


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: https://www.youtube.com/watch?v=brCk0TLw0wk       

http://www.enref.org/
https://www.youtube.com/watch?v=brCk0TLw0wk


Короткі висновки 

Експерти газового сектора відзначили відсутність прийнятого законодавства за відповідною тематикою. 

Зареєстровані законодавчі ініціативи стосувалися інвестицій у видобуток газу та розблокування діяльності 

регулятора. Крім того, уряд призначив склад наглядової ради «Нафтогазу», скасувавши конкурсний відбір. 

Інтенсивність конфлікту між цими сторонами щодо реструктуризації «Нафтогазу» дещо знизилася. 

В секторі електроенергетики Уряд прийняв рішення щодо корпоратизації “Укренерго”. Експерти відзначають 

продовження роботи Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії в Україні, а також 

початок розробки концепції впровадження Smart Grid в Україні. Хоча ситуація з накопиченням вугілля 

поліпшилася, все одно зберігається відставання від норми. Експерти звернули увагу на низку важливих подій в 

ядерній галузі.  

Експерти Цільової групи “Енергоефективність та соціальні питання” знову акцентували увагу на недоступності 

для громадського ознайомлення та обговорення багатьох проектів підзаконних актів. Документи, які 

розробляють для виконання серії законів в галузі, що недавно прийняли народні депутати. Саме їх представники 

допомогли експертам пролити більше світла на те, над чим саме та в якому темпі ведеться робота в цьому 

напрямку.  

В Цільовій групі “Довкілля та відновлювані джерела енергії” вітають прийняття Стратегії управління відходами 

та Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. Разом з тим, експерти 

відзначають неприйняття законопроекту “Про стратегічну екологічну оцінку” та підзаконних актів до Закону “Про 

оцінку впливу на довкілля”.  При цьому Україна нарешті приєдналася до міжнародного агентства IRENA.  

Експерти сектора нафти та нафтопродуктів нарікають на відсутність опублікованого офіційно тексту прийнятого 

Плану заходів із виконання Угоди про асоціацію, а також розбирають законодавчу ініціативу щодо поступового 

підвищення вмісту біокомпонентів в нафтопродуктах.  підтримують пришвидшення кінцевих дат виконання 

частини зобов’язань, проте все ще стурбовані зволіканням імплементацією директив щодо зменшення вмісту 

сірки у деяких видах рідкого палива, а також щодо якості бензину та дизельного палива.  

В сфері бізнес-клімату експерти звернули увагу на втрату кворуму регулятором, спроби його повернути, а також 

початок роботи Конкурсної комісії з відбору нових членів НКРЕКП. Зважаючи на своє значення для енергетичного 

сектору, криза в регуляторі вплинула на багато підгалузей енергетики та відіграла важливу роль для інвесторів. 

Попри патріотичну назву, законопроект “Купуй українське, плати українцям”, на думку експертів, не тільки 

порушує логіку Угоди про асоціацію, але й несе загрозу визнаній успішною системі Prozorro.  

 

Найбільш вживані скорочення: 

ВРУ – Верховна Рада України 

ГРС – Газорозподільні системи 

ГТС – газотранспортна система 

ДІЯР -  Державна інспекція ядерного регулювання України 

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 

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 

ОВД – Оцінка впливу на довкілля 

ОЕС – Об’єднана енергосистема 

ОР - Оператор ринку електроенергії 

ОРЕ – Оптовий ринок електричної енергії 

ОСП – Оператор Системи передачі 

СЕО – Стратегічна екологічна оцінка 

СПГ – скраплений природний газ 

ТЕС – теплова електростанція 

ТКЕ – теплокомуненерго 

 

 

 

 

  

 

 

 



Газ 

Протягом листопада депутати не розглянули за газовою тематикою жодного законодавчого акта. 
Разом з тим, до ВРУ внесено законопроекти, пов’язані з умовами залучення інвестицій у видобуток 
та подоланням кризової ситуації в діяльності регулятора, зумовленої втратою НКРЕКП кворуму. 
 
Маючи на меті забезпечити успішне проходження опалювального сезону 2017/18 років, уряд 
докладав зусиль у сфері врегулювання розрахунків між учасниками ринку теплопостачання (у т.ч. 
щодо боргів за газ). Крім того, уряд скасував конкурсний відбір кандидатів на посаду незалежного 
члена наглядової ради "Нафтогазу"  і призначив новий склад наглядової ради. 
 
За даними ПАТ "Укртрансгаз", обсяг транзиту газу до Європи, починаючи з січня 2017 року до 
середини листопада став рекордним за останні 7 років і перевищив 80,8 млрд кубометрів. Тим 
часом, Єврокомісія та член ЄС – Данія – вчинили дії, спрямовані на контроль російського експортного 
газопроводу "Північний потік-2", у разі його реалізації. 
 

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 

ВРУ було зареєстровано законопроект №73211, пов’язаний з проблематикою залучення інвестицій у 

видобувний сектор нафтогазової галузі. З метою стимулювання інвестицій у видобуток з родовищ із 

важковидобувними (яких в Україні понад 70%) та виснаженими запасами, автори законопроекту 

запропонували ввести поняття базових і понадбазових обсягів видобутку вуглеводневої сировини з 

таких родовищ, та на підставі встановлення Кабміном величини цих базових обсягів оподатковувати за 

ставкою 2% від вартості ті додаткові видобуті обсяги, що перевищують базові. 

У листопаді ВРУ прийняла Закон "Про житлово-комунальні послуги", яким частково регулюються 

послуги з постачання та розподілу природного газу. Зокрема, документ визначає, що такі послуги 

надаються "виключно на підставі індивідуальних договорів", а оператори ГРС здійснюють технічне 

обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках. При цьому, 

ремонтні роботи проводяться за рахунок (спів)власників будинків. Також законом визначено, що 

договір про постачання газу укладається лише за наявності у споживача (або його постачальника) 

договору про розподіл газу з відповідним оператором ГРС. 

Тим часом, Кабмін ухвалив інноваційне рішення у царині поліпшення розрахунків за вироблене тепло: 

вже з 1 січня 2018 року відбудеться монетизація розрахунків за субсидіями на рівні підприємств-

надавачів послуг з теплопостачання2. Завдяки цьому рішенню, підприємства-виробники тепла зможуть 

одержувати кошти за субсидіями, що полегшить систему розрахунків і, за задумом уряду, виведе 

підприємства ТКЕ "із заручників НАК "Нафтогаз"3. Адже їх нинішня залежність від накопичених боргів 

(прострочена сума яких перед НАКом досягла на 29 листопада 21 млрд грн4) негативно впливає на 

отримання номінацій та постачання їм газу. Наразі уряд включив до реєстру реструктуризації боргів 

(передбаченого законом №1730-VIII) вже 185 підприємств, ще 7 перебуває у процесі включення, 32 – 

у процесі розгляду5. Очікується, що після виконання графіків реструктуризації (8,7 млрд грн – за 5 років) 

урядом буде списано 6 млрд грн боргів підприємств ТКЕ перед "Нафтогазом". 

                                                             
1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62938 
2 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250405018&cat_id=244274160 
3 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250404780&cat_id=244276429 
4 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E5E29918296E88B3C22581E70034B42E?OpenDocument&year=2017&month=1

1&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
5 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250434239&cat_id=244276429 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62938
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250405018&cat_id=244274160
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250404780&cat_id=244276429
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E5E29918296E88B3C22581E70034B42E?OpenDocument&year=2017&month=11&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E5E29918296E88B3C22581E70034B42E?OpenDocument&year=2017&month=11&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250434239&cat_id=244276429
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10 листопада уряд врегулював проблему обрання наглядової ради НАК "Нафтогаз України", ухваливши 

рішення про модифікацію порядку призначення її членів (постанова №8716). Внесені до низки 

нормативно-правових актів зміни забезпечують обрання членів наглядової ради компанії у стислі 

терміни. Це дало Кабміну змогу вже наприкінці місяця затвердити новий склад наглядової ради 

"Нафтогазу"7. До неї ввійшли: К. Споттісвуд (Великобританія), Б. Лескер (Франція), А. Хохштейн (США), 

С.  Хейсом (Канада), а також – О. Гриценко8, С. Попик і В. Демчишин (всі – Україна). Таким чином, уряд 

відновив дієздатність наглядової ради НАКу. 

Паралельно Міненерговугілля, враховуючи зміни до порядку конкурсного відбору незалежного члена 

наглядової ради державного унітарного підприємства щодо продовження терміну подання заяв на 

конкурс (постанова №8679), та на підставі Протоколу № 4 від 17.11.2017 засідання конкурсної комісії, 

оголосило про продовження до 15 грудня 2017 року прийому документів на конкурсний відбір на 

посаду незалежного члена наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ)10. 

22 листопада, на засіданні уряду віце-прем’єр-міністр В.Кістіон презентував нову Концепцію 

енергонезалежності України11. Основні її віхи: створення міжнародного газового хаба, збереження 

транзиту, нарощення власного видобутку з прицілом на експорт українського газу. 

Наприкінці листопада "Нафтогаз" подав на затвердження Кабміну проект фінансового плану на 2018 

рік12. Як повідомили ЗМІ, цим планом передбачено: чистий прибуток – 35,1 млрд грн, імпорт газу – 8,94 

млрд кубометрів за середньозваженою ціною 271,58 дол. за тис. кубометрів (з яких 3,8 млрд 

кубометрів призначено для потреб населення й ТКЕ), закупівля 14,6 млрд кубометрів газу, видобутих 

в Україні, а також – передача функцій транзиту ПАТ "МГУ" в липні 2018 року13. Деякі показники плану 

викликали зауваження Мінфіну. За даними джерел ЗМІ в уряді14, ця дія НАКу була ініційована видачею 

Кабміном 8 листопада повторного протокольного доручення про таке подання. Першого разу уряд ще 

півроку тому ухвалив рішення про необхідність доопрацювати фінансовий план "Нафтогазу" на 2017 

рік і передати на затвердження проект фінплану на 2018 рік, але ця вказівка не була вчасно виконана 

(за Господарським кодексом, фінплан на наступний рік має затверджуватися Кабміном до 1 вересня 

поточного року). 

З 1 грудня "Нафтогаз" знову збільшив, у порівнянні з цінами листопада 2017 року, ціни на газ для 

промислових та інших споживачів15, що не підпадають під дію Положення про покладення спеціальних 

обов’язків – на 2,3-2,4%. За новим прейскурантом16, ціну газу як товару (з ПДВ) з 1 грудня 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 – 

9918,0 грн за тис. кубометрів; для місячних потреб від 50 тис. кубометрів, за умови попередньої 

                                                             
6 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/871-2017-%D0%BF/paran2#n2 
7 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F3A3383187EAACCBC22581E0004BA785 
8 З призначенням О. Гриценка є проблеми, оскільки він наразі обіймає посаду голови правління "Укрексімбанку" 
9 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250432420 
10 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250440940&cat_id=247229077 

11 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250444219&cat_id=244276429 
12 https://ukranews.com/news/533084-neftegaz-podal-na-utverzhdenye-kabmyna-proekt-fynplana-na-2018-s-chystoy-prybylyu-

351-mlrd-gryven 
13 https://ukranews.com/news/533081-neftegaz-planyruet-peredat-funkcyy-tranzyta-magystralnym-gazoprovodam-ukrayny-s-yyulya-

2018 
14 https://www.epravda.com.ua/news/2017/11/8/630977/ 
15 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/6134FA9F5F710652C22581DF0027D5CD?OpenDocument&year=2017&month

=11&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
16 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-Dec-2017.pdf 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/871-2017-%D0%BF/paran2#n2
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F3A3383187EAACCBC22581E0004BA785
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250432420
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250440940&cat_id=247229077
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250444219&cat_id=244276429
https://ukranews.com/news/533084-neftegaz-podal-na-utverzhdenye-kabmyna-proekt-fynplana-na-2018-s-chystoy-prybylyu-351-mlrd-gryven
https://ukranews.com/news/533084-neftegaz-podal-na-utverzhdenye-kabmyna-proekt-fynplana-na-2018-s-chystoy-prybylyu-351-mlrd-gryven
https://ukranews.com/news/533081-neftegaz-planyruet-peredat-funkcyy-tranzyta-magystralnym-gazoprovodam-ukrayny-s-yyulya-2018
https://ukranews.com/news/533081-neftegaz-planyruet-peredat-funkcyy-tranzyta-magystralnym-gazoprovodam-ukrayny-s-yyulya-2018
https://www.epravda.com.ua/news/2017/11/8/630977/
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/6134FA9F5F710652C22581DF0027D5CD?OpenDocument&year=2017&month=11&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/6134FA9F5F710652C22581DF0027D5CD?OpenDocument&year=2017&month=11&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-Dec-2017.pdf
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оплати17 – 9019,2 грн за тис. кубометрів (такий само рівень ціни – 9019,2 грн за тис. кубометрів – 

встановлено для дочірніх підприємств, заснованих "Нафтогазом", 100% статутного капіталу яких 

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) 

У листопаді зменшився градус конфлікту між урядом і керівництвом "Нафтогазу" в рамках процесу 

реструктуризації НАК "Нафтогаз України" щодо відокремлення функції транспортування газу. 

На тлі розгортання роботи новоствореного "Нафтогазом" оператора ГТС як філії у структурі 

"Укртрансгазу", компанія заручилася підтримкою директора Секретаріату Енергетичного 

Співтовариства Я. Копача, який позитивно оцінив виділення функції оператора транспортування в 

окремий бізнес-підрозділ ПАТ "Укртрансгаз" з подальшою його передачею ПАТ "Магістральні 

газопроводи України"18. На його думку, крім подальшої імплементації "анбандлінгу", не вирішеними 

залишаються ще проблеми лібералізації сегмента постачання газу населенню19. 

