


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Зображення на обкладинці: http://news.nationalgeographic.com/content/dam/news/photos/000/771/77195.jpg    
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Короткі висновки 

У вересні в газовому секторі експерти відзначають відсутність прийнятих рішень як законодавчою, так і 

виконавчою гілками влади. Уряд обмежився лише публікацією проектів постанов щодо питання цін на газ для 

населення. Продовжуються конфлікти між “Нафтогазом” та ТКЕ щодо відсутності оплати за газ, а також між 

“Нафтогазом” та Міненерго щодо реформування НАКу. Незалежні члени Наглядової Ради держкомпанії заявили 

про свою відставку, що призвело до втрати нею дієздатності. В той же час іноземні трейдери почали 

використання українських газових сховищ.  

В секторі електроенергетики Цільова Група відзначила початок роботи Координаційного центру із забезпечення 

запровадження нового ринку електричної енергії. Експерти також звертають увагу на питання накопичення 

запасів вугілля для опалювального сезону, та появу дефіциту на вугілля не тільки антрацитової, але і газової групи.  

Експерти в сфері енергоефективності відзначають публікацію урядом проекту закону «Про енергетичну 

ефективність» та проекту постанови КМУ щодо змін стосовно монетизації субсидій на комунальні послуги). Разом 

з цим, експерти вказують на деяку закритість процесу розробки документів, зокрема, підзаконних актів на 

виконання прийнятого влітку законодавства.  

Просування в Цільовій групі “Довкілля” також є, на думку експертів, доволі скромним. Міністерство екології 

працює над підзаконними актами до закону про оцінку впливу на довкілля, а Верховна Рада не змогла розглянути 

законопроект про стратегічну екологічну оцінку у другому читанні. Разом з тим, були презентовані проекти 

Основних засад (стратегії) державної екологічної політки України на період до 2030 року, а також Стратегії 

низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.  

Експерти сектору нафти та нафтопродуктів висловлюють тривогу за темп та якість імплементації зобов’язань 

України. Зокрема, їх занепокоєння стосується і Директиви 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива й 

Директиви 94/63/ЄС про контроль викидів із резервуарів із нафтопродуктами.  

В сфері бізнес-клімату продовжують звертати увагу на зволікання з початком ротації членів НКРЕКП. Це, за 

розрахунками експертів, загрожує недієздатністю Комісії, що, в свою чергу, зможе загальмувати, зокрема, 

імлпементацію законодавства про ринок електроенергії. На цьому тлі процес фінансового становлення 

незалежного регулярного виглядає трохи більш оптимістичним. Експерти також звернули увагу на просування 

законопроекту про забезпечення прозорості у видобувних галузях комітетами ВР. 

 

Найбільш вживані скорочення: 

ВРУ – Верховна Рада України 

ГТС – газотранспортна система 

ДІЯР -  Державна інспекція ядерного регулювання України  

ДНТЦ ЯРБ - Державний науково-технічний центр з ядерної та 

радіаційної безпеки 

КзПБ – Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки 

енергоблоків атомних електростанцій 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

Комітет ПЕК - Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, 

ядерної політики та ядерної безпеки 

ENTSO-E - Європейська мережа системних операторів з передачі 

електроенергії 

НПА – Нормативно-правові акти 

 

 

МЕВП – Міністерство енергетики та вугільної промисловості 

НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України» 

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

ОЕС – Об’єднана енергосистема 

ОСП – Оператор Системи передачі 

СПГ – скраплений природний газ 

ТЕС – теплова електростанція 

ТКЕ – теплокомуненерго 

ХАЕС - Хмельницька АЕС 

ЦСВЯП – Централізоване сховище відпрацьованого ядерного 

палива 

 

 

 

  

 

 

 



Газ 

Початок активної фази роботи ВРУ після серпневих канікул не приніс змін у секторі реформування 

газу. За газовою тематикою депутати не розглянули жодного законодавчого акту. Водночас, ВРУ 

було зареєстровано кілька нових законопроектів, серед яких, зокрема, проект врегулювання 

заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій.  

Подібна ситуація у вересні спостерігалася також у діяльності Кабміну: у царині газового сектора ним 

не було ухвалено нормативно-правових актів. Оприлюднені напередодні початку опалювального 

сезону проекти урядових рішень і постанов переважно були спрямовані на вирішення проблеми 

встановлення на цей період ціни на газ для населення і виробників тепла. 

Підставою для таких дій є конфлікт між ТКЕ й «Нафтогазом», в основі якого залишається несвоєчасна 

оплата ТКЕ відпущеного їм газу. Через наявність досі не реструктуризованих боргів підприємств ТКЕ, 

на початок жовтня все ще є виробники тепла, з якими НАК не підписав договорів поставки 

природного газу. Голова регулятора Д. Вовк вважає таку ситуацію із забезпеченням газом суб'єктів 

теплової енергетики критичною. У зверненні з цієї причини до Прем’єр-міністра він закликав до 

консолідації зусиль усіх органів державної влади для подолання загрози зриву початку 

опалювального періоду1. 

Аналогічно, продовжується конфлікт між урядом і «Нафтогазом» з приводу реформування НАКу, 

особливо – у сфері відокремлення діяльності з транспортування газу. Кожна зі сторін звинувачує у 

затягуванні процесу та створенні перешкод іншу сторону. 

Вперше провідні міжнародні трейдери використали українські ПСГ для зберігання газу: на 
замовлення Trafigura Sarl (Швейцарія), ТОВ «Trafigura Україна» та MND (Чехія), у вересні 
«Укртрансгаз» закачав до своїх газосховищ у режимі «митного складу» близько 3 млн кубометрів 
природного газу2. 
 

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 

Протягом місяця ВРУ було зареєстровано 4 законопроекти, що стосуються розвитку газового сектора. 

Одним із перших у вересні пройшов реєстрацію проект закону про перерозподіл гарантованих доходів 

за угодами про розподіл продукції (УРП) між загальнодержавним і місцевими бюджетами (№ 70583). 

Законопроектом передбачено зміни до Бюджетного кодексу України, згідно з якими 70% від частки 

виробленої в рамках УРП продукції (або її грошового еквівалента), що залишаються у власності 

держави, має направлятися на розвиток регіонів. Це має сприяти суттєвому збільшенню власного 

видобутку газу, через зацікавленість місцевих громад в успішній реалізації проектів його пошуку та 

видобутку. 

Другий законопроект (№ 70624) також спрямований на інтенсифікацію власного видобутку і також 

передбачає зміни до Бюджетного кодексу, але з іншого боку. Суть його полягає у впровадженні т.зв. 

"абонплати за нафтогазові надра", тобто нового виду щомісячної плати за користування площею 

ділянок нафтогазоносних надр, залежно від виду ліцензії та періоду часу з моменту її отримання та 

незалежно від обсягів видобутку. Метою проекту є добитися більш ефективного використання діючих 

родовищ (без простоїв), стимулювати розробку нових ділянок нафтогазоносних надр (буріння на 

                                                             
1 http://www.epravda.com.ua/news/2017/09/29/629620/ 
2 http://utg.ua/utg/media/news/2017/09/first-cubicmeter-into-gas-warehouse.html 
3 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62447 
4 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62451 

http://www.epravda.com.ua/news/2017/09/29/629620/
http://utg.ua/utg/media/news/2017/09/first-cubicmeter-into-gas-warehouse.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62447
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62451
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ліцензійних площах нових газових свердловин) та забезпечити зростання податкових надходжень до 

держбюджету. 

Третій законопроект у цій же царині (№ 70635) призначений реалізувати комплексний підхід до 

оновлення моделі оподаткування галузі видобутку: за ним, паралельно із введенням "абонплати за 

нафтогазові надра", передбачено, не змінюючи загальної ставки рентних платежів, запровадити 

стимулюючі рентні ставки для нового видобутку газу терміном на 8 років (12% від вартості товарної 

продукції – для буріння газових свердловин з глибиною залягання покладів до 5000 м та 5% – для 

буріння з глибиною залягання покладів понад 5000 м). 

Нарешті, законопроект № 70836 покликаний вирішити зовсім іншу проблему – запобігти нарощенню 

заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій перед постачальником природного 

газу. Для цього, з метою обмежити зростання штрафних нарахувань і не допустити арешту коштів на 

рахунках боржників, запропоновано змінити розрахункову дату, встановлену законом, що регулює 

виплату заборгованості (№ 1730-VIII7), з 01 липня 2016 року на 01 січня 2018 року. 

На тлі відсутності нововведень у газовій сфері, уряд у вересні не ухвалив і навіть не запропонував свого 

варіанта проекту змін до Положення з покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів (затвердженого постановою № 1878), 

недосконалість якого спричинила початок процедури вирішення спору щодо України з боку 

Енергетичного Співтовариства (Case ECS-2/17) та численні нарікання гравців газового ринку. 

За результатами моніторингу ринку природного газу, Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

охарактеризував як першочергову поточну проблему ситуацію, зумовлену застосуванням постанови 

№ 187 в її нинішньому вигляді, та наявну невизначеність ціни на газ для населення і ТКЕ, яка за цією 

постановою мала бути перерахована та оприлюднена ще до 1 липня поточного року. 11 вересня АМКУ 

звернувся до уряду9 з пропозиціями врегулювати цю проблемну ситуацію, щоб запобігти створенню 

передумов для формування монопольно високих цін як на природний газ, так і на теплову енергію, з 

огляду на наявність у «Нафтогазу» ознак монопольного становища на ринку. 

АМКУ запропонував: а) якнайшвидше опублікувати офіційну інформацію про ціну на газ для населення 

і ТКЕ з 1 жовтня 2017 року; б) терміново розглянути внесення змін до чинних нормативних актів, 

спрямованих на надання виробникам теплової енергії права вільно обирати постачальників 

природного газу (вітчизняних виробників та імпортерів) шляхом укладення з ними прямих договорів 

(створення альтернативи «Нафтогазу»); в) розглянути можливість перегляду методики розрахунку ціни 

на природний газ, яку наразі використовує «Нафтогаз», – для обсягів газу, видобутого в Україні, замість 

розрахунку ціни на рівні імпортного паритету (з прив'язкою до вартості газу на хабі NCG, Німеччина), 

застосувати методику визначення ціни на рівні середнього значення його вартості у газодобувних 

підприємств України без додаткових транспортних витрат і тарифу на вхід в ГТС. 

Немов би у відповідь, Прем’єр-міністр В.Гройсман повідомив, що уряд розпочав верифікацію формули 

формування ціни газу для населення10, а Міненерговугілля запропонувало власний проект змін до 

постанови № 187, який – за даними ЗМІ11 – було розглянуто та прийнято на засіданні урядового 

комітету з питань ПЕК. По суті, за цим проектом підлягає зміні лише період, на основі якого 

                                                             
5 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62452 
6 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62474 
7 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1730-19 
8 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865173 
9 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/137200 
10 http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/16/7155343/ 
11 https://economics.unian.ua/energetics/2132566-tsina-gazu-dlya-naselennya-minenergovugillya-proponue-vnesti-zmini-v-
postanovu-kabminu.html 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62452
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62474
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1730-19
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865173
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/137200
http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/16/7155343/
https://economics.unian.ua/energetics/2132566-tsina-gazu-dlya-naselennya-minenergovugillya-proponue-vnesti-zmini-v-postanovu-kabminu.html
https://economics.unian.ua/energetics/2132566-tsina-gazu-dlya-naselennya-minenergovugillya-proponue-vnesti-zmini-v-postanovu-kabminu.html
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здійснюється розрахунок ціни газу на рівні імпортного паритету, а не власне методика визначення ціни. 

За повідомленням прес-служби міністерства12, у разі схвалення запропонованих Міненерговугілля 

змін, "розрахунок ціни газу на період з 1 жовтня 2017 року по 1 квітня 2018 року становитиме 5223,0 

гривні за тис. кубометрів без ПДВ, що лише на 5,6% більше поточної ціни. Розрахована ціна не 

перевищує поточної на 10%, тому немає підстав для її перегляду на опалювальний сезон 2017-2018 

року"13. 

Зазначимо, що у вересні це не перший проект змін Міненерговугілля до постанови № 187. 6 вересня 

на офіційному сайті міністерства було оприлюднено ще один проект модифікації положення про 

ПСО14. За ним передбачено уточнити норми щодо кола виробників тепла, на яких поширюються 

вимоги положення з закупівлі у «Нафтогазу» природного газу, встановити для нього належні умови 

виконання обов’язків для цієї категорії споживачів, а також надати «Нафтогазу» право постачати газ 

безпосередньо побутовим споживачам і релігійним організаціям15. Разом з тим, проект передбачає 

суттєве розширення кола споживачів за регульованими цінами – зокрема, залучення до цього кола 

виробників тепла для всіх категорій споживачів, а не лише населення чи релігійних організацій, а також 

обʼєктів когенерації, – що не цілком відповідає напряму поступової лібералізації ринку газу. 

