в Комісію з ядерного регулювання на підставі спеціального Закону. 
2) Продовження зусиль щодо повномасштабного виконання КзППБ, включаючи «пост-

фукусімські» заходи.  

                                                             
102 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61494  
103 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61158  
104 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61158  
105 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/361826  
106 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/361826  
107 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/361826  
108 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/356573  
109 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/356398  
110 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/46623-
na_yuuaes_pristupili_do_realzatc_sche_odnogo_postfukusmskogo_zahodu/  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61494
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61158
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61158
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/361826
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/361826
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/361826
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/356573
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/356398
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/46623-na_yuuaes_pristupili_do_realzatc_sche_odnogo_postfukusmskogo_zahodu/
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/46623-na_yuuaes_pristupili_do_realzatc_sche_odnogo_postfukusmskogo_zahodu/


Електроенергетика та ядерна безпека 

3) Імплементація Директив ЄС та референтних рівнів WENRA до вітчизняного законодавства 
України з питань ядерної та радіаційної безпеки.111 

 

5 квітня Уряд прийняв два важливих проекти розпорядження, які спрямовані на забезпечення 
реалізації Загальнодержавної програми поводження з РАВ112: № 239-р «Запорізька АЕС. Створення 
комплексу по переробці РАВ. Реконструкція» (Коригування)113 та №240-р «Про затвердження проекту 
«Будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів ВП ХАЕС»114. Цього ж дня, з метою 
вирішення проблеми повної видачі проектної потужності енергоблоків Запорізької АЕС115, 
розпорядженням КМУ №251-р був затверджений робочий проект будівництва «ВП Запорізька АЕС. 
Реконструкція ВРП 750 кВ для підключення ПЛ 750 кВ «Запорізька – Каховська». Коригування»116. 

В рамках політики диверсифікації постачання ядерного палива для АЕС України, 27 квітня пройшла 
зустріч міністра І. Насалика з в.о. президента і головного виконавчого директора компанії 
Westinghouse Хосе Гутієресом, з метою обговорення співпраці ДП «НАЕК «Енергоатом» з компанією 
«Westinghouse Electric Sweden». Міністр відзначив, що “Уряд України підтримує ініціативу сторін 
розширити і продовжити підписаний контракт до 2020 року”. Представники Westinghouse зазначили, 
що процедура банкрутства не вплине на роботу компанії «Westinghouse Electriс Sweden AB» та взяті 
нею зобов’язань з виробництва та постачання палива на АЕС України.117 

Оскільки у грудні 2017 року закінчується проектний термін експлуатації енергоблоку №3 Рівненської 
АЕС, то протягом квітня продовжувалась реалізація Програми продовження терміну експлуатації на 
РАЕС.118 

 

Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС, Співпраця в атомній сфері                                                                        
Співробітництво спрямовується на вирішення проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, а також зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 

5 квітня Голова ДАЗВ повідомив, що Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник 
(площею 2/3 території зони відчуження) вже зареєстровано як юридичну особу, затверджено 
«Положення про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник» та розпочато 
адміністративні заходи, які необхідні для функціонування природного заповідника.119 

26 квітня Президент Порошенко оголосив, що у листопаді 2017 року планується введення в 
експлуатацію нового безпечного конфайнмента над 4-м енергоблоком ЧАЕС.120 

27 квітня Міністр екології та природних ресурсів України О. Семерак заявив, що розпочато  
будівництво ЦСВЯП. 121 Також, поблизу ЧАЕС розпочато будівництво нової залізничної лінії, яка має 
з'єднати будівельний майданчик ЦСВЯП з лінією Вільча-Янів залізниці Овруч-Чернігів, з метою 
доставки відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС до ЦСВЯП. Завершення усіх робіт 
планують в квітні 2018 року. Проте для повноцінного забезпечення залізничного сполучення зі 
сховищем існуюча лінія Вільча-Янів також має бути реконструйована, оскільки наразі вона 
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знаходиться в непрацездатному стані. 122 За словами О. Семерака, в квітні на території ЧАЕС почалась 
реалізація першого проекту відновлюваної сонячної енергетики, а саме будівництво сонячної 
електростанції, яку планують запустити в першому півріччі 2017 року.123 
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

Державну політику у сфері енергозбереження та енергоефективності в Україні часто характеризують 
як непослідовну та малоефективну, хоч і таку, що розвивається у правильному напрямку. Квітень 
загалом проілюстрував цю тезу. Так, украй повільно, але просуваються парламентськими 
комітетами та Верховною Радою необхідні рамкові закони, зокрема «Про енергетичну ефективність 
будівель» та «Про комерційний облік комунальних послуг». Усупереч прийнятому раніше рішенню 
імплементувати положення про енергетичне маркування на рівні відповідального міністерства, 
проекти відповідних актів знову потрапили на розгляд урядового комітету і згодом мають бути 
схвалені Кабінетом Міністрів. Також, під значним тиском внутрішніх та особливо зовнішніх 
стейкхолдерів Уряд нарешті почав модернізувати систему соціальної підтримки, хоч ці перші 
зусилля не є ані системними, ані продуманими. 

 

 

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність 

Після скасування застарілих норм у частині санкцій за порушення законодавства у сфері 
енергозбереження та енергоефективності, ініційованого Держенергоефективності, агентство 
продовжує роботу з оновлення законодавчих та регуляторних норм. Зокрема, 20 квітня відповідний 
комітет Кабінету Міністрів схвалив розроблений його фахівцями проект постанови Уряду про 
приведення законодавчих актів у сфері енергозбереження до вимог суміжного законодавства. За 
словами голови Держенергоефективності, зміни направлені у першу чергу на полегшення надходжень 
інвестицій шляхом позбавлення цього органу контролюючих повноважень124. На жаль, на момент 
підготовки даного звіту текст такого проекту постанови КМУ не є у публічному доступі, і оцінити вплив 
його положень важко, однак сам факт постійної роботи відповідального органу виконавчої влади у 
такому напрямку є позитивним сигналом125. 

Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8) 

Протягом квітня до питання енергетичного менеджменту було прикуто значну увагу. Зокрема, 26 квітня 
на засіданні відповідального Урядового комітету був схвалений проект розпорядження «Про 
затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних 
установах», розроблений Держенергоефективності. Як зазначає Голова Держенергоефективності              
С. Савчук, прийняття документа дозволяє налагодити системний підхід у реалізації заходів із 
енергоменеджменту в бюджетній сфері. В першу чергу це створить належні стимули для подальшого 
впровадження енергоефективності на місцях. Спеціалісти-енергоменеджери не лише сформують та 
втілюватимуть у життя політику раціонального споживання енергії в будівлях, а й постійно 
контролюватимуть цей процес126. 

Однак, варто наголосити, що зазначений документ тривалий час перебував на погодженні через значні 
зауваження від експертного середовища щодо невідповідності положень розпорядження 
задекларованим цілям запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних установах. На 
сьогодні редакція прийнятого документу з незрозумілих причин відсутня на офіційному веб-сайті 
Кабінету Міністрів. Утім, якщо була ухвалена та редакція, яка доступна на сайті 
Держенергоефективності127, рішення варто вважати радше контрпродуктивним. 

Серед основних зауважень, які були справедливо висловлені до проекту розпорядження, було 
відтермінування запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних установах, зокрема через 
фактичну прив’язку до законопроекту «Про енергетичну ефективність будівель», який наразі прийнято 
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лише у повторному першому читанні, а також терміни формування необхідних баз даних та реєстрів. 
Крім того, хоча Директива не обмежує національні уряди у виборі рівня запровадження системи 
енергетичного менеджменту, в умовах недостатньої інституційної спроможності місцевих органів 
влади, їх слабкої компетенції у питаннях енергозбереження та комплексності проблем у цій сфері на 
локальному рівні в Україні, набагато ефективнішим кроком було б утворення інституту 
енергоменеджерів на рівні населених пунктів, а не окремих установ, що, крім іншого, ще й обмежені 
колом тих, що фінансуються з бюджетів різних рівнів. 