За підсумками місяця, "Нафтогаз" звітував про завершення підготовчого етапу відокремлення функції 

транспортування20. За повідомленням компанії21, у філії "Укртрансгазу" "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) 

наразі сконцентровано "декілька десятків тисяч активів, потрібних для транспортування газу", 

відповідні працівники та налагоджено бізнес-процеси. За перший місяць автономної роботи ОГТСУ 

українським та іноземним споживачам було надано послуги з транспортування понад 12 млрд 

кубометрів газу. Крім того, на цьому етапі було сформовано уточнений перелік активів для передачі 

новому оператору ГТС. За даними прес-релізу22, цей перелік та позицію "Нафтогазу" щодо складу 

майна, яке доречно передавати на першому етапі відокремлення, було направлено до КМУ (на 

затвердження) та Міненерговугілля. 

Водночас, за повідомленням "Укртрансгазу"23, на 1 грудня 2017 року філія ОГТСУ стала "функціонально 

самодостатньою структурною одиницею із затвердженою організаційною структурою і штатним 

розписом". Отже, створено умови не тільки для забезпечення транспортування газу територією 

України, а й для подальшої сертифікації оператора ГТС, відповідно до європейських норм. 

Тим часом, Міненерговугілля оприлюднило проект наказу "Про затвердження Правил доступу суб'єктів 

ринку природного газу до внутрішньопромислових трубопроводів суміжних газовидобувних 

підприємств"24. Документ підготовлено на виконання статті 56 Закону "Про ринок природного газу" і 

спрямовано на усунення бар'єрів для суміжних газовидобувних підприємств в їх діяльності по наданню 

послуг переміщення газу і оплаті цих послуг. Правила мають на меті регламентувати питання, які не 

                                                             
17 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу 
18 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E192585761D1BA20C22581D7002E2D29?OpenDocument&year=2017&month=1

1&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
19 Там само 
20 Як визначено постановою КМУ №496, остаточне відокремлення відбудеться через 30 днів після набрання чинності рішеннями 

Стокгольмського арбітражу, водночас, 9 листопада їх винесення було перенесено на кінець грудня 2017 р. та лютого 2018 р. 

(http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/EC7EB30A3201A279C22581D800525D17?OpenDocument&year=2017&month=

11&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&) 
21 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3420F600CAD0E9FFC22581E90063B728?OpenDocument&year=2017&month=

12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
22 Там само 
23 http://utg.ua/utg/media/news/2017/11/01-11-2017-gts-operator-launched.html 
24 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245255034&cat_id=35082 

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E192585761D1BA20C22581D7002E2D29?OpenDocument&year=2017&month=11&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E192585761D1BA20C22581D7002E2D29?OpenDocument&year=2017&month=11&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/EC7EB30A3201A279C22581D800525D17?OpenDocument&year=2017&month=11&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/EC7EB30A3201A279C22581D800525D17?OpenDocument&year=2017&month=11&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3420F600CAD0E9FFC22581E90063B728?OpenDocument&year=2017&month=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3420F600CAD0E9FFC22581E90063B728?OpenDocument&year=2017&month=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://utg.ua/utg/media/news/2017/11/01-11-2017-gts-operator-launched.html
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245255034&cat_id=35082
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врегульовано кодексами ГТС і ГРС, зокрема надати права доступу до внутрішньопромислових 

трубопроводів суб’єктам ринку газу як замовникам відповідних послуг з переміщення газу, визначити 

вартість доступу і переміщення газу. 

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 "Укртрансгазу", цьогорічний обсяг транзиту українською ГТС на 13 листопада досягнув 

рекордної позначки за 7 років і склав 80,8 млрд кубометрів25 (власне за листопад місяць Україна 

транзитувала 8,1 млрд кубометрів26). За контрактного тиску в 60-65 кгс/см2, середній тиск на вході в 

українську ГТС з боку Росії (ГВС "Суджа") протягом 277 діб складав лише 56 кгс/см2, а на початку 

листопада впав до 52-54 кгс/см227. Лише після повідомлення про це постійно діючої моніторингової 

групи Європейської Комісії, з 07.11.2017 року ПАТ "Газпром" відновив контрактне значення тиску. 

Таким чином, попри порушення "Газпромом" технічних зобов’язань за транзитним контрактом щодо 

дотримання тисків газу, Україна продовжує надійно забезпечувати транзит російського газу до Європи. 

Виконанню транзитної ролі України продовжує загрожувати реалізація "Газпромом" обхідного 

газопровідного проекту по Балтійському морю – "Північний потік-2". На перспективи будівництва цього 

газопроводу на сьогодні найбільше впливають позиції Європейського Союзу та США, які ухвалили санкції 

проти Росії. Зокрема, нові американські санкції, що набули чинності з 28 листопада28, посилюють 

обмеження на фінансування російських експортних газопроводів29. Ситуацію з боку ЄС окреслює 

нещодавно оприлюднена реальна можливість до кінця 2018 року законодавчо врегулювати 

обмеження діяльності морських газових магістралей за допомогою поширення правил внутрішнього 

газового ринку ЄС на такі газопроводи30. За умови ухвалення поправок, запропонованих Єврокомісією 

до Газової директиви ЄС (2009/73/EC)31, всі газопроводи з імпорту газу зможуть функціонувати винятково 

за правилами Євросоюзу, а саме: вони не надаватимуться напряму постачальникам газу, будуть 

експлуатуватися з однаковим ступенем прозорості, за недискримінаційними тарифами, та будуть 

доступними іншим операторам (не менше 10% від потужностей). Прийняття та введення в дію цих умов 

не може запобігти будівництву "Північного потоку-2", але забезпечить, принаймні, частковий контроль 

Єврокомісії над управлінням цим газопроводом. 

Водночас, супротивники проекту в Європі (Польща, країни Балтії, Данія) продовжують протистояти його 

реалізації. Так, через заперечення з боку Данії вже сьогодні постала загроза зміни маршруту та 

відкладення початку будівництва32. 30 листопада парламент Данії ухвалив закон33, що надає уряду 

змогу забороняти будівництво трубопровідних проектів, керуючись міркуваннями безпеки або 

зовнішньої політики. Тобто, якщо МЗС Данії розцінить, що трубопровід наносить шкоду данським 

стратегічним інтересам або національній безпеці (раніше блокувати будівництво могло лише 

Міністерство клімату, енергетики та будівництва Данії та винятково – з екологічних причин). Закон 

набуде чинності вже з 1 січня 2018 року. Таким чином, Данія може заборонити прокладення 

                                                             
25 http://utg.ua/utg/media/news/2017/11/gas-transit-via-ukraine-hits-80-bcm.html 
26 http://utg.ua/utg/media/news/2017/11/01-11-2017-gts-operator-launched.html 

27 http://utg.ua/utg/media/news/2017/11/gas-transit-via-ukraine-hits-80-bcm.html 
28 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171128.aspx 
29 https://www.congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW-115publ44.pdf 
30 http://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-plans-big-rule-change-to-snag-nord-stream-2/ 
31 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4401_en.htm 
32 https://www.platts.com/latest-news/natural-gas/milan/nord-stream-2-natural-gas-link-concedes-possible-26836477 
33 https://www.svoboda.org/a/28888086.html 

http://utg.ua/utg/media/news/2017/11/gas-transit-via-ukraine-hits-80-bcm.html
http://utg.ua/utg/media/news/2017/11/01-11-2017-gts-operator-launched.html
http://utg.ua/utg/media/news/2017/11/gas-transit-via-ukraine-hits-80-bcm.html
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171128.aspx
https://www.congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW-115publ44.pdf
http://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-plans-big-rule-change-to-snag-nord-stream-2/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4401_en.htm
https://www.platts.com/latest-news/natural-gas/milan/nord-stream-2-natural-gas-link-concedes-possible-26836477
https://www.svoboda.org/a/28888086.html
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ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

1 листопада набув чинності новий Регламент ЄС стосовно заходів на забезпечення безпеки 

постачання газу. Нові правила вимагають від країн-членів ЄС працювати в рамках регіональних груп, 

щоб оцінити потенціал для переривань у постачаннях газу та узгодити спільні дії для запобігання або 

пом'якшення наслідків. Відповідно до нового принципу "солідарності", вони також повинні будуть 

допомагати сусіднім країнам з постачанням газу вразливим споживачам у разі дефіциту. Це 

зменшить ризик залежності від зовнішніх джерел. Крім того, постачальники газу повинні офіційно 

повідомляти уряди про основні довгострокові контракти, які можуть мати відношення до безпеки 

постачань. Регламент також вимагає, щоб Європейська мережа операторів операторів 

газотранспортних систем (ENTSOG) виконувала симуляцію перебоїв у постачанні газу та зупинки 

інфраструктури на рівні всього ЄС, щоб забезпечити аналіз основних ризиків постачання для ЄС. 

8 листопада Єврокомісія виступила із законодавчою пропозицією щодо оновлення Директиви 

2009/73/EC про спільні правила внутрішнього ринку природного газу. Метою змін є відповідність 

правилам ЄС – щодо прозорості та доступу інших постачальників – усіх магістральних газопроводів, 

що входять на територію країн ЄС. Цьому передувала заява президента Єврокомісії Ж.-К.Юнкер                     

13 вересня, який анонсував ці зміни для дотримання принципів солідарності Енергетичного Союзу. 

Як йдеться у супровідному поясненні, пропозиція повинна заповнити прогалину щодо застосовності 

вимог Третього енергетичного пакету до транскордонних газопроводів, які входять до ЄС з третіх 

країн (на навпаки). Єврокомісія не дала прямої відповіді, чи мають ці зміни зупинити реалізацію 

проекту "Північний потік 2" або змінити режим його функціонування. Зазначається, що "Північний 

потік 2" не може бути реалізований за умов юридичної невизначеності або виключно відповідно до 

законодавства третьої країни. 

Оновлена директива буде застосовуватись як до планованих, так і до існуючих газопроводів – проте, 

для існуючих об’єктів уряди можуть застосувати певні винятки, якщо такі не становитимуть загроз 

для конкуренції, функціонуванню ринку та безпеці постачань. Щодо країн-членів Енергетичного 

Співтовариства, зокрема України, застосування таких винятків не передбачається з огляду на 

адаптацію (у т.ч. в майбутньому) відповідного регулювання. 

 

"Північного потоку-2" в її територіальних водах, а це приведе до того, що доведеться проектувати для 

нього новий маршрут. 

Зберігають свою актаальність і військові ризики для функціонування газової інфраструктури. Зокрема, 

окремим рішенням (розпорядження № 873-р) КМУ виділив Луганській облдержадміністрації 35,744 

млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що склалася на магістральному газопроводі 

“Луганськ - Лисичанськ - Рубіжне”. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.280.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:280:TOC
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/act_gas_dir_adopted.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4422_en.htm
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КМУ дозволив перетворення ДП НЕК «Укренерго» у ПРаТ за 100% акціями у державній власності, 
що дозволить прискорити процес корпоратизації ОСП.  

МЕВП та корейські компанії KEPCO та KOTRA підписали Меморандум щодо співпраці в сфері 
електроенергетики. На кінець листопада ситуація з накопичення запасів вугілля на складах ТЕС та 
ТЕЦ значно покращилась, проте ще й досі є відставання на 24,4% від норми накопичення вугілля 
на складах згідно з графіком, затвердженим МЕВП. ДІЯРУ продовжила термін експлуатації 
енергоблоку №3 Запорізької АЕС до 5 березня 2027 року та видала ДП «НАЕК «Енергоатом» 
ліцензію. Розпочалось будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР атомних електростанцій. 

 

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)  

Чергове засідання Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку 

електричної енергії відбулося 17 листопада. На ньому була презентована система моніторингу 

виконання заходів, передбачених законом «Про ринок електроенергії» та визначений порядок 

фінансування Проектного офісу.34 

3 листопада НЕК «Укренерго» оприлюднила проекти Кодексу системи передачі та Кодексу 

комерційного обліку.35 ДП “НЕК “Укренерго” у майбутньому ринку буде виконувати саме функції 

оператора системи передачі.  

Законом «Про ринок електричної енергії» передбачено, що у статутному капіталі ОСП державі 

належать 100% акцій, які не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб. Тому Уряд 22 

листопада ухвалив рішення про початок процесу корпоратизації ДП «НЕК «Укренерго» шляхом 

перетворення його у ПрАТ зі 100% акцій у державній власності.36 Щоб продовжити процес 

корпоратизації, необхідно провести інвентаризацію майна, оцінити вартість і усього майнового 

комплексу та розпочати  випуск акцій.37 

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

Починаючи з 13 листопада НКРЕКП не мала кворуму для прийняття рішень у зв’язку із хворобою 
одного з 4-х комісіонерів, а 27 листопада його було звільнено по ротації Указом Президента України.  
Регулятор опублікував перелік майже усіх проблем, з якими стикнулася НКРЕКП у зв’язку із 
відсутністю кворуму, який за законом складають не менше ніж 4 особи з 7-ми.38 

Станом на 1 грудня робота НКРЕКП у частині правомочності прийняття рішень залишається 
заблокованою.  Верховна Рада розпочне свою сесійну роботу лише у грудні.  