Водночас, Міненерговугілля досі так і не оприлюднило інформації щодо нової ціни на газ. Як йдеться у 

протокольному рішенні Кабміну від 26 вересня (копію якого оприлюднено у ЗМІ16), уряд вирішив 

відкласти публікацію ціни природного газу на рівні імпортного паритету на період із 1 жовтня 2017 року 

до 31 березня 2018 року на невизначений термін. Отже, з 1 жовтня 2017 року (та, скоріше за все, весь 

опалювальний період 2017-2018 років17) для населення і підприємств ТКЕ в Україні продовжуватиме 

діяти поточна ціна газу (4942 грн/тис. кубометрів).  

Разом з тим, попри зазначене рішення уряду та неодноразові заяви його вищих посадовців про те, що 

підстав для підвищення ціни немає18, існує й інша, альтернативна думка. У вересні Мінекономрозвитку 

опублікувало черговий випуск19  усереднених основних прогнозних показників економічного розвитку 

на основі експертних оцінок "Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз" на 2017-2020 роки20, 

дані якого свідчать, що тарифи на газ можуть зрости на 20% вже до кінця 2017 року, причому за 

прогнозами експертів, вони зростатимуть й надалі, зокрема у 2018 році – на 19%. 

До слова, Нафтогаз уже з 1 жовтня збільшив ціну на газ для промислових та інших споживачів21, що не 

підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного 

                                                             
12 Там само 
13 Поточну ціну, що складає 4942 грн/тис. кубометрів (без ПДВ), встановлену за постановою № 187 з 1 квітня 2017 року, не 
було змінено. У цитованому УНІАН повідомленні прес-служби Міненерговугілля зазначено, що здійснений міністерством 
аналіз перерахунку цієї ціни на підставі чинних положень постанови № 187 засвідчив, що за станом на 1 липня 2017 року ціна 
газу з 1 жовтня 2017 року мала становити 5815,49 грн/тис. кубометрів (без ПДВ), що на 17,6% більше поточної ціни. 
14 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245233425&cat_id=167475 
15 Нафтогаз уже створив нову структуру - ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", основним видом діяльності якої 
стане продаж газу населенню (http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3711345-naftogaz-budet-prodavat-gaz-naseleniyu-smi.htm) 
16 https://ukranews.com/ua/news/521941-kabmin-ne-pidvyshhyv-cinu-na-gaz 
17 Принаймні, так вважає Віце-прем’єр П.Розенко, посилаючись на те, що у проекті Державного бюджету України на 2018 рік 
урядом зафіксовано ціну газу на рівні ціни 2017 року (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250315601) 
18 Інтерв'ю Прем’єр-міністра В. Гройсмана 5 каналу від 24.07.2017 (https://www.youtube.com/watch?v=mGhLgar3qPY); заява 

Віце-прем’єра В.Кістіона 15.09.2017 на першому засіданні Координаційного центру із забезпечення запровадження нового 

ринку електричної енергії (https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2305804-urad-ne-pidnimaitime-cinu-na-gaz-dla-

naselenna-popri-zastorogi-mvf-kistion.html); коментар Міністра енергетики та вугільної промисловості Україні І. Насалика від 

02.10.2017 року (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250313163) 
19 http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz 
20 file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Anna/September/Consensus_2017_September_Ukr.pdf 
21 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3CF932C664A495D7C22581A600485F8D?OpenDocument&year=2017&month

=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245233425&cat_id=167475
http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3711345-naftogaz-budet-prodavat-gaz-naseleniyu-smi.htm
https://ukranews.com/ua/news/521941-kabmin-ne-pidvyshhyv-cinu-na-gaz
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250315601
https://www.youtube.com/watch?v=mGhLgar3qPY
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2305804-urad-ne-pidnimaitime-cinu-na-gaz-dla-naselenna-popri-zastorogi-mvf-kistion.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2305804-urad-ne-pidnimaitime-cinu-na-gaz-dla-naselenna-popri-zastorogi-mvf-kistion.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250313163
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Anna/September/Consensus_2017_September_Ukr.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Anna/September/Consensus_2017_September_Ukr.pdf
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3CF932C664A495D7C22581A600485F8D?OpenDocument&year=2017&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3CF932C664A495D7C22581A600485F8D?OpenDocument&year=2017&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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газу, в порівнянні з цінами вересня 2017 року – на 3%. За новим прейскурантом22, ціну газу як товару (з 

ПДВ) з 1 жовтня 2017 року встановлено 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 – 9 016,8 грн за тис. кубометрів; для місячних потреб від 50 тис. кубометрів, за 

умови попередньої оплати23 – 8 164,8 грн за тис. кубометрів (такий само рівень ціни – 8 164,8 грн за 

тис. кубометрів – незалежно від місячних обсягів, встановлено для дочірніх підприємств, заснованих 

"Нафтогазом", у яких 100% статутного капіталу належить компанії). 

 

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) 

Процес реструктуризації Нафтогазу, з метою відокремлення діяльності з транспортування природного 

газу, загальмував. Як вважають представники уряду24 – через "систематичне невиконання НАК 

"Нафтогаз України" плану передачі активів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для 

ефективної роботи ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ)" – новоствореного оператора ГТС. 

Міненерговугілля стверджує, що наразі виконано всі заходи за цим планом, розробленим 

міністерством, за участі експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства, крім двох: п.5 додатку 

до плану, за який відповідає НАК, та п.6 цього додатку. 

Бачення менеджменту "Нафтогазу" та Кабміну розходяться в питанні, чи потрібно включати підземні 

сховища до переліку майна, що передається новому оператору ГТС. Відповідно по позиції 

Міненерговугілля, за п.5 ("уточнення переліку державного та власного майна, що підлягає передачі, з 

наступним погодженням з МГУ") "Нафтогаз" подав перелік активів, що відрізняється від схваленого 

протокольним рішенням уряду та не є узгодженим із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, як 

того вимагає п.4 постанови №496 від 01.07.2016. Отже, з цієї причини Міненерговугілля не може 

затвердити перелік (виконати п.6). На думку урядовців, такими діями "Нафтогаз" "фактично саботує 

виконання постанови №496"25, у результаті чого може бути зірваний весь процес реструктуризації. 

Оскільки описане може зумовити невиконання українською стороною зобов’язань перед 

європейською спільнотою, Кабмін вирішив розслідувати всі обставини процесу, для чого 6 вересня 

доручив Міненерговугілля створити міжвідомчу комісію. 

Наступного ж дня, за повідомленням Міненерговугілля, на засіданні урядової робочої групи з 

реформування НАКу Енергетичне Співтовариство стало на підтримку урядового плану передачі активів, 

а саме: газопроводів, газосховищ та сервісних служб, виступивши тим самим за цілісність ГТС у складі 

МГУ, про що офіційно заявив регіональний координатор Секретаріату Енергетичного Співтовариства 

М. Поліщук26. 

З другого боку, прес-служба "Нафтогазу" повідомила27, що компанія до сих пір не одержувала переліку 

активів для передачі, відтак "Нафтогазу" "невідомо про затвердження або не затвердження такого 

переліку Секретаріатом Енергетичного Співтовариства". 

                                                             
22 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-October-2017.pdf 
23 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу 
24 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250247760&cat_id=244274160 
25 Там само 
26 http://www.unn.com.ua/uk/news/1686342-enerhetychne-spivtovarystvo-vystupylo-za-tsilisnist-hts-u-skladi-mhu--minenerhovuhillia 
27 http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3708003-naftogaz-restrukturizatsiyu-kholdinga-zatyagivaet-minenergo.htm 

http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-October-2017.pdf
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250247760&cat_id=244274160
http://www.unn.com.ua/uk/news/1686342-enerhetychne-spivtovarystvo-vystupylo-za-tsilisnist-hts-u-skladi-mhu--minenerhovuhillia
http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3708003-naftogaz-restrukturizatsiyu-kholdinga-zatyagivaet-minenergo.htm
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Оперативною реакцією "Нафтогазу" на цей перебіг подій можна вважати рішення про створення ним 

філії "Укртрансгазу" з функціями оператора ГТС. Про таке рішення "Укртрансгаз" повідомив у системі 

розкриття інформації НКЦПФР28. 

Напруженню у стосунках НАКу з Кабміном послужило й оголошення "Нафтогазом" тендера на 

закупівлю інвестиційно-банківських послуг, пов’язаних з "анбандлінгом" та залученням партнера до 

управління ГТС29. Міненерговугілля негативно прореагувало на цю подію, звинувативши "Нафтогаз" у 

порушенні закону "Про ринок природного газу" та самовільному привласненні функцій Кабміну30. 

Адже за ст.21 Закону прерогатива розробки та затвердження умов конкурсу для залучення партнерів 

ГТС належить винятково уряду України. 

Серія відставок незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" тільки підігріла конфліктну ситуацію. І 

Ч.Проктор, який склав повноваження 30 вересня, й останні незалежні директори наглядової ради – 

П.Ворвік та М.Річардс, які заявили про своє звільнення 19 вересня31, основними причинами відставки 

назвали відсутність належної підтримки реформи корпоративного управління з боку Кабміну та 

втручання уряду в діяльність "Укртрансгазу" та "Укргазвидобування"32. 

Таким чином, з 1 жовтня наглядова рада Нафтогазу втратила дієздатність. Як вважає голова правління 

"Нафтогазу" А.Коболєв, припинення її роботи може ускладнити залучення кредитів на закупівлю газу, 

фінансування інвестиційних проектів НАКу та негативно вплинути на позиції компанії в міжнародних 

судах33. Спроба 20 вересня обрати нового незалежного члена наглядової ради "Нафтогазу", яким міг 

стати урядовий висуванець І.Мітюков, не відбулася – через відсутність кворуму34. 

Разом з тим, на думку директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Я.Копача, деякі 

непродумані дії Кабміну ставлять під загрозу майбутнє України як транзитера газу. Так, він вважає, що 

наміри уряду внести ПАТ "Магістральні газопроводи України" до переліку об'єктів державної власності, 

що не підлягають приватизації, у разі їх реалізації, зроблять неможливим залучення зовнішніх 

інвестицій на підтримку та розвиток газотранспортної системи України. Про це йдеться у листі35, 

спрямованому 12 вересня Я.Копачем на ім’я віце-прем'єра В. Кістіона. У першу чергу, цим зверненням 

Енергетичне Співтовариство застерігає Україну від прийняття відповідного законопроекту (№677836), 

після схвалення якого урядом влітку цього року залучення зовнішніх інвестицій в ГТС виявилося 

фактично заблокованим. У другу чергу – це попередження проти бажання "зберегти контроль за 

активами з транспортування і зберігання, в порушення зобов'язань України за Договором про 

заснування Енергетичного Співтовариства", - йдеться у тексті листа. 

20 вересня в Любляні відбувся 12-ий Газовий Форум під егідою Європейської Комісії та Енергетичного 

Співтовариства37. Форум підкреслив, що необхідні додаткові зусилля для інтеграції газових ринків 

країн-членів ЄС та країн-учасниць Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Досягнення 

                                                             
28 http://www.epravda.com.ua/news/2017/10/2/629705/ 
29 http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F51CA80F5A47D4B7C2258191004266A1?OpenDocument&Highlight=0,%D1%96%D0
%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-
%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85 
30 https://ru-ru.facebook.com/minenergoua/ 
31 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/1CE95EBF8E257F61C22581A000551B08?OpenDocument&year=2017&month=
09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
32 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/AF6087CA9435890EC2258192004C2928?OpenDocument&year=2017&month=
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Газ 

необхідного прогресу пов'язано, зокрема, із швидким впровадженням кодексів газопроводів ЄС у цих 

країнах, а також з підвищенням прозорості та гармонізацією тарифів на газові з'єднання. 

До засідання Групи високого рівня CESEC 28 вересня у Бухаресті, Секретаріат Енергетичного 

Співтовариства підготував спеціальний звіт про стан інтеграції газового ринку в Енергетичному 

Співтоваристві38, що містить аналіз імплементації Третього енергетичного пакета. Звіт презентував на 

засіданні керівник Секретаріату Я.Копач. Разом з відзначенням прозорих правил розподілу 

"Укртрансгазом" потужностей, у документі вказано на неможливість продажу операторами систем 

розподілу, операторами сховищ, видобувачами газу та прямими споживачами заброньованих, але не 

використаних потужностей. Енергетичне Співтовариство нагадало про необхідність запровадити 

добове балансування, а також вирішити проблему щодо резервування невизначеного обсягу газу в 

сховищах для потреб балансування. 

 

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) 

За даними звіту Енергетичного Співтовариства про стан інтеграції газового ринку, Україною прийнято 

всі акти вторинного законодавства у сфері безпеки постачання газу. Україна продовжує надійно 

обслуговувати транзит російського газу до Європи. "Укртрансгаз" за результатами 9 місяців 2017 року 

транзитував до європейських країн 70,4 млрд кубометрів, що на 23,5% перевищує обсяг транзиту за 9 

місяців минулого року39. Наразі це – рекордний показник транзиту, максимальне його значення, 

досягнуте за останні 9 років. 

