


 

 

 

 

 

Ця публікація була розроблена за сприяння Європейського Союзу в рамках Ініціативи EU4Energy та 

за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у рамках Проекту "Збільшення впливу 

громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та 

суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію". 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 жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу та/або 

Міжнародного фонду «Відродження». 

До ініціативи EU4Energy належить вся підтримка ЄС, націлена на покращення енергозабезпечення, 

енергетичної безпеки та взаємозв'язків, а також на просування енергоефективності та використання 

відновлюваних джерел енергії у країнах Східного партнерства –Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, 

Республіці Молдова та Україні. ЄС надає цю підтримку шляхом фінансування проектів та програм, що 

сприяють реформуванню енергетичних ринків та скороченню національної енергетичної залежності та 

споживання. В більш довгостроковій перспективі, енергозабезпечення стане більш надійним, 

прозорим та фінансово доступним, скорочуючи таким чином енергетичний дефіцит та зменшуючи 

вартість рахунків за електроенергію як для громадян, так і для приватного сектору. Додаткова 

інформація на веб-сторінці: www.EU4Energy.eu  

 

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. 

Проект фінансується Європейським Союзом в рамках ініціативи EU4Energy та співфінансується 

Міжнароднім фондом «Відродження» 

 

www.enref.org 

 

http://www.eu4energy.eu/
http://www.enref.org/


Короткі висновки 

Експерти газового сектора відзначили відчутність розгляду чи внесення законодавчих ініціатив в газовому секторі 

в січні.Тим часом уряд запропонував новий варіант Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) для 

забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку природного газу. На цьому тлі НКРЕКП вдосконалив 

моніторинг діяльності суб’єктів газового ринку, зокрема операторів газорозподільних систем. Наглядова рада 

«Нафтогазу» обрала голову. 

Цільова група “Електроенергетика та Ядерна Безпека” відзначила початок роботи в паливно-енергетичному 

комітеті Верховної Ради над змінами до закону про ринок електроенергії. Крім того, експерти торкнулися питань 

запровадження стимулюючого тарифоутворення, а також продовження контракту на постачання ядерного 

палива Westinghouse. 

Експерти Цільової групи “Енергоефективність та соціальні питання” вказують на велику важливість урядових дій 

щодо монетизації субсидій. Попри деякі кроки урядовців, експерти звертають увагу на суперечності підзаконних 

актів, що призвели до гостроти питання та проведення акції представниками ОСББ. При цьому експерти 

продовжують наголошувати на незначності прогресу у виконанні деяких зобов’язань України з питань 

енергоефективності, а також на закритості процедури підготовки рішень в цій сфері, що обмежує можливості 

залучення громадськості. 

В Цільовій групі “Довкілля та відновлювані джерела енергії” звертають увагу на обговорення Нацплану 

управління відходами, а також низки законопроектів та підзаконних актів, що в подальшому мають стати одними 

зі складових виконання Україною зобов’язань в секторі. Крім того, експерти відзначають зростання обсягів 

введення в експлуатацію відновлюваних джерел, хоча ці темпи все ще не дозволяють Україні досягти 

задекларованих цілей. 

Експерти сектора нафти та нафтопродуктів знову звертають увагу на уповільнення темпів роботи уряду щодо 

виконання Угоди про Асоціацію в секторі. Крім того, експерти наголошують на відсутності публікації прийнятого 

рішення щодо Плану заходів із виконання Угоди про асоціацію. 

В сфері бізнес-клімату експерти відзначили зусилля держави з дерегуляції, в тому числі підготовку відповідних 

законопроектів, надання компаніям низки стимулів, включаючи фіскальні. Також вагомими кроками стали 

заходи з захисту критичної інфраструктури. Важливий прогрес також відбувся у становленні незалежного 

енергетичного регулятора – Комісія з добору нових членів переоголосила конкурс, а НКРЕКП створила умови для 

збору внесків на регулювання.  

 

Найбільш вживані скорочення: 

ГРС – Газорозподільні системи 

ГТС – газотранспортна система 

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 

СПГ – скраплений природний газ 

RAB (Regulatory Asset Base) — регульована база інвестованого 

капіталу, стимулююче тарифоутворення  

ТЕС – теплова електростанція 

ТКЕ – теплокомуненерго 



Газ 

У першому місяці 2018 року, після "новорічних канікул", суттєвої активності народних депутатів у 

законотворчій діяльності в газовій царині не спостерігалося: протягом січня не було розглянуто та не 

було зареєстровано жодного законопроекту за газовою тематикою. 

Уряд унормував проблему оплати постачальникам газу пільг і субсидій, що надаються побутовим 

споживачам, а також запропонував новий варіант Положення про покладення спеціальних 

обов’язків (ПСО) для забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку природного газу. Крім 

того, у січні Кабмін затвердив персональний склад робочої групи під головуванням віце-прем’єра 

В. Кістіона, що визначатиме іноземних партнерів для спільного управління українською ГТС.  

НКРЕКП продовжила поповнювати реєстр ліцензіатів газового сектора, надавши право постачати 

природний газ іще 6 компаніям1. З метою вдосконалити моніторинг діяльності суб’єктів ринку, у               

т. ч. операторів газорозподільних систем (ГРС), регулятор ухвалив зміни до діючих форм звітності, а 

також розробив низку нових форм, призначених, зокрема, відстежити процес застосування тарифів 

та інших платежів, пов'язаних з доступом або приєднанням до ГРС. 

Наглядова рада НАКу нового складу обрала голову ради та делегувала представників до урядової 
робочої групи для ведення перемовин про партнерство в управлінні ГТС України. Відчутних зрушень 
у сфері реформування "Нафтогазу" в січні досягнуто не було. 