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

У рамках співпраці зі Світовим банком у МЕВП розпочалась робота з розробки Концепції 

впровадження Smart Grid в Україні до 2035 року та середньострокового Плану заходів з 

                                                             
34 http://kc.er.gov.ua/index.php/main/257  
35 https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/oprylyudneno-proekty-kodeksu-systemy-peredachi-ta-kodeksu-
komertsijnogo-obliku/  
36 https://ua.energy/osnovni-podiyi/uryad-uhvalyv-rishennya-pro-pochatok-korporatyzatsiyi-nek-ukrenergo/  
37 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=754BBFC4AA30CBAE27900BFF2A58D0A9.app1?art_id=24
5256683&cat_id=35109  
38 https://www.slideshare.net/NKREKP/1324-2017?ref=http://www.nerc.gov.ua/?news=7055  

http://kc.er.gov.ua/index.php/main/257
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http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=754BBFC4AA30CBAE27900BFF2A58D0A9.app1?art_id=245256683&cat_id=35109
https://www.slideshare.net/NKREKP/1324-2017?ref=http://www.nerc.gov.ua/?news=7055
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впровадження Smart Grid в Україні.39 З метою опрацювання та узгодження Концепції та Плану заходів 

планують сформувати робочі групи до яких будь входити представники відповідних центральних 

органів виконавчої влади, учасники ринку електроенергії та експерти у сфері енергетики.40 

21 листопада між МЕВП та Корейськими компаніями KEPCO та KOTRA був підписаний Меморандум 

щодо співпраці в сфері електроенергетики, зокрема за напрямками: обмін інформацією про сферу 

електроенергетики кожної країни; обмін технологіями в сферах Smart Grid, AMI (розширені 

інфраструктурні вимірювання), SCADA (контрольне управління та збір даних), управління 

відключеннями та інших; співробітництво щодо скорочення втрат енергії при її передачі та 

розподілі.41 Дане співробітництво має посприяти створенню Концепції Smart Grid в Україні та 

підготовки плану заходів з реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року. 

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

Відповідно до інформації, опублікованої 22 листопада Держстатом України у звіті «Промислове 

виробництво у січні-жовтні 2017 року», видобуток кам'яного вугілля в Україні (без урахування 

тимчасово окупованої території АРК, м. Севастополя та частини зони проведення АТО) в жовтні           

2017 р. склав 2 млн тонн, що на 25,9% менше, аніж в жовтні 2016.42 Вцілому видобуток знизився за 

період січень-жовтень 2017 в порівняні з аналогічним період 2016 на 16,4%.  

Дефіцит вугілля газової групи, який виник, компанії намагаються вирішити також через імпорт.                   

4 листопада прибула партія вугілля антрацитової групи (75 тисяч тонн) з ПАР43 та 18 листопада 

прибула партія газового вугілля (75 тисяч тонн) з США для теплоелектростанції ДТЕК.44 9 листопада 

прибула третя партія енергетичного вугілля (80 тисяч тонн) зі США для ПАТ "Центренерго"45.  

Станом на 30 листопада ситуація з накопиченням запасів вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ покращилась 

в порівняні з кінцем жовтня. Але все ж таки відставання від норми накопичення вугілля на складах 

згідно із графіком, затвердженим МЕВП, станом на цю дату є. Так, запаси вугілля на складах ТЕС та 

ТЕЦ становили 1536,2 млн тонн (що становило 75,6% від норми накопичення на цю дату): 

антрацитового вугілля – 645,1 тис. тонн (що становить 68,6% від норми), вугілля газової групи – 891,1 

тис. тонн (що становить 81,7% від норми).46 

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 

3 листопада Колегія ДІЯРУ прийняла рішення47 про продовження терміну експлуатації енергоблоку 

№3 Запорізької АЕС до 5 березня 2027 року48 та видала ДП «НАЕК «Енергоатом» ліцензію на право 

провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблоку № 3 

ВП «Запорізької АЕС».49 6 листопада енергоблок №3 Запорізької АЕС було підключено до 

                                                             
39 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245251967&cat_id=35109  
40 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245253369&cat_id=35109  
41 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245256332&cat_id=35109  
42 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2017/11/213_w.zip  
43 https://economics.unian.ua/energetics/2225724-do-ukrajini-pribulo-vosme-sudno-z-afrikanskim-vugillyam.html  
44 https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainu-pribyla-ocherednaya-partiya-uglya-1511180211.html  
45 https://economics.unian.ua/energetics/2234919-do-ukrajini-pribula-tretya-partiya-amerikanskogo-vugillya.html  
46 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245259055&cat_id=245183254   
47 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/379049  
48 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/53140-
kolegya_derjatomregulyuvannya_prodovjila_termn_ekspluatatc_energobloka__zaporzko_aes/  
49 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/53149-
energoatom_otrimav_novu_ltcenzyu_na_ekspluatatcyu_energobloku__zaporzko_aes/  
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енергомережі.50 Також, 17 листопада комісія, яка складалась з представників ДІЯРУ, ДНТЦ ЯРБ та 

ДСНС України, завершила інспекційне обстеження готовності енергоблоку №3 Рівненської АЕС до 

експлуатації у зупиненому стані після завершення 11 грудня 2017 проектного терміну експлуатації та 

підтвердила його готовність до експлуатації у зупиненому стані.51 30 листопада Колегія ДІЯРУ 

схвалила рішення52, що за умов завершення розробки Звіту з періодичної переоцінки безпеки та 

виконання узгоджених з ДІЯРУ заходів, можливим буде розгляд питання з продовження терміну 

експлуатації енергоблока №3 РАЕС на енергетичних рівнях потужності.53 

У рамках виконання зобов’язань по гармонізації законодавства з Директивою Ради 2013/59/Євратом, 

8 листопада в Мінюсті зареєстровано за № 1362/31230 Наказ ДІЯРУ № 316/998 від 31.08.2017 «Про 

затвердження Правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в 

брахітерапії».54 

9 листопада офіційно розпочалось будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР атомних електростанцій. Зі слів 

очільника МЕВП, ЦСВЯП щороку буде економити для країни понад 200 млн доларів, та разом з 

диверсифікацією постачання ядерного палива допоможе досягти повної незалежності в ядерній 

енергетиці.55 

22 листопада на сайті ДІЯРУ було повідомлено про завершення проекту INSC U4.01/12BCD щодо 

удосконалення інфраструктури з аварійної готовності та поводження з РАВ спецпідприємств 

Державної корпорації «УкрДО «Радон», який реалізовувався у рамках Інструменту співробітництва 

Європейської Комісії у сфері ядерної та радіаційної безпеки (INSC). Даний проект був спрямований на 

вдосконалення інфраструктури і технічних засобів Міжрегіональних спеціалізованих підприємств 

Державної корпорації «УкрДО «Радон», зокрема, за напрямками поводження з «історичними» РАВ 

та реагування на радіаційні аварії на територіях відповідних регіонів України і ліквідації їх наслідків».56  

Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС, Співпраця в атомній сфері 

Співробітництво спрямовується на вирішення проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, а також зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 

1 листопада ДАЗВ повідомив, що на виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми 

поводження з радіоактивними відходами в межах забезпечення функціонування інфраструктури 

поводження з радіоактивними відходами (РАВ) на Чорнобильській АЕС та об’єкті «Укриття», якою 

передбачено введення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС додаткових об’єктів, у 

жовтні був укладений договір з підрядником на реконструкцію частини машинного залу першої черги 

ЧАЕС для створення сховища високоактивних відходів, отриманих внаслідок зняття станції з 

експлуатації. Роботи планують завершити у 2019 році.57 

                                                             
50 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/53143-energoblok__zaporzko_aes_pdklyucheno_do_energomerej/  
51 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/380188  
52http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/380985;jsessionid=7E72FD02E9570B24379341787FBE5B2D.app2  
53 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/53226-
kolegya_derjatomregulyuvannya_viznala_mojlivim_rozglyad_pitannya_z_prodovjennya_termnu_ekspluatatc_energobloka__rvne
nsko_aes/  
54 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1362-17  
55 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245252948&cat_id=35109  
56 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/380374  
57 http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/z-2019-roku-mashinnij-zal-chaes-budut-vikoristovuvati-yak-skhovishche-dlya-
zberigannya-visokoaktivnikh-vidkhodiv.html  
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Електроенергетика та ядерна безпека 

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

У жовтні Секретаріат Європейського Енергетичного Співтовариства опублікував Річний звіт з імплементації 

європейського енергетичного законодавства. У Звіті вказується, що Україна, в цілому, прийняла енергетичне 

законодавство, що відповідає 3-му енергетичному пакету, але імплементація на практичному рівні ще не 

відбулася.1 

 

На ЧАЕС завершено будівництво огороджуючого контуру НБК та 8 листопада був підписаний акт про 

завершення будівництва та готовності до експлуатації об’єкта «Підсилення та герметизація 

будівельних конструкцій ΙΙ черги ЧАЕС, що виконують функції огороджуючого контуру НБК».58 

29 листопада в.о. Голови Фонду державного майна України В.Трубаров повідомив59, що Фонд 
державного майна оголосив конкурс з відбору оціночної компанії, яка визначить вартість частини 
Інженерної споруди системи охолодження об’єктів ЧАЕС. Даний об’єкт (загальна площа становить 
2500 тис.м2) планують використати під розміщення великої сонячної електростанції.  

 

 

 
 

                                                             
58 http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/na-chaes-uspishno-zaversheno-budivnitstvo-ogorodzhuyuchogo-konturu-nbk-
yake-trivalo-3-roki.html  
59 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=167331680676859&id=100022000840985 

http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/na-chaes-uspishno-zaversheno-budivnitstvo-ogorodzhuyuchogo-konturu-nbk-yake-trivalo-3-roki.html
http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/na-chaes-uspishno-zaversheno-budivnitstvo-ogorodzhuyuchogo-konturu-nbk-yake-trivalo-3-roki.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=167331680676859&id=100022000840985


Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

В умовах браку публічної інформації для відслідковування прогресу у виконанні законів щодо 
енергоефективності, цій роботі допомагає такий інструмент як депутатські звернення, проігнорувати 
які набагато важче, ніж інформаційний запит громадської організації. Так, за інформацією, 
отриманою за допомогою одного з народних депутатів, стало відомо про масштабну нормотворчу 
роботу всередині Мінрегіону, результати лише невеликої частини якої доступні публічно на сайті 
міністерства. Втім, прогрес у підготовці та узгодженні численних нормативно-правових актів на 
виконання прийнятих законів є значним досягненням. 

 

Важливим фактором прискорення імплементації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною є розгляд 
Кабміном відповідного плану заходів, який так само залишається неоприлюдненим, але за 
неофіційною інформацією передбачає 2016 завдань і близько 5 тисяч заходів. Існує значна 
ймовірність доопрацювання та оприлюднення цього документу до закінчення 2017 року. 
Очікується, що цим планом дій будуть замінені усі поточні плани імплементацій окремих Директив 
ЄС, а також скориговані строки для такої роботи. 

 

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність 

Законопроект «Про енергетичну ефективність»60, головним розробником якого є 
Держенергоефективності, за інформацією Мінрегіону наразі перебуває на погодженні у деяких 
центральних органів виконавчої влади. Відповідно до регламентних вимог, після узгодження всіх його 
положень законопроект буде надіслано до Міністерства юстиції для отримання юридичного висновку. 
Після цього законопроект повинен бути погоджений відповідним Урядовим комітетом, затверджений 
рішенням Кабінету Міністрів, та лише потім має бути поданий на реєстрацію до Верховної Ради. 
Враховуючи той факт, що такі погодження проекту, не кажучи вже про можливу необхідність 
доопрацювання, потребуватимуть додаткового часу, ймовірність його схвалення Урядом у 2017 році 
вкрай низька.  

Також 11 листопада 2017 року під час розгляду народними депутатами у повторному другому читанні 
262 голосами було прийнято Закон «Про житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 1581-д). Вже 17 
листопада закон був підписаний Головою Верховної Ради та переданий на підпис Президентові. На 
жаль, у публічному доступі досі немає кінцевого тексту законопроекту, але, спираючись на останній 
доступний варіант проекту, можна стверджувати, що його прийняття дозволить врегулювати 
відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг61. Зокрема, 
законом забезпечується рівність сторін усіх правовідносин у сфері надання комунальних послуг, 
уточнюються засоби захисту споживачів та управителів об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків, встановлюються кваліфікаційні вимоги для таких управителів тощо. Надзвичайно важливим 
положенням закону (за умови збереження у проголосованому тексті) стане закріплення на 
законодавчому рівні вимоги надання державної допомоги найменш захищеним споживачам адресно 
та у грошовій формі. Втім, варто зауважити, що ця норма вступить у силу лише з 1 січня 2019 року. 

Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8) 

Розпорядження Уряду щодо затвердження плану заходів із запровадження системи 
енергоменеджменту в бюджетних установах починає виконуватися на місцевому рівні. Так, наприклад, 
при Переяслав-Хмельницька міській раді була створена міжвідомча робоча група із запровадження 
системи енергетичного менеджменту у бюджетних установах міста, до якої були залучені 
представники профільних місцевих підприємств та громадського сектору62. Загалом, у Київській області 
виконання зазначеного розпорядження проходить достатньо системно, зокрема, відповідно до 

                                                             
60 http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/Proekt-Zakonu-Ukrayini1.pdf  
61 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57371  
62 http://phm.gov.ua/?p=17224  

http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/Proekt-Zakonu-Ukrayini1.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57371
http://phm.gov.ua/?p=17224
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настанов Київської ОДА, місцеві ради, включаючи м. Фастів, впроваджують автоматизовану систему 
під назвою «Київщина енергоефективна»63. 