Укртрансгаз успішно виконує настанови уряду з підготовки до опалювального сезону. Як свідчать 
оперативні дані ПАТ40, за шість місяців міжопалювального періоду Україна наростила запаси газу в ПСГ 
майже удвічі. Так, від 22 березня, коли були зафіксовані найменші запаси газу в ПСГ у 2017 році, до 2 
жовтня в газосховища було закачано 8,5 млрд кубометрів газу, що на 44% більше ніж у 2016 році. На 2 
жовтня в ПСГ Укртрансгазу було накопичено 16,4 мрлд кубометрів газу41. Затвердженим Кабміном 
планом заходів з підготовки ПЕК до осінньо-зимового періоду 2017/2018 рр. (Розпорядження № 410-р 
від 14 червня 2017 р.42) передбачено, що до 1 листопада 2017 року Україна має акумулювати у 
газосховищах 17 млрд кубометрів газу. 

 

 

                                                             
38 https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2017/09/28.html 
39 https://www.facebook.com/utg.ua/photos/a.229297467194177.1073741831.228224313968159/580794148711172/?type=3&th
eater 
40 http://utg.ua/utg/business-info/live.html 
41 https://www.facebook.com/utg.ua/photos/a.229297467194177.1073741831.228224313968159/580794148711172/?type=3&theate
r 
42 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/410-2017-%D1%80 
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Електроенергетика та ядерна безпека 

Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії провів 
перше засідання, на якому затвердив власний Регламент, план-графік засідань, можливість 
створення Проектного офісу та інш. НЕК «Укренерго» отримав новий статут, яким передбачено 
створення Наглядової Ради за участю незалежних членів. НКРЕКП продовжила публікацію проектів 
нормативно-правових актів для створення ринку електроенергії стосовно ліцензування 
господарської діяльності з передачі електричної енергії. 

Питання накопичення запасів вугілля для проходження опалювального сезону було одним з 
центральних, адже окрім браку вугілля антрацитової групи з’явився дефіцит і газової групи. До того 
ж, на кінець вересня спостерігалось значне відставання від норми накопичення вугілля на складах 
відповідно до затвердженого МЕВП графіку. Набрав чинності Наказ ДІЯРУ №279 від 01.08.2017 
«Про затвердження Загальних положень безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до 
їх захоронення». НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Турбоатом» підписали з Westinghouse Electric Sweden 
AB документи на п’ятирічний проект з підвищення ефективності та виробничої потужності діючих 
енергоблоків українських атомних станцій. 

 

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) 

4 вересня група народних депутатів – «єврооптимістів» на чолі з О.Рябчиним зареєстровала проект 
закону «Про енергетичного омбудсмена» (№ 7058).43 Наявність такого інституту та відповідного 
закону передбачена законом «Про ринок електричної енергії». Концепція закону передбачає 
створення незалежного інституту захисту прав побутових та малих бізнес-споживачів з функціями 
альтернативного судового органу. Проект знаходиться на розгляді в Комітеті ПЕК.  

15 вересня відбулося перше засідання Координаційного центру із забезпечення запровадження 
нового ринку електричної енергії на якому були розглянуті наступні питання: затвердження 
Регламенту Координаційного центру; розгляд Зведеного плану-графіку заходів із запровадження 
нового ринку; створення постійно діючої робочої групи Координаційного центру із представників 
міжнародних та європейських консультантів, які мають досвід у проведенні реформ в енергетичній 
галузі (Проектний офіс); стан заходів із впровадження програмного забезпечення з боку ДП НЕК 
"Укренерго" та ДП «Енергоринок», необхідного для функціонування нового ринку електричної 
енергії. Також було схвалено календар засідань Координаційного центру.44 Головою 
Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії є Віце-
прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, співголовою - перший заступник Голови Комітету ВРУ з 
питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр 
Домбровський.45 

В продовження створення ОСП та корпоратизації НЕК «Укренерго» МЕВП 12 вересня було затвердило 
новий статут компанії. Новим статутом передбачено створення Наглядової Ради у складі 7 осіб, що 
будуть обиратися на конкурсних засадах, результати яких затверджуватися МЕВП. При цьому 4 особи 
мають відповідати критеріям незалежності. Нова Наглядова Рада призначить директора ДП НЕК 
«Укренерго».46 Також вона буде мати повноваження щодо затвердження фінансових планів компанії 
та планів її стратегічного розвитку.  

Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну 
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003  (Ст.270, Глава 11, Розділ IV Угоди про 
Асоціацію Україна ЄС)  

                                                             
43 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62448  
44 http://www.er.gov.ua/  
45 http://kompek.rada.gov.ua/news/main_news/73227.html  
46 https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/rozpochynayetsya-aktyvna-faza-reformy-korporatyvnogo-upravlinnya-
ukrenergo/  
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Електроенергетика та ядерна безпека 

У вересні ДП «НЕК «Укренерго» провело зустрічі та переговори з ДВО «Бєленерго» та РУП «ОДУ» 
(Республіка Білорусь), по результатах яких між сторонами було укладено договори про надання 
аварійної взаємодопомоги в режимі паралельної роботи енергосистем України та Республіки 
Білорусь.47 Угода повинна бути затверджена НКРЕКП. 

Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку 
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС (Стаття 273, Глава 11, Розділ IV, Угоди 
про асоціацію) 

Фінансова дисципліна 

НКРЕКП посилила контроль за своєчасними розрахунками між постачальниками та ДП 
«Енергоринок», прийнявши 14 вересня постанову № 1116, якою вносяться Зміни до Примірного 
договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим постачальником електричної енергії 
(державним підприємством «Енергоринок») та постачальником електроенергії за регульованим 
тарифом.48 Проект Постанови було оприлюднено ще 28 березня 2017 р. і кілька разів обговорено. 
Постанова №1116 зобов’язує ДП Енергоринок вживати штрафні санкції до порушників строку 
розрахунків за куплену електричну енергію. 

13 вересня МЕВП оприлюднило проект Методики обчислення плати за перетікання реактивної 
електроенергії. Проектом Методики передбачено «впорядкування обчислення плати за перетікання 
реактивної електроенергії між енергопостачальником і непобутовими споживачами щодо 
компенсації реактивної потужності, зниження втрат активної електроенергії та забезпечення рівнів 
напруги в електромережах згідно з нормативними показниками».49 

Ліцензійні умови 

Виконуючи графік розробки НПА на виконання закону «Про ринок електричної енергії», НКРЕКП 
продовжила публікацію проектів постанов, що стосуються визначення ліцензійних умов на ринку 
електроенергії. Так, 28 вересня оприлюднено проект постанови НКРЕКП «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії»50. 
Відповідно до Умов, ліцензіат повинен здійснювати функції диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління ОЕС України та організацію паралельної роботи з енергетичними 
системами інших держав; функції адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку та 
ін. 

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) 

Комітет ПЕК ВРУ спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України провів 
круглий стіл на тему: “Нова енергетична стратегія України: Інвестиційні можливості та виклики”.  

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

6 вересня між ДП «НЕК «Укренерго» та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Німеччина) було 
підписано ряд Фінансових угод на надання грантових коштів із «Фонду досліджень та консультацій» 
Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) для 
фінансування консультаційних послуг за спільними з KfW проектами. Кошти будуть спрямовані на 
проекти з модернізації обладнання підстанцій, забезпечення надійності роботи магістральних 
електромереж та енергопостачання споживачів, підвищення енергоефективності шляхом зменшення 

                                                             
47 https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/ukrenergo-domovylos-z-biloruskymy-kolegamy-pro-nadannya-avarijnoyi-
vzayemodopomogy/  
48 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=27528  
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технологічних втрат в мережах. Зокрема, фінансування послуг з моніторингу впровадження проекту 
«Реконструкція підстанцій у східній частині України» планується в рамках однієї з підписаних угод.51 

14 вересня Корпорацією приватних закордонних інвестицій (OPIC) було затверджено близько 250 
мільйонів доларів для підтримки розробки, будівництва та введення в експлуатацію ЦСВЯП в 
Україні.52 

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

Дуже скоро має розпочатись опалювальний сезон, тому питання накопичення достатньої кількості 
вугілля стояло на одному з перших місць. В цілому ситуація з вугіллям є досить складною, адже наразі 
в Україні дефіцит не тільки антрацитової групи вугілля, а й через зміни структури споживання палива 
генерацією виник і брак газової групи, що видобувається на території України.53,54 До того ж, 
відповідно до даних МЕВП, за січень-серпень 2017 року видобуток енергетичного та коксівного 
вугілля в Україні зменшився на 9,2% (до 23,606 мільйона тонн) в порівняні з цим же періодом 2016 
року. Зокрема, на державних шахтах за цей період видобуток вугілля скоротився на 20% і за вісім 
місяців становив лише 3,1 млн. тонн вугілля.55  

Питання дефіциту намагаються вирішити через імпорт. Так, 13 вересня прибула до України перша 
партія (62 тис. тонн56) антрацитового вугілля із США для ТЕС ПАТ «Центренерго».57 Також, 17 вересня 
прибуло четверте судно з 75 тис.тонн антрациту58, а 18 вересня п’яте судно з 75  тис.тонн антрациту з 
ПАР для ТЕС ДТЕК.59 

Відповідно до заяви віце-прем'єр-міністра В.Кістіона, для успішного проходження опалювального 
сезону до середини жовтня на складах вже має бути накопичено 2-2,2 млн тонн вугілля газових марок 
та 1,8 млн тонн антрациту60. Проте, станом на 29 вересня йде значне відставання від норми 
накопичення вугілля на складах згідно з графіком, затвердженим МЕВП станом на цю дату. Зокрема, 
запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становили 1,601 млн тонн: антрацитового вугілля – 746,7 тис. 
тонн (що становить 53,5% від норми), вугілля газової групи – 854,3 тис. тонн (що становить 45,8% від 
норми)61. За підрахунками «Укренерго» для проходження опалювального сезону необхідне 
енергетичне вугілля обсягом 14 млн.тонн, з якого 3,3 млн.тонн має складати антрацитова група. 
Даний розрахунковий обсяг вугілля перевищує минулорічний на 2 млн. тонн, оскільки враховує 
зростанням споживання електроенергії та зниження планового вироблення електроенергії на АЕС.62 
Тому питання з забезпеченням запасів вугіллям для проходження опалювальною сезону наразі стоїть 
досить гостро.  

29 вересня набрала чинності «Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на 
електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових 
електростанціях та когенераційних установках», затверджена Постановою НКРЕКП №991 від 
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56 https://www.radiosvoboda.org/a/news/28732929.html  
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01.08.201763, що прив’язує індикативну ціну вугілля до середніх цін ф’ючерсних котирувань, 
визначених згідно з даними європейської енергетичної біржі European Energy Exchange AG, видання 
Coal Trader International компанії Platts, видання Argus Coal Daily International компанії Argus Media Ltd 
та враховуває вартість його транспортування. Також, методика враховує корегування ціни залежно 
від калорійності та якісних характеристик.64  

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 

У рамках гармонізації законодавства України з законодавством ЄС, з референтними рівнями безпеки 
Асоціації західноєвропейських регулюючих органів (WENRA) та рекомендаціями МАГАТЕ, а також з 
метою вдосконалення норм та правил щодо регулювання ядерної та радіаційної безпеки, 12 вересня 
набрав чинності Наказ ДІЯРУ №279 від 01.08.2017 «Про затвердження Загальних положень безпеки 
при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення» (зареєстрований у Мінюсті 
22.08.2017 за № 1045/30913).65 

З метою відпрацювання злагодженої роботи під час заходів з реагування на радіологічну подію 
національного рівня, 5-7 вересня представники ДІЯРУ, ДАЗВ66, ДСНС України, НАЕК «Енергоатом», 
Секретаріату КМУ, центральних і місцевих органів влади України та державних установ (підприємств), 
а також експерти з Державного департаменту, Агентства зменшення загрози Міністерства оборони 
та Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США взяли участь у спільному Українсько-
Американському командно-штабному навчанні з реагування на надзвичайну ситуацію державного 
рівня, пов'язану з радіаційною аварією на відокремленому підрозділі «Запорізька АЕС» НАЕК 
«Енергоатом», де відпрацювали 3 модулі сценарію з реагування.67 

У рамках реалізації пілотного проекту «Енергетичний міст «Україна - Європейський Союз» 
(розпорядження КМУ від 15.06.2015 № 671-р)68, 7 вересня Робочою групою з реалізації Проекту 
(наказ МЕВП від 17.10.2016 № 660) було схвалено проект Висновків за результатами аналізу 
ефективності здійснення державно-приватного партнерства Проекту, та надіслано для погодження 
Мінекономрозвитку69. Компанії Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. та EDF 
Trading Limited бажають взяти участь у реалізації цього Проекту, реалізація якого передбачає 
“інтеграцію ОЕС України з європейською енергосистемою ENTSO-E; розвиток інфраструктури 
міждержавних електричних мереж; організацію видачі потужності енергоблоку №2 ХАЕС для 
передачі електричної енергії країнам ЄС; залучення коштів, отриманих від експорту електричної 
енергії, яка виробляється блоком № 2 ХАЕС в країни ЄС, для фінансування будівництва енергоблоків 
№ 3 і 4 ХАЕС.” 