 

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 

Уряд затвердив зміни до Примірного договору купівлі-продажу природного газу (постанова № 252), за 

якими встановлено процедуру остаточного розрахунку оплати постачальникам вартості газу, 

придбаного побутовими споживачами на суму пільг, субсидій та компенсацій. Визначено, що оплата 

має здійснюватися протягом 90 днів від початку місяця, що настає за місяцем купівлі-продажу газу, 

згідно з порядком фінансування місцевих бюджетів на соціальний захист населення, регламентованим 

постановою КМУ № 256 від 4 березня 2002 року3. Напередодні Мінфіном було внесено зміни до цього 

порядку (наказ № 1 від 04.01.20184), відповідно до яких затверджено форми реєстрів обсягів спожитих 

пільг, які необхідно заповнювати підприємствам ЖКГ для отримання субвенцій на відшкодування суми 

пільг і субсидій з держбюджету. Фактично цим наказом затверджено конкретний порядок проведення 

розрахунків і взаємодії учасників таких розрахунків. Наказ набув чинності 19 січня5. Таким чином, 

реалізовано перший етап реформування розрахунків за субсидіями – впроваджено монетизацію 

субсидій на рівні підприємств-надавачів послуг. 

Паралельно уряд здійснив спробу змінити методику визначення ціни газу для населення та підприємств 

ТКЕ в межах нового положення про покладення на суб’єктів ринку природного газу спеціальних 

зобов’язань. Відповідний проект постанови було оприлюднено на сайті Міненерговугілля6. Згідно з 

документом, запропоновано визначати ціну, виходячи з середньоарифметичного значення ціни 

імпортного газу на німецькому хабі NCG (без урахування вартості транзиту до кордону України) за 

період закупівлі – з квітня до вересня попереднього року – та змінювати її один раз на рік (а не кожні 

                                                             
1 http://www.nerc.gov.ua/?id=16111 
2 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-1 
3 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/256-2002-%D0%BF 
4 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0064-18 
5 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vstupiv-u-silu-nakaz-minfinu-pro-poryadok-zdijsnennya-monetizaciyi-subsidij-na-rivni-
pidpriyemstv-nadavachiv-poslug 
6 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245267528&cat_id=35082 

http://www.nerc.gov.ua/?id=16111
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-1
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/256-2002-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0064-18
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vstupiv-u-silu-nakaz-minfinu-pro-poryadok-zdijsnennya-monetizaciyi-subsidij-na-rivni-pidpriyemstv-nadavachiv-poslug
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vstupiv-u-silu-nakaz-minfinu-pro-poryadok-zdijsnennya-monetizaciyi-subsidij-na-rivni-pidpriyemstv-nadavachiv-poslug
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245267528&cat_id=35082


Газ 

півроку, залежно від ціни імпортного паритету (з урахуванням транспортної складової), як це 

встановлено чинним положенням, затвердженим постановою № 1877). 

Як повідомляють ЗМІ, розрахована за новою методикою ціна виходить більшою за діючу на 8,3%8; 

розрахунки інших ЗМІ говорять про зростання роздрібних цін на 14%9. Проте за проектом передбачено 

й інші зміни: виключення "Нафтогазу" як посередника з ланцюжка продажу газу від 

"Укргазвидобування" постачальникам населення ("газзбутам"), підвищення граничної націнки для цих 

постачальників до 10%, скасування знижки у 50% на ціну газу для релігійних організацій тощо. Окрім 

цього, Кабмін пропонує продовжити дію механізму спецзобов’язань на 3 роки – до квітня 2021 року. 

Зазначені пропозиції уряду поки що не узгоджені із західними партнерами (зокрема МВФ), однак, 

реакція "Нафтогазу" на них була суто негативною10. НАК не тільки виступив з пропозицією скасувати 

спецзобов’язання та перейти до ринкового визначення ціни газу, а й звернувся до уряду по 

компенсацію, висунувши вимоги відшкодувати йому та "Укргазвидобуванню" втрати від виконання 

спецобов’язків за 2 роки, оцінені в понад 110 млрд грн11. 

У площині конфлікту Кабміну з "Нафтогазом" лежить і суперечка навколо затвердження фінансового 

плану компанії на 2018 рік. За даними ЗМІ, урядові експерти не схвалюють як запланованого НАКом 

кількаразового підвищення ціни на газ у 2018 році12, так і передбаченого проектом фінплану суттєвого 

зростання видатків на утримання компанії, зокрема на оплату праці13, та головним каменем 

спотикання залишається відсутність зближення позицій сторін у баченні процесу "анбандлінгу"14. В 

результаті урядовий комітет, що розглядав поданий "Нафтогазом" проект, відправив його на 

доопрацювання, із зазначенням неприйнятності вказаної у фінансовому плані на 2018 рік схеми 

реформування "Нафтогазу", обстоюваної керівництвом компанії. 

Натомість, Кабмін ухвалив 2 розпорядження, спрямовані на підтримку поточної діяльності "Нафтогазу". 

З метою покращити умови кредитування, у тому числі зменшити витрати на обслуговування кредитної 

заборгованості НАКу перед ПАТ "Державний ощадний банк України", уряд погодив додаткову угоду 

(розпорядження № 5-р15), що забезпечить, зокрема, зниження відсоткової ставки за основним 

кредитним договором з цим банком до 16,5% річних. Водночас, слід зазначити, що 22 січня "Нафтогаз" 

остаточно погасив заборгованість у сумі 300 млн дол. за кредитною угодою з ЄБРР, повністю виконавши 

свої зобов'язання в рамках угоди, укладеної у жовтні 2015 року16. 

За другим розпорядженням (№ 21-р17), урядом прийнято рішення затвердити умови цивільно-
правових договорів з новопризначеними членами наглядової ради "Нафтогазу" та уповноважити 
голову правління компанії А.Коболєва підписати ці договори. 