 

Облік (Стаття 9) 

Реалізація Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» наразі залежить від 
упорядкування державою відповідних механізмів шляхом затвердження підзаконних нормативно-
правових актів. За інформацією, отриманою у відповідь на запит від народного депутата України, на 
сьогодні Мінрегіоном як відповідальним за цю роботу органом вже розроблені (і деякі також 
оприлюднені для громадського обговорення на офіційному сайті) проекти таких актів: 

Проекти наказів Мінрегіону: 

 «Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, 
власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системи опалення 
та/або гарячого водопостачання»64; 

 «Про затвердження Порядку оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного 
обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для 
забезпечення такого обліку» (проект акта розроблено та готується для внесення на погодження 
до заінтересованих центральних органів виконавчої влади); 

 «Про затвердження порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік (проект акта 
розроблено та готується для внесення на погодження до заінтересованих центральних органів 
виконавчої влади); 

 «Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі 
комунальних послуг» (проект акта розробляється); 

 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку поправкових коефіцієнтів для 
розподілу обсягу спожитої теплової енергії між окремими споживачами (у наріжних квартирах 
(приміщеннях), квартирах (приміщеннях), розміщених на перших i останніх поверхах будівель 
тощо)» - проект акта розробляється; 

Проекти постанов Кабінету Міністрів: 

 «Про затвердження Порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору 
зовнішніх інженерних мереж внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку»65; 

 «Про затвердження Порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж 
власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку» (проект 
акта розроблено та буде надано до Мін’юсту для проведення правової експертизи)  66; 

                                                             
63 http://peremoga-fastiv.com.ua/novini-kijivshchini/5454-kijivshchina-na-shlyakhu-do-energoefektivnosti 
64 http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/informatsiyni-povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-
gromadskogo-obgovorennya-grom-convers/rozpochato-gromadske-obgovorennya-proektu-nakazu-minregionu-pro-
zatverdzhennya-metodiki-viznachennya-rozmiru-vneskiv-za-vstanovlennya-obslugovuvannya-ta-zaminu-vuzliv-komertsiynogo-
obliku-ta-yih-ro/ 
65 http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/informatsiyni-povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-
gromadskogo-obgovorennya-grom-convers/rozpochato-gromadske-obgovorennya-proektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-
pro-zatverdzhennya-poryadku-pererahuvannya-vikonavtsem-komunalnoyi-poslugi-operatoru-zovnishnih-inzhenernih-merezh-vne/ 
66 http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/informatsiyni-povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-
gromadskogo-obgovorennya-grom-convers/rozpochato-gromadske-obgovorennya-proektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-
pro-zatverdzhennya-poryadku-informuvannya-operatorom-zovnishnih-inzhenernih-merezh-vlasnikiv-spivvlasnikiv-budivli-p/ 
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 «Про затвердження порядку перерахування сплачених споживачами внесків за встановлення 
вузла комерційного обліку оператору зовнішніх інженерних мереж виконавцем комунальної 
послуги, який не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж» (проект акта 
розроблено та надано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої 
влади); 

 «Про затвердження порядку визначення технічної можливості встановлення вузлів 
розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів 
розподілювачів теплової енергії» (проект акта розроблено та надано на погодження до 
заінтересованих центральних органів виконавчої влади); 

 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного 
обліку та порядок обміну інформацією між органом, який здійснює моніторинг стану 
оснащеності вузлами комерційного обліку комунальних послуг та органом, уповноваженим на 
прийняття рішень про притягнення до відповідальності за порушення» (проект акта 
розроблено та надано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої 
влади). 

 

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

Популяризація основних завдань державної політики у сфері енергозбереження та енергоефективності 
на постійній основі здійснюється представниками Держенергоефективності та спрямована на 
впровадження заходів з енергозбереження у житловому фонді та будівлях бюджетної сфери. Протягом 
листопада 2017 року Держенергоефективності спільно з проектом GIZ «Реформа в сфері 
енергоефективності України» та Представництвом Фонду ім. Ф. Еберта в Україні презентували переваги 
впровадження енергоменеджменту в об’єктах бюджетної сфери у Чернівецькій67, Тернопільській68 та 
Сумській69 обласних державних адміністраціях. 

Крім цього, в рамках Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму Голова Агентства презентував 
механізм стимулювання енергоємних підприємств до підвищення енергоефективності, а саме одну з 
форм вуглецевого податку.70 

 

Ринок енергосервісу (Стаття 18) 

Серед позитивних зрушень на ринку енергосервісу варто відзначити успішно проведений електронний 
аукціон із закупівлі енергосервісу в системі електронних закупівель «PROZORRO», який відбувся                  
30 листопада 2017 року. Суми стали першим містом, яке випробувало нові процедури закупівель. 
Місцева влада затвердила істотні умови енергосервісного договору, за результатами якого заходи з 
енергоефективності запровадять у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 10 ім. Бутка в м. Суми71. Варто 
також зазначити, що на сьогодні у електронній системі закупівель вже оголошено 95 тендерів. 

Докладніше за ходом закупівель можна слідкувати в онлайн-режимі самої системи «PROZORRO», де в 
розділі «Процедура» створено спеціальну вкладку «відкриті торги для закупівлі енергосервісу»72.  
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Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20) 

Незважаючи на численні факти запевнень представників Мінрегіону щодо активної роботи над 
створенням проектів нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію Закону «Про Фонд 
енергоефективності», станом на кінець листопада на офіційному сайті відомства відсутня інформація 
про їх громадське обговорення. 

Натомість Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства Г. Зубко зазначив, що для реалізації Закону «Про Фонд 

енергоефективності» до березня 2018 року необхідно прийняти 9 нормативно-правових актів73. 

Відсутність офіційної інформації щодо стану погодження підзаконних актів, які ймовірно ще 

перебувають на стадії розроблення, викликає сумніви у громадськості щодо їх прийняття до березня 

2018 року, адже, згідно з регламентними вимогами, погодження проектів актів Уряду чи міністерства 

займає близько 3 місяців. 

Разом з тим, інформація, отримана від Мінрегіону на запит одного з народних депутатів, прояснила 

статус розробки ряду документів. Зокрема, міністерство повідомило таке: 

‒ проект постанови Кабінету Міністрів «Про утворення державної установи «Фонд 

енергоефективності» - проект акта розроблено, очікується висновок правової експертизи 

Мін’юсту; 

‒ проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Методики розрахунку економії енергії 
в результаті реалізації заходів з енергоефективності, які фінансуються державною установою 
«Фонд енергоефективності) - проект акта розроблено та надано на погодження до 
заінтересованих центральних органів виконавчої влади; 

‒ проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про Наглядову раду 
державної установи «Фонд енергоефективності) - проект акта розроблено та буде подано до 
Мін’юсту для проведення правової експертизи; 

‒ проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку обрання, призначення, 
звільнення членів Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності») - проект 
акта розроблено та надано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої 
влади; 

‒ проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Типової форми договору з 
незалежним членом Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності») - 
проект акта розроблено та надано на погодження до заінтересованих центральних органів 
виконавчої влади; 

‒ проект постанови Кабінету Міністрів «Про вимоги щодо професійної компетенції та ділової 
репутації посадових oci6 державної установи «Фонд енергоефективності) - проект акта 
розроблено та надано на погодження до заінітересованих центральних органів виконавчої 
влади; 

‒ проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку визначення розміру економії 
видатків на фінансування житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання i водовідведення, квартирної плати (утримання будинків i 
споруд та прибудинкових території), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» - проект 
акта розроблено та готується для внесення на погодження до заінтересованих центральних 
органів виконавчої влади; 

‒ проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про схвалення основних напрямів діяльності 
Державної установи «Фонд енергоефективності» - проект акта розроблено та направлено на 
погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади; 
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‒ проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для функціонування Фонду енергоефективності» - проект 
акта розроблено та направлено на погодження до заінтересованих центральних органів 
виконавчої влади. 

На цьому фоні програма «теплі кредити» вчергове була призупинена в частині фінансування ОСББ, що 
стало результатом хронічного недофінансування. Водночас, Держенергоефективності здійснило 
черговий транш компенсації за програмою на загальну суму 71 млн грн, з яких 54,4 млн грн. отримали 
родини на утеплення індивідуального житла, майже 3,7 млн грн. одержали домогосподарства, які 
встановили твердопаливні котли, і ще близько 12,9 млн грн. було виплачено ОСББ та ЖБК, які 
впроваджували енергоефективні заходи у багатоповерхівках74. 

На засіданні Уряду 8 листопада було офіційно прийнято рішення щодо збільшення фінансування 
програми «теплих кредитів» у 2017 році на 100 млн грн. відповідно до внесених змін у Державний 
бюджет на поточний рік. Однак, ці кошти будуть спрямовані лише на компенсацію для фізичних осіб75. 

Варто також зазначити, що лише за підтримки держави впроваджувати масштабні заходи з 
термомодернізації житла є досить складно, розмір видатків з державного бюджету для Урядової 
програми з кожним роком лише зменшується, в той час, коли попит на неї помітно зростає. Одним із 
шляхів виходу із складної ситуації стають місцеві програми фінансування та співфінансування. Наразі з 
місцевих бюджетів відбувається фінансування термомодернізації житла в рамках таких місцевих 
програм, з яких 151 програма є у свою чергу профінансованою, а на їх реалізацію вже виділено понад 
112 млн гривень. 

 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

Станом на кінець листопада, на реалізацію Закону «Про енергетичну ефективність будівель» був 
прийнятий лише один підзаконний акт, який повинен бути оприлюднений через місяць після 
державної реєстрації у Міністерстві юстиції – наказ Мінрегіону від 06.10.2017 № 267 «Про визначення 
будівель, які часто використовуються громадянами», зареєстрований у Міністерстві юстиції 31.10.2017 
за № 1329/31197. 

Крім цього, на офіційному сайті Мінрегіону знаходяться два проекти підзаконних актів. За інформацією 
народного депутата, яка звернулася з офіційним запитом до Мінрегіону щодо надання інформації про 
стан проходження погодження підзаконних нормативно-правових актів, переважна більшість проектів 
постанов Уряду та наказів Мінрегіону перебувають на стадії розроблення. Зокрема, став відомий статус 
розробки таких документів: 

Проекти постанов Кабінету Міністрів України: 

‒ «Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої 
влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної 
атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів»76 (знаходиться на громадському 
обговоренні на сайті Мінрегіону); 

‒ «Про встановлення переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, 
об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не 
поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають 

                                                             
74 http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250457100 
75 http://saee.gov.ua/uk/news/2041  
76 http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/informatsiyni-povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-
gromadskogo-obgovorennya-grom-convers/rozpochato-gromadske-obgovorennya-proektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-
pro-zatverdzhennya-poryadku-obminu-informatsiyeyu-mizh-tsentralnimi-organami-vikonavchoyi-vladi-atestatsiynimi-komisi/  

http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250457100
http://saee.gov.ua/uk/news/2041
http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/informatsiyni-povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-grom-convers/rozpochato-gromadske-obgovorennya-proektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-poryadku-obminu-informatsiyeyu-mizh-tsentralnimi-organami-vikonavchoyi-vladi-atestatsiynimi-komisi/
http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/informatsiyni-povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-grom-convers/rozpochato-gromadske-obgovorennya-proektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-poryadku-obminu-informatsiyeyu-mizh-tsentralnimi-organami-vikonavchoyi-vladi-atestatsiynimi-komisi/
http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/informatsiyni-povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-grom-convers/rozpochato-gromadske-obgovorennya-proektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-poryadku-obminu-informatsiyeyu-mizh-tsentralnimi-organami-vikonavchoyi-vladi-atestatsiynimi-komisi/


Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

сертифікації енергетичної ефективності будівель»77 (перебуває в Міністерстві юстиції для 
отримання юридичного висновку). 

‒ «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації oci6, які мають намір провадити 
діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» (проект 
акта розроблено та надано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої 
влади); 

‒ «Про затвердження Порядку набуття статусу саморегулівної організації у сфері енергетичної 
ефективності та про затвердження примірного статуту саморегулівної організації у сфері 
енергетичної ефективності» (проект акта розроблено та надано на погодження до 
заінтересованих центральних органів виконавчої влади); 

‒ «Про затвердження Порядку обміну інформаціє між центральними органами виконавчої 
влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної 
атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівці та звітів» - проект акта розроблено та 
надано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади; 

Проекти наказів Мінрегіону: 

‒ «Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних 
систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, 
енергетичних сертифікатів» (проект акта розроблено та надано на погодження до 
заінтересованих центральних органів виконавчої влади); 

‒ Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів» (проект акта 
розроблено та надано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої 
влади); 

‒ «Про затвердження методичних рекомендацій щодо важливості підвищення енергетичної 
ефективності будівель» - проект акта розроблено та готується для внесення на погодження до 
заінтересованих центральних органів виконавчої влади. 