Також, у вересні НАЕК «Енергоатом» спільно з Westinghouse почали реалізацію пілотного проекту з 
підвищення потужності третього блоку ЮУАЕС. Результатом проекту має стати збільшення 
встановленої потужності енергоблоку на 10% (з 1000 МВт до 1100 МВт) та підвищення на 10% 
коефіцієнту встановленої потужності (з 74,5% до 85%). Даний проект є кроком до майбутнього 
підвищення потужності й ефективності для шести блоків різних станцій, які зможуть компенсувати 
потужності другого енергоблоку ХАЕС, коли він буде працювати в експортному режимі в рамках 
реалізації проекту «Енергоміст «Україна - ЄС».70 
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11-15 вересня на ДІЯРУ та ДНТЦ ЯРБ провели комплексну інспекційну перевірку з дотримання вимог, 
норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації енергоблоків ХАЕС. За 
результатами перевірки ядерна та радіаційна безпека на Хмельницькій АЕС (ХАЕС) відповідає 
вимогам, нормам та стандартам.71 

Протягом місяця на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) реалізовувались заходи в рамках КзПБ та 
«постфукусімські» заходи. Зокрема, було створено постійну мережу сейсмічного моніторингу, що 
дасть змогу вивчати джерела земних коливань, що в свою чергу дозволить проведення розрахунків 
сейсмічної стійкості будівель, споруд та обладнання ЗАЕС.72 Також, на четвертому енергоблоці 
розпочались роботи з налагодження обладнання нового програмно-технічного комплексу керуючої 
системи безпеки (ПТК КСБ) виробництва Сєверодонецького науково-виробничого об’єднання 
«Імпульс», що відповідає нормативним вимогам України та положенням керівництв з безпеки 
МАГАТЕ. 73 18 вересня НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric Company підписали контракт на 
постачання системи аварійного та післяаварійного моніторингу, а також системи контролю 
концентрації водню для блоків №3, №4, №5 та №6 ЗАЕС.74 

18 вересня в результаті зустрічі міністра І.Насалика з заступником Департаменту енергетики 
Єврокомісії Томасом Герассімосом були досягнуті домовленості щодо проведення спільного аналізу 
з європейським регулятором можливих напрямків співпраці за питаннями сталого постачання 
ядерного палива та надійності функціонування атомно-промислового комплексу України.75 

28 вересня НАЕК «Енергоатом» спільно з ПАТ «Турбоатом» підписали з Westinghouse Electric Sweden 
AB ряд документів, які започатковують п’ятирічний проект з підвищення ефективності та виробничої 
потужності діючих енергоблоків українських атомних станцій76: Програма участі між ДП НАЕК 
«Енергоатом» та ПАТ «Турбоатом» щодо постачання обладнання для АЕС України на суму близько 
100 млн дол.; Меморандум про взаєморозуміння між Westinghouse Electric Sweden AB та ПАТ 
«Турбоатом» про підвищення ефективності роботи обладнання і підвищення потужності діючих 
енергоблоків АЕС України на суму 100 млн дол.; Договір між ПАТ «Донбасенерго» та ПАТ «Турбоатом» 
щодо постачання турбіни К-330-23.5, потужністю 330 МВт для реконструкції блоку 6А Слов’янської 
ТЕС на суму 317 млн грн.  
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Протягом вересня у сфері енергоефективності та соціальної підтримки споживачів комунальних 
послуг відбулися важливі події, зокрема, для публічного обговорення були оприлюднені проекти 
Закону «Про енергетичну ефективність» та постанови КМУ щодо змін, що вносяться до постанов КМУ 
(щодо монетизації субсидій на комунальні послуги). Аналіз цих актів показує, що уряд рухається у 
правильному напрямку, хоча в обох випадках робота тільки починається – прийняття проекту закону 
потребуватиме значного часу, а модель монетизації, обрана КМУ, не є повною і остаточною, хоча зі 
слів представників уряду стає зрозуміло, що найближчим часом поглиблювати ці позитивні зміни не 
планується. Крім цього, Держенергоефективності продовжує активну роботу в межах своїх 
повноважень щодо інформативної підтримки усіх зацікавлених сторін у сфері енергоефективності, 
а Офіс підтримки реформ при Мінрегіоні здійснює значну роботу з формування підзаконних актів 
на виконання прийнятих влітку законів з «енергоефективного пакету». На жаль, ця робота ведеться 
надзвичайно утаємничено, і про її прогрес громадськість може дізнатися виключно в межах 
двосторонніх зустрічей із представниками цього нового органу. 

 

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність 

18 вересня 2017 року на сайті Мінрегіону був опублікований проект Закону «Про енергетичну 
ефективність»,77 який розроблявся спеціалістами Держенергоефективності і обговорювався за участі 
представників громадськості. Порівнюючи наявний текст із попередньою версією, доступною 
громадськості (від березня 2017 року), потрібно відзначити значну кількість змін. Зокрема, були 
відкориговані деякі терміни, підвищена внутрішня логіка тексту, врегульовані обов’язки та 
повноваження місцевих органів влади у реалізації державної політики із підвищення 
енергоефективності.  

Найважливішою зміною стало зменшення ясності та однозначності у покладанні на енергетичні 
розподільчі та постачальні компанії зобов’язань зі скорочення фактичного споживання енергії: якщо 
раніше певний рівень скорочення вказувався як прямий обов’язок до виконання компаніями (як цього 
вимагає відповідна Директива), то зараз передбачається просто встановлення такого рівня, а його 
досягнення здійснюватиметься політичними засобами. Також, текст відповідної статті проекту закону 
був позбавлений згадки про методологію моніторингу та верифікації досягнення певного рівня 
економії, що ставить під сумнів загальну ефективність такого підходу. Водночас, сама Директива 
2012/27/ЄС залишає на вибір держави-учасниці можливість альтернативного шляху виконання своїх 
зобов’язань, а саме згадані політичні засоби, за умови чітких амбіційних планів щодо скорочення 
споживання, що також було збережено у поточному проекті. 

Іншою важливою новацією стало скасування обов’язковості «державної експертизи з 
енергозбереження / енергоефективності». Відповідна стаття (ст. 21, тепер 23) проектного документу 
викликала найбільшу критику при розробці та первинному обговоренні законопроекту, оскільки нею 
не імплементується жодне положення європейського законодавства і, водночас, створюються нові 
бюрократичні процедури із вкрай сумнівною користю. Таким чином, ця зміна має вважатися 
конструктивною. 

 

Також, які раніше, проект закону передбачає основні засади державної політики у сфері забезпечення 
енергетичної ефективності; підходи до формування стратегії термомодернізації житлових та 
нежитлових будівель; засади термомодернізації будівель, що забезпечують діяльність органів 
державної влади; основні енергоефективні заходи в будівлях та механізми їх фінансування; 
особливості врахування критеріїв енергоефективності під час придбання товарів та послуг, придбання 
та найму (оренди) будівель органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 
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юридичними особами, які забезпечують потреби держави або територіальної громади ; засади 
енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту; вимоги до екодизайну продуктів, пов’язаних із 
споживанням енергії; особливості запровадження інтелектуальних систем обліку; нормування витрат 
паливно-енергетичних ресурсів; популяризацію та стимулювання підвищення рівня 
енергоефективності серед споживачів; особливості формування та виконання національних планів дій 
з енергоефективності; стимулювання енергоефективності в сфері передачі та розподілу електричної 
енергії, транспортування та розподілу природного газу; основні засади здійснення енергосервісу; 
порядок здійснення державної експертизи з енергоефективності; відповідальність за порушення 
законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності. Прикметно, що внаслідок прийняття 
ЗУ №2119 «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», цей проект позбувся 
положень, пов’язаних із обліком. 

Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8) 

Вже протягом 6 місяців урядове розпорядження щодо запровадження системи енергоменеджменту в 
бюджетних установах попри всі порушення Регламенту Кабінету Міністрів залишається лише 
декларативним актом, редакція якого нікому невідома. Втім, за умови, що проект розпорядження 
принципово не відрізняється від редакції, яка потрапила до інформаційного поля громадськості 
навесні, прогрес із розглядом проекту закону про енергетичну ефективність є гарним сигналом і для 
цього процесу, оскільки проект розпорядження посилався на цей майбутній закон і спирався на його 
положення. 
Натомість Голова Держенергоефективності під час проведення Дня енергоефективності у рамках ХІІІ 
Українського муніципального форуму, який відбувся 20 вересня в Одесі, що Агентство разом з 
місцевою владою відібрало майже 12 тис. потенційних об’єктів енергосервісу, ЕСКО-інвестори можуть 
ознайомитися з цими об’єктами та обрати найперспективніші для роботи на сайті Агентства. Також 
закликав представників місцевої влади впроваджувати систему енергоменеджменту у бюджетних 
закладах. Це першочерговий крок, який вже на першому етапі дасть 10-20 % економії 
енергоспоживання без додаткових інвестицій78. У свою чергу, міста, які першими запровадили 
систематичні енергетичні аудити, вже зараз звітують про значну економію коштів – понад 1 млрд грн. 
протягом останніх трьох років.79 

 

Облік (Стаття 9) 

У Мінрегіоні була створена робоча група з підготовки підзаконних нормативно-правових актів, 
спрямованих на реалізацію Закону “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”. За 
результатами засідань окремих підгруп з розроблення підзаконних актів, в офісі Реанімаційного пакету 
реформ відбулася зустріч експертів та представників проектного офісу при Мінрегіоні, що 
безпосередньо беруть участь у цій нормотворчій роботі. Станом на зараз були ідентифіковані загалом 
20 актів, які мають бути розроблені і схвалені різними відомствами, як цього вимагає прийнятий закон. 
Зокрема, 5 документів мають бути прийняті НКРЕКП, за 12 актів відповідає Мінрегіон, робота над ще 3 
є обов’язком інших органів. Станом на кінець вересня усі 5 актів НКРЕКП були оприлюднені для 
громадського обговорення на сайті регулятора, проекти 7 методик, за які відповідає Мінрегіон, також 
скоро будуть фіналізовані. Після всіх узгоджувальних процедур проекти нормативно-правових актів 
профільного міністерства будуть опубліковані на офіційному сайті Мінрегіону для громадського 
обговорення, а НКРЕКП до 5 жовтня 2017 року очікує на зауваження та пропозиції до проектів актів 
щодо вилучення коштів з тарифів на теплову енергію на встановлення приладів комерційного обліку 
теплової енергії та водопостачання відповідно до регламенту, щоб після їх врахування затвердити 
своїм рішенням відповідні постанови. Як зазначено на офіційному сайті Комісії, пропозиції та 
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зауваження приймаються до 5 жовтня 2017 року. За словами представників Офісу підтримки реформ 
при Мінрегіоні, загальний кінцевий термін для цієї нормотворчої роботи, встановлений Віце-
прем’єром Г.Зубко, спливає на початку лютого 2018 року. 

 

Крім цього, Мінрегіон оприлюднив результати моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів 
за січень-червень 2017 року80. Зокрема, у документі наведена статистика щодо оснащення 
багатоквартирних будинків загальнобудинковими лічильниками тепла, рівень якого в цілому по 
Україні становить 70,5 %, в лідерах – м. Київ (95,2 %), Миколаївська (92,5%), Дніпропетровська (89%), 
Херсонська (88,4%), Львівська (84,3%) області, найнижчі показники – Тернопільська (10,1%), Луганська 
(15,8%) та Донецька (38,7%) області. 

 

Поширення інформації про підвищення енергоефективності серед споживачів та інших 
стейкголдерів (Статті 12, 17) 

Інформаційна політика Держенергоефективності спрямована на популяризацію основних завдань 
держави щодо впровадження заходів з енергозбереження у житловому фонді та будівлях бюджетної 
сфери. Окрім проведення регіональних поїздок за участі керівного складу Агентства та проведенні 
семінарів стосовно запровадження енергоменеджменту у бюджетних установах, успішно ведеться 
робота з представниками міжнародних донорських організацій у наданні технічної підтримки. 
Зокрема, питання щодо залучення інвестицій для реалізації проектів з енергосервісу та 
енергоефективності на муніципальному та державному рівнях з використанням механізму державно-
приватного партнерства було обговорено під час спільної зустрічі чиновників та керівника Проекту 
ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в 
малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО»81. 

Також Держенергоефективності продовжує безпосередню інформаційну діяльність зі створення 
системного заохочення до енергоефективних заходів у промисловості, зокрема, 22 вересня на 
засіданні Комітету з питань ПЕК ВРУ голова Агентства С.Савчук презентував концепцію стимулювання 
промислових підприємств до енергоефективності82. 