                                                             
7 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2017-%D0%BF 
8 https://ukranews.com/publication/2311-pravytelstvo-gotovytsya-k-povyshenyyu-ceny-gaza-dlya-naselenyya-s-aprelya 
9 http://biz.liga.net/all/tek/stati/3724639-formula-sbyta-chto-minenergo-pridumalo-s-tsenoy-gaza-dlya-naseleniya.htm 
10 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/81124715DABDC9CFC225821E002482E9?OpenDocument&year=2018&month
=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
11 Там само 
12 https://glavcom.ua/news/naftogaz-planuje-kilka-pidvishchen-cini-na-gaz-u-2018-roci-467741.html 
13 https://glavcom.ua/economics/finances/banket-posered-gazovoji-chumi-groysman-roztoptav-finplan-naftogazu-na-2018-rik-
467685.html 
14 Як відомо, "Нафтогаз" критикує підготовлений Міненерговугілля проект рішення Кабміну про передачу активів від ПАТ 
"Укртрансгаз" до нового оператора ГТС – ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ). На думку голови НАКу А. Коболєва, 
передача "МГУ" підземних сховищ газу і непрофільних активів "Укртрансгазу" відштовхне іноземних партнерів від співпраці з 
Україною в управлінні ГТС. 
15 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-publichno 
16 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/6F774B299CB1E375C225822000445FF7?OpenDocument&year=2018&month=
01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
17 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-ukladennya-civilno- 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2017-%D0%BF
https://ukranews.com/publication/2311-pravytelstvo-gotovytsya-k-povyshenyyu-ceny-gaza-dlya-naselenyya-s-aprelya
http://biz.liga.net/all/tek/stati/3724639-formula-sbyta-chto-minenergo-pridumalo-s-tsenoy-gaza-dlya-naseleniya.htm
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/81124715DABDC9CFC225821E002482E9?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/81124715DABDC9CFC225821E002482E9?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
https://glavcom.ua/news/naftogaz-planuje-kilka-pidvishchen-cini-na-gaz-u-2018-roci-467741.html
https://glavcom.ua/economics/finances/banket-posered-gazovoji-chumi-groysman-roztoptav-finplan-naftogazu-na-2018-rik-467685.html
https://glavcom.ua/economics/finances/banket-posered-gazovoji-chumi-groysman-roztoptav-finplan-naftogazu-na-2018-rik-467685.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-publichno
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/6F774B299CB1E375C225822000445FF7?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/6F774B299CB1E375C225822000445FF7?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-ukladennya-civilno-


Газ 

Тим часом, регулятор у січні ухвалив низку рішень18 про видачу ліцензій новим учасникам ринку 
постачання природного газу, одним із яких стала українська "донька" трейдера TrailStone, який вже 
кілька років імпортує газ в Україну – ТОВ "Треілстоун Енерджі" (Київ). За підсумками 2017 року, кількість 
приватних газотрейдерів, що постачали газ в Україну, зросла майже вдвічі – до 67 компаній із 34 у 2016 
році19. Разом вони за рік поставили на український ринок в 1,8 рази більше імпортного газу, ніж у 2016 
році – 5,4 млрд кубометрів (проти 2,9 млрд кубометрів)20. Проте, якщо 2016 року вони тільки продавали 
газ українським трейдерам, то в 2017-му – активно почали заходити на ринок України. З кожним 
кварталом їх кількість на внутрішньому ринку зростала й наразі число дочірніх компаній міжнародних 
енергетичних трейдерів в Україні досягло десяти. 

Разом з дозволами постачати газ новим учасникам ринку, НКРЕКП забезпечила більш повний моніторинг 

діяльності суб’єктів ринку природного газу, затвердивши вдосконалення діючих форм звітності НКРЕКП 

та доповнивши їх новими, що висвітлюють, зокрема, стан розрахунків з оплати послуг операторів ГРС 

(постанова №1721). Відповідні зміни щодо подання результатів діяльності, разом з новими інструкціями 

із заповнення форм, було внесено до постанов № 1234 від 07.07.2016 р. та № 1258 від 04.10.2012 року. 

У січні "Нафтогаз" повідомив22, що представниця Великобританії К. Споттісвуд стала новим очільником 

наглядової ради компанії. За офіційним повідомленням Кабміну23, К. Споттісвуд бере участь у розробці 

пропозицій та рекомендацій щодо проведення конкурсу з відбору міжнародних партнерів для 

спільного управління ГТС України. За даними ЗМІ24, на січневому засіданні наглядової ради НАКу під її 

головуванням було заявлено про готовність долучити до роботи урядової робочої групи із залучення 

іноземних інвесторів25 кандидатури іще трьох представників наглядової ради "Нафтогазу", "що будуть 

брати участь в засіданнях робочої групи, зустрічатися з потенційними кандидатами і готові отримувати 

будь-яку переписку на цю тему". 

У зв’язку з тим, що сумарна заборгованість регіональних газопостачальних підприємств ("газзбутів") 

перед "Нафтогазом" за поставлений природний газ за останні 12 місяців збільшилася вдвічі й досягла 

20,4 млрд грн26, було прийнято рішення про щотижневу публікацію динаміки цієї заборгованості. 

Зростання заборгованості цих посередників, яким "Нафтогаз" зобов’язаний постачати газ для потреб 

населення за чинним положенням про ПСО, загрожує погіршенням фінансових результатів компанії. 

Водночас, за даними Регіональної газової компанії (РГК)27, якій підпорядкована значна частина газзбутів 

- боржників, 72% від суми загальної заборгованості групи компаній РГК у межах поставки газу за ПСО 

припадає на бюджетну заборгованість з фінансування субсидій. Отже, НАК покладає надії на те, що 

шляхом оприлюднення й публічного моніторингу інформації можна буде запобігти подальшому 

неконтрольованому нарощенню вищезазначених боргів. 