‒ «Про затвердження Методики для визначення енергетичної ефективності будівель» (наказом 
Мінрегіону від 08.09.2017 № 296 розроблення проекту акта внесено до переліку наукових i 
науково-технічних розробок на 2018 piк); 

‒ «Про затвердження Методики розрахунку мінімальних вимог та економічно доцільного рівня 
енергетичної ефективності будівель» (проект акта розробляється, наказом Мінрегіону від 
08.09.2017 № 296 розроблення проекту акта внесено до переліку наукових i науково-технічних 
розробок на 2018 рік); 

‒ «Про затвердження Порядку використання програмного забезпечення для визначення 
енергетичної ефективності будівель» (проект акта розробляється, наказом Мінрегіону від 
08.09.2017 № 296 розроблення проекту акта внесено до переліку наукових i науково-технічних 
розробок на 2018 рік); 

‒ «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності, форми 
енергетичного сертифіката» наказом Мінрегіону від 08.09.2017 № 296 розроблення проекту 
акта внесено до переліку наукових i науково-технічних розробок на 2018 рік; 

‒ «Про затвердження Порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем» - 
наказом Мінрегіону від 08.09.2017 № 296 (розроблення проекту акта внесено до переліку 
наукових i науково- технічних розробок на 2018 рік); 

‒ «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем, форми звіту про обстеження та 
періодичності обстеження» (наказом Мінрегіону від 08.09.2017 № 296 розроблення проекту 
акта внесено до переліку наукових i науково-технічних розробок на 2018 рік); 
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

У рамках деталізації стратегічної ініціативи Clean Energy for All Europeans, представники Європейської 

комісії фактично запустили окрему програму, яка називається Clean Energy for EU Islands, яка має на 

меті зробити постачання енергії населенню більш ніж 2200 європейських островів більш сталим, 

чистим та доступним. Серед іншого, особливості реалізації ініціативи в частині островів 

враховуватимуть потребу островів у самозабезпеченні енергією, досягнення екологічних цілей, а 

також економічний розвиток острівних територій. 

Подальше удосконалення отримали підходи до статистичного обліку енергосервісних контрактів за 

законодавством ЄС. Зміни покликані полегшити для публічних закладів як школи та шпиталі 

процедуру отримання таких послуг, зокрема, шляхом уточнення випадків віднесення укладання ЕСКО 

контрактів до позабюджетних розрахунків. Таким чином, значна частина таких установ зможе 

позбутися необхідності проходити складний бюрократичний процес ухвалення рішення про 

закупівлю енергосервісних послуг. Очікується, що крім виконання стратегічного плану на подолання 

регуляторних бар’єрів для інвестицій у підвищення енергетичної ефективності, новації у 

законодавстві значно підсилять ринок надавачів енергосервісних послуг, який у великій мірі 

складається з малих та середніх підприємств. 

Крім цього, Європейський Союз продовжує удосконалювати вимоги до ефективності побутової 

техніки. Так, оновлені характеристики екодизайну вимагають від усіх пилососів, що продаватимуться 

на території ЄС, бути більш енергетично ефективними, а саме споживати менше електроенергії і при 

цьому мати підвищені мінімальні показники всмоктування пилу. Експерти розраховують, що 

оновлені вимоги дозволять зекономити до 70 євро впродовж часу експлуатації кожного нового 

пристрою. 

 

‒ «Про затвердження Порядку незалежного моніторингу звітів про результати обстеження 
інженерних систем» - наказом Мінрегіону від 08.09.2017 № 296 розроблення проекту акта 
внесено до переліку наукових i науково-технічних розробок на 2018 piк; 

 

Соціальні питання 

14 листопада Верховна Рада у першому читанні прийняла проект Закону «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік». Серед інших статей видатків, документ передбачає трохи більше, ніж 55 млрд грн 
субвенцій до місцевих бюджетів для цілей фінансування житлово-комунальних субсидій.78 Зважаючи 
на динаміку вибірки цих коштів впродовж поточного року, а також модернізовану систему їх виплати 
(монетизація на рівні підприємств ТКЕ) можна сміливо очікувати перебоїв із фінансування субсидій вже 
після закінчення першого півріччя 2018 року. 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 

В опублікованому у листопаді 2017 року другому спільному звіті Служби зовнішньої дії Європейської 
Комісії щодо виконання Україною у 2017 році зобов’язань, взятих у рамках виконання Угоди про 
асоціацію, динаміка реформ у сфері довкілля охарактеризована як позитивна. 

 

У листопаді уряд прийняв два надзвичайно важливих документи – Стратегію управління відходами 
та Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. 

 

У сфері горизонтального екологічного законодавства не було жодних радісних новин - депутати 
провалили голосування у другому читанні проекту Закону “Про стратегічну екологічну оцінку”, який 
в результаті був відправлений на друге повторне читання, а оприлюднені у жовтні 2017 року перші 
три проекти нормативно-правових актів, необхідних для початку реалізації Закону про оцінку 
впливу на довкілля, ще не були прийняті.  

 

Наприкінці року в парламенті було схвалено та зареєстровано декілька важливих законопроектів, 
які сприятимуть виконанню вимог Директиви 2009/29/ЄС та цілей Національного плану дій з 
відновлюваної енергетики на період до 2020 року. Зокрема, було зареєстровано законопроект «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідкого 
палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу, 
призначеного для використання в галузі транспорту»79. Окрім того, депутати схвалили законопроект 
про приєднання до Міжнародного агентства IRENA, що дозволить Україні отримувати дешеві 
кредити на реалізацію «зелених» проектів. 

 

Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє 

середовище (кодифікація) (Стаття 363 Угоди про асоціацію) 

Оприлюднені в жовтні 2017 року три проекти постанов80, необхідних для практичної реалізації Закону 

“Про оцінку впливу на довкілля”, а саме проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку передачі 

документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля»; проект Постанови КМУ «Про затвердження Критеріїв визначення планованої 

діяльності, її розширення та зміна, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»; проект Постанови КМУ  

«Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля», 

пройшли громадське обговорення, але ще не були прийняті Урядом.  

Тим не менше, Мінприроди готується до практичної реалізації Закону “Про оцінку впливу на довкілля”, 

який теоретично має запрацювати 18 грудня цього року. 21 листопада 2017 року Мінприроди провело 

нараду з заступниками голів обласних державних адміністрацій та представниками управлінь екології, 

присвяченій практичному впровадженню ОВД. Місцеві органи влади потребують роз’яснень щодо їх 

додаткових повноважень та функцій, які вони отримають з початком практичної реалізації Закону “Про 

оцінку впливу на довкілля”. Під час наради, Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, 

серед іншого, зазначив  « … кожна облдержадміністрація отримає нові повноваження та  зобов’язання. 

Обов’язок здійснювати оцінку впливу на довкілля покладатиметься  на підрозділи з питань екології та 

природних ресурсів, які після адміністративної реформи підпорядковуються ОДА.  Саме тому важливо 

сьогодні обговорити спільний план дій і почати практичне, ефективне впровадження Закону. І 
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успішність цього процесу в першу чергу залежить від ефективних кроків представників місцевих 

органів влади».81 

 

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

(Стаття 363 УА) 

7 листопада 2017 року у Верховній Раді на голосування у другому читанні було винесено проект Закону 

“Про стратегічну екологічну оцінку”. Проте законопроект не отримав достатньої підтримки і був 

відправлений депутатами на повторне друге читання.82 

Попри таку невдачу законопроекту в парламенті, в середині листопада в Києві відбувся семінар для 30 

фахівців у сфері довкілля із України, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану і Молдови 

щодо впровадження та використання інструменту СЕО.83 

 

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

Директиви №90/313/ЄЕС (стаття 363 УА) 

Хоча в плані апроксимації даної директиви не було зроблено жодних кроків, тим не менше, 

Мінприроди приділяє багато уваги наданню доступу до екологічної інформації. BRDO вдруге 

презентувало  аналітичне дослідження «Відкритість Уряду». Дослідження проводилось на предмет 

висвітлення публічних даних на офіційний сайтах міністерств та відомств. Ключовий фокус -  як 

українські міністерства виконують вимоги до відкритості та доступності інформації про свою діяльність.  

У цілому Уряд покращив свою відкритість на 19%. Мінприроди отримало 71  бал із 77 можливих, ставши 

лідером відкритості Уряду серед міністерств.84   

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

(стаття 363 УА) 

8 листопада 2017 р. Уряд своїм розпорядженням схвалив Національний план скорочення викидів від 

великих спалювальних установок (НПСВ)85 та визначив Міністерство енергетики координатором його 

виконання. До 1 грудня 2017 р. Міненерго має подати до КМУ проект плану заходів з впровадження 

НПСВ на 2018 рік. Попереднім своїм рішенням у вересні 2017 р. КМУ зобов’язав Мінприроди внести 

зміни до технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із таких установок 

протягом 3 місяців після затвердження НПСВ. 

НПСВ прийнятий на виконання зобов’язань України в рамках Договору про приєднання до 

Енергетичного Співтовариства (директиви ЄС 2001/80/ЄС) та має на меті поступове скорочення викидів 

діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу від великих спалювальних установок (номінальною тепловою 

потужністю 50 МВт і більше) до 31 грудня 2033 року. НПСВ представляє наміри України, як члена 

Енергетичного Співтовариства, суттєво скоротити викиди від існуючих великих спалювальних 

установок. Таких установок наразі в Україні функціонує 223, 90 з яких включені до НПСВ для скорочення 

викидів, 135 мають бути виведені з експлуатації і лише 3 вже відповідатимуть вимогам щодо викидів з 
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січня 2018 року. План передбачає щорічне подання на розгляд Секретаріату Енергетичного 

Співтовариства звітів про виконання Національного плану скорочення викидів (забезпечує 

Міненерговугілля). 

 

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 (стаття 363 УА) 

8 листопада 2017 року Міненерго на своїй веб-сторінці86 повідомило про те, що “з 01.01.2018 для всіх 

без виключення підприємств, установ і організацій набере чинності норма абзацу третього пункту 15 

вказаного вище Технічного регламенту [Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, 

дизельного, суднових та котельних палив] щодо заборони на території України виробництва і введення в 

обіг котельних палив (мазутів) із вмістом сірки більше ніж 1 відсоток масовий». Наразі відповідне 

положення щодо вмісту сірки в мазуті не застосовується через рішення, прийняте в грудні минулого 

року, що встановило відтермінування на 1 рік. Проте, таке повідомлення швидше виглядає як 

підготовка Міненерго до зустрічі Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства, що відбудеться                          

14 грудня і буде, серед іншого, розглядати питання недотримання Україною зобов’язань 

імплементуати Директиву 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива. 

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) 

Україна приєдналася до Міжнародного агентства IRENA. Ще на початку листопада стало відомо, що 

Комітет Ради рекомендував Парламенту прийняти законопроект «Про приєднання України до Статуту 

Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA»(№016487). На початку грудня депутати 

проголосували за відповідний законопроект (254 голоси «за»)88. 

Приєднання до IRENA матиме багато позитивних наслідків для галузі «зеленої» енергетики України. З 

основних можна відзначити те, що Україна зможе подавати заявки до Абудабійського фонду розвитку 

щодо отримання пільгових кредитів на реалізацію «зелених» проектів під 1-2% строком до 20 років; 

дізнаватися про світові інновації у відновлюваній енергетиці; співпрацювати з розвинутими державами 

у цій сфері; отримувати рекомендації IRENA щодо покращення законодавства у сфері відновлюваної 

енергетики. Все це сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань щодо досягнення у 2020 році 11% 

частки енергії з відновлюваних джерел в енергетичному балансі.  

Наприкінці місяця у Верховній Раді також було зареєстровано розроблений спільно з 

Держенергоефективності законопроект №7348 щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива з 

біомаси, зокрема, біоетанолу та біодизелю. 

Прийняття цього проекту закону сприятиме: 

- створенню гарантованого ринку виробництва та використання рідких біологічних видів палива 

в Україні; 

- збільшенню інвестицій в цей сектор; 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 

- будівництву нових заводів з виробництва біоетанолу та біодизелю; 

- завантаженню спиртових заводів та виробничого потенціалу суміжних сфер; 

- збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів; 

- створенню додаткових робочих місць. 

Паралельно з цим, Міністерство закордонних справ Фінляндії89 і Північна екологічна фінансова 

корпорація NEFCO90 підписали Угоду про створення фонду для фінансової підтримки проектів з 

відновлюваної енергетики в Україні. Обсяг фонду становитиме 6 млн євро. Фінсько-український 

цільовий фонд передбачає надання технічної допомоги та  виділення грантових коштів для реалізації 

проектів у галузі відновлюваної енергетики в Україні. Основним координатором роботи фонду з боку 

України стане Держенергоефективності. Фінансування проектів здійснюватиметься через NEFCO. 

Окрім того, в листопаді в рамках IX Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму "Відновлювана 

енергетика та енергоефективна модернізація промисловості" відбулося підписання Меморандуму про 

взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів 

палива між Держенергоефективності та Фондом з енергоефективності Республіки Молдова91. За 

словами Сергія Савчука, положення Меморандуму передбачають пошук грантів Європейського Союзу 

і спільне подання заявок України та Молдови для отримання можливостей фінансування 

енергоефективних проектів.  

Варто зазначити, що цього місяця брати Андрій та Роман Зінченки, які заснували український інкубатор 

Greencubator, і активно займаються розвитком ком'юніті, ініціатив і підприємництва в сфері «зеленої» 

енергетики та стійкого розвитку, отримали найпрестижнішу у світі премію за розвиток відновлюваної 

енергетики – Stanford Bright Award 201792. Ця премія щорічна і нагороджує людей, які зробили значний 

внесок у глобальне збереження довкілля.  

Україна також продовжує примножувати потужності з ВДЕ. У Херсонській області ввели в експлуатацію 

12 вітрогенераторів на станції "Новотроїцька" потужністю 43,2 МВт93. За словами  Прем'єр-міністра 

України В. Гройсмана, після завершення будівництва ця електростанція увійде до трійки 

найпотужніших в Україні. 