У той же час, в умовах відсутності законодавчих рамок, розвиток інституту енергоменеджменту має 
дещо спорадичний і показовий характер. Наприклад, протягом ІІІ Форуму енергоефективного 
партнерства голови облдержадміністрацій та міських рад підписали меморандуми з 
Держенергоефективності, за умовами яких органи місцевої влади та самоврядування беруть на себе 
зобов’язання із затвердження положень про впровадження систем енергоменеджменту, запровадити 
посади енергоменеджерів у бюджетних установах, забезпечивши їхню підготовку тощо. Зі свого боку, 
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження зобов’язалося надавати 
різносторонню допомогу, консультації, та інституціональну підтримку. Варто розуміти, що такий 
формат оформлення взаємних зобов’язань не призводить до юридичних наслідків. 

 

Облік (Стаття 9) 

Під час чергового засідання Комітету Верховної Ради з питань ЖКГ 12 квітня розглядалося питання 
щодо доопрацювання законопроектів «Про житлово-комунальні послуги» №1581-д та «Про 
комерційний облік комунальних послуг» № 4901 відповідно до положень законопроекту «Про ринок 
електричної енергії» № 4493. Незважаючи на той факт, що на цьому засіданні Комітет рекомендував 
законопроект «Про комерційний облік комунальних послуг» до прийняття Верховною Радою в цілому, 
його на момент підготовки даного звіту не внесено до порядку денного засідання Верховної Ради. 
Варто зауважити, що протягом опрацювання в Комітеті проекту до нього надійшло 206 поправок, 148 
з яких були враховані, а підготовлена редакція була додатково узгоджена з Мінрегіоном, 
Держенергоефективності та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.128 

Без прийняття цього рамкового закону досягнення цілей Директиви в частині точного та об’єктивного 
обліку споживаної енергії не буде можливим, і подальше затягування з голосуванням цього 
законопроекту, серед іншого, унеможливлює ухвалення подальших рішень із запуску 
інституціалізованих програм фінансування енергоефективних заходів, включаючи Фонд 
енергоефективності. 

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

Серед законопроектів, що формують «пакет енергоефективності» законопроект «Про Фонд 
енергоефективності» розглядається народними депутатами у профільному Комітеті ВРУ досить часто. 
На чергове засідання Комітету 28 квітня було запрошено представників ОСББ, які стануть основними 
споживачами продуктів Фонду, та було обговорено запропоновані механізми реалізації можливостей 
отримання безповоротної грантової допомоги для впровадження комплексних заходів з 
енергоефективності. Однак, як зазначили представники ОСББ, у законопроекті відсутні посилання на 
розроблення підзаконних нормативно-правових актів щодо механізмів реалізації для ОСББ отримання 
грантів, а також порядку використання відповідних коштів. 

Серед інших зауважень до проекту закону варто виокремити і питання щодо відкритості та підзвітності, 
відсутності механізмів роботи Фонду, оцінювання його діяльності. Питання надання кредитів та грантів 
Фондом суперечить законодавству, адже такі послуги не належать до переліку фінансових послуг, 
згідно з Законом «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг». Ефективність 
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роботи Фонду передусім буде залежати від того, як на початковому етапі будуть прийняті законодавчі 
правила гри для створення та діяльності Фонду. Як зазначають розробники, ці питання будуть 
врегульовані під час доопрацювання законопроекту до другого читання. 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

Після тривалого процесу доопрацювання законопроекту «Про енергетичну ефективність будівель»        
(№ 4941-д від 14.12.2016 року) 4 квітня Верховна Рада 224 голосами народних депутатів прийняла 
проект у повторному першому читанні129. Зазначений законопроект є ключовим у «енергоефективному 
пакеті» законопроектів, адже без його прийняття робота Фонду енергоефективності навряд чи зможе 
відбуватися належним чином. Хоча факт прийняття законопроекту за основу є значним прогресом, 
експертне середовище та громадські активісти мають значні сумніви щодо того, чи врахувала редакція 
законопроекту, яку підтримала сесійна зала, важливі положення вимог Директиви, що викликали 
найбільший спротив народних депутатів. Зокрема, незрозумілим залишається, чи включені нові будівлі 
до переліку об’єктів, які підлягають обов’язковій енергетичній сертифікації, адже в останній наявній на 
сайті Верховної Ради версії така норма відсутня. Якщо законопроект буде прийнятий у такій формі, це 
може значною мірою спотворити імплементацію Директиви. 

Енергосервісні контракти (стаття 18 Директиви) 

15 квітня Президент України П. Порошенко підписав Закон щодо продовження укладання 
енергосервісних договорів для термомодернізації будівель бюджетних установ.  

Цей Закон надав механізм для ЕСКО-компаній запроваджувати заходи з енергозбереження через 
систему PROZZORO у бюджетній сфері та дозволяє вирішити питання підвищення рівня 
енергоефективності у закладах соціальної сфери без залучення додаткових бюджетних коштів. Віднині 
школи, дитсадки, лікарні та інші бюджетні установи, користуючись законодавчими нововведеннями, 
матимуть можливість залучати приватні інвестиції у впровадження енергоефективних заходів, не 
порушуючи норми законодавства про закупівлі за публічні кошти.  

Профільне державне агентство прогнозує, що повернення механізму ЕСКО у врегульоване 
законодавством поле дозволить зменшити споживання енергії у десятках тисяч бюджетних установ по 
всій країні, дасть поштовх для малого та середнього бізнесу, що буде безпосередньо здійснювати 
енергомодернізацію, і загалом підвищить якість надання послуг у таких закладах.130. 
 
З вирішенням критичної проблеми на юридичному рівні, українському Уряду залишається заохочувати 
використання механізму ЕСКО, допомагати бізнесу долати економічні бар’єри і поширювати 
інформацію ширшому колу споживачів енергії. Так, наприклад, 25 квітня відбувся круглий стіл 
«Перспективи енергосервісних контрактів у бюджетній та житловій сферах». У ході дискусії 
обговорювалися затребуваність енергосервісу, інтерес до нього з боку потенційних замовників, наявні 
складнощі із його масштабуванням, законодавче та нормативне забезпечення енергосервісу. Також 
учасники розглянули питання ризиків енергосервісу, страхування відповідальності, забезпечення 
гарантій, перспективи енергосервісу в житловій сфері і потенційного попиту. Серед основних питань 
було обговорено можливість запровадження ЕСКО-механізму у житловому фонді, що не потребує 
розроблення додаткових законодавчих ініціатив. Однак, як відзначили експерти, ЕСКО у житловому 
фонді має більше ризиків щодо платежів та наявності пільгових категорій населення, а також 
триваліший час окупності таких проектів. Крім того, враховуючи факт, що майже 80% житлового фонду 
потребує виконання робіт капітального характеру, розвиток ринку ЕСКО у цій сфері є досить 

                                                             
129 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60730  
130 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249922929&cat_id=244277212  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60730
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249922929&cat_id=244277212


Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

проблемним, адже ЕСКО-компанія, для прикладу, не може проводити заходи з модернізації у будинку, 
який потребує капітального ремонту в цілому.131 

 
Також наприкінці місяця у Києві відбувся III Форум енергоефективного партнерства’17 «Енергетичний 
менеджмент: Досвід кращих», одна з панелей якого була присвячена ЕСКО. Зокрема, обговорювалися 
повернення ЕСКО-інвестицій-2016, перші заощадження у бюджеті-2017, приріст попиту на ЕСКО-
договори від влади та інвесторів, енергосервіс в житловій сфері: вигоди будинків і ризики інвесторів; 
необхідні передумови та потенційні бар’єри для національного поширення пілотних проектів у 2017 
році, сучасні інструменти підвищення енергоефективності в промисловості, енергоменеджмент та 
фінансові стимули і санкції, новації програм з утеплення будинків132. 