                                                             
18 Постанови НКРЕКП №7, №35, №45, №98 
19 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/898ABF94AE07BADAC2258226005ABA88?OpenDocument&year=2018&month
=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
20 Там само 
21 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30609 
22 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/78217493D974611CC225821300410F93?OpenDocument&year=2018&month=
01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
23 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-personalnij-sklad-robochoyi-grupi-yaka-zajmayetsya-poshukom-partneriv-dlya-

spilnogo-upravlinnya-ukrayinskoyu-gts 
24 https://www.rbc.ua/ukr/news/nabsovet-naftogaza-gotov-uchastvovat-rabochey-1516790314.html 
25 Наразі, окрім К. Споттісвуд, до роботи групи залучено ще трьох іноземних учасників: директора з питань енергетичного 
ринку Генерального директорату Єврокомісії з енергетики К.-Д. Борхардта, голову Секретаріату Енергетичного Співтовариства 
Я. Копача та представника Посольства США в Україні А. Брансон 
26 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A0F6FB0EA52E331FC2258216002CD34F?OpenDocument&year=2018&month=
01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
27 https://104.ua/ua/news/id/72-borgiv-za-gaz-sformovani-cherez-bjudzhetni-nepl-26942 

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/898ABF94AE07BADAC2258226005ABA88?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/898ABF94AE07BADAC2258226005ABA88?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30609
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/78217493D974611CC225821300410F93?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/78217493D974611CC225821300410F93?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-personalnij-sklad-robochoyi-grupi-yaka-zajmayetsya-poshukom-partneriv-dlya-spilnogo-upravlinnya-ukrayinskoyu-gts
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-personalnij-sklad-robochoyi-grupi-yaka-zajmayetsya-poshukom-partneriv-dlya-spilnogo-upravlinnya-ukrayinskoyu-gts
https://www.rbc.ua/ukr/news/nabsovet-naftogaza-gotov-uchastvovat-rabochey-1516790314.html
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A0F6FB0EA52E331FC2258216002CD34F?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A0F6FB0EA52E331FC2258216002CD34F?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
https://104.ua/ua/news/id/72-borgiv-za-gaz-sformovani-cherez-bjudzhetni-nepl-26942


Газ 

З 1 лютого 2018 року "Нафтогаз" зменшив, у порівнянні з цінами на січень 2018 року, ціни на газ для 
промислових та інших споживачів28, що не підпадають під дію Положення про покладення спеціальних 
обов’язків – на 5,5-5,9%. За новим прейскурантом29, ціну газу як товару (з ПДВ) встановлено з 1 лютого 
2018 року 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 – 
10141,2 грн за тис. кубометрів; для місячних потреб від 50 тис. кубометрів, за умови попередньої 
оплати30 – 9195,6 грн за тис. кубометрів (такий само рівень ціни 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 світлі інтеграції української ГТС в європейську мережу, триває процес напрацювання "дорожньої 

карти" співпраці між операторами ГТС України ("Укртрансгазом") та Угорщини (FGSZ). Під час робочої 

зустрічі в Києві31 керівники ПАТ "Укртрансгаз" та FGSZ оцінили результати співпраці в 2017 році32, 

обговорили ключові аспекти розширення взаємодії після 2019 року та виявили спільне бачення 

заходів, які необхідно здійснювати сьогодні. У межах впровадження європейських підходів у пряму 

взаємодію операторів, "дорожньою картою", зокрема, передбачено: збільшення обсягу реверсного 

потоку газу за угорським маршрутом, участь обох компаній у регіональних інфраструктурних проектах, 

реалізація низки технічних заходів з регулювання тиску в магістральних газопроводах. 

Іще одним кроком на шляху інтеграції стало підписання у січні "Укртрансгазом" та Powernext SA 

(Франція) Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в Україні33. Метою співпраці 

визначено спільну оцінку перспектив створення організованого оптового ринку газу ("спотового та 

ф’ючерсного ринків на біржі"), тобто – біржової торгівлі як одного з ключових елементів конкурентного 

ринку. Як вказано у прес-релізі, наразі основною перешкодою розвитку цього елемента є відсутність 

сучасних інформаційних систем та механізмів, що мають гарантувати виконання укладених на біржі 

угод. Досвід Powernext як провайдера загальноєвропейської платформи торгівлі газом PEGAS, що діє 

на 12-ти хабах у 9 країнах Європи, у разі його впровадження в Україні, сприятиме встановленню 

прозорих конкурентних стосунків на ринку газу та може допомогти "Укртрансгазу" створити для цього 

нові продукти та послуги, що відповідатимуть найкращим європейським практикам. 

З метою пришвидшити перебіг відбору партнерів для спільного управління ГТС України, 29 січня Кабмін 

визначився з персоналіями учасників створеної для цього урядової робочої групи34. Заступником голови 

групи – віце-премʼєра В.Кістіона – став міністр енергетики та вугільної промисловості І. Насалик, 

секретарем – директор Департаменту нафтогазового комплексу Міненерговугілля О. Лісніченко. До 

складу групи призначено також: заступника міністра І. Прокопіва, державного секретаря 

Мінекономрозвитку О. Перевезенцева, заступника державного секретаря Кабміну С. Кушніра, в. о. 

голови правління ПАТ "МГУ" В. Ноздріна, керівника служби віце-прем'єра К. Мар’євича, а також 

радників прем'єра та віце-прем'єра. 