 

Ринок енергосервісу (Стаття 18) 

Національна інформаційна база потенційних ЕСКО-об’єктів, яка сформована Держенергоефективності, 
на сьогодні налічує більше 11 тисяч об’єктів, щомісяця динаміка помітно зростає83. Крім того, 
опубліковано перелік енергосервісних компаній, що знаходяться на стадіях реалізації енергосервісу в 
бюджетних установах України. 

Агентство також розробило типову форму з основною інформацією щодо енергоспоживання будівель 
бюджетних установ, заповнення та оприлюднення якої дозволить забезпечити потенційних виконавців 
енергосервісу необхідною інформацією щодо об’єктів бюджетної сфери, які потребують впровадження 
енергоефективних заходів84. 
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Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20) 

Під час зустрічі експертів та представників проектного офісу Мінрегіону в офісі Реанімаційного пакету 
реформ останні зазначили, що проекти нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону 
«Про Фонд енергоефективності», розробляються та невдовзі будуть представлені для громадського 
обговорення. Серед іншого, до кінця вересня на офіційному веб-сайті Мінрегіону буде опубліковано 
інфографіку щодо алгоритму роботи Фонду енергоефективності. За словами представників Офісу 
підтримки реформ, найбільш значущі на цьому етапі документи – статут Фонду та положення про 
діяльність його наглядової ради – вже фіналізовані та направлені на узгодження із пов’язаними 
органами. На жаль, повторюється практика відсутності проектів розроблених нормативно-правових 
актів на офіційному сайті міністерства, що є прямим порушенням законодавства про організацію 
нормотворчої роботи центральних органів виконавчої влади.  

Фонд енергоефективності лише знаходиться у процесі створення, а єдиний державний фінансовий 
інструмент стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів через 
непослідовність політики Уряду не працює, що позбавляє громадян права отримати від держави 
відшкодування на впровадження енергоощадних заходів у багатоквартирних будинках. Статистика 
Держенергоефективності свідчить про високий попит на «теплі кредити», адже з початку дії програми 
її учасники отримали з держбюджету близько 1,7 млрд грн безповоротної державної фінансової 
допомоги на енергоефективні заходи, з яких виплачено: 

✓ 1,5 млрд грн - фізичним особам на утеплення індивідуального житла; 
✓ майже 110 млн грн - фізичним особам на встановлення твердопаливних котлів; 
✓ 62,7 млн грн - ОСББ на утеплення багатоповерхівок. 

Однак, уже протягом кількох місяців ОСББ та фізичні особи не можуть отримати в уповноважених 
банках згоду на кредитування через невідшкодування державою витрат співвласників на 
енергоефективні матеріали. Передбачений обсяг фінансування програми вичерпано. Однак, додаткові 
100 млн грн можуть бути використані лише фізичними особами, що передбачено у відповідному 
проекті постанови, яка на сьогодні перебуває на погодженні у центральних органах виконавчої влади. 
Саме тому, Громадянська мережа ОПОРА звернулася до урядовців та парламентарів із проханням 
забезпечити продовження програми у 2017 році, розподіливши додаткові 100 млн грн не лише між 
фізичними особами, але й між ОСББ85, а також закликала чиновників продовжити дію програми на 
наступні роки86. 

Крім того, 10 вересня відбулася зустріч експертів різних галузей з Прем’єр-міністром України 
В.Гройсманом, під час якої було озвучено прохання переглянути обсяг видатків на програму «теплі 
кредити», розмір яких становить на 2018 рік лише 400 млн грн87.  

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

Ситуація щодо розробки та публікації проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію 
Закону «Про енергетичну ефективність будівель», подібна до ситуації з іншими законами. Мінрегіон 
працює над проектами нормативно-правових актів, однак у публічному доступі такі проекти відсутні. 
Закон передбачає досить складні підзаконні акти технічного характеру, однак їх розробка відбувається 
за закритими дверима, що не дозволяє долучитися фахівцям галузі до підготовки та надання 
пропозицій головному розробнику. Під час зустрічі експертів у офісі Реанімаційного пакету реформ 
радник Віце-прем’єр-міністра України Г.Г.Зубка зазначив, що всі акти будуть опубліковані, а 
громадськість матиме доступ до редакцій зазначених проектів. Серед іншого, зазначалося і те, що 
ведеться активна робота з розробки 15 нових (або ґрунтовно перероблених) нормативно-правових 
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

актів, з яких 7 це науково-технічні розробки і 8 – акти, що розробляються самим Мінрегіоном, і 
знаходяться на різних стадіях готовності. За словами спеціалістів, які безпосередньо займаються цією 
роботою, граничний термін готовності усіх актів встановлений приблизно на початок лютого 2018 року. 
На жаль, уже кілька місяців поспіль проекти актів та їх концептуальні бачення залишаються в кулуарах 
розробника. 

 

Соціальні питання 

 

Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік», який було опубліковано на сайті 
Верховної Ради, передбачає видатки на житлові субсидії у розмірі 55 млрд грн та 2,7 млрд грн на пільги 
та субсидії на придбання твердопаливного та пічного палива. Ця цифра є меншою, ніж у 2017 році у 
(61,2 млрд грн). Протягом 2017 року спостерігалася ситуація з невідшкодування пільг та субсидій, що 
викликало хвилю невдоволення серед населення та зумовило необхідність вносити зміни до 
держбюджету. Тому, такий розмір субсидій на наступний рік з урахуванням теперішніх тенденцій 
ймовірно буде вичерпаний дочасно. Натомість, на енергоефективність та енергозбереження на 2018 
рік передбачено лише 800 млн грн, що ставить під сумніви задекларовані цілі держави на шляху до 
енергетичної незалежності та соціального захисту населення. 

Як зазначають експерти, передбачений обсяг видатків на субсидії населенню не є достатнім на 
наступний рік. У той час, як найкращий варіант передбачає відтермінування постачальникам послуг 
компенсації коштів за субсидіантів не більше, ніж протягом одного місяця, у 2017 році така затримка 
складала до семи місяців. В таких умовах всі зібрані кошти постачальники повинні були віддавати 
«Нафтогазу» за використане тепло. Держава не компенсує постачальникам комунальних послуг їх 
витрати на субсидіантів, при цьому платити "Нафтогазу" їм все одно доводиться. Більшість підприємств 
для підігріву води та генерації тепла використовують газ, який купують у державного монополіста. В 
умовах, коли платежі по субсидіях затримують по півроку, всі зібрані кошти доводиться віддавати на 
газ. Грошей на модернізацію і підготовку до опалювального сезону може просто не залишатися 88 

Важливим кроком на шляху до ґрунтовної реформи системи соціальної підтримки може стати 
прийняття проекту постанови КМУ, розробленого Мінфіном89. Пропоновані зміни передбачають, у 
першу чергу, монетизацію субсидій на рівні підприємств – надавачів комунальних послуг. 
Передбачається, що такі компанії відкриватимуть у Державному казначействі прямі рахунки, на які у 
встановлений термін мають зараховуватися гроші в рахунок надання послуг субсидіантам. Серед 
найбільш спірних питань проекту є те, що гроші, не використані підприємством протягом 5 днів, можуть 
бути повернені, а також той факт, що уряд розцінює можливість прийняття цього акту як виконання 
своїх зобов’язань з монетизації. Насправді ж, і зовнішні партнери, і громадські експертні організації 
закликали і продовжують наполягати на продовженні реформи до того моменту, поки «живі» гроші на 
власні рахунки не отримуватимуть кінцеві споживачі послуг. Саме такий підхід забезпечить наявність 
реальних стимулів для скорочення споживання, а також грошовий ресурс для запровадження заходів 
з підвищення енергоефективності. 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 

Імплементація Угоди про асоціацію у вересні 2017 року з питань, які охоплюються моніторингом, 
публічно не здійснювалась. Міністерством екології та природних ресурсів України ведеться робота з 
розробки підзаконних актів для реалізації нещодавно прийнятого Закону про оцінку впливу на 
довкілля. Проект Закону України про стратегічну екологічну оцінку, прийнятий в першому читанні, 
був винесений на порядок денний Верховної Ради України у вересні для прийняття у другому 
читанні, проте так і не розглядався. 

 

Державні органи нарешті перейшли до практичного впровадження нових підходів, необхідних для 
надходження інвестицій в галузь відновлюваної енергетики. Серед ключових варто виділити 
стимулююче тарифоутворення для виробництва теплової енергії з ВДЕ, а також внесення суттєвих 
змін до Примірного договору про купівлю-продаж електроенергії з відновлюваних джерел. Серед 
цілей документу, розробленого спільно з міжнародними фінансовими інституціями, значне 
покращення умов роботи та кращий захист прав інвесторів на вітчизняному «зеленому» ринку. 
Також чимало уваги приділяється активнішому використанню відновлюваних джерел енергії 
населенням – зокрема, за рахунок збільшення «зеленого» тарифу та ВЕС та СЕС потужністю не 
більше 30 кВт.   

 

У вересні було оприлюднено проекти двох важливих стратегій, які у випадку їх прийняття, матимуть 

прямий вплив на реалізацію зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію. 12 вересня 

Міністр екології Остап Семерак презентував оновлені Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політки України на період до 2030 року.90 Серед завдань стратегії, серед іншого, є 

“розвиток й удосконалення природоохоронного законодавства та покращення рівня його дотримання, 

включаючи наближення законодавства України до права (acquis) ЄС”.    

З точки зору імплементації директив екологічного блоку цікавим є включення низки цільових 

індикаторів, які також і відображатимуть прогрес в імплементації відповідних директив. Зокрема, 

варто відзначити такі показники як: кількість державних та місцевих планів і програм, щодо яких 

проведено стратегічну екологічну оцінку (до 2030 року планується 100%), відношення обсягу викидів у 

атмосферне повітря забруднюючих речовин до рівня 2015 року (до 2030 менше 22,5%), сумарний обсяг 

викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, умовно приведений 

до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачів (до 2030 року менше 

15%), cумарний обсяг викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від пересувних джерел, 

умовно приведений до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачів 

(до 2030 року менше 30%), кількість міст України, де середньодобові концентрації основних 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (діоксид азоту, формальдегід, суспендовані речовини, 

включно з PM10, PM2,5 оксид вуглецю, діоксид сірки), визначені вибірковими натурними 

спостереженнями та методами математичного моделювання, перевищують середньодобові гранично 

допустимі концентрації (кількість міст України) (до 2030 року - 15 ), зони та агломерації, в яких 

затверджено плани покращення якості повітря (до 2030 – 100%).91  

26 вересня 2017 року Міністр  екології Остап Семерак презентував першу редакцію проекту Стратегії 
низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Міністр, зокрема, зазначив, що «У цьому документі 
закладено довгострокове бачення переходу економіки країни на низьковуглецевий розвиток. Вона 
передбачає скорочення викидів і збільшення поглинання парникових газів, впровадження екологічно 
безпечного виробництва із застосуванням «зелених» технологій у всіх секторах економіки. Попереду 
непростий шлях інтеграції принципів стратегії у  національні, регіональні та місцеві стратегії та системи 
розвитку». Попередні прогнози експертів, зазначені в Стратегії, свідчать, що викиди парникових газів 
до 2050 року можуть скоротитись на 60-75% від рівня викидів у 1990 році. Крім того, 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 

частка  відновлюваної енергетики  в структурі  електрогенерації  може зрости до 35% у 2050 році. Частка 
вугільних ТЕС скоротиться до 25%, а частка АЕС зменшиться приблизно на 28%. Також 
розвиток  електротранспорту  сприятиме суттєвому скороченню  енергетичних витрат транспортного 
сектору.92 
 

Директива 2009/29/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 (Стаття 338 Угоди про асоціацію) 

 

Постановою №679 від 6 вересня 2017 року93 уряд затвердив порядок стимулюючого тарифоутворення 

щодо встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії. Прийняття 

цього документу сприятиме активнішому використанню альтернативних джерел енергії при 

виробництві тепла для опалення об’єктів бюджетної сфери та житлового фонду, зменшенню 

використання природного газу та, як наслідок, оптимізації вартості послуг з централізованого опалення 

і гарячого водопостачання. Новий механізм передбачає встановлення тарифу на рівні 90% діючого у 

даному населеному пункті на теплову енергію, що виробляється з використанням газу. У разі 

відсутності такого тарифу – на рівні 90% від середньозваженого тарифу по регіону.  

 

Міністр енергетики І. Насалик підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо спільного підходу до 

розвитку ринку електричної енергії, енергоефективності та відновлюваної енергетики в рамках 

Ініціативи зі створення газотранспортної мережі країн CESEC94. За його словами, наміри, викладені в 

документі, відповідають положенням нещодавно прийнятої Енергетичної стратегії України на період 

до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». 