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

Незважаючи на спрощену протягом минулого місяця процедуру прийняття, проекти технічних 
регламентів з енергетичного маркування, розроблені Держенергоефективності (щодо телевізорів, 
кондиціонерів повітря, побутових барабанних сушильних машин, та пилососів) після тривалого 
погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади були подані до 
Секретаріату Кабінету Міністрів для подальшого схвалення Урядовим комітетом з питань європейської, 
євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку. За інформацією 
неофіційних джерел, станом на кінець квітня 2017 року зазначені проекти актів були схвалені цим 
Урядовим комітетом та найближчим часом заплановані до подачі на затвердження Уряду. 

 

Соціальні питання 

Нерозв’язані проблеми у соціальному забезпеченні населення для допомоги у сплаті житлових та 
комунальних рахунків викликають усе більше критики на адресу Уряду. Після низки зауважень з боку 
представництв іноземних держав-донорів, а також відповідно до зобов’язань, взятих на себе за 
умовами чергового Меморандуму з Міжнародним валютним фондом133, Кабінет Міністрів нарешті 
почав реальні кроки у напрямку впорядкування житлово-комунальних пільг та субсидій. 

Під час засідання 26 квітня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про монетизацію та передачу 
споживачам частини наданих, але не використаних, субсидій на оплату газу та електроенергії. За 
розрахунками Уряду, приблизно 1,5 млн. українських домогосподарств, які змогли забезпечити 
вимірювану економію газу і електроенергії для тепла, отримають до 700 грн. готівкою134.  

Варто зазначити, що радники, включаючи представників міжнародних фінансових організацій, у своїх 
попередніх консультаціях підкреслювали необхідність ґрунтовної роботи з монетизації субсидій на 
тепло спочатку на рівні підприємств ТКЕ, і потім для кінцевих споживачів. Одноразова компенсація 
(поки що мова йде саме про такий підхід) зекономлених коштів споживачів за опалювальний сезон, 
який вже минув, хоч і є позитивний кроком, навряд створить тривалий ефект на майбутнє. Так само це 
не сприятиме появі на рахунках комунальних підприємств з теплопостачання “живих грошей”, що є 
умовою для врегулювання історичної заборгованості за газ і стимулювання майбутнього залучення на 
ринок нових гравців з приватного сектору. Державна політика, покликана стимулювати населення до 
такої моделі поведінки та інвестування, має бути послідовною і розрахованою на багато років наперед. 
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

Прийняття рішень щодо монетизації залишків за один сезон заднім числом явно не є прикладом такої 
політики. 

Зазначимо, що це сталося напередодні набуття чинності нової редакції постанови КМУ № 409 «Про 
встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», 
зменшення соціальних нормативів, якою приблизно на 20% зменшені нормативи розрахункового 
споживання тепла, також дещо зменшилися нормативи на газ для індивідуальних будинків та на 
електроенергію для опалення багатоквартирних будинків. Прикметно, що в частині нормативів на газ 
це зменшення відбувається вже не вперше і, очевидно, не востаннє. 

 

 

 

 

 



Довкілля та відновлювані джерела енергії 

Затверджений Кабінетом Міністрів України Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 
2020 року та план пріоритетних дій Уряду на 2017 рік містять низку заходів, що стосуються 
імплементації екологічних директив і регламентів, зокрема у сферах зміни клімату, збереження 
природної спадщини, належного екологічного врядування, управління водними ресурсами, 
поводження з відходами.  

Законопроекти щодо оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки пройшли розгляд 
профільним комітетом Верховної Ради та рекомендовані до прийняття в цілому (ОВД) та за основу 
(СЕО).  

Угода про співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища, підписана між 
Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством охорони навколишнього 
середовища та регіонального розвитку Латвійської Республіки , окрім поглиблення співпраці в галузі 
охорони довкілля передбачає співробітництво з метою впровадження оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки. 

Що стосується альтернативної енергетики, то Україна продовжує шукати нові шляхи надходження 
інвестицій в галузь: зокрема, за рахунок налагодження взаємовигідної співпраці з іншими країнами, 
а також забезпечення на законодавчому рівні чіткіших умов і гарантій повернення інвестицій. 

 

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

Комітет з питань екополітики розглянув і рекомендував Верховній Раді України прийняти в цілому 
проект Закону про оцінку впливу на довкілля (№2009а-д).135 На думку Комітету, доопрацьований закон 
повністю враховує пропозиції Президента. 

Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік передбачено супроводження у Верховній Раді проекту 
Закону “Про оцінку впливу на довкілля” (№2009а-д).136 

 

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

Планом пріоритетних дій на 2017 рік передбачено супроводження у Верховній Раді проекту Закону 

“Про стратегічну екологічну оцінку” (№6106).137 

Комітет з питань екополітики розглянув та рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проект  
Закону про стратегічну екологічну оцінку (№6106 від 21 лютого 2017 року), який був зареєстрований 
низкою народних депутатів на заміну заветованого Президентом законопроекту.138 В повідомленні 
Комітету, серед іншого, зазначається, що Мінприроди підтримує законопроект та вважає, що він 
враховує зауваження, викладенні у вето Президента. Головне науково-експертне управління Апарату 
Верховної Ради у свою чергу висловило низку зауважень до законопроекту139, зокрема, щодо 
неврахування низки положень Протоколу про стратегічну екологічну оцінку. Зокрема, у висновку 
наголошується на необхідності проведення стратегічної екологічної оцінки “для документів, які 
формують політику у певній галузі, а також законодавства, якщо це може викликати суттєвий вплив на 
довкілля (екологічні наслідки), зокрема, пов’язані із здоров’ям населення”. 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 

Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування 

Директиви №90/313/ЄЕС (Стаття 363 Угоди про асоціацію) 

Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік передбачено впровадження системи електронного 
документообігу в Мінприроди та створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до 
екологічної інформації про дозволи, ліцензії, статистичні звіти, матеріали перевірок, моніторингу у 
сфері охорони навколишнього природного середовища.140 

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

Угоди про асоціацію) 

Міністр екології і природних ресурсів О. Семерак заявив, що держава продовжить видавати екологічні 
кредити підприємствам-забруднювачам на встановлення сучасного обладнання.141 На думку міністра, 
“такі заходи допоможуть суттєво поліпшити стан атмосферного повітря та сприятимуть зменшенню 
негативного впливу на довкілля”. Перші такі кредити надано в Запоріжжі, а ще 20 кредитів зараз 
опрацьовується в інших областях України. Таке кредити базово надаються на встановлення нових 
фільтрів, що дає можливість на 20% зменшити викиди для конкретної труби конкретного 
металургійного підприємства.  

Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік передбачено розробку та подання Кабінету Міністрів 
проекту акту щодо Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища і проекту постанови Кабінету Міністрів щодо затвердження 
Положення про Державну природоохоронну службу.142 Такі заходи тісно пов’язані і з моніторингом 
якості атмосферного повітря. 

 

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

Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік передбачено низку заходів у сфері збереження природи: 
розроблення і подання Кабінету Міністрів “Про збереження природних оселищ та видів дикої флори і 
фауни, зникаючих та рідкісних в Європі” (який має забезпечити, серед іншого, імплементацію 
Директиви про захист диких птахів), розроблення і подання КМУ проектів указів Президента про 
створення/розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, заповнення бази даних 
щодо потенційних об’єктів Смарагдової мережі України, супроводження в Верховній Раді проекту 
Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” 
(№4551) .143 

 

Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних 

джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасосвуються Директиви 2001/77/ЄС та 

2003/30/ЄС (Стаття 338 Угоди про асоціацію) 

Президент України П. Порошенко підписав Закон України щодо стимулювання виробництва тепла з 
альтернативних джерел енергії144, який депутати прийняли в березні. Документ має стимулювати 
інвесторів вкладати кошти у виробництво тепла «не з газу» за рахунок чітко визначеного на 
законодавчому рівні тарифу на тепло з альтернативних джерел енергії для бюджетних установ та 
населення. 

Паралельно з цим, влада починає все більше уваги звертати на електромобілі – не тільки як до 
сучасного екологічного виду транспорту, а й як до одного з варіантів по зменшенню енергозалежності 
від імпортованих нафтопродуктів. Окрім того, активніше використання електротранспорту є однією з  
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 

умов виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року. Для 
виконання цілей документу до 2020 року в Україні має бути зареєстровано понад 11 тис. електричних 
авто145.  