                                                             
28 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/278E89A27F4B24EAC225821900556831?OpenDocument&year=2018&month=

01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
29 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-Feb-2018.pdf 
30 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу 
31 http://utg.ua/utg/media/news/2018/01/ukraine-synchronize-with-hungary-both-national-gas-systems-development.html 
32 Зокрема засвідчили, що в 2017 році обсяг транспортування газу до Угорщини склав "11,7 млрд куб. м, що на 75% більше, 
ніж минулого року. Обсяг імпорту природного газу в Україну з угорського напрямку зріс на 1,8 млрд куб. м або на 180%, у 
порівнянні з 2016 роком" 
33 http://utg.ua/utg/media/news/2018/01/utg-powernext-mou.html 
34 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-personalnij-sklad-robochoyi-grupi-yaka-zajmayetsya-poshukom-partneriv-dlya-

spilnogo-upravlinnya-ukrayinskoyu-gts 

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/278E89A27F4B24EAC225821900556831?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/278E89A27F4B24EAC225821900556831?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-Feb-2018.pdf
http://utg.ua/utg/media/news/2018/01/ukraine-synchronize-with-hungary-both-national-gas-systems-development.html
http://utg.ua/utg/media/news/2018/01/utg-powernext-mou.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-personalnij-sklad-robochoyi-grupi-yaka-zajmayetsya-poshukom-partneriv-dlya-spilnogo-upravlinnya-ukrayinskoyu-gts
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-personalnij-sklad-robochoyi-grupi-yaka-zajmayetsya-poshukom-partneriv-dlya-spilnogo-upravlinnya-ukrayinskoyu-gts


Газ 

Уряд продовжує розвивати підтримку ПАТ "Магістральні газопроводи України". Так, за даними ЗМІ35, 

у січні було призначено директора з технічних питань цього новоствореного оператора ГТС. Ним став 

І. Бурак, який з квітня 2014 до серпня 2017 року обіймав посаду віце-президента – головного інженера 

ПАТ "Укртрансгаз". Крім того, ЗМІ також повідомили36, що урядовий комітет з ПЕК розглянув і схвалив 

проект постанови Кабміну про передачу активів газотранспортної системи України від ПАТ 

"Укртрансгаз" до ПАТ "МГУ". У проекті постанови37 зазначено, що передачі підлягають не тільки 

магістральні газопроводи, газопроводи-відводи, компресорні станції, а й підземні сховища газу та інше 

майно (проти чого виступає "Нафтогаз"). Наступний крок – затвердження документа безпосередньо 

Кабміном. 

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) 

Як свідчать оперативні дані "Укртрансгазу"38, від початку опалювального сезону 24 жовтня 2017 року 
до 31 січня 2018 року запаси природного газу в ПСГ знизилися на 26,3% (4 млрд 459,1 млн кубометрів) 
– до 12 млрд 514,7 млн кубометрів. Безпосередньо у січні з ПСГ було відібрано 2 млрд 177,6 млн 
кубометрів природного газу (що в 1,5 рази більше, ніж у грудні 2017 р., коли обсяг відбору склав 1 млрд 
427,4 млн кубометрів). За розрахунками ЗМІ39, середньодобовий відбір газу із газосховищ 
"Укртрансгазу" складав у листопаді 24,85 млн кубометрів, у грудні – вже 46,05 млн кубометрів, у січні – 
70,24 млн кубометрів. Таким чином, навіть за умови збереження січневої інтенсивності відбору газу до 
кінця опалювального періоду, накопичених у газосховищах обсягів вистачить із запасом. 

Загалом, у порівнянні з 2016 роком, споживання природного газу в Україні за підсумками 2017 року 
знизилося на 4% (1,3 млрд кубометрів) – до 31,9 млрд кубометрів40. Споживачі, що підпадають під дію 
положення про ПСО, сумарно скоротили використання газу на 5% – до 16,8 млрд кубометрів. Серед 
них лише одна категорія збільшила обсяги споживання – це релігійні організації. З урахуванням газу, 
використаного ТКЕ на послуги для цих організацій, нарощення споживання ними досягло 12%. 

 

 

                                                             
35 http://interfax.com.ua/news/economic/479436.html 
36 http://reform.energy/news/kabmin-gotovit-reshenie-po-peredache-gts-k-mgu-5315 
37 http://195.78.68.90/f56e8277/docs/e000ab25/Proekt_postanovi.pdf 
38 http://utg.ua/utg/business-info/live.html 
39 http://interfax.com.ua/news/economic/481995.html 
40 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/D5680C5507AB775CC2258226005C61EF?OpenDocument&year=2018&month
=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
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Електроенергетика та ядерна безпека 

В Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики 
та ядерної безпеки створюється Робоча група щодо вдосконалення Закону “Про ринок електричної 
енергії”. Набрали чинності постанови НКРЕКП стосовно RAB-тарифоутворення для НЕК 
«Укренерго», » , але для переходу потрібно провести оцінку майна та виконати інвестпрограму на 
2018 рік. Також НКРЕКП встановило норми доходу на регуляторну базу активів для розподільчих 
компаній. Перехід на стимулююче тарифоутворення для НЕК «Укренерго» планується у 2019 році, 
для обленерго вже можливо цього року.  

НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric уклали угоду до договору про постачання ядерного 
палива, яка розширює співробітництво і продовжує термін дії чинного договору до 2025 року. 

 

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

Комітет ПЕК Верховної Ради прийняв рішення про створення Робочої групи щодо вдосконалення 
Закону “Про ринок електричної енергії”. Координатором погоджено народного депутата, Голову 
підкомітету з питань eлeктроeнeргeтики та транспортування енергії Лeва Підлісeцького. Плануються 
перші робочі наради вже у лютому 2018 року.41 

Уряд висловив занепокоєння можливим зростанням цін на електричну енергію у зв’язку із введенням 
НКРЕКП стимулюючого тарифоутворення. В цілому, Уряд підтримує ідею «додаткових інвестицій для 
будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж й стимулювання ефективності витрат 
електророзподільних компаній». Однак, «той варіант рішення, який був прийнятий НКРЕКП, Уряд не 
підтримує, і ця позиція неодноразово озвучувалась публічно. Встановлені НКРЕКП одинакові 
показники дохідності і на стару, і на нову базу активів – 12,5%, призведуть до необґрунтованого 
зростання тарифів для промисловості, що безпосередньо відобразиться на споживачах через 
зростання цін на товари та послуги»42. 