 

Всередині місяця НКРЕКП затвердила зміни до Примірного договору про купівлю-продаж 

електроенергії з відновлюваних джерел (РРА)95. Серед ключових змін наступні: 

- фіксований термін дії РРА – до 1 січня 2030 року (до внесення змін приблизний PPA не 

встановлював термін його дії, і, як правило, зазвичай укладався на рік, а потім щорічно термін 

його дії подовжувався); 

- чітке визначення форс-мажору; 

- можливість переуступлення права вимоги для захисту прав кредиторів; 

- більше варіантів для інвесторів для вирішення суперечок; 

- концепції попереднього укладення договору (РРА може бути укладений до початку 

будівництва і введення електростанції в експлуатацію). 

Варто зазначити, що документ, головне завдання якого – збільшити кількість інвесторів, покращити 

умови їхньої роботи, а також залучити борговий капітал з більш низькою вартістю – був розроблений 

фахівцями НКРЕКП спільно з такими міжнародними фінансовими установами як ЄБРР, Міжнародна 

фінансова корпорація (IFC) та Корпорація приватних закордонних інвестицій (OPIC). 

На фоні цього, голова НКРЕКП Д. Вовк поскаржився, що цей документ досі неопублікований «Урядовим 

порталом»96, що гальмує розвиток ВДЕ та надходження інвестицій. У Комісії також зазначили, що на 

виконання закону «Про ринок електричної енергії» зі 118 нормативно-правових актів 10 стосуються 

                                                             
92 https://menr.gov.ua/news/31734.html  

 
93 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250251787  
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96 http://www.nerc.gov.ua/?news=6506  

https://menr.gov.ua/news/31734.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250251787
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245240328
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1118874-17
http://www.nerc.gov.ua/?news=6506


Довкілля та відновлювані джерела енергії 

саме альтернативної енергетики: з них 3 вже схвалені, 1 буде схвалено протягом 9 місяців, ще 6 – 

протягом 12 місяців. НКРЕКП планує опублікувати їх для обговорення в листопаді. 

Водночас, НКРЕКП збільшила «зелені» тарифи для приватних домогосподарств. Постановою №1186 

від 29 вересня 2017 року97 було суттєво підвищено «зелені» тарифи на електроенергію, вироблену в 

приватних домогосподарствах сонячними і вітровими установками потужністю до 30 кВт.  

Тим часом, Держенергоефективності розробило законопроект про запуск ринку біоетанолу та 
біодизелю98. Цим документом пропонується створити гарантований ринок біоетанолу і біодизеля з 
рахунок визначення обов’язкової частки біокомпонентів в загальному обсязі реалізованих в Україні 
моторних палив. Законопроектом пропонується визначити частку біодизелю на рівні не менше ніж 
2,7% з 1 липня наступного року, а біоетанолу не менше 3,4% з 1 липня 2018 року і 4,8% − з 1 липня 2019 
року. Документ вже незабаром буде подано на реєстрацію і розгляд у парламент. 
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Протягом звітного періоду декілька офіційних осіб висловили стурбованість тим, що Україна відстає 
від графіку імплементації Угоди про асоціацію, зокрема в нафтовій сфері. Темпи й глибина 
перетворень, що відбуваються в країні, не відповідають її міжнародним зобов’язанням. Іноді 
пришвидшення змін потребує кадрових рішень. Зокрема, робота з імплементації в Україні 
Директиви 94/22/ЄС активізувалася лише після призначення нового керівництва Держгеонадр. 
Лише за місяць було підготовлено дев’ять проектів нормативно-правових актів, спрямованих на 
збільшення прозорості та спрощення діяльності з розвідування, розроблення та виробництва 
вуглеводнів. Проте якість змін залишається низькою. Ідеться, насамперед, про невідповідність 
розроблюваних документів ключовим принципам державної регуляторної політики. Через це для 
доопрацювання повертається більшість проектів нормативно-правових актів. Попри заспокійливі 
заяви представників Уряду, незалежних експертів все більше турбує зволікання з імплементацією в 
Україні Директиви 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива й Директиви 94/63/ЄС про 
контроль викидів із резервуарів із нафтопродуктами. 
 
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки 
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів (ст. 338 УА) 
 
За станом на 5 жовтня 2017 року, Держрезерв України ще не визначився з датою круглого столу, на 
якому мають бути презентовані перші напрацювання європейських та українських експертів проекту 
технічної підтримки ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики 
відповідно до міжнародних зобов’язань країни»99, що стосуються імплементації Директиви 
2009/119/ЄС. 
 
При цьому базою для формування в Україні нафтових резервів, на думку голови Держрезерву, має 
стати Державне підприємство «Нафторезерв», про «перехід до другого і третього етапу створення» 
якого повідомлено 19 квітня 2017 року100. Уже проведено «колосальну роботу» з метою «консолідації 
підприємств та організацій [нафтового напряму] в єдину юридичну особу, що виведе їхню діяльність 
на якісно новий рівень». 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». 
 
Однак, попри ці наміри, 18 вересня 2017 року Мінекономрозвитку звернулося до Держрезерву з 
проханням «припинити реалізацію заходів щодо створення… нафтохолдингів, наглядових рад, 
реорганізації підприємств, установ і організацій системи державного резерву… без погодження 
Першого віце-прем’єр-міністра України» (лист № 2715-10/29122-03). 
 
Між тим, Держрезервом розроблений оновлений план імплементації Директиви 2009/119/ЄС на 
заміну чинному101, терміни виконання більшості завдань якого вже спливли. Згідно з цим 
документом102, Кабміну 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». 
Хоча новий план, за станом на 5 жовтня 2017 року, затверджено не було, на офіційному сайті 
Держрезерву вже зазначено, що агентство є «головним виконавцем у впровадженні реформи по 
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формуванню стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів»103. Попри це, «обрання моделі 
формування стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів» оприлюднено серед «подальших заходів 
Міненерговугілля» (с. 3104), презентованих 15 вересня 2017 року. Таким чином, Міненерговугілля 
продовжує вважати себе відповідальним за імплементацію Директиви 2009/119/ЄС в Україні. 
 
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 
22 вересня 2017 року на нараді з опрацювання робочих ініціатив щодо внесення змін до деяких 
законодавчих актів у сфері розвитку виробництва рідких біологічних видів палива, що відбулася в 
Комітеті Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки105, 
Держенергоефективності вчергове презентувало раніше відхилений Міненерговугілля, 
Мінекономрозвитку та Державною регуляторною службою України законопроект «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів 
палива»106. 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».  
 
Попри ці застереження, в Держенергоефективності продовжують наполягати на необхідності 
ухвалення розробленого документа, що підтверджується наявністю законопроекту під тією ж назвою 
в Плані пріоритетних дій Уряду на 2017 рік (пункт 187 розділу І107). 
 
Директива 99/32/ЄC 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 
 
На виконання вимог Директиви 99/32/ЄC в частині визначення уповноваженого органу, 11 лютого 2016 
року Міненерговугілля оприлюднило проект постанови Уряду «Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 573 і від 1 серпня 2013 року № 927»108. Цим 
проектом було передбачено віднесення автомобільних бензинів, дизельного, суднових і котельних 
палив до сфери відповідальності Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів як органу державного ринкового нагляду. Хоча згаданий проект постанови відхилений 
рішенням Державної регуляторної служби від 29 грудня 2016 року № 604 через недотримання 
ключових принципів державної регуляторної політики109, його доопрацювання не здійснюється, 
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оскільки документ знято з контролю. Попри це, у презентації Міненерговугілля, оприлюдненій під час 
конференції Ukrainian Petroleum Market 2017, проект вважається «розробленим у 2017 році» (с. 2110). 
 
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 нафтопродуктів111. Проте, за станом на 5 вересня 2017 року, жодного документа 
поширено не було. Оприлюднено лише проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 573 і від 1 серпня 2013 року № 927»112. 
Документом передбачено, що органи з оцінки відповідності повинні двічі на рік надавати 
Міненерговугілля звіти про діяльність з оцінки відповідності палив вимогам Технічного регламенту. 
Хоча згаданий проект було відхилено рішенням Державної регуляторної служби від 29 грудня 2016 
року № 604 як розроблений без дотримання принципів державної регуляторної політики113, його 
доопрацювання не здійснюється, оскільки документ знято з контролю. Попри це, «запровадження 
дієвого механізму незалежного контролю якості моторного палива шляхом внесення змін до 
Технічного регламенту» та «впровадження механізмів моніторингу процесів на ринку та проведення їх 
аналізу» наявні серед «подальших заходів Міненерговугілля» в презентації, оприлюдненій 15 вересня 
2017 року (с. 3114). 
 
Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 рік115 зі змінами, внесеними 25 липня 2017 
року, передбачено до кінця 2017 року ухвалити 32 стандарти, спрямованих на імплементацію 
Директиви 98/70/ЄC. Із них, за станом на 5 жовтня 2017 року, затверджено три, дев’ять перебувають 
на стадії редагування, 15 повернені на доопрацювання, п’ять перебувають на початковій стадії 
розроблення116. У цілому ж, із 36 національних стандартів на моторні палива та методи випробувань, 
необхідних для забезпечення застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних 
бензинів, дизельного, суднових та котельних палив117, ухвалено лише 13. 
 
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 Плану розроблення технічних регламентів на 2017 рік118). Проте виконання цього та згаданих 
вище завдань у повному обсязі є малоймовірним через брак фінансування.  
 
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/ЄС119. Попри це, за станом на 5 жовтня 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 

                                                             
110 http://195.78.68.67/minugol/doccatalog/document?id=245235813  
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Мінприроди не затверджено рекомендацій з контролювання роботи автозаправних станцій і не 
проведено інвентаризації нафтобаз. 
 
На виконання вимог Директиви 94/63/ЄС у частині зменшення втрат нафтопродуктів під час 
зливу/наливу автомобільних цистерн і заправки транспортних засобів: 
–  проектом Додатку 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік передбачено 

розроблення до кінця 2017 року національного стандарту «Методика повірки. Автоцистерни 
калібровані для нафтопродуктів» (ТК 63120); 

–  розроблено першу редакцію національного стандарту ДСТУ EN 13617-1 «Станції паливозаправні. 
Частина 1. Вимоги безпечності до конструкції та експлуатаційних характеристик дозувальних 
насосів, паливороздавальних пристроїв і дистанційних насосних агрегатів» (ТК 93121). 

 
Водночас, Міненерговугілля визнає своїм завданням на найближчу перспективу «розроблення 
нормативно-правового акту стосовно норм природних втрат нафтопродуктів під час їхнього 
приймання, зберігання, відпуску й транспортування» (с. 3122). 
 
Директива 94/22/ЄС про умови надання й використання дозволів на розвідування, розроблення та 
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)  
 
4 вересня 2017 року, виступаючи на Погоджувальній раді, перший заступник голови Верховної Ради 
України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки О. Домбровський висловив стурбованість 
тим, що Україна відстає від графіку імплементації Угоди про асоціацію. За його словами, «темпи і 
глибина перетворень, які відбуваються в країні, поки не відповідають тим зобов’язанням, які ми на 
себе взяли»123. Ідеться, зокрема, про затримку з ухваленням законопроектів «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» (№ 3096-д124) 
і «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» (№ 6229125), а також «декількох десятків 
нормативно-правових актів  вторинного законодавства»126. 
 
У травні 2017 року незалежні експерти вже звертали увагу Уряду на низку проблем з імплементацією 
в Україні Директиви 94/22/ЄС. Вони, зокрема, обумовлені: 
– зволіканням з ухваленням Кодексу України про надра; 
– низькою якістю підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері надрокористування (із 

початку 2017 року Державна регуляторна служба України не схвалила жодного документа, 
розробленого Держгеонадрами); 

– затримками з призначенням керівництва Держгеонадр127 і пов’язаними з цим численними 
скандалами, аж до силового захоплення кабінету голови агентства128; 

– зростанням кількості позапланових перевірок підприємств видобувної галузі129, що 
супроводжуються призупиненням дії одержаних ними ліцензій130; 

– блокуванням радами видачі дозволів на розроблення нафтогазових родовищ131; 

                                                             
120 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/pr_Dodatok-2_Program-2017_na-sait.xlsx  
121 http://uas.org.ua/ua/news/povidomlennya-pro-rozroblennya-pershih-redaktsiy-proektiv-natsionalnih-standartiv-15/  
122 http://195.78.68.67/minugol/doccatalog/document?id=245235813  
123 http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/147839.html  
124 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61900  
125 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61409  
126 http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/147839.html  
127 http://www.geo.gov.ua/novyna/zavtra-vidbudetsya-konkurs-na-posadu-golovy-derzhgeonadr  
128 https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2234887-kabinet-golovi-derzgeonadr-zahopili-nevidomi.html  
129 http://www.geo.gov.ua/novyna/chornomornaftogaz-zaborguvalo-derzhavi-ponad-23-mln-grn-rentnoyi-platy  
130 http://www.geo.gov.ua/novyna/derzhgeonadra-iniciyuvala-zustrich-z-predstavnykamy-profspilky-ukrnafty  
131 http://kolo.news/category/situatsiyi/3399  
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– збереженням необхідності погодження робіт у 16 установах з отриманням 44 документів132 і 
відсутністю прийнятних форм розподілу ризиків між інвесторами й державними підприємствами 
під час реалізації спільних проектів133; 

– неможливістю проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами за 
новими правилами через відсутність належно опрацьованих у Держгеонадрах заявок (за рік 
відбулися тільки два аукціони, на яких реалізовано лише один лот, що стосувався розроблення 
вуглеводнів134). 