Варто зазначити, що бізнес також бачить значні перспективи розвитку електромобільного ринку146. По-
перше, ця бізнес-ніша ще тільки починає заповнюватися. По-друге, електромобіль є значно вигіднішим 
в експлуатації за бензинове авто (витрати на 1 км у електромобіля і звичайної машини відрізняються в 
5-10 разів). Про значні перспективи також свідчить міжнародний рейтинг по темпах розвитку 
електрокарів147, в якому Україна посіла п’яте місце, випередивши навіть США, Нідерланди та Японію. 

Що стосується реалізації «зелених» проектів у зоні Чорнобильської АЕС, то, за підрахунками експертів, 
перспективи виробництва сонячної електроенергії складають не менше 1,1 ГВт148. Наразі ж в зоні ЧАЕС 
за рахунок українських інвестицій вже почалася реалізація першого проекту – будівництво невеликої 
СЕС.  

Представники бізнесу в галузі альтернативної енергетики зауважують, що найбільший потенціал наразі 
в Україні має виробництво енергії з біомаси, біогазу та вітру. П. О'Брайєн, який представляє EuroCape 
New Energy в Україні, зазначив, що у держави наразі нема іншого вибору окрім залучення іноземних 
інвестицій: виконувати європейські директиви потрібно, а держава грошей на це не має. Саме тому він 
вважає, що влада зобов’язана дати бізнесу дуже чіткий сигнал про те, що вона вірить у ВДЕ та готова 
сприяти їх активному впровадженню в Україні.   

Влада чудово розуміє необхідність великих інвестицій для подальшого розвитку галузі, тому активно 
продовжує переговори з іншими країнами для налагодження взаємовигідної співпраці: зокрема, з 
Данією149, Словенією150 та Індією151. Представники останньої заявили, що після вивчення стратегічних 
планів в енергетиці готові вже переходити до більш практичних етапів співпраці. Окрім того, ПРООН в 
Україні також хоче активізувати свою співпрацю з Україною в напрямку енергоефективності та 
альтернативної енергетики – організація наразі визначається з довгостроковою стратегією дій та 
окреслює пріоритети роботи в цьому напрямку152.  

На фоні цього, для полегшення роботи інвесторів на ринку альтернативної енергетики Україна шукає 
нові інструменти: зокрема, розглядає запровадження випуску «зелених» бондів. 
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146 http://ua-energy.org/post/65722  
147 https://ain.ua/2017/03/20/ukraina-v-pyzterke-razvitinga-elektrokarov  
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Протягом звітного періоду в Україні продовжувалося оприлюднення документів, в яких 
презентувалися плани дій Уряду на 2017 рік153 і подальшу перспективу154, у тому числі з реалізації 
міжнародних зобов’язань України в нафтовій сфері. Проте причини, з яких не вдалося досягти 
поставлених раніше цілей, проаналізовані не були155. Це дозволяє відповідальним виконавцям й 
надалі безпідставно продовжувати строки імплементації завдань, зокрема щодо підтримки 
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів, ухвалення нової редакції Кодексу України 
про надра та зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива. 
 
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки 
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів (ст. 338 УА) 
Оскільки строки виконання більшості завдань ухваленого Кабінетом Міністрів 8 квітня 2015 року156 
Плану імплементації Директиви 2009/119/ЄС157 спливли в 2015-2016 роках, Держрезервом розроблено 
проект158 нового документу на заміну чинному. Відповідно до нього, Уряду запропоновано визначити 
Держрезерв відповідальним за «організацію роботи та виконання заходів плану» замість 
Міненерговугілля й перенести терміни: 
– ухвалення нормативно-правового акту Кабміну щодо моделі мінімальних запасів нафти і 

нафтопродуктів – із грудня 2015 на грудень 2017 року; 
– ухвалення закону «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів» – із грудня 2016 на грудень 2017 

року; 
– реалізації всіх передбачених планом організаційних заходів – на період після набуття чинності 

законом «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів». 
При цьому до 1 липня 2017 року пропонується створити при Держрезерві нову міжвідомчу робочу 
групу для розроблення нормативно-правових актів, передбачених планом, замість уже утвореної при 
Міненерговугілля в 2015 році. 
Хоча новий план імплементації ще не схвалено, на офіційному сайті Держрезерву зазначено, що 
агентство є «головним виконавцем у впровадженні реформи по формуванню стратегічних запасів 
нафти та нафтопродуктів»159. Базою для їх формування, на думку голови Держрезерву В. Мосійчука, 
має стати Державне підприємство «Нафторезерв», про «перехід до другого і третього етапу створення» 
якого повідомлено 19 квітня 2017 року160. Уже проведено «колосальну роботу» з метою «консолідації 
підприємств та організацій [нафтового напряму] в єдину юридичну особу, що виведе їхню діяльність 
на якісно новий рівень». Серед переваг консолідації названі «централізоване фінансово-економічне 
управління, зниження ризиків інвестицій і взаємних постачань, економія транзакційних затрат, 
збільшення капіталізації». Наступним кроком створення ДП «Нафторезерв» стане формування його 
Наглядової ради, а також проведення фінансово-економічного та юридичного аналізу підприємств 
Держрезерву аудиторською компанією «Бейкер Тіллі Україна». 
 
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних 
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 
2003/30/ЄС 
Згідно з Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, Мінрегіон має в четвертому кварталі розробити й 
подати Кабінетові Міністрів проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів палива». У ньому мають бути передбачені 
механізми «виконання міжнародних зобов’язань України щодо частки енергії з відновлюваних джерел 
у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті у 2020 році не менш як 10 %» (ціль І, 

                                                             
153 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
154 http://www.kmu.gov.ua/document/249935963/R0275.doc 
155 http://www.kmu.gov.ua/document/249781789/Звіт.pdf  
156 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/346-2015-%D1%80  
157 http://www.kmu.gov.ua/document/248091904/Dir_2009_119.pdf  
158 http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-3346-490347147.pdf  
159 http://rezerv.gov.ua/  
160 http://rezerv.gov.ua/stvorenya-nagljadovyh-rad-ta-agro-nafto/ 
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завдання 187161). Очікуваними результатами від реалізації документу мають стати «створення ринку 
виробництва рідких біологічних видів палива», а також покращення екологічної ситуації завдяки 
зменшенню обсягів викидів в атмосферу шкідливих речовин, що утворюються у процесі згоряння 
палива. 
1 квітня 2017 року в ході офіційного візиту до Фінляндії голова Держенергоефективності С. Савчук 
заявив про наявність «колосальних можливостей» для виробництва рідкого біопалива (зокрема, 
біодизелю) в Україні та розроблення агентством, що він очолює, законопроекту, яким передбачено 
встановлення вимог щодо «обов'язкового вмісту біокомпонентів у загальному обсязі реалізованого 
моторного палива»162. Ідеться про презентований 13 січня 2017 року законопроект «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів 
палива». Ним передбачається обов’язкове додавання біоетанолу й біодизелю в нафтопродукти, що 
реалізуються на митній території України, та запровадження адміністративної відповідальності за 
невиконання цієї вимоги. У Держенергоефективності стверджують, що такі кроки спрямовані на 
імплементацію Директиви 2009/28/ЄС, хоча в державах-членах ЄС усім споживачам гарантовано 
збереження постачань традиційних нафтопродуктів для неадаптованих транспортних засобів. При 
цьому примусове, під страхом покарання, додавання біокомпонентів дискримінує не лише учасників 
ринку, але й 60 % українських автомобілістів, транспортні засоби яких не адаптовані до використання 
сумішевого палива. Варто наголосити, що вимоги розробленого законопроекту суперечать статті 18-3 
Господарського кодексу України, яка забороняє органам державної влади «вчиняти дії, що усувають 
конкуренцію або необґрунтовано сприяють окремим конкурентам у підприємницькій діяльності», та 
підпадають під дію статті 166-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки 
встановлюють обмеження на «виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції»; 
обмежують «права підприємців на придбання і реалізацію товарів»; встановлюють «заборони або 
обмеження щодо окремих підприємців або груп підприємців». Хоча Міненерговугілля, 
Мінекономрозвитку та Державна регуляторна служба не погодили законопроект, у 
Держенергоефективності продовжують наполягати на необхідності його ухвалення, що 
підтверджується наявністю документу під тією ж назвою в Плані пріоритетних дій Уряду на 2017 рік. 
 