Координаційний центр з питань імплементації Закону «Про ринок електричної енергії» при КМУ 
продовжує роботу і провів чергове засідання 22 січня. Для допомоги та участі у робочих підгрупах 
залучено представників Нацрегулятора та Оператора ринку Словацької Республіки, а також фахівців 
з Чехії, які займалися реформою енергетичного сектору в Європі.43 

Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну 
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003 (Ст.271, Глава 11, Розділ IV, Угоди про 
асоціацію Україна- ЄС)      

НКРЕКП затвердила 9січня періоди максимального навантаження енергосистеми України по місяцях 
2018 року в робочі, вихідні та святкові дні (Постанова НКРЕКП №11 від 09.01.2018).44 Це необхідно 
для комерційного обліку та розрахунку цін в ринку.  

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) 

11 січня набули чинності постанови НКРЕКП: № 973 від 27.07.2017 «Про застосування стимулюючого 
регулювання у сфері передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними 
мережами»45; № 974 від 27.07.2017 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
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43 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/implementovuvati-zakon-pro-rinok-elektroenergiyi-ukrayini-dopomagatimut-fahivci-z-
chehiyi-ta-slovachchini  
44 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30444  
45 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=26756  
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довгостроковий строк дії для цілей стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії 
магістральними та міждержавними електричними мережами»46; № 975 від 27.07.2017 «Про 
затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата з 
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами»47; № 976 
від 27.07.2017 «Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з централізованого 
диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України»48; № 977 від 27.07.2017 
«Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з централізованого 
диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України»49; № 978 від 27.07.2017 
«Про затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії 
магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого 
регулювання»50; № 979 від 27.07.2017 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази 
активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними 
електричними мережами»51 та № 980 від 27.07.2017 «Про затвердження Порядку визначення 
необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від здійснення діяльності з передачі 
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування 
стимулюючого регулювання»52. Усі постанови стосуються механізмів та процедур застосування RAB-
регулювання (стимулюючого тарифоутворення) для ДП «НЕК Укренерго» і означають, що компанія 
буде окремо визначати дохід на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною 
енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними 
електричними мережами. Відповідно і діятимуть два окремих тарифи. 

Для переходу на RAB-регулювання ДП «НЕК «Укренерго» повинно провести оцінку активів та 
виконати інвестрограми за 2018 рік не менше ніж на 95%. Перехід на RAB-регулювання для ДП «НЕК 
Укренерго» планується у 2019 році.53 

Також набула чинності постанова НКРЕКП № 972 від 27.07.2017, якою вводиться регуляторна норма 
доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, – 
0,125 відносних одиниць та  регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена 
після переходу на стимулююче регулювання, – 0,125 відносних одиниць.54 

НКРЕКП затвердила ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2018 рік (Постанова від 09.01.2018 № 12).55 

Ставки плати до прийняття Кодексів системи передач та системи розподілу встановлюються 
відповідно до Методики , що була прийнята НКРЕКП постановою № 115 від 12.02.2013. Так, найнижча 
ставка за однофазне приєднання електроустановки до мереж I ступеня (до 16 кВт) при ступеню 
напруги 0,4 кВт в Луганській області, а найвища – в Чернівецькій. 56 

Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку 
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС (Стаття 274, Глава 11, Розділ IV Угоди про 
асоціацію Україна- ЄС) 

29 січня в МЕВП пройшло засідання Експертної ради, на якому підведено підсумок розробки проекту 
Плану заходів з реалізації І етапу Енергетичної стратегії України. Експертна Рада рекомендувала 

                                                             
46 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=26757  
47http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=26830  
48 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=26762  
49 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=26831  
50 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=26834  
51 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=26763  
52 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=26835  
53 https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/ukrenergo-perejde-na-rab-regulyuvannya/  
54 http://www.nerc.gov.ua/?id=26692  
55 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30383  
56 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2018/p0012-d-2017.pdf  
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Міненерговугілля направити проект Плану на розгляд Управляючого комітету, який очолює Віце-
прем’єр-міністр В. Кістіон.57 

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

7 січня прибула партія енергетичного вугілля (73 тис. тонн) з ПАР для ДТЕК.58 19 січня очільник МЕВП 
повідомив щодо рішення про обов’язковість для ПАТ «Центренерго» закуповувати на свої генеруючі 
станції державні енергетичні ресурси, та що у разі невиконання даного рішення будуть вживатись 
відповідні заходи зі сторони МЕВП.59 В свою чергу прес-ценр ПАТ «Центренерго» проінформував, що 
за січень компанія у повному обсязі виконала та «продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання 
щодо купівлі вугілля у українських державних шахт».60 

30 січня у ВРУ був зареєстрований проект Закону «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про 
підвищення престижності шахтарської праці» щодо підвищення розмірів стипендії».61 

Станом на 31 січня відставання від норми накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ згідно з 
графіком, затвердженим МЕВП, становило 14,7%. Так, запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становили 
1757,5 тис. тонн: антрацитового вугілля – 843,8 тис. тонн (87,0% від норми), вугілля газової групи – 
913,7 тис. тонн (83,83% від норми). 

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 

11 січня у рамках виконання Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з 
Договором про нерозповсюдження ядерної зброї на Рівненській АЕС відбулась інспекція МАГАТЕ, під 
час якої перевірено свіже ядерне паливо в сховищі СЯП енергоблоків №1, 2 РАЕС; здійснено зняття 
печатки МАГАТЕ, що була встановлена на транспортному проході між активною зоною реактора та 
басейну витримки енергоблоку №1 РАЕС. Перевірка пройшла успішно без зауважень.62 24 січня на 
виконання Додаткового протоколу до Угоди про застосування гарантій був наданий додатковий 
доступ інспекторам МАГАТЕ у ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» з метою проведення 
перевірки відсутності незаявлених ядерних матеріалів та діяльності (технологічних процесів, 
обладнання).63 Під час інспекції був «проведений візуальний огляд та фотографування приміщень 
Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій та Науково-технічного комплексу 
«Ядерний паливний цикл», відібрані проби робочих зон та обладнання, проведені дозиметричні 
вимірювання відібраних зразків, визначення місцезнаходження приміщень за допомогою GPS».   