 
Попри ці застереження, робота з імплементації Директиви 94/22/ЄС активізувалася лише після 7 
серпня 2017 року, коли очільник Мінприроди Остап Семерак зазначив, що «Державна служба геології 
та надр потребує серйозної реформи», яка не має обмежуватися зміною керівництва цього органу135. 
 
Протягом серпня-вересня 2017 року Держгеонадрами були оприлюднені дев’ять проектів 
регуляторних актів в аналізованій сфері136. 
 
Зокрема, щоб прискорити погодження органами місцевого самоврядування надання ділянок надр у 
користування як шляхом продажу на аукціоні, так і без нього, Держгеонадрами розроблено зміни до 
статей 26, 43 і 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», проект яких оприлюднено 
13 вересня 2017 року. Цей документ137 пропонує: 
–  віднести до виключної компетенції сільської (селищної, міської) ради вирішення на її пленарних 

засіданнях питань про погодження надання у користування надр, що містять корисні копалини 
місцевого значення; 

–  додати до переліку питань, які вирішують на пленарних засіданнях обласних рад, погодження 
надання у користування надр, що містять корисні копалини загальнодержавного значення; на 
пленарних засіданнях районних рад – корисних копалин місцевого значення; 

–  скликати сесію рад із питань погодження надання надр у користування не рідше, аніж один раз на 
місяць. 

 
З метою усунення невідповідностей у Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами 
та Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, виходячи 
з практики їхнього здійснення, Держгеонадрами розроблено зміни до постанов Кабінету Міністрів від 
30 травня 2011 року № 594 і № 615. Цей документ138, зокрема, пропонує: 
–  виключити програму робіт на ділянках надр із пакета аукціонної документації, що подається разом 

із заявою на отримання спеціального дозволу на користування надрами; 
–  збільшити термін винесення рішення про допуск претендента до участі в аукціоні або відхилення 

його заяви із 30 до 40 днів із дати подання такої заяви, а термін рішення про надання дозволу без 
проведення аукціону – з 30 днів до 30 робочих днів; 

–  установити плату збору в разі збільшення запасів корисних копалин як різницю між розміром збору, 
сплаченого за надання дозволу, та розміром збору, що розраховується, виходячи з кількості запасів 
корисних копалин згідно з новим протоколом Державної комісії України по запасах корисних 
копалин і відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального 
дозволу на право користування надрами. 

 
Щоб забезпечити можливість застосування надрокористувачами положень Рамкової класифікації 
викопних енергетичних та мінеральних ресурсів Організації Об’єднаних Націй 2009 року (UNFC 2009), 
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запропоновано доповнити Класифікацію запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду 
надр139 пунктом 28, що передбачає можливість використання для потреб користувача надр за його 
заявою міжнародних стандартів UNFC 2009, CRIRSCO, PRMS тощо140. 
 
Із метою приведення пунктів 4 і 6 Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин 
родовища або ділянки надр, що надаються у користування141 (ціль І, завдання 203142), у відповідність 
до UNFC 2009 запропоновано143: 
–  визначати вартість запасів і ресурсів корисних копалин, виходячи з прогнозної ціни на кінцеву (а не 

першу) товарну продукцію, одержану з основних, спільно залягаючих і супутніх корисних копалин 
та компонентів або продуктів їхньої переробки, що підлягають реалізації; 

–  увести до формули розрахунку вартості експлуатаційні затрати, зокрема амортизаційні 
відрахування; 

–  змінити період нарахування дисконтованого кроку згідно з усталеною практикою і процедурою. 
 
Щоб спростити господарську діяльність у сфері надрокористування, Держгеонадра запропонували 
новий порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами 
«шляхом електронних торгів». Відповідний проект постанови Уряду оприлюднений 13 вересня 2017 
року144. Розробники вважають, що ухвалення цього документа забезпечить «принципово новий рівень 
якості обслуговування суб’єктів господарювання» завдяки: 
–  гарантуванню доступності, прозорості, публічності продажу спеціальних дозволів; 
–  зменшенню часу на реєстрацію та участь у торгах; 
–  залученню більшої кількості учасників; 
–  усуненню суб’єктивних чинників; 
–  мінімізації контактів заявників із співробітниками Держгеонадр, що зменшить корупційні ризики. 
 
На час реалізації пілотного проекту запропоновано тимчасово зупинити дію постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011 року № 594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з 
продажу спеціальних дозволів на користування надрами».  
 
Запропонований Держгеонадрами підхід підтримано в Мінприроди145.  
 
Однак, попри ці здобутки та обіцянку т.в.о. голови Держгеонадр реалізувати 140 «сплячих ліцензій», 
виявлених за результатами перевірки Державної фіскальної служби в 2015-2017 роках146, серед 
виставлених на запланований 21 грудня аукціон ділянок немає жодного лота, що стосувався б 
розроблення вуглеводнів147. 
 
До того ж, інформація, наведена у виступі Міністра екології та природних ресурсів України під час 
засідання Робочої групи з питань реформування відносин у сфері надрокористування, що відбулося 17 
вересня 2017 року148, відрізняється від оприлюдненої на сайті Держгеонадр. Зокрема, у розробленому 
цією службою проекті постанови Уряду149 відсутній пункт про те, що «надання (видача на руки) дозволу 
здійснюється протягом 15 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за надання спеціального 
дозволу», як стверджує очільник Мінприроди. 
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Нафта 

Відповідно до Плану імплементації Директиви 94/22/ЄС, до кінця 2016 року мала бути ухвалена нова 
редакція Кодексу України про надра150. Відомо, що розробленням змін займається робоча група при 
Мінприроди151. Проте, за інформацією Кабінету Міністрів, за станом на 20 вересня 2017 року проект 
оновленого Кодексу України про надра «опрацьовується заінтересованими органами»152, оскільки 
його подання до Верховної Ради перенесено на четвертий квартал 2017 року (ціль І, завдання 202153).  
Невідомим є стан підготовки проекту постанови Уряду про внесення змін до Методики визначення 
початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами154 (ціль І, 
завдання 204155), що має запровадити диференційований підхід до оцінювання 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). 
 
У свою чергу, Мінсоцполітики продовжує зволікати з розробленням проекту акту Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів156 у частині 
скасування гірничого відводу для нафтогазовидобувної галузі (термін виконання – перший квартал 
2017 року157). Розроблення цього документа не передбачено й Державною службою з питань праці158, 
що керується ним у своїй діяльності (пункт 2 переліку159). 
 
Неврегульованим залишається й питання продовження дії спеціальних дозволів на користування 
надрами.  
 
11 серпня 2017 року Державна виконавча служба відкрила провадження з метою виконання рішення 
Окружного адміністративного суду м. Києва, яке зобов'язує Держгеонадра продовжити на 20 років і 
видати ПАТ «Укрнафта» ліцензії на Заводівське, Коржівське і Козіївське родовища. Позов компанії 
щодо Південно-Панасівського, Анастасівського, Артюхівського, Рибальського, Качалівського і 
Липоводолинського родовищ задоволений судом першої інстанції. Однак, попри припинення ПАТ 
«Укрнафта» реалізації низки проектів через зволікання з продовженням дії ліцензій160 і винесення 6 
вересня постанови про накладення на Держгеонадр штрафу за невиконання рішення суду161, 12 
вересня 2017 року керівництво Держгеонадр лише заявило, що докладе «усіх зусиль для законного, 
правильного і своєчасного продовження ПАТ «Укрнафта» всіх необхідних спецдозволів»162. 
 
Стаття 280 Угоди про асоціацію в частині забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи 
дослідження або видобування вуглеводнів 
 
Мінприроди продовжує зволікати з розробленням проекту постанови Уряду про внесення змін до 
Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією163 (ціль І, завдання 206164), що 
мають, зокрема, запровадити спрощений цифровий доступ до вторинної геологічної інформації в 
реальному часі (термін виконання завдання – перший квартал 2017 року165).  

                                                             
150 http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf  
151 https://menr.gov.ua/content/sklad-robochoi-grupi.html  
152 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/  
153 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
154 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF 
155 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
156 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/59-95-%D0%BF  
157 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146  
158 http://dsp.gov.ua/plan-diialnosti-derzhavnoi-sluzhby-ukrainy-z-pytan-pratsi-z-pidhotovky-proektiv-rehuliatornykh-aktiv-na-
2017-rik-zi-zminamy-2/  
159 http://dsp.gov.ua/postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy/  
160 https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-skorotit-investiczijnu-programu-ta-personal  
161 https://www.ukrnafta.com/derzhavna-sluzhba-geologii-ta-nadr-prodovzhue-protipravno-ne-vikonuvati-rishennya-sudu  
162 http://www.geo.gov.ua/novyna/derzhgeonadra-pracyuvatymut-z-ukrnaftoyu-tilky-za-propysanymy-zakonamy  
163 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/423-95-%D0%BF 
164 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
165 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146  
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Нафта 

Відомо лише, що під час засідання Робочої групи з питань реформування відносин у сфері 
надрокористування, що відбулося 17 вересня 2017 року, Міністр екології та природних ресурсів 
України заявив про необхідність: 
–  проведення обліку наявної геологічної інформації, «розпорошеної за різними відомствами та 

науковими установами»; 
–  відмови від стягнення плати за використання обробленої геологічної інформації; 
–  створення єдиного Державного реєстру геологічної інформації із забезпеченням вільного доступу 

до нього (за винятком інформації, що має спеціальний статус)166.  
 
Хоча, за інформацією т.в.о. голови Держгеонадр, його служба вже надала на розгляд Мінприроди 
пропозиції про спрощення доступу до геологічної інформації167, проект цього документа на сайті 
Держгеонадр відсутній. До того ж, ще не розроблені технічні умови для розміщення геологічної 
інформації на електронних ресурсах і не створені робочі групи для оброблення існуючої інформації. 
 
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 18 серпня 2017 року Уряд схвалив 
Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність»168. Однак, попри оптимізм, пов’язаний з ухваленням цього документа, 
який визначив пріоритети розвитку і цільовий стан нафтової сфери України до 2035 року, непокоїть, 
що, за станом на 5 жовтня 2017 року, текст Енергетичної стратегії не опублікований ані на Урядовому 
порталі, ані на офіційному сайті Верховної Ради. 

 
 

  

                                                             
166 http://www.geo.gov.ua/novyna/minpryrody-budut-spryyaty-derzhgeonadram-u-reformuvanni-galuzi  
167 Там само. 
168 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80   
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Бізнес-клімат 

Процес ротації членів НКРЕКП все ще не розпочато, що набуває загрозливого стану. Враховуючи 
регламентовані законом про НКРЕКП етапи відбору та затвердження нових комісіонерів, після 
звільнення наступних двох після 26 листопада Комісія буде без кворуму для прийняття рішень. 
Згідно з оцінками експертів Цільової Групи “Бізнес-клімат”, приблизно 2 місяці НКРЕКП буде 
недієздатною, що сповільнить імплементацію закону про ринок електроенергії, де Комісія є одним 
з головних виконавців, унеможливить видання нових ліцензій, затвердження інвестиційних планів, 
тощо.  
 
Формування бюджету НКРЕКП на 2018 рік, у порівнянні з оновленням складу її членів, знаходиться 
вже на завершальній стадії: проект кошторису погоджено Комітетом ВРУ з питань бюджету і цю 
редакцію буде включено до проекту Державного бюджету на 2018 рік. Із майбутній задач 
залишилось внести зміни до Бюджетного кодексу з приводу джерел наповнення спеціального 
бюджету для фінансування діяльності НКРЕКП та народним депутатам підтримати у другому читанні 
проект Держбюджету на 2018 рік. 
 
Народний депутат зареєстрував законопроект, яким пропонує з чинного закону про державну 
допомогу суб’єктам господарювання виключити поняття «місцевих ресурсів» та всі його згадки. 
Якщо ВРУ підтримає зміни, то буде створено передумови для розподілу державних ресурсів 
місцевими розпорядниками на власний розсуд, без узгодження механізмів державної допомоги на 
предмет допустимості для конкуренції Антимонопольним комітетом. Це відкриє нові можливості 
для місцевих чиновників для зловживання на місцях, що негативно позначиться на бізнес кліматі. 
 
Протягом звітного періоду затверджено декілька постанов НКРЕКП на виконання ЗУ «Про НКРЕКП». 
Також, зафіксовано прогрес у проходженні у ВРУ законопроекту про забезпечення прозорості у 
видобувних галузях: отримав висновок профільного комітету ВРУ щодо відповідності вимогам 
антикорупційного законодавства. Натомість інший законопроект щодо поліпшення інвестиційного 
клімату в Україні отримав негативний висновок від Головного науково-експертного управління, 
попри його підтримку з боку бізнес-спільнот. 
 