Водночас, листопад відзначається і поганими новинами. Зокрема, засідання Національної комісії, що 

здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не відбуваються вже 

півмісяця через недостатню кількість членів комісії для прийняття рішень. Ймовірно комісія відновить 

свою роботу аж навесні 2018 року. Це призводить до того, що 33 компанії, а це 134 МВт відновлюваних 

потужностей, не можуть отримати «зелений» тариф. Як наслідок, побудовані вже об’єкти лише за три 

місяці втратять близько 4,3 млн євро94.
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Протягом звітного періоду наміри Уряду щодо «вчасного виконання завдань і швидкого ухвалення 
рішень органів Асоціації» було поставлено під сумнів, оскільки так і не був оприлюдненим немов би 
затверджений на засіданні Кабінету Міністрів 25 жовтня 2017 року95 План заходів із виконання Угоди 
про асоціацію, що містив «понад 2000 конкретних завдань» і «понад 5000 заходів з їх реалізації». За 
неофіційною інформацією, доопрацювання цього документа не завершене, що не дозволяє 
проаналізувати оновлений перелік зобов’язань України в нафтовій сфері. 
 
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки 

мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів (ст. 338 Угоди про асоціацію) 

У датованому 1 вересня 2017 року звіті Секретаріату Енергетичного Співтовариства зазначено, що в 

Україні відсутній прогрес у створенні нафтових резервів, і жодне з пріоритетних завдань не виконано, 

будучи відкладеним на невизначений термін96. 

Керуючись цим і розробленим Держрезервом оновленим планом імплементації Директиви 

2009/119/ЄС97, підготовленим на заміну чинному98, Кабмін переніс терміни: 

– обрання моделі мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів – із грудня 2015 на грудень 2017 року 

(відповідальні – Міненерговугілля і Держстат); 

– підготовку законопроекту «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів» – із грудня 2016 на 

грудень 2017 року (відповідальні – Держрезерв, Мінекономрозвитку і Мінфін); 

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

законом «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів»99. 

Проте, в листі від 15 листопада 2017 року № 100-29/03-12405 Антимонопольного комітету України, 

який мав до кінця 2017 року «створити законодавчі умови для формування стратегічного запасу нафти 

та нафтопродуктів»100, ідеться про скасування цього доручення і коригування наведених вище термінів 

постановою Уряду під назвою «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-

членами, з іншої сторони». Попри це, за станом на 5 грудня 2017 року текст такого документа не 

оприлюднений. 

 

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

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

2003/30/ЄС 

5 жовтня 2017 року у Верховній Раді під номером 7177 зареєстрований законопроект101, розробники 

якого, зокрема, пропонують звільнити до 2025 року: 

–  від оподаткування операції з ввезення, продажу й купівлі електричних транспортних засобів і 

зарядних станцій до них;  

–  від ліцензування продаж електричної енергії, що використовується в мережах зарядних станцій; 

–  від оподаткування служби таксі, що використовуватимуть електричні транспортні засоби; 

–  від збору до Пенсійного фонду першу реєстрацію електричного транспортного засобу. 

На думку авторів документа, його реалізація до 2025 року «зменшить на 10 % споживання 

нафтопродуктів і на 10 % обсяги викидів в атмосферу від авто», що також «призведе до економії більше 

12 млрд грн (у цінах 2017 року), які залишаться в Україні. На цю ж суму автоматично збільшиться 
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зростання ВВП країни»102. На жаль, оскільки обґрунтування поданого законопроекту містить численні 

помилки, його внесення до порядку денного є малоймовірним.  

30 листопада 2017 року на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та 

ядерної безпеки передано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості 

рідкого палива з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту» 

(реєстраційний номер 7348103). Ним, зокрема, передбачається запровадження адміністративної 

відповідальності для суб’єктів господарювання, що виробляють та/чи імпортують для продажу на 

митній території України моторні палива із вмістом біокомпонентів: 

– в автомобільному бензині – менше 3,4 % (енергетичних), тобто 5 % (об’ємних), у загальному річному 

обсязі продажу – із 1 січня 2019 року, і менше 4,8 % (енергетичних), тобто 7 % (об’ємних), – із 1 січня 

2020 року; 

– у дизельному паливі – менше 2,7 % (енергетичних), тобто 3 % (об’ємних), – із 1 січня 2019 року. 

При цьому організацію та адміністрування обліку, а також контроль вмісту біокомпонентів у 

моторному паливі та їх відповідність критеріям сталості має здійснювати центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива (тобто Держенергоефективності, який не має для цього ані досвіду, ані спеціалістів, ані 

обладнання, ані фінансових ресурсів). 

Хоча зазначений документ поданий низкою народних депутатів, його основні положення збігаються з 

наведеними в розробленому Держенергоефективності й раніше відхиленому Міненерговугілля, 

Мінекономрозвитку та Державною регуляторною службою законопроекті «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів 

палива»104 (ціль І, завдання 187105). У зв’язку з цим складається враження, що, не одержавши підтримки 

в жодному із заінтересованих органів виконавчої влади, справжні автори документа намагаються 

ухвалити його в обхід процедури, визначеної Регламентом Кабінету Міністрів. 

При цьому вимога забезпечити із 1 січня 2019 року частку в 3,4 % (енергетичних), тобто 5 % (об’ємних), 

біокомпонентів у загальному річному обсязі продажу автомобільного бензину є непотрібною, оскільки 

ця норма передбачена чинними в Україні стандартами з 2008 року. Що ж до вимоги з 1 січня 2020 року 

збільшити вміст біоетанолу й біодизелю в нафтопродуктах до, щонайменше, 4,8 % (енергетичних), то 

виконати її неможливо, оскільки всі виробники країн походження моторного палива, яке продають в 

Україні, не додають до нього понад 3,4 % (енергетичних) біокомпонентів, оскільки це не передбачено 

стандартами106. 

У Держенергоефективності стверджують, що запровадження адміністративної відповідальності за 

відсутність біоетанолу й біодизелю в нафтопродуктах, що реалізуються в Україні,  спрямоване на 

імплементацію Директиви 2009/28/ЄС. Проте всі держави-члени ЄС гарантують збереження постачань 

традиційних нафтопродуктів для неадаптованих транспортних засобів (пункт 30 преамбули107). При 

цьому примусове, під страхом покарання, застосування біоетанолу й біодизелю в нафтопродуктах 

дискримінує не лише 60 % українських автомобілістів, транспортні засоби яких не адаптовані до 

використання сумішевого палива із вмістом біокомпонентів понад 3,4 % (енергетичних), але й 
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62667&pf35401=435861
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62987
http://kompek.rada.gov.ua/news/Povidomlennja/73236.html
https://www.greenergy.com/uploads/i7wClkitAMVX_Petrol%20Sales%20specification%20sheet.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0030&from=EN


Нафта 

учасників ринку, оскільки такі вимоги суперечать статті 18-3 Господарського кодексу України, яка 

забороняє органам 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 обмежують виробництво певних товарів, а 

також права підприємців на їхнє придбання й реалізацію. До того ж, «навіть за максимального рівня 

блендування, визначеного в законопроекті, досягнення обов’язкової цілі – 10 % від споживання енергії 

на транспорті є неможливим»108. 

 

Директива 94/22/ЄС про умови надання й використання дозволів на розвідування, розроблення та 

виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)  

23 листопада 2017 року віце-прем’єр-міністр В. Кістіон повідомив109, що до кінця року Уряд планує 

підтримати законодавчі ініціативи щодо: 

–  удосконалення процедури надання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт, робіт 

із будівництва, технічного обслуговування, об’єктів трубопровідного транспорту та спрощення 

інших дозвільних процедур у видобувній галузі (реєстраційний номер 3096-д)110; 

–  зниження до 2 % ставки рентної плати за користування надрами для видобування нафти й газового 

конденсату в умовах дії угоди про розподіл продукції (реєстраційний номер 3027) 111. 

Проте, якщо перший документ уже внесено до порядку денного Верховної Ради112 і заплановано 

розглянути в другій декаді грудня 2017 року, то щодо можливості швидкого ухвалення другого є певні 

сумніви. По-перше, висновок Мінприроди щодо згаданого законопроекту було розглянуто Урядом ще 

22 грудня 2015 року113. І з того часу органи виконавчої влади не вжили жодних заходів, спрямованих 

на прискорення його розгляду в парламенті. По-друге, запропоноване в цьому документі змінення 

Податкового кодексу не внесено в законопроект114, що має забезпечити виконання Державного 

бюджету України на 2018 рік115. 

Прийнято також рішення про ухвалення до кінця грудня оновлених: 

–  Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами116; 

–  Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування117; 

–  Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією118; 

–  Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що 

надаються у користування119. 

Того ж дня очільник Мінприроди О. Семерак заявив, що «більшість нормативно-правових актів, які 

донедавна регулювали сферу надрокористування, є застарілими та не відповідають потребам 

національної економіки»120. «Перший пакет змін до законодавства» міністерство планує винести на 

розгляд Уряду після погодження з центральними органами виконавчої влади. 

На жаль, майже всі підготовлені Держгеонадрами у вересні-жовтні 2017 року проекти нормативно-

правових актів, додані (згідно з рішенням Робочої групи з питань реформування відносин у сфері 

                                                             
108 http://www.reee.org.ua/assets/2016/05/Presentation-for-WG1.pdf  
109 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250448206 
110 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61900  
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надрокористування121) до Плану діяльності Мінприроди з підготовки проектів регуляторних актів на 

2017 рік (термін виконання – четвертий квартал 2017 року) 3122 і 11123 листопада 2017 року, були 

відхилені Державною регуляторною службою України через недотримання розробником ключових 

принципів регуляторної політики. 

Зокрема, 10 листопада 2017 року рішенням № 501124 спрямовано на доопрацювання підготовлений 

Держгеонадрами проект змін до статей 26, 43 і 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»125. Цей документ126 пропонував: 

–  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. 

Того ж дня Державна регуляторна служба своїми рішеннями № 502127 і 503128 спрямувала на 

доопрацювання розроблені Держгеонадрами проекти постанов: 

–  «Про реалізацію пілотного проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу 

спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів»129, що мав забезпечити 

«принципово новий рівень якості обслуговування потенційних надрокористувачів»130. Зазначалося, 

що «система електронних торгів працюватиме в режимі реального часу для необмеженого кола 

осіб. Крім того, буде здійснюватися збір, візуалізація та зберігання інформації про об’єкти торгів, 

проводитиметься авторизація учасників торгів, а також надання, зіставлення і прийняття їх цінових 

пропозицій»131; 

–  «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин 

родовища або ділянки надр, що надаються у користування», що мав на меті приведення пунктів 4 і 

6 Методики132 у відповідність до UNFC 2009 (ціль І, завдання 203133). Документом запропоновано134: 

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. 
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23 листопада 2017 року з тих же причин відхилено й проект постанови «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» (від 30 травня 2011 року № 594 і № 615)135 (рішення № 510136). 

Зазначений документ, що доповнював проект постанови137, мав усунути невідповідності в Порядку 

надання спеціальних дозволів на користування надрами та Порядку проведення аукціонів з продажу 

спеціальних дозволів на користування надрами, виходячи з практики їхнього застосування, зокрема: 

–  виключити програму робіт на ділянках надр із пакета аукціонної документації, що подається разом 

із заявою для виставлення дозволу на користування ділянкою надр на аукціон; 

– подавати заяву разом із документами, необхідними для одержання спеціальних дозволів на 

користування надрами, також і в електронній формі; 

– виключити норму, що забороняє надання дозволу без проведення аукціону особі, що не виконує 

програми робіт на ділянках надр, на користування якими їй вже надано дозвіл, або щодо якої 

виявлені порушення правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовані в актах 

перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до 

моменту їх усунення; 

–  вилучити норми про обов’язкове скріплення печаткою заяв та інших документів, що подають 

суб’єкти господарювання для надання спеціальних дозволів на користування надрами. 

Того ж дня Державна регуляторна служба своїм рішенням № 532138 повторно відхилила підготовлений 

Держгеонадрами проект наказу Мінприроди «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та 

порядок подання в Державну комісію України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-

економічної оцінки родовищ нафти і газу»139. Оновлена Інструкція140 мала визначити: 

–  склад і зміст матеріалів з детальної геолого-економічної оцінки (ГЕО-1) розвіданих родовищ 

(покладів) вуглеводнів і порядок подання їх на експертизу й оцінку ДКЗ відповідно до ст. 45 Кодексу 

України про надра; 

–  вимоги до складу матеріалів попередньої (ГЕО-2) і початкової (ГЕО-3) геолого-економічних оцінок 

об’єктів геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, які подаються на експертизу та апробацію ДКЗ 

за рішенням надрокористувачів, а також рекомендації до складу матеріалів із пошуків і розвідки 

родовищ вуглеводнів, що подаються на розгляд ДКЗ для надання методичної допомоги виконавцям 

робіт. 

За станом на 5 грудня 2017 року неопрацьованим Державною регуляторною службою залишався лише 

один проект постанови, підготовлений Держгеонадрами – «Про внесення зміни до Класифікації запасів 

і ресурсів корисних копалин державного фонду надр», що має на меті забезпечити можливість 

застосування надрокористувачами положень Рамкової класифікації викопних енергетичних та 

мінеральних ресурсів Організації Об’єднаних Націй 2009 року (UNFC 2009). Класифікацію141 

запропоновано доповнити пунктом 28, що передбачає можливість використання для потреб 

користувача надр за його заявою міжнародних стандартів UNFC 2009, CRIRSCO, PRMS тощо142. Однак, 

враховуючи недостатньо належну якість підготовки Держгеонадрами інших документів, можна 

припустити, що Державна регуляторна служба спрямує на доопрацювання й цей проект. 
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141 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/432-97-%D0%BF  
142 http://www.geo.gov.ua/sites/default/files/imce/proekt_pkmu_pro_zminy_do_pkmu_no432_okk.doc  
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Нафта 

Суттєво не змінилася й ситуація навколо підготовки Кодексу про надра, нова редакція якого мала бути 

ухвалена ще в 2016 році143. Відомо, що розробленням змін займається робоча група при 

Мінприроди144. Проте, за інформацією Кабінету Міністрів, за станом на 20 листопада 2017 року проект 

Кодексу досі «опрацьовується заінтересованими органами»145, хоча його подання до Верховної Ради 

заплановано на четвертий квартал 2017 року (ціль І, завдання 202146).  