29 січня між НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric була укладена нова угода до договору про 
постачання ядерного палива, якою розширюється співробітництво і продовжується до 2025 року 
термін дії чинного договору.64 

В січні в рамках КзПБ на блоці №3 РАЕС почалась реалізація проекту «Впровадження системи 
примусового скидання тиску із системи герметичного огородження (СГО) реакторної установки», 
який фінансується за кредитні кошти ЄБРР/Євратом.65 А на ЗАЕС розпочалась реалізація проекту з 
оптимізації ремонтів систем безпеки атомних енергоблоків, який реалізується спільно НАЕК 
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Електроенергетика та ядерна безпека 

«Енергоатом» і Міністерством енергетики США.66 Проект надасть можливість надалі більш 
обґрунтовано виконувати ремонтні роботи енергоблоків, що сприятиме скороченню ремонтної 
кампанії, підвищенню коефіцієнта використання встановленої потужності, збільшення 
продуктивності станції. 

 

 

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 

За інформацією, опублікованою 16 січня на сайті ДАЗВ, у грудні 2017 року Державна архітектурно-
будівельної інспекції України видала ЧАСЕ сертифікат, що засвідчує відповідність проектній 
документації і готовність до експлуатації огороджувального контуру НБК.67 
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На фоні того, як акти вторинного законодавства на виконання нових законів з енергоефективності 
розробляються дуже повільно і переважно у частині формальних документів невисокої складності, 
як статутні документи Фонду енергоефективності, затягування із реформуванням системи субсидій 
вже призводить до кризових наслідків і протистояння груп споживачів із Урядом. Хоча початок  2018 
року ознаменувався початком реалізації задекларованих цілей влади щодо монетизації житлових 
субсидій, низький рівень комплексності прийнятих рішень та розроблених документів для 
запровадження системи на рівні підприємств, не кажучи вже про небажання Уряду та центральних 
органів виконавчої влади займатися адресною монетизацією виливаються у значні перерви із 
надходженням компенсацій за призначені субсидії. Через юридичну колізію, створену 
відповідними підзаконними нормативно-правовими актами, співвласники багатоквартирних 
будинків, які створили ОСББ, опинилися у складній ситуації, що загрожує їм кримінальною 
відповідальністю. Через невизначеність законодавства щодо порядку надання компенсації за 
субсидіями таким отримувачам, представники ОСББ з усієї України мобілізувалися і звернулися до 
Уряду із вимогою негайно вирішити питання монетизації житлових субсидій. Гострота проблеми 
змусила активістів організували Всеукраїнський флешмоб «Реальні кошти – реальним 
споживачам», чим вони закликають Міністерство фінансів оперативно визначити механізми 
адресної монетизації житлових субсидій. 

 

 

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність 

Ключовим завданням Уряду для завершення імплементації базових положень Директиви 2012/27/ЄС 
є прийняття проекту закону «Про енергетичну ефективність»68, як зазначає Мінрегіон у своєму річному 
звіті за 2017 рік. Проте, вже майже протягом півроку законопроект перебуває на погодженні у 
центральних органах виконавчої влади, і про конкретні зауваження від заінтересованих органів 
виконавчої влади або погоджувальні процедури стосовно цього законопроекту нічого не відомо. 
Враховуючи, що Мінрегіон ставить у пріоритет прийняття зазначеного Закону, ймовірність його 
прийняття у першому півріччі цього року досить висока. Варто також зазначити, що для імплементації 
зазначеної Директиви впроваджуються заходи не лише з розроблення законодавства, але й 
проведення консультацій та освітніх заходів за підтримки міжнародних партнерів69, при чому 
пріоритетними напрямками консультацій відповідальних чиновників із запрошеними експертами GIZ 
є шляхи досягнення цілі із щорічної термомодернізації не менше 1% будівель, що належать органам 
державної влади, формування реєстру таких будівель, створення умов для широкомасштабного 
проведення енергетичних аудитів та запровадження енергоменеджменту. 

 

Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8) 

Згідно з пунктом 2 розпорядження Уряду щодо затвердження плану заходів із запровадження системи 
енергоменеджменту в бюджетних установах, центральні та місцеві органи виконавчої влади, 
відповідальні за виконання плану заходів, повинні щокварталу звітуватися перед 
Держенергоефективності про хід його виконання. Зазначений звіт мав бути опублікований наприкінці 
січня 2018 року. У зв’язку з цим, Громадянська мережа ОПОРА звернулася до Агентства з проханням 
опублікувати або надати відповідний звіт для ознайомлення. Враховуючи значний обсяг інформації від 
всіх регіонів України, який потребує додаткового часу на опрацювання, Держенергоефективності 
повідомило про надання зазначеного звіту у першій декаді лютого. 

Стаття 9 Закону «Про енергетичну ефективність будівель» передбачає обов’язок Кабінету Міністрів 
України встановити порядок проведення професійної атестації спеціалістів з енергетичного аудиту та 
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сертифікації та вимоги до складу атестаційних комісій. У той час, як цей документ залишається у 
розробці, Держенергоефектиності ініціативно докладає зусиль для розробки методичних 
рекомендацій для прискорення початку реалізації програм з професійної підготовки енергоаудиторів 
на базі українських ВНЗ, а також порядку створення в університетах атестаційних комісій для оцінки 
кваліфікації таких фахівців. Крім цих питань, на зустрічі голови Держенергоефективності з 
представниками навчальних закладів також обговорювалися характеристики тестування для перевірки 
знань кандидатами та особливості навчальних програм для енергоаудиторів, які згодом фактично 
здійснюватимуть сертифікацію будівель згідно з вимогами профільного закону70. 