7 квітня 2017 року Українське агентство зі стандартизації поінформувало про розроблення ТОВ 
«Інститут проблем екології та енергозбереження» першої редакції національного стандарту 
«Біопаливо та біорідина. Викиди парникових газів. Технічні вимоги»163. Як зазначено в повідомленні, 
проект документу відповідає вимогам Директиви 2009/28/ЄС і містить терміни та визначення, вимоги 
до виробництва біопалива й біорідин, а також до їхнього використання з метою скороченням обсягів 
викидів парникових газів, інформацію, потрібну для розрахунку цих викидів. Розроблення стандарту 
має бути завершене до кінця 2017 року. 
 
13 квітня 2017 року у Верховній Раді Мінінфраструктури презентувало підготовлену ним Концепцію 
стимулювання розвитку ринку електротранспорту. Документом, зокрема, передбачено розроблення 
законопроектів щодо скасування ПДВ на імпорт і постачання зарядних станцій, а також ПДВ та 
акцизного податку на імпорт електротранспорту. Вважається, що реалізація цих та інших заходів 
стимулювання дозволить у 2021 році збільшити частку електрокарів у продажах усіх транспортних 
засобів до 15%164. За словами голови Держенергоефективності С. Савчука, «мова йде про зменшення 
залежності від нафтопродуктів, більше 80 % яких держава сьогодні імпортує. При цьому, варто 
враховувати, що завдяки надзвичайно розвинутій в Україні атомній енергетиці можна забезпечити 
потреби електрокарів у підзарядці електроенергією вночі за зниженим тарифом» 165. 
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Директива 99/32/ЄC про зменшення вмісту сірки в деяких видах рідкого палива166 та внесення змін 
і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 
1882/2003 і Директивою 2005/33/ЄС 
Згідно з наказом Мінекономрозвитку від 11 квітня 2017 року № 557 «Про затвердження плану 
розроблення технічних регламентів на 2017 рік» Міненерговугілля зобов’язане до 1 січня 2018 року 
внести зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових 
та котельних палив167, що імплементують Директиву 2016/802/ЄС (пункт 31 плану168).  
 
На виконання вимог Директиви 99/32/ЄC у частині визначення уповноваженого органу, 19 квітня           
2017 року постановою Кабінету Міністрів № 275 затверджено Положення про Державну екологічну 
інспекцію України169. Цей орган визначено, зокрема, відповідальним за державний нагляд (контроль) 
дотримання «центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм 
повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від 
форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, 
а також юридичними особами – нерезидентами вимог законодавства… щодо додержання екологічних 
показників нафтопродуктів (бензину автомобільного та дизельного палива), які реалізуються шляхом 
оптової та роздрібної торгівлі суб’єктами господарювання». При цьому Держекоінспекції надано право 
здійснювати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання «екологічних показників 
нафтопродуктів (бензину автомобільного і дизельного палива), які реалізуються шляхом оптової та 
роздрібної торгівлі суб’єктами господарювання». 
 
Директива 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 нафтопродуктів170. За станом на 5 травня 2017 року жодного документа поширено 
не було.  
 
Натомість 5 квітня 2017 року Українське агентство зі стандартизації поінформувало про затвердження 
Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік171, якою, зокрема, передбачено до кінця 2017 
року ухвалити щонайменше 27 стандартів, спрямованих на імплементацію Директиви 98/70/ЄC. При 
цьому, із 36 стандартів, що мали запрацювати до кінця 2016 року, затверджено дев’ять, один 
перебуває на стадії остаточного редагування, 21 повернені на доопрацювання. Розроблення п’яти 
стандартів узагалі не розпочато172.  
 
Згідно з наказом Мінекономрозвитку від 11 квітня 2017 року № 557 «Про затвердження плану 
розроблення технічних регламентів на 2017 рік» Міненерговугілля зобов’язано до 1 січня 2018 року 
розробити Технічний регламент щодо вимог до авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів, 
що відповідає вимогам Директиви 98/70/ЄС (пункт 32 плану173). Проте виконання цього та згаданих 
вище завдань у повному обсязі є малоймовірним через брак фінансування і ліквідацію Державного 
підприємства «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості 
«МАСМА» – єдиного розробника згаданих документів.  
 

                                                             
166 Директиву кодифіковано 11 травня 2016 року (Директива 2016/802/ЄС). 
167 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/927-2013-%D0%BF 
168 http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d8571d0b-53a6-4ade-88c1-75579be0cb39 
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170 http://www.kmu.gov.ua/document/248091869/Dir_98_70.pdf  
171 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Program_2017_nakaz_N64_2017-04-03.xlsx 
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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/ЄС174. Попри це, станом на 5 травня 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)  
Відповідно до Плану імплементації Директиви 94/22/ЄС, до кінця 2016 року мала бути ухвалена нова 
редакція Кодексу України про надра175. 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 
законодавством. За інформацією Кабінету Міністрів, станом на 20 квітня 2017 року «розроблений 
проект Кодексу України про надра опрацьовується заінтересованими органами»176. Згідно з Планом 
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік його подання до Верховної Ради перенесено на четвертий квартал 
2017 року (ціль І, завдання 202177). Вважається, що ухвалення цього документа дозволить: 
удосконалити процедури продажу права користування надрами на конкурсній основі, змінити основні 
критерії для вибору переможця, об’єднати в одному кодифікованому акті положення Законів «Про 
нафту і газ», «Про газ (метан) вугільних родовищ», «Про державну геологічну службу», Гірничого 
закону України. 
 
Станом на 5 травня 2017 року не ухвалено й гармонізовані з нормами ЄС правила розробки нафтових і 
газових родовищ. Наказ про їх затвердження підписаний міністром екології та природних ресурсів ще 
14 січня 2016 року, але потім, на його ж прохання, повернений Мін’юстом без державної реєстрації на 
доопрацювання178. Хоча роботу планувалося завершити протягом місяця, проект документа 
оприлюднений лише 28 березня 2017 року179. При цьому, згідно з Планом пріоритетних дій Уряду на 
2017 рік, його ухвалення перенесено на четвертий квартал (ціль І, завдання 205180). 
 
Попри окреме доручення прем'єр-міністра України181, не поданий на розгляд Уряду й підготований 
Мінприроди проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Порядку надання спеціальних 
дозволів на користування надрами»182. Натомість завданням 206 Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 
рік183 Мінприроди доручено до кінця четвертого кварталу розробити й подати Кабінетові Міністрів 
проекти актів щодо внесення змін до згаданого Порядку, Порядку проведення аукціонів з продажу 
спеціальних дозволів на користування надрами184 й Положення про порядок розпорядження 

                                                             
174 http://www.kmu.gov.ua/document/248091862/Dir_94_63.pdf  
175 http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf  
176 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/  
177 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
178 https://minjust.gov.ua/ua/news/48085  
179 http://www.menr.gov.ua/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv 
180 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
181 http://www.fru.org.ua/ua/events/business-events/prem-ier-dav-nyzku-doruchen-na-zvernennia-fru-shcho-stosuvalysia-

zakhystu-kompanii-i-naibilsh-hostrykh-pytan-dlia-biznesu  
182 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT3128.html   
183 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
184 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/594-2011-%D0%BF 
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геологічною інформацією185. Зміст змін не уточнюється, а очікуваним результатом названо лише 
«вдосконалення законодавства». 
 