Невідомим є стан підготовки проекту постанови Уряду про внесення змін до Методики визначення 

початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами147 (ціль І, 

завдання 204148), 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). 

11 жовтня 2017 року з Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності149 вилучено150 пункт 

65, що стосувався запровадження спрощеного порядку використання земельної ділянки під час 

геологічної розвідки і мав бути реалізованим у першому кварталі 2017 року шляхом розроблення 

Мінагрополітики та внесення Урядом на розгляд Верховної Ради законопроекту «Про внесення змін до 

Земельного кодексу та Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень». Можна припустити, що підготовку відповідних змін, як і проекту акта Кабінету Міністрів 

щодо внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів151 у частині скасування 

гірничого відводу для нафтогазовидобувної галузі (термін виконання – перший квартал 2017 року152), 

Уряд вважає таким, що не потребуватиме додаткової уваги, оскільки вирішення зазначених питань 

передбачено законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» (реєстраційний номер 3096-д)153. Цей документ уже 

внесено до порядку денного Верховної Ради154 і заплановано розглянути в другій декаді грудня 2017 

року. 

 

Стаття 279 Угоди про асоціацію в частині забезпечення рівності доступу та здійснення діяльності з 

розвідки, видобутку та виробництва вуглеводнів 

В Україні поступово впроваджуються оновлені принципи сплати фінансових внесків суб’єктами, яким 

надано дозвіл на розвідку, видобуток й виробництво вуглеводнів. 20 листопада 2017 року в рамках цієї 

роботи зареєстрований законопроект155, автори якого, зокрема, пропонують: 

–  оподатковувати ставкою рентної плати в розмірі 2 % вартості понадбазових обсягів вуглеводнів їх 

додаткові обсяги, видобуті завдяки реалізації інвестиційних проектів із родовищ, визначених 

Кабінетом Міністрів як такі, що мають важковидобувні й виснажені запаси; 

–  взяти за базові обсяги вуглеводнів, що видобуваються на зазначених родовищах із використанням 

існуючих потужностей, техніки та технологій. 

7 листопада 2017 року Міжвідомчою комісією з організації укладення та виконання Угод про розподіл 

продукції схвалені проекти постанов Уряду: 

                                                             
143 http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf  
144 https://menr.gov.ua/content/sklad-robochoi-grupi.html  
145 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/  
146 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
147 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF 
148 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
149 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615-2016-%D1%80/paran13#n13  
150 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/724-2017-%D1%80  
151 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/59-95-%D0%BF  
152 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146  
153 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61900  
154 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2149-viii  
155 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62938 
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Нафта 

–  «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у 

межах ділянки Варвинська»; 

–  «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у 

межах ділянки Берестянська, Смілянська, Романівська, Шубінська та Новостепанівська».  

Умови проведення конкурсів ураховують, зокрема, вимоги розкриття кінцевого бенефіціара й 

дотримання суб’єктами господарювання інвестиційних зобов’язань156. 

 

Стаття 280 Угоди про асоціацію в частині забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи 

дослідження або видобування вуглеводнів 

Мінприроди продовжує зволікати із внесенням змін до Положення про порядок розпорядження 

геологічною інформацією157 (ціль І, завдання 206158), що мають, зокрема, запровадити спрощений 

цифровий доступ до вторинної геологічної інформації в реальному часі (термін виконання завдання – 

перший квартал 2017 року159). Хоча 28 вересня 2017 року на сайті Держгеонадр був оприлюднений 

проект відповідної постанови Уряду160, 14 жовтня очільник Мінприроди О. Семерак відзначив, що «ми 

вирішили не вносити змін до застарілого Положення про геологічну інформацію, а створити натомість 

якісно новий документ»161. На виконання цього рішення, 9 листопада 2017 року на погодження до 

Державної регуляторної служби надійшов проект нового Положення про порядок розпорядження 

геологічною інформацією162. 

На думку розробників, ухвалення підготовленого документа дозволить: 

– увести прозорий порядок реалізації геологічної інформації, створеної на власні кошти 

надрокористувача; 

– запровадити чітку та зрозумілу процедуру купівлі геологічної інформації, що перебуває в державній 

власності; 

– створити Єдиний реєстр геологічної інформації. 

Проектом положення163 передбачено: 

– запровадження чіткої та прозорої процедури придбання геологічної інформації, яка 

забезпечуватиме доступ до неї усім заінтересованим особам на рівних умовах;  

– заміну повідомленням процедури погодження в Держгеонадрах реалізації геологічної інформації, 

створеної (придбаної) на власні кошти юридичних і фізичних осіб; 

– установлення виключних підстав для відмови в реалізації геологічної інформації;  

 забезпечення можливості ознайомлювати третіх осіб із геологічною інформацією, переданою 

надрокористувачу за договором купівлі-продажу права на користування нею, для виконання цими 

особами частини робіт та/чи надання послуг. 

 
 

  

                                                             
156 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245252287&cat_id=35109 
157 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/423-95-%D0%BF 
158 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
159 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146  
160 http://www.geo.gov.ua/sites/default/files/imce/postanova_423.doc  
161 https://menr.gov.ua/news/31745.html  
162 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/12529_08_11_17.pdf  
163 https://menr.gov.ua/news/31835.html  
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Бізнес-клімат 

Запущено процес ротації членів НКРЕКП: завершено формування складу Конкурсної комісії, яка 
встигла провести два засідання. Члени комісії узгодили організаційні питання та розпочали 
напрацювання Регламенту Конкурсної комісії та Порядку проведення відкритого конкурсу з добору 
кандидатів на посади членів НКРЕКП. Очікується, що конкурс буде оголошено в грудні, відтак 
призначення нових членів Регулятора буде не пізніше середини квітня. 
 
З 27 листопада у складі НКРЕКП офіційно залишилось три члени, чого не достатньо для прийняття 
будь-яких рішень. Неофіційно, регулятор залишився без кворуму раніше - 13 листопада, коли один 
із членів пішов на лікарняний та не брав участі на засіданнях. Це унеможливило своєчасне прийняття 
ряду важливих рішень стосовно роботи енергосектору на наступний рік та на період відсутності 
кворуму.  
 
Ситуацію, що склалась, депутати пропонують вирішити, надавши Президенту повноваження 
призначати членів НКРЕКП без проведення конкурсу, але не більше ніж на 6 місяців. Відповідний 
законопроект №7342 зареєстровано у ВРУ. Варто зазначити, що проект документу не містить ніяких 
запобіжних заходів стосовно прав та повноважень цих тимчасових членів, що містить ризик 
політичного впливу. 
 
Вдруге за 2017 рік успішну роботу системи публічних закупівель ProZorro депутати намагаються 
нівелювати законодавчими змінами. Цього разу під патріотичною назвою "Купуй українське, плати 
українцям" пропонується запровадити так звану оцінку місцевої складової. Відтак, компанії, у яких 
питома вага місцевої складової більше 20%, матимуть перевагу над іншими. Зокрема, якщо 
пропозиція української компанії дорожча, замовник все одно буде змушений надати їй перевагу. 
Це не тільки суперечить Угоді про Асоціацію в частині недискримінаційного підходу до всіх 
компаній, а й створює нові корупційні ризики, оскільки постачальнику потрібно надати не менше 23 
різних довідок для підтвердження свого українського походження. 
 
Одночасно депутати підтримали в першому читанні і інший законопроект, що стосується ProZorro - 
про здійснення моніторингу закупівель. Нововведеннями розширено повноваження аудиторської 
служби, що важливо для забезпечення оперативного реагування на порушення як зі сторони 
замовників, так і постачальників. Якщо зміни вступлять в дію, це сприятиме покращенню рівня 
конкуренції у сфері публічних закупівель. 
 
На фоні цього, протягом місяця все ж відбулось кілька позитивних змін, що сприяють покращенню 
бізнес-клімату в цілому. Наприклад, приєднання до Конвенції про пан-євро-середземноморські 
преференційні правила походження сприятиме спрощенню умов торгівлі та збільшенню 
використання експортного потенціалу. З 1 лютого 2018 року стане обов’язковим використання 
підприємствами і держорганами інформаційної системи «Єдине вікно». Таке рішення, крім 
автоматичного обміну інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, та про 
результати його державного контролю, запроваджує і скорочення часу на розмитнення. Також 
Президент Петро Порошенко підписав Закон про електронні довірчі послуги, що забезпечить 
активний розвиток транскордонного співробітництва та інтеграцію України у світовий електронний 
інформаційний простір, а Мінекономрозвитку запустило портал, де малі та середні підприємства 
матимуть змогу отримати інформацію про додаткове фінансування на розвиток та вихід на 
європейські ринки. 
 

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

регулюючий орган) 

17 листопада Президент України своїм Указом №371\2017 Про визначення осіб до складу Конкурсної 

комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг призначив за своєю квотою двох останніх членів 



Бізнес-клімат 

Конкурсної комісії - Василя Григоровича Котка, президента Всеукраїнської громадської організації 

"Енергетична асоціація України" та Семена Ізрайлевича Поташника, президента Всеукраїнської 

громадської організації "Асоціація "Укргідроенерго"164. Це відбулося за 10 днів до настання терміну 

чергової ротації НКРЕКП. Таким чином Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП 

повністю сформована і розпочала свою роботу. Вже 24 листопада відбулося перше організаційне 

засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП, на якому було обрано 

головою Комісії В.Котка і секретарем С.Голікову, а 30 листопада Комісія провела друге засідання, на 

якому розглянула і прийняла за основу Регламент роботи та обговорила основні розділи Умов та 

правил проведення конкурсу. Зважаючи на обставини пов’язані з відсутністю кворуму в НКРЕКП і з 

метою економії часу, члени комісії погодили, що проекти документів публікуватимуться лише для 

інформування, а не для обговорення та/або коментування іншими зацікавленими сторонами, 

наприклад, громадськістю або представниками бізнесу. Комісія надіслала  звернення до 

Представництва ЄС в Україні, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Світового банку, 

Європейського банку реконструкції и розвитку та USAID щодо присутності їх представників на 

засіданнях Конкурсної комісії НКРЕКП, а також надання пропозицій і висновків до документів, які 

будуть розглядатися Конкурсною комісією.  

Працює офіційний сайт Конкурсної комісії (окремий розділ “Конкурсна комісія з добору кандидатів на 

посади членів НКРЕКП”165, де публікуються оголошення про засідання Конкурсної комісії, порядки 

денні, посилання на онлайн-трансляцію та відеозаписи попередніх засідань, протоколи засідань, 

проекти та затверджені документи, інформація про всіх членів Конкурсної комісії та всіх кандидатів, 

що подали документи, а також результати розгляду їхніх кандидатур та інша інформація), йде пряма 

трансляція її засідань через канали ВРУ та Президента України.166 Також, вся інформація та матеріали 

оприлюднюються на веб-порталі Президента України в розділі “Оголошення”167. Організаційну роботу 

Конкурсної комісії, згідно з Законом “Про НКРЕКП”, забезпечив Секретаріат Комітету ВРУ з питань ПЕК, 

ядерної політики та ядерної безпеки.  

Перехідними положеннями Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” передбачена ротація усіх членів діючої 

НКРЕКП. До 27 листопада комісія ще мала необхідний кворум для прийняття рішень в 4 особи, але вже 

з 14 листопада Регулятор практично не міг проводити слухання, бо один з членів (Борис Циганенко) 

знаходився на лікарняному. 27 листопада Президент України указом № 390\2017 звільнив Б.Циганенка 

з посади члена НКРЕКП і в комісії залишилося лише 3 члена, що менше, ніж визначений законом 

кворум. 168 Поки Конкурсна комісія не проведе конкурс і не обере нових членів НКРЕКП, комісія  

залишається недієздатною. Фактично, робота НКРЕКП зупинилась починаючи з 13 листопада з моменту 

виходу на лікарняний четвертого члена Бориса Циганенка. Ця колізія виникла в результаті суттєвого 

запізнення із затвердженням складу конкурсної комісії, що мала обирати нових членів НКРЕКП. Відтак, 

як повідомлено на останньому засіданні НКРЕКП 24 листопада169, Комісія не змогла затвердити 154 

документи, серед яких такі, що визначають роботу енергосектору на наступний рік та протягом 

відсутності кворуму в складі регулятора. Зокрема,  

• не затверджено тарифи водопостачання та водовідведення для 52 компаній; 
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• не затверджено тарифи на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії для 

46 компаній;  

• не затверджено тарифи на виробництво (для АЕС, ГЕС/ГАЕС, 34 станцій ВДЕ), передачу 

магістральними (Укренерго) та розподільчими мережами електроенергії, оптово-ринкову ціну 

(Енергоринок) та тариф на постачання е/е за регульованим тарифом (34 обленерго) - всього 65 

компаній; 

• не затверджено інвестиційні програми для 83 компаній, серед яких Енергоатом, 

Укргідроенерго, Укренерго, більшість облгазів та обленерго. 