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

регулюючий орган) 

Конкурсну комісію з добору кандидатів на вакантні посади членів НКРЕКП не створено, оскільки ВРУ, 

КМУ та АП не делегували своїх кандидатів. Причини і наслідки цього обговорювались підчас заходу 

«Два місяці без НКРЕКП: як бути енергосектору?», організованому Цільовою Групою “Бізнес-клімат”169. 

Комітет ВРУ з питань бюджету погодив кошторис НКРЕКП на 2018 рік. Доопрацьовану версію 

кошторису спочатку 7 вересня розглядали на засіданні підкомітету з питань видатків бюджету щодо 

ПЕК та енергоефективності170, після чого її затвердили на засіданні Комітету ВРУ з питань бюджету на 

засіданні від 20 вересня 2017 року171. 

Проект Закону про енергетичного омбудсмена №7059172 зареєстрований у ВРУ за поданням не уряду, 

а восьми народних депутатів, п’ять з яких є представниками Комітету ВРУ з питань ПЕК. Передбачається 

формування нової інституції, головним завданням якої є вирішення споживчих спорів в позасудовому 

режимі. Проектом визначено головні принципи роботи енергетичного сектору, вказано допустимі 

межі співпраці з іншими органами влади та з іншими суб’єктами, а також визначено напрями 

діяльності. 

                                                             
169 http://ua-energy.org/uk/posts/eksperty-zaklykaiut-rozblokuvaty-reformu-nkrekp  
170https://issuu.com/810136/docs/____________________________________ab3f66ecf4ed1f  
171http://budget.rada.gov.ua/news/Diyalnist_Komit/Oper_inf_rishen_Komitetu/75274.html  
172 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62448  
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Бізнес-клімат 

Затверджено Постанову НКРЕКП №1118173, яка передбачає внесення змін до примірного договору про 

купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом 

господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії. 

Зміни стосуються фіксації терміну дії договору до 1 січня 2030 року, чітко визначено поняття форс-

мажору. Також, задля захисту прав інвесторів передбачено визначення спорів в міжнародному 

арбітражі, а для захисту прав кредиторів є можливість переуступлення права вимоги. 

Затверджено Постанову НКРЕКП №1120174, якою визначено Порядок здійснення НКРЕКП моніторингу 

ринків у сферах енергетики та комунальних послуг. Постановою визначено способи здійснення 

моніторингу, які показники підлягають відстеженню та окремо визначено процедуру підготовки 

результатів та їх оприлюднення. Результати моніторингу мають включатись у щорічний звіт про 

результати діяльності НКРЕКП, а також публікуватись щоквартально у вигляді інформаційно-

аналітичного матеріалу. 

Затверджено Постанову НКРЕКП №1156175, якою затверджено мінімальні стандарти та вимоги до якості 

обслуговування споживачів та постачання природного газу операторами газорозподільчих мереж та 

постачальниками. На всі види послуг, що надаються споживачам, встановлені часові обмеження, за 

порушення яких оператор чи постачальник має сплатити компенсацію. У разі невиконання, НКРЕКП 

може накласти штраф на компанію, здійснити позапланову перевірку або позбавити ліцензії на 

ведення господарської діяльності.  

Оприлюднено для обговорення проект Постанови НКРЕКП, якою визначається Порядок складання та 

ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулює Комісія176. 

Пропонується, щоб даний реєстр оновлювався на сайті Регулятора кожного місяця не пізніше 7 числа 

місяця та містив інформацію про код ЄДПОУ, найменування, місцезнаходження суб’єкта 

господарювання, вид його господарської діяльності та територію, де вона здійснюється. 

Для забезпечення аудиту своєї діяльності у 2017 році, НКРЕКП передала Секретаріату 

Енергоспівтовариства всі необхідні матеріали177. Тим часом, затримка з публікацією постанов НКРЕКП 

залишається актуальною: станом на 26 вересня своєї публікації очікують 29 актів, з них 21 – від 26 до 

61 дня178. Також, згідно з вимогами ЗУ «Про НКРЕКП», Комісія опублікувала список компаній та графік 

планових виїзних перевірок на IV квартал 2017 року. Вказане затверджено Постановою НКРЕКП 

№1145179. 

Статті 255-256 про антиконкурентні дії та злиття 

Антимонопольний комітет України оприлюднив для обговорення до 30 жовтня доопрацьований 

проект розпорядження "Про затвердження типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб'єктів 

господарювання та внесення змін до типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для 

загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів антимонопольного комітету 

України"180. Зміни носять уточнюючих характер. 

 

 

                                                             
173 http://www.nerc.gov.ua/?id=27543  
174 http://www.nerc.gov.ua/?id=27609  
175 http://www.nerc.gov.ua/?id=27699  
176 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=6428  
177 http://www.nerc.gov.ua/?news=6429  
178 http://www.nerc.gov.ua/?news=6506  
179 http://www.nerc.gov.ua/?id=27735  
180 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/136711  
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Бізнес-клімат 

Статті 263-267 про державну допомогу суб’єктам господарювання 

У Верховній Раді України позафракційний народний депутат Є. Мураєв зареєстрував законопроект        

№ 7073181 про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" 

щодо додержання принципів місцевого самоврядування. Пропонується виключити поняття «місцевих 

ресурсів» та всі його згадки у чинному Законі. 

 

Стаття 379 щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу 

Проект Закону №6229 про забезпечення прозорості у видобувних галузях отримав висновок щодо 

відповідності проекту НПА вимогам антикорупційного законодавства182. Згідно з ним, законопроект не 

містить корупціогенних факторів, відтак, відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

 

Головне науково-експертне управління проаналізувало Проект Закону №6540 щодо поліпшення 

інвестиційного клімату в Україні (детальніше в моніторинговому звіті за червень 2017 року183) та 

рекомендувало Верховній Раді у першому читанні відхилити його184. Рішення обґрунтовано тим, що 

включення до законопроекту питань з різних сфер регулювання значно ускладнює його опрацювання 

комітетами ВРУ, назва проекту не достатньо чітко окреслює межі правового регулювання. Також є ряд 

зауважень до впровадження права довірчої власності. Натомість Комітет ВРУ з питань економічної 

політики схвалив законопроект та рекомендував ВРУ прийняти у першому читанні за основу185. Також, 

свою підтримку законопроекту висловили бізнес спільноти, такі як Європейська бізнес асоціація186, 

Американська торговельна плата в Україні187, Спілка Українських підприємців188 та інші.  

 

 

 

 

                                                             
181 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62464  
182 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61409&pf35401=432753  
183 http://dixigroup.org/publications/energetichni-reformi-oglyad-chervnya-2017-roku/  
184 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61950&pf35401=431938  
185 http://komekpol.rada.gov.ua/uploads/documents/32272.pdf  
186 https://www.facebook.com/EBA.Ukraine/posts/10155882267065362  
187https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/1491824184199019?comment_id=1491847570863347&comment_tracking=%
7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D  
188https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/1491824184199019?comment_id=1491847570863347&comment_tracking=%
7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D  
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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 

 



Глосарій 

ДОДАТОК 2 

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

 

Група «Газ» 

Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює 
Директиву 2003/55/ЄС 

Директива спрямована на запровадження спільних правил для передачі, розподілу, постачання та 
зберігання природного газу. Вона стосується природнього газу, скрапленого природного газу (СПГ), 
біогазу та газу з біомаси. Правила функціонування сектора спрямовані на розвиток конкурентного, 
безпечного й екологічно стійкого ринку. Обов’язковою є вимога щодо відокремлення операторів 
системи транспортування (TSO) від функцій з його постачання в рамках вертикально-інтегрованих 
підприємств. Країни-члени ЄС повинні забезпечити, щоб усі споживачі мали право вибирати 
постачальника газу і могли його легко змінити протягом щонайдовше 3-х тижнів. Водночас, країни-
члени ЄС можуть накладати на постачальників, що продають газ домогосподарствам (населенню), 
зобов’язання у питаннях безпеки і надійності постачань, регулярності та якості послуг, цін, охорони 
навколишнього середовища та енергоефективності. 

 

Регламент 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, що замінює 
Регламент 1775/2005 

Регламент встановлює єдині механізми правил доступу до газотранспортних систем, LNG-терміналів та 
сховищ, беручи до уваги спеціальні характеристики національних і регіональних ринків. Документ 
прописує процедуру сертифікації оператора системи транспортування, а також розробки, узгодження, 
імплементації мережевих кодексів (за участі Європейської мережі операторів транспортування газу 
ENTSOG). Ключова мета – забезпечити для всіх учасників ринку газу вільний та недискримінаційний 
доступ до відповідних обʼєктів інфраструктури та їх потужностей. 

 

Директива 2004/67/ЄС про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного 
газу 

Директива вимагає провадити загальну, прозору і недискримінаційну політику із безпеки постачання, 
сумісну з вимогами конкурентного ринку, а також визначити ролі та обов’язки учасників ринку (у тому 
числі в надзвичайних ситуаціях). Уряд має визначити мінімальні стандарти безпеки постачання газу, 
яких повинні дотримуватися гравці ринку, підготувати і оновлювати план надзвичайних заходів, 
визначити категорію "вразливих споживачів" та забезпечити їм належний рівень захисту, налагодити 
взаємодію з Єврокомісією та іншими зацікавленими сторонами. 

 

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» 

Директива Ради 2014/87/Євратом, яка вносить зміни до Директив 2009/71/ Євратом, що встановлює 
основи з ядерної безпеки ядерних установок. 

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

Завданням Директиви є встановлення основ Співтовариства по підтримці і подальшому зміцненню 
ядерної безпеки та її регулювання, а також прийняття необхідних заходів для того, щоб держави-члени 
ЄС затвердили відповідні національні положення з метою забезпечення підвищеного рівня безпеки 
населення і працівників від небезпечного впливу іонізуючих випромінювань, джерелом яких є ядерні 
установки. Директива застосовується до будь-якої ядерної установки для мирних цілей, що підлягає 
ліцензуванню. 

 

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

 



Глосарій 

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

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

 

Директива 2006/117/Євратом щодо нагляду і контролю за перевезенням радіоактивних відходів і 
відпрацьованого ядерного палива 

Директива дозволяє перевозити використане паливо між країнами ЄС для переробки, вимагає 
попередній дозвіл для переміщення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між 
кордонами, якщо це паливо відправляється з, через територію або до однієї з країн ЄС. Директива 
також передбачає, що поставки радіоактивних речовин мають бути повернуті в країну їх походження. 

 

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

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

 

Група «Енергоефективність та соціальні питання» 

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

Директива регламентує маркування електричних продуктів та надання споживачам інформації щодо 
споживання ними енергії. Вона застосовується до продуктів, які можуть мати прямий або 
опосередкований вплив на споживання енергії та інших ресурсів під час використання. При розміщенні 
на ринку продуктів, постачальники забезпечують, щоб вони мали етикетку, що містить інформацію про 
його споживання електричної енергії або інших видів енергії. Постачальники повинні також надавати 
технічну документацію, включаючи: загальний опис продукту, результати проектних розрахунків, 
протоколи випробувань, довідку, що дозволяє ідентифікувати аналогічні моделі. Технічна 
документація повинна бути доступна протягом п'яти років. Постачальники повинні надавати 
дистриб’юторам позначки та інформацію про продукти безкоштовно, а останні повинні розміщувати 
етикетки таким чином, що їх було чітко видно. 

 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

Директива спрямована на підвищення енергетичної ефективності будівель в ЄС з урахуванням різних 
кліматичних і місцевих умов. Вона встановлює мінімальні вимоги, загальну методологію й охоплює 
енергію, що використовується для опалення, гарячого водопостачання, охолодження, вентиляції та 
освітлення. Національні органи влади повинні встановити обґрунтовані мінімальні вимоги до 
енергетичної ефективності, які повинні переглядатися щонайдовше кожні 5 років. Вони також ведуть 
систему сертифікації ефективності використання енергії. Сертифікати надають інформацію для 
потенційних покупців або орендарів щодо споживання енергії приміщеннями, а також рекомендації 
щодо його раціонального зменшення. 

 



Глосарій 

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і 
скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC 

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

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

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

• придбання бюджетними органами енергоефективних будівель, продуктів і послуг; 

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

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

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

• моніторинг рівня ефективності нових потужностей з виробництва енергії. 

 

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» 

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

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

 

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

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

 

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

Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються доступу 
громадськості до екологічної інформації. Громадянам має бути гарантовано доступ до екологічної 
інформації, якою володіють органи державної влади, – як на вимогу, так і через активне її поширення. 
Інформація на запит повинна надаватись принаймні через місяць від дня звернення. В наданні 
інформації можна відмовити, якщо запит є нераціональним, надто загальним , стосується ще не 
завершеного документу, або стосується внутрішньої комунікації. 

 



Глосарій 

Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та 
програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін та доповнень до Директив 
№№85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних 
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 
2003/30/ЄС 
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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 1882/2003189 

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;  

                                                             
189 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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