Поряд із систематичним і нічим не обґрунтованим перенесенням термінів розроблення проектів актів 
у сфері надрокористування, непокоїть низька якість їхньої підготовки. Так, з початку 2017 року 
Державна регуляторна служба України не схвалила жодного документа, розробленого Держгеонадр. 
Зокрема, рішеннями від 19 квітня 2017 року № 160186 і 161187 Держгеонадр було відмовлено в 
погодженні проектів наказів Мінприроди: 

– «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного 
контролю»188, що мав на меті уніфікацію відповідних форм; 

– «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в Державну комісію 
України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти та 
газу»189 (повторно), що мав на меті унормування підрахунку запасів нафти й газу та їх геолого-
економічної оцінки, що є підставою для переведення родовищ у промислове розроблення, їх 
державного обліку, а також планування використання. 

 
Згідно з Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік у четвертому кварталі Мінприроди має подати 
проект, а Кабінет Міністрів – ухвалити постанову про внесення змін до Методики визначення вартості 
запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються в користування190 і 
Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право 
користування надрами191 (ціль І, завдання 203 і 204192). Вважається, що узгодження цих методик із 
нормами законодавства й вимогами Рамкової класифікації ООН 2009 року дозволить: 

– спростити промислове, техніко-економічне й геологічне вивчення, а також проведення 
операцій з оподаткування, зокрема під час виконання угод про розподіл продукції; 

– запровадити диференційований підхід до оцінювання запасів і ресурсів залежно від цільового 
призначення робіт (розвідка чи видобуток), ступеня достовірності геологічних матеріалів 
(ресурси чи запаси) і виду покладів залежно від складності видобутку (традиційні чи 
нетрадиційні методи). 

 
Стаття 337 Угоди про асоціацію в частині інформування і захисту споживачів від нечесних методів 
ціноутворення, а також доступу до нафтопродуктів, зокрема скрапленого нафтового газу, для 
споживачів, зокрема найбільш вразливих верств населення 
Рішенням від 3 квітня 2017 року № 140193 Державною регуляторною службою погоджено розроблений 
Міненерговугілля проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 570»194, що має на меті усунення виявлених в результаті 
діяльності аукціонного комітету прогалин і колізій у порядку організації та проведення біржових 
аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого нафтового 
газу, спрощення організаційно-технічних процедур організації проведення аукціонів та створення 
можливості участі в аукціонах більшої кількості потенційних покупців. 
 
 
 

                                                             
185 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/423-95-%D0%BF 
186 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/2599-vid-19.04.17.pdf 
187 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/2603-vid-19.04.17.pdf 
188 http://geo.gov.ua/sites/default/files/imce/povidomlennya_pro_oprylyudnennya_1.doc  
189 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/2898-28-03-2017.pdf  
190 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1117-2004-%D0%BF 
191 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF 
192 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
193 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/2157-03-04-2017.pdf 
194 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245167199&cat_id=167475  
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Стаття 338 Угоди про асоціацію в частині продовження та активізації співробітництва у сфері 
енергетики 
На виконання пункту «а» статті 338 щодо імплементації енергетичних стратегій і політик, 
розвитку/опрацювання відповідних прогнозів і сценаріїв в Україні продовжувалося обговорення 
проекту Енергетичної стратегії до 2035 року, який планується схвалити у другому кварталі 2017 року 
(ціль І, завдання 163 Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік195). 
 
На виконання пункту «с» статті 338 щодо створення нової енергетичної інфраструктури, яка 
становитиме спільний інтерес, з метою диверсифікації джерел, постачальників нафти та шляхів і 
методів її транспортування: 

– 13 квітня під час Дев’ятого засідання Міжурядової українсько-грузинської комісії з питань 
економічного співробітництва українська сторона зазначила, що створення нового маршруту 
транспортування нафти з Каспійського регіону на ринки ЄС трубопровідним транспортом є 
«важливим елементом співробітництва з Грузією в енергетичній сфері»196; 

– 21 квітня під час зустрічі першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості Г. 
Карп з Державним секретарем Голови Ради Міністрів Республіки Польща, Уповноваженим 
уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури П. Наімським обговорено, зокрема, 
питання побудови нафтопроводу «Броди – Адамова Застава» в рамках реалізації проекту Євро-
Азіатського нафтотранспортного коридору, а також можливості постачання різних сортів нафти 
на нафтопереробні підприємства PKN Orlen у Чехії нафтопроводом «Дружба Південна»197.  

 
 

  

                                                             
195 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
196 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249919531 
197 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249933455 
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У квітні не відбулось просування в імплементації Закону про НКРЕКП в частині ротації її членів: 
конкурсна комісія не створена. 26 травня три члени Регулятора (зважаючи на вакантність одного 
місця на даний момент - два) будуть звільнені, але нових членів, ймовірно, обрано не буде, тобто 
НКРЕКП доведеться працювати у неповному складі. Спробу делегувати своїх представників до 
конкурсної комісії зроблено лише Комітетами ВРУ з питань ПЕК та ЖКГ, але за обох кандидатів у Раді 
не набралось голосів. На цьому фоні відсутність будь-яких дій демонструють Адміністрація 
Президента та Кабінет Міністрів, які також мають направити своїх представників у конкурсну 
комісію. 
 
Не були розглянуті і 2 законопроекти, що стосуються пришвидшення процесу ротації членів НКРЕКП, 
хоча профільний Комітет ВРУ з питань ПЕК дав позитивні висновки і рекомендував прийняти у 
першому читанні.  
 
Крім цього, законопроект про прозорість у видобувних галузях також було рекомендовано 
прийняти за основу в першому читанні, але цю позицію не розділило Головне науково-експертне 
управління, надавши протилежний висновок. 
 
Втім, за моніторинговий період відбулись і події, що свідчать про позитивні тенденції на шляху до 
покращення бізнес-клімату:  

• запрацював електронний Єдиний реєстр на відшкодування ПДВ;  

• НКРЕКП опублікувало оновлену та доопрацьовану постанову щодо плати за нестандартне 
приєднання електроустановок до електромережі внаслідок значного запиту від бізнесу та 
представництв змінити попередню її редакцію;  

• прийнято державну стратегію економічного розвитку «Середньостроковий план дій до 2020 
року»;  

• представлено Експортну стратегію України до 2021 року; та  

• прийнято ВРУ у першому читанні зміни до Митного кодексу щодо уніфікованої митної 
квитанції 

 
На цьому фоні в України все ще немає Енергетичної стратегії, за розробку якої відповідальне 
Міненерго. 
 
Стаття 277 про Регулятора (положення Директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС в частинах про 
регулюючий орган)  

У квітні зафіксовано спробу делегувати представників від ВРУ в конкурсну комісію, що відбиратиме 
нових членів Регулятора на заміну звільненим: комітети з питань ПЕК198 та з питань будівництва, 
містобудування і ЖКГ199 виносили на голосування Ради попередньо відібраних кандидатів, але обидва 
не набрали достатню кількість голосів. Стосовно призначення членів конкурсної комісії від 
Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів досі ніяких зрушень немає. 

Стосовно двох законопроектів, що вносять зміни до чинного Закону про НКРЕКП в частині про ротацію 
членів Регулятора та мають на меті прискорити цей процес, Профільний Комітет ВРУ з питань ПЕК 
рекомендував Раді прийняти їх обидва, проте у порядок денний вони не потрапили200. Детальніше про 
те, що передбачається проектами законів, можна дізнатись у місячному моніторинговому звіті за 
лютий201. 

                                                             
198 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6356&skl=9 
199 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61599  
200 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61143  
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61113  
201 http://dixigroup.org/publications/energetichni-reformi-oglyad-lyutogo-2017-roku/  
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http://dixigroup.org/publications/energetichni-reformi-oglyad-lyutogo-2017-roku/


Бізнес-клімат 

Тим часом, НКРЕКП опублікувала для обговорення до 4 травня оновлену Постанову про вартість 
нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж202. Попередню редакцію, що 
оприлюднена на початку лютого, бізнес середовище розкритикувало, що і стало причиною її 
доопрацювання. Наразі регуляторний вплив ще оцінюється. Детальніше про попередню редакцію 
Постанови можна дізнатись в моніторинговому звіті за лютий203. 