З метою відновити правомочність регулятора, у листопаді народні депутати О.Рябчин (Батьківщина) та 

В.Войцицька (Самопоміч) зареєстрували законопроект №7342170, покликаний надати Президенту 

додаткові повноваження, щоб поза конкурсом тимчасово призначити відповідним указом 

комісіонерів, яких бракує для кворуму, поки не відберуть членів Регулятора на конкурсній основі. 

Проектом закону не уточнюється,  чи мають бути це виключно нові члени або можуть бути і зі старого 

складу. Автори законопроекту вважають, що саме Президент повинен взяти на себе відповідальність 

за ситуацію з неспроможністю НКРЕКП приймати рішення і призначити тимчасових комісіонерів на 

зимовий період до проведення конкурсу. Пропонованим законопроектом передбачено, що як тільки 

конкурсна комісія визначиться з кандидатурами нових постійних членів НКРЕКП, "тимчасові" 

комісіонери втратять свої повноваження. У цьому підході вбачаються значні ризики, адже зміна 

процедури призначення членів нового органу може загрожувати стандартам незалежності, 

професійності та неупередженості членів Комісії, які можуть бути призначені всупереч чинній наразі 

процедурі. 

Намагається вжити заходів для розблокування роботи НКРЕКП і голова комісії Д.Вовк: з цього приводу 

він звернувся до прем’єр-міністра з листом171, в якому просить сприяти внесенню змін до закону про 

регулятора, з метою відновити кворум. Водночас, стало відомо172, що Секретаріат Енергетичного 

Співтовариства продовжує працювати над аналізом діяльності НКРЕКП і планує завершити незалежний 

аудит українського регулятора енергетики вже до кінця року. 

Статті 148-156 про державні закупівлі (положення Директиви 2014/25/ЄС) 

9 листопада 2017 року було прийнято у першому читанні проект Закону №4738-д про внесення змін до 

Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу 

закупівель173. Необхідність прийняття законопроекту викликана наступними чинниками: 

- неузгодженість законів щодо здійснення моніторингу закупівлі, що унеможливлює якісно 

здійснювати моніторинг закупівлі; 

- наявність системного характеру порушень при здійсненні закупівель на всіх етапах, виявлених 

органами Держаудитслужби та Рахунковою палатою; 

- відсутність на законодавчому рівні ефективних механізмів здійснення моніторингу закупівлі. 
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Законопроект спрямований на попередження втрат публічних коштів шляхом здійснення органами 

державного фінансового контролю ефективного моніторингу закупівлі з метою попередження 

порушень та дотримання замовниками законодавства.  

14 листопада Верховна Рада включила до порядку денного законопроект №7206 під назвою "Купуй 

українське, плати українцям"174. Пропонується впровадити поняття «приведена ціна», яка враховує 

місцеву складову та розраховується на основі різних змінних. Для підтвердження, що постачальник 

вітчизняний, а не закордонний, він матиме зібрати не менше 23 довідок. За умови підтвердження, що 

компанія українського походження, замовник зобов’язаний надати йому перевагу перед іноземним 

постачальником, навіть якщо пропозиція вітчизняного дорожча. На думку авторів, це сприятиме 

розвитку промислового виробництва та малого і середнього підприємництва. 

Всупереч депутатам, що підтримали внесення до порядку денного законопроект №7206, експертне 

середовище заявило, що ініціатива суперечить положенням Угоди про Асоціацію в розділі «Державні 

закупівлі» щодо принципу недискримінаційного підходу до всіх постачальників. Крім того, буде 

створено нові передумови для корупції, оскільки, щоб підтвердити власне походження, постачальнику 

треба зібрати значну кількість довідок (23 підтверджуючих документа)175. 

Стаття 379 щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу 

9 листопада ВРУ підтримала в першому читанні законопроект №7066 “Про приватизацію державного 

майна”176. Законопроект зможе замінити сім чинних окремих законів про приватизацію, допоможе 

розширити коло потенційних інвесторів, адже посилить захист їх прав, та дозволить перейти до 

ринкового ціноутворення на об’єкти державної власності. 

Мінекономрозвитку створило офіційний портал Програми ЄС з підтримки малого і середнього бізнесу 

в Україні - cosme.me.gov.ua177. На ньому міститься інформація для малого та середнього бізнесу щодо 

можливостей виходу на нові ринки та обміну досвідом з ЄС. Детальніше читайте в моніторинговому 

звіт “Україна та Угода про Асоціацію: як запобігти бурі?”178. 

Президент підписав Закон «Про електронні довірчі послуги” – він набирає чинності через рік з дня 

опублікування, крім статті 10, яка набирає чинності з дня опублікування цього Закону179. Детальніше 

читайте в моніторинговому звіті за жовтень 2017 року180. 

Верховна Рада підтримала та передала на підпис Президенту проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального 

провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового 

розслідування181. Законопроект запроваджує низку новацій, котрі унеможливлять репресивні дії проти 
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бізнесу. Документ розроблений за ініціативи Прем’єр-міністра робочою групою з представників 

Мін’юсту, бізнесу та правоохоронних органів182. 

Статті 27-49 про доступ товарів на ринки 

Президент Петро Порошенко підписав183 Закон України «Про приєднання України до Регіональної 

конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження», схвалений184 

Верховною Радою України 8 листопада. Конвенція встановлює ідентичні положення про походження 

товарів, якими торгують держави згідно з укладеними угодами про вільну торгівлю. Також передбачає 

можливість діагональної кумуляції, тобто дає можливість її країнам-учасникам використовувати 

сировину та комплектуючі одна одної, а не тільки національні при збереженні преференційних умов 

торгівлі. 

15 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення підтримати185 проект Закону “Про Митний 

тариф України”186. Законопроект запроваджує нову класифікацію окремих товарів з метою гармонізації 

українського законодавства з нормами міжнародного права і спрощення міжнародної торгівлі для 

України. В основу митного тарифу буде покладено нову версію Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка створена на основі Гармонізованої системи опису та 

кодування товарів (ГС) 2017 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.  

22 листопада Уряд схвалив рішення про запровадження з 1 лютого 2018 року обов’язковості 

використання підприємствами і держорганами інформаційної системи «єдине вікно»187.  

За підсумками 9 місяців 2017 року експорт товарів і послуг склав $38,1 млрд. і збільшився на $6 млрд. 

у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року188. Експорт українських товарів склав $31,3 млрд., 

послуг – $7,8 млрд. Тобто 82,3% припадає на експорт товарів; 17,7% становить експорт послуг. Експорт 

українських послуг за 9 місяців 2017 року представлений транспортними послугами – 55,9%, з яких 

близько 51,9% припадає на транспортування природного газу та нафти, за рахунок чого Україна 

залишається їх нетто-експортером. Основний торговельній партнер – це Європейський Союз (сукупна 

частка склала 40,2%). 

Статті 255-256 про антиконкурентні дії та злиття 

9 листопада 2017 року прийнято у першому читанні проект Закону №6723 про внесення змін до деяких 

законів України про захист економічної конкуренції189. Детальніше з цією ініціативою можна 

ознайомитись в моніторинговому звіті за липень 2017 року190.  
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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  
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Стаття 363, Директива 2009/147/ЄС  
Стаття 363, Директива 2010/75/ЄС  

Стаття 338,  Директива 2009/28/ЄС  
 
Група «Нафта» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив: 

Директива 2009/119/ЄС 
Директива 94/22/ЄС 
Директива 98/70/ЕС 

Стаття 274 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями) 
Стаття 275 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями) 
Стаття 276 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями) 
Стаття 279 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями) 
Стаття 280 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями) 

Стаття 337 Угоди про асоціацію 
Стаття 338 Угоди про асоціацію 
Стаття 339 Угоди про асоціацію 
Стаття 363, Директива 94/63/ЄС  

 
Група «Бізнес клімат» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:  

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

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

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

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

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

Статті 355-359, Глава 5, Розділ V Угоди про асоціацію та Директива 2008/92/ЄС  
Стаття 379, Глава 10, Розділ V Угоди про асоціацію 
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ДОДАТОК 2 

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

 

Група «Газ» 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» 

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

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

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

 

Директива Ради 2013/59/Євратом щодо основних норми безпеки для захисту від небезпеки, яка 
виникає від іонізуючої радіації. 
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Директива запроваджує єдині основні норми безпеки для захисту здоров'я осіб, які піддаються впливу 
професійного опромінення, опромінення у медичних цілях, а також опромінення населення, і 
направлена проти небезпек, пов'язаних з іонізуючим випромінюванням. Директива стосується будь-
якої ситуації планового, існуючого або надзвичайного опромінення, що пов'язане з ризиком впливу 
іонізуючої радіації. Зокрема, Директива стосується виробництва, виготовлення, переробки, обробки, 
утилізації, використання, накопичування, зберігання, перевезення, імпорту, та експорту із 
Співтовариства радіоактивних матеріалів; виробництва та експлуатації електроустаткування, яке 
випромінює іонізуючу радіацію; людської діяльності, що передбачає наявність природних джерел 
радіації, які призводять до значного підвищення опромінення працівників або населення; впливу 
внутрішнього опромінення на працівників або населення, зовнішнього випромінювання від 
будівельних матеріалів, а також випадків довгострокового опромінювання, спричинене наслідками 
надзвичайних ситуацій або людської діяльності; готовності та планування заходів по реагуванню і 
керуванню ситуаціями надзвичайного опромінення з метою захисту здоров'я населення або 
працівників. 

 

Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що 
скасовує Директиву 2003/54/ЄС 

Директива запроваджує єдині правила для генерації, передачі, розподілу та постачання 
електроенергії. Вона також встановлює зобов'язання щодо універсального обслуговування і прав 
споживачів, а також уточнює вимоги щодо конкуренції. Відкритий внутрішній ринок дозволяє усім 
громадянам вільно обирати своїх постачальників, а усім постачальникам вільно здійснювати 
постачання своїм клієнтам (свобода переміщення товарів, свобода заснування та свобода надання 
послуг). У той же час Директива містить більш посилені вимоги щодо відокремлення операторів 
системи передачі (TSO) в рамках вертикально-інтегрованих підприємств; додано положення щодо 
захисту прав споживачів; посилено та деталізовано функції та повноваження органів регулювання. 

 

Регламент 714/2009/EC про умови доступу до мережі транскордонного обміну електричною 
енергією та скасовує Регламент 1228/2003 

Регламент спрямований на встановлення правил для транскордонних обмінів електроенергією з 
метою підвищення конкуренції та гармонізації на внутрішньому ринку електроенергії. У порівнянні з 
попереднім Регламентом 1228/2003, Регламент містить додаткові положення щодо сертифікації 
оператора системи передачі (TSO), запровадження мережевих кодексів, оприлюднення інформації 
системним оператором. Він також визначає, що Європейська мережа операторів систем передачі 
електроенергії (ENTSO) відповідає за управління системою передачі електроенергії  для забезпечення 
можливості торгівлі і постачання електроенергії через кордони в межах ЄС. 

 

Директива 2005/89/EC щодо заходів із забезпечення безпеки постачання електроенергії та 
інвестицій в інфраструктуру 

Директива встановлює заходи, які покликані забезпечити безпеку постачання електроенергії, що 
гарантуватиме належне функціонування внутрішнього ринку електроенергії ЄС, адекватний рівень 
взаємозв’язку (interconnection) між країнами-членами, достатній рівень потужності генерації та баланс 
між постачанням та споживанням. Країни-члени ЄС повинні визначити загальні, прозорі, 
недискримінаційні політики з безпеки постачання електроенергії, що відповідають вимогам 
конкурентного ринку електроенергії. Вони повинні визначити та опублікувати ролі та відповідальності 
відповідальних органів влади та різних учасників ринку. Вживаючи ці заходи, країни-члени повинні 
гарантувати безперервність постачання електроенергії, вивчати можливості для транскордонної 
співпраці в частині безпеки постачання, знизити довгострокові ефекти від зростаючого попиту, 
забезпечувати диверсифікацію в генерації електроенергії, просувати енергоефективність та 
використання нових технологій, забезпечити постійне оновлення мереж. 

 



Глосарій 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Група «Енергоефективність та соціальні питання» 

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

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

 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

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

 



Глосарій 

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

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

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

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

• придбання бюджетними органами енергоефективних будівель, продуктів і послуг; 

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

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

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

• моніторинг рівня ефективності нових потужностей з виробництва енергії. 

 

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» 

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

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

 

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

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

 

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

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

 



Глосарій 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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



Глосарій 

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

 

Група «Нафта» 

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

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

 

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

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

 

Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі 
сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та 
доповненнями, внесеними Регламентом 1882/2003191 

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;  

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



Глосарій 

• завчасне доведення до відома всіх організацій, які беруть участь у встановлених процедурах, усієї 
необхідної інформації. 

 

Група «Бізнес клімат» 

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

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

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

Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що 

скасовує Директиву 2003/54/ЄС  

Передбачає імплементацію законодавства про ринок електроенергії, згідно якого електроенергія є 

"енергетичним товаром", який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається. 

Вказані операції можуть виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства. 

Також держава забезпечує недискримінаційний доступ до наявної інфраструктури, створює 

виробникам електроенергії сприятливі умови для інвестування у нові види енергії (вітер, сонце та ін.)  

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

Директиву 2003/55/ЄС  

Передбачає імплементацію законодавства про ринок газу, згідно якого газ є "енергетичним товаром", 

який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається. Вказані операції можуть 

виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства. Також держава забезпечує 

недискримінаційний доступ підприємствам до розподільчих мереж, газових сховищ та магістральних 

мереж газопроводів.  

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

електроенергію для кінцевих промислових споживачів 

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