Стаття 379 щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу 
У квітні НКРЕКП дещо просунулась в частині оптимізації роботи зі споживачами (юридичними та 
фізичними): створено гарячу лінію, де в автоматичному режимі можна отримати відповіді на більше 
ніж 50 найпопулярніших питань204. При цьому є можливість поставити питання безпосередньо 
оператору. Наразі сервіс запущено в тестовому режимі.   

Комітет ВРУ з питань ПЕК позитивно оцінив законопроект №6229 про забезпечення прозорості у 
видобувних галузях та рекомендував прийняти його за основу в першому читанні205. Одночасно, 
Головне науково-експертне управління додало застереження щодо прийняття проекту закону в 
поточній редакції до першого читанн’206. Таке рішення обґрунтоване тим, що деякі положення, на 
думку управління, не є достатньо конкретними: термін “інформація” або відсутність чіткого переліку 
галузей, суб’єкти господарювання яких мають розкривати інформацію. Також, поставлено під сумнів 
ефективність санкцій, що застосовуватимуться проти компаній у випадку нерозкриття ними даних. 
Управління запропоновало положення законопроекту реалізувати шляхом внесення відповідних змін 
до Кодексу України про надра, Закону «Про нафту і газ» та інших законодавчих актів.  

У першому читанні прийняли законопроект №4871, яким пропонується внести зміни до Митного 
кодексу України і впровадити “уніфіковану митну квитанцію”. Крім визначення поняття передбачено і 
чіткий перелік операцій, які можна оплачувати єдиною квитанцією207. 

З 1 квітня запрацював Єдиний реєстр, з допомогою якого автоматично відшкодовуватимуть податок на 
додану вартість208. Вся інформація наразі подається в електронному вигляді і фіксується електронним 
підписом. На затвердження суми відшкодування відводиться 30 діб, після чого відбувається 
автоматичне відшкодування у хронологічному порядку та щоденно. Створений електронний реєстр 
дозволяє запобігти проявам корупції та упередженому поверненню ПДВ, як це було раніше при 
особистому контакті.  

Також, Кабінет Міністрів прийняв Середньостроковий план дій Уряду до 2020 року, яким визначаються 
основні напрямки роботи та основні цілі для консолідації зусиль209. В рамках документу 
Мінекономрозвитку відповідальне за реалізацію таких напрямків, як210:  

● спрощення умов для ведення бізнесу (дерегуляція); 
● продовження реформи держзакупівель;  
● завершення процесу приватизації держпідприємств, в тому числі тих, що ведуть свою 

господарську діяльність у сферах енергетики; 
● сприяння нарощенню експорту, що, зокрема, досягатиметься завдяки імплементацій 

зобов’язань в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС.  
 

                                                             
202 http://www.nerc.gov.ua/?id=24513  
203 http://dixigroup.org/publications/energetichni-reformi-oglyad-lyutogo-2017-roku/  
204 http://www.nerc.gov.ua/?news=5955  
205 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61409  
206 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61409&pf35401=419985  
207 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4871&skl=9  
208 http://www.minfin.gov.ua/reestr 
209 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249935442  
210 http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=fcff19ff-ab42-4739-95d1-
719d40c961f6&title=UriadZatverdivPrioritetiMinekonomrozvitkuDo2020-Roku  
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Бізнес-клімат 

У квітні було також зареєстровано законопроект №6341, що має на меті внесення змін в деякі існуючі 
законодавчі акти задля покращення енергетичної безпеки шляхом повернення приватизованих раніше 
об’єктів у державну власність за наявності існуючої стратегічної загрози України. Сам шлях повернення 
об’єктів у державну власність передбачає включення їх до категорії стратегічно важливих об’єктів через 
прийняття відповідного рішення Верховної Ради211.  

 

Статті 148-156 про державні закупівлі (положення Директиви 2014/25/ЄС) 
У ВРУ зареєстрували два альтернативні законопроекти про внесення змін до Закону “Про публічні 
закупівлі”, що мають на меті врегулювати процес державних закупівель в частині моніторингу. Так, 
законопроект № 4738 детально визначає процес моніторингу, умови його здійснення та дає 
визначення самого терміну “моніторинг”212. Законопроектом №4738-д пропонується змінити саме 
поняття моніторингу: зі спостережної функції на запобігливу, тобто інформувати замовника про 
порушення під час закупівлі, а не вже після процесу213. Водночас передбачено внесення електронних 
індикаторів ризиків, чіткий розподіл органів влади при проведенні моніторингу, перелік умов для 
проведення моніторингу, а також обов’язкове електронне публікування інформації про проведений 
моніторинг.   
 
Мінекономрозвитку ініціювало проект Постанови КМУ, що має на меті врегулювати деякі положення 
про електронні майданчики в сфері держзакупівель: визначення термінів, визначення розмірів оплати, 
врегулювання підстав повернення здійсненної оплати214.  
 
Водночас, до АМКУ продовжують надходити скарги про проведення процедури закупівлі, розбитої на 
кілька окремих лотів215. У цьому випадку, оскарження рішення про переможця можливо визнати лише 
по тому лоту, по якому це рішення підвантажено. Іншими словами, коли оскарження стосується кількох 
лотів, воно не може бути виконано, оскільки інформація про оскарження підтягується лише по одному 
лоту. АМКУ раніше надавало рекомендації, що необхідно привести систему закупівель до 
законодавчих вимог, і створити єдину реєстраційну карту для всієї закупівлі, а не на кожен лот закупівлі 
окремо, як це є зараз216. На жаль, МЕРТ і досі не відреагувало на рекомендації АМКУ.  
 
Система Державних закупівель ProZorro продовжує впевнено рухатись та залучати нових учасників. 
Так, у квітні НАК “Нафтогаз України”217, ПАТ “Укртранснафта”218 та Енергоатом219 приєдналися до 
ProZоrro.sale, підписавши відповідний меморандум зі стейкхолдерами цього процесу. Даний 
інструмент дає можливість держпідприємствам продавати свої непотрібні або непрофільні активи на 
аукціоні, прозоро та публічно. Між тим, ПАТ “Укртрансгаз” завдяки системі закупівель в квітні заощадив 
більше 2 млрд. грн на закупці природного газу для власних та виробничих потреб220. 
 
Статті 27-49 про доступ товарів на ринки 

                                                             
211 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61582  
212 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4738&skl=9  
213 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4738-%E4&skl=9  
214 http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6b3f520a-cbf4-4eb8-8582-
262d8a4ba253&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoPoriadkuFunktsionuvanniaElektronnoiSistemiZ
akupivelTaProvedenniaAvtorizatsiiElektronnikhMaidanchikiv 
215 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/134629 
216 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/134584   
217 http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=1e97e2b6-d2d4-4df8-b1ae-
cee62259d9b2&title=NaknaftogazUkrainiPridnavsiaDoProektuProzorro-prodazhi  
218 http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=96ff3751-d7c2-49b3-b3c1-
719b33c9f808&title=UkrtransnaftaPlanuProdavatiNeprofilniTaNelikvidniAktiviCherezProzorro-prodazhi  
219 http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=96ff3751-d7c2-49b3-b3c1-
719b33c9f808&title=UkrtransnaftaPlanuProdavatiNeprofilniTaNelikvidniAktiviCherezProzorro-prodazhi  
220 http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=c3f8cde5-e3d9-4326-a1c1-
3db87eec64cd&title=UkrtransgazZaoschaditBilshe2-MlrdGrnNaKupivliGazuCherezProzorro  
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В квітні Мінекономрозвитку презентовало у Верховній Раді Експортну стратегію України на 2017-
2021рр221. Головними цілями Стратегії є промоція і підтримка розвитку інновацій та МСП, а також 
сприяння у покращенні рівня освіти та кваліфікації працівників організацій задля доступу до 
міжнародних ринків. На думку авторів ці фактори дадуть змогу наростити експорт товарів та послуг 
українських виробників та постачальників.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
221 http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ffdb65be-2a8b-4f4e-9780-
16562f54a987&title=MinekonomrozvitkuPrezentuvaloEksportnuStrategiiuUkraini 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і 
скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC 

Директива встановлює набір обов'язкових заходів, що мають допомогти ЄС досягти цільового рівня 
енергоефективності у 20% до 2020 року. Серед таких заходів: 

• щорічна економія енергії у 1,5% за рахунок реалізації операторами розподільчих мереж, 
постачальниками заходів з підвищення енергоефективності; 

• підвищення ефективності систем опалення, установка вікон з подвійним склінням або ізоляція 
дахів; 

• придбання бюджетними органами енергоефективних будівель, продуктів і послуг; 

• щорічне здійснення бюджетними органами енергомодернізації щонайменше 3% площі будівель, 
якими вони володіють або які займають; 

• розширення прав і можливостей споживачів у сфері енергоменеджменту, що включає в себе 
легкий і безоплатний доступ до даних про фактичне споживання за рахунок індивідуального 
обліку; 

• національні стимули для малих і середніх підприємств пройти енергоаудит, обовʼязковий для 
великих компаній; 

• моніторинг рівня ефективності нових потужностей з виробництва енергії. 

 

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» 

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

Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – оцінка впливу на довкілля. 
Основне завдання – забезпечити, щоб проекти, які можуть мати значні наслідки для довкілля 
(внаслідок, зокрема, їх природи, розміру чи місця розміщення), були об’єктом згоди на розробку 
(дозволу) та об’єктом оцінки їх наслідків для довкілля. Директива містить два переліки проектів, які є 
об’єктами оцінки впливу на довкілля (від атомних електростанцій, газопроводів тощо до великих 
свиноферм). Важливим елементом є жорсткі вимоги щодо гласності, у тому числі щодо участі 
громадськості у процесі оцінки впливу на довкілля. 

 

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

Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – стратегічна екологічна 
оцінка. Для певних державних планів та програм під час їх підготовки повинна проводитись оцінка 
впливу їх реалізації на довкілля. Така оцінка включає розробку звіту про стратегічну екологічну оцінку 
(з детальною інформацією щодо можливого значного впливу на довкілля та доцільних альтернативних 
варіантів), а також проведення консультацій з зацікавленими державними органами та громадськістю. 
У випадку ймовірного транскордонного впливу, повинна проводитись транскордонна оцінка та 
консультації. 

 

Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування 
Директиви №90/313/ЄЕС 

Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються доступу 
громадськості до екологічної інформації. Громадянам має бути гарантовано доступ до екологічної 
інформації, якою володіють органи державної влади, – як на вимогу, так і через активне її поширення. 
Інформація на запит повинна надаватись принаймні через місяць від дня звернення. В наданні 
інформації можна відмовити, якщо запит є нераціональним, надто загальним , стосується ще не 
завершеного документу, або стосується внутрішньої комунікації. 
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Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та 
програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін та доповнень до Директив 
№№85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя 

Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються участі 
громадськості та доступу до правосуддя. Директива передбачає вимоги щодо встановлення механізму 
інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю та врахування зауважень та 
пропозицій громадськості у процесі прийняття рішень. Держава повинна забезпечити надання 
громадськості ефективних можливостей на ранньому етапі брати участь у підготовці, внесенні змін чи 
перегляді планів або програм, які необхідно розробити відповідно до положень, наведених у Додатку 
І до Директиви. 

 

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

Мета Директиви – встановити стандарти якості атмосферного повітря та управління якістю 
атмосферного повітря. Для цього визначається верхня та нижня межі оцінки, цільових та граничних 
значень, а також мети щодо зменшення впливу твердих часток, визначаються та класифікуються зони 
та агломерації, встановлюється система інформування громадськості та система оцінки якості 
атмосферного повітря відносно забруднювачів. Для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення 
допустимих меж забруднення встановлюються короткострокові плани дій.  

 

Директива 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін 
і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС 

Метою директиви є зменшення викидів діоксиду сірки, які утворюються при спалюванні окремих типів 
рідкого палива і, таким чином, зменшення шкідливого впливу на людину і навколишнє середовище. 
Директива встановлює максимальний вміст сірки у важкому мазуті, газойлі та судновому паливі. Вона 
також визначає методи, які повинні застосовуватися для відбору проб і аналізу вмісту сірки в паливі 
для того, щоб перевірити дотримання вимог. 

 

Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2) 

Загальною метою Директиви є збереження популяції усіх видів диких птахів, які природно проживають 
на європейській території держав-членів ЄС. Механізм захисту диких птахів передбачає охорону 
середовищ існування (оселищ); захист та використання птахів; попередження шкоди від інвазійних 
видів; дослідження та звітування. Відповідно до статті 4.2, необхідно створити спеціальні 
природоохоронні території (СПТ) на підставі орнітологічних критеріїв. Також потрібно вживати заходів 
для захисту мігруючих видів птахів, що постійно трапляються на території держави, особливо на водно-
болотних угіддях. 

 

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

Для контролю промислових викидів, ЄС розробив загальну систему, що базується на наданні 
інтегрованого дозволу. Директива вимагає використовувати систему інтегрованого дозволу для видів 
діяльності, зазначених у Додатку І до неї. Усі установки, що регулюються Директивою, повинні 
запобігати чи зменшувати забруднення шляхом використання найкращих доступних технологій, 
ефективного використання енергії, запобігання утворенню та управління відходами. Прозорість 
процедури видачі інтегрованого дозволу забезпечується участю у ній громадськості. 

 

Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних 
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 
2003/30/ЄС 
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Директива передбачає встановлення обов’язкових національних цілей для частки енергії з ВДЕ в 
загальному енергобалансі, які формуються на основі статистичних даних та потенціалу кожної країни. 
Такі цілі мають до 2020 року забезпечити досягнення 20% частки з ВДЕ в загальному енергоспоживанні 
країн-членів ЄС та країн, які є сторонами Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та 
10% частки цього типу енергії в транспортному секторі. Директивою, зокрема, встановлюються правила 
щодо спільних проектів між державами-членами ЄС та третіми країнами у галузі "зеленої" енергетики 
та правила доступу до мереж електропостачання для виробництва енергії з ВДЕ. 

 

Група «Нафта» 

Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки 
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів 

Директива встановлює правила, спрямовані на забезпечення високого рівня безпеки поставок нафти в 
Співтоваристві через надійні і прозорі механізми, засновані на солідарності між державами-членами 
ЄС. Передбачається прийняття законів, підзаконних актів та адміністративних положень для 
забезпечення збереження на постійних засадах загального рівня резервів сирої нафти та/або 
нафтопродуктів, що був би еквівалентним або 90 дням середньодобового значення імпорту, або 61 
дням середнього внутрішнього добового споживання. 

 

Директива 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива 

ЄС ввів правила, що забороняють бензин зі свинцем і обмежують кількість сірки в дизельному паливі 
з метою поліпшення якості повітря і скорочення викидів парникових газів. Ця Директива встановлює 
технічні вимоги, які повинні застосовуватися на бензин, дизельне паливо і біопаливо що 
використовується в автомобільному транспорті, а також газових масел, які використовуються для 
недорожньої мобільної техніки. Окрім заборони продажу етилованого бензину, держави-члени ЄС 
повинні провести оцінку національного споживання палива, прийняти законодавство та визначити 
уповноважений орган (органи) для встановлення системи моніторингу за якістю палива. 

 

Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі 
сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та 
доповненнями, внесеними Регламентом 1882/2003222 

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;  

                                                             
222 Офіційний переклад містить значну кількість помилок, що виникли внаслідок неточного перекладу. У цьому 
глосарії назва Директиви подається відповідно до офіційного перекладу. 
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• завчасне доведення до відома всіх організацій, які беруть участь у встановлених процедурах, усієї 
необхідної інформації. 

 

Група «Бізнес клімат» 

Директива 2014/25/ЄС щодо закупівель юридичними особами, які працюють у секторі енергетики 

та така, що скасовує Директиву 2004/17/ЄС від 18 квітня 2016 року  

Спрямована на забезпечення відкритості ринку, а також справедливого здійснення закупівель, 
зокрема у секторі енергетики: добування (виробництва), транспортування та розподілу газу, тепла, 
електроенергії. 

Директива 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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