 

Облік (Стаття 9) 

Прогрес у реалізації Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» залишається 
вкрай конфіденційним. Численні запити громадських організацій до Мінрегіону щодо оприлюднення 
проектів підзаконних актів, як і запевнення посадових осіб міністерства у намірах надавати більше 
інформації не полегшили цю проблему. За січень на сайті Мінрегіону не було винесено на громадське 
обговорення жодного проекту акту на виконання положень законів з «пакету енергоефективності», 
включаючи й Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». 

За ініціативи Громадської організації «Нова комунальна Україна» та спільно з профільним Комітетом 
Верховної Ради України відбулося обговорення проекту методики розподілу спожитих у будівлі 
комунальних послуг між співвласниками71. Не всі бажаючі профільні громадські організації мали 
можливість взяти участь в цьому обговоренні, однак його результати були оприлюднені у мережі 
Інтернет. Як повідомили організатори, фахівці-розробники передали першу редакцію методики 
Мінрегіону. Концептуальні основи Методики передбачають:  

1. Усі послуги, які будуть надані будинку, мають бути розподілені та відповідно 
оплачуватися. 

2. Співвласники можуть визначити свій порядок розподілу комунальних послуг між 
споживачами у межах будинку або прийняти рішення про незастосування окремих положень закону 
про комерційний облік при розрахунках. 

3. Обсяг спожитої окремим споживачем послуги у його квитанції – це сума всіх складових 
споживання цієї послуги. 

4. Втрати і витоки у будинкових мережах (якщо такі виявлені) покладаються на винну 
особу або ж розподіляються між усіма споживачами. 

5. Якщо окремий споживач отримав послуги нижчої якості, ніж встановлено відповідними 
нормативами, відбувається не перерахунок, а перерозподіл послуги між усіма споживачами у будівлі. 

6. Обсяг теплової енергії на опалення місць загального користування для різних будівель 
становить 10-20% загального обсягу споживання тепла будинком. 

Також варто відмітити, що до затвердження Мінрегіоном такої методики розподіл обсягів спожитих у 
будівлі комунальних послуг між співвласниками, мешканці можуть визначити свій порядок розподілу. 
Після затвердження Методики – зможуть прийняти рішення щодо використання зазначеної 
співвласниками фактичної опалюваної площі чи об’єму приміщень замість загальної площі. Важливо, 
що положення Методики будуть обов’язковими лише для тих співвласників, які не визначили, як саме 
розподілятиметься обсяг спожитих послуг. Якщо співвласники зможуть самі визначити методику 
розподілу обсягів спожитих послуг на загальних зборах, держава не буде регулювати такі відносини. 

Учасники обговорення також прийняли рішення, що під час доопрацювання Методики Мінрегіоном 
необхідно врахувати такі пропозиції: 

                                                             
70 http://saee.gov.ua/uk/news/2155 
71 https://www.facebook.com/NewCommunalUkraine/posts/1583637258389509  

http://saee.gov.ua/uk/news/2155
https://www.facebook.com/NewCommunalUkraine/posts/1583637258389509


Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

1. Зафіксувати в методиці, що сума нарахувань, яку виставляє до сплати виконавець, не 
може перевищувати обсяг послуги, спожитий за відповідний період відповідно до приладу 
комерційного обліку. 

2. Зменшити коефіцієнти розподілу обсягу теплової енергії для опалюваних нежитлових 
приміщень, не обладнаних приладами обліку.  

3. Спростити процедуру перерозподілу послуги опалення за наявності скарги на занижену 
температуру повітря в приміщенні. 

4. Зафіксувати функціонування органу оскарження неправомірних нарахувань з боку 
виконавця послуг. 

Загалом, така інформація дає надію на те, що базові концепції, що будуть закладені у Методику 
розподілу між споживачами комунальних послуг, спожитих у межах будинку, будуть загалом 
відповідати принциповим положенням Директиви 2012/27/ЄС. Водночас, остаточної ясності у цьому 
питанні не буде до офіційного оприлюднення проекту документу. 

Ринок енергосервісу (Стаття 18) 

Розвиток енергосервісу залишається серед пріоритетних завдань Держенергоефективності. Вже на 
початку 2018 року Славутицька міська рада Київської області затвердила істотні умови для 5 ЕСКО-
договорів, які передбачають більше ніж 3 млн грн інвестицій. Натомість, 4 дитячих садка та дитячий 
будинок, де планується впровадити заходи з тепломодернізації, як очікується, зможуть економити до 
20% теплової енергії.72 Крім того, протягом січня 2018 року у Баришівській районній раді, що також на 
Київщині, були затверджені умови для 6 ЕСКО договорів у навчальних закладах на загальну суму 
більше 14 млн гривень, за рахунок чого планується встановлення індивідуальних теплових пунктів, що 
також дозволить отримати до 20% економії. В рамках цих же угод в одній із шкіл планується 
проведення термомодернізації будівлі (заплановані показники зменшення рівня споживання тепла 
становлять до 50%)73. 

На сьогодні база потенційних ЕСКО-об’єктів, яка розміщена на сайті Держенергоефективності, налічує 
понад 12 тис. установ, які можуть бути цікаві для термомодернізаці74. Крім того, вже у 25 містах 
оголошено 316 ЕСКО-тендерів через систему PROZORRO, з яких 103 аукціони – завершено, та 
найближчим часом буде укладання ЕСКО-договорів. 

Національні схеми покладання обов’язків з енергоефективності (Стаття 7) 

Поточним законодавством в Україні не встановлюються конкретні схеми з покладання на 
постачальників та операторів мереж обов’язків зі зменшення споживання та втрат енергії, а затримки 
із реформою національного енергетичного регулятора не дають надії на благонадійний та 
компетентний механізм тарифоутворення для операторів мереж, що стимулював би до заощадження 
енергії. Незважаючи на ці факти, дані державної статистики показують певний прогрес у цьому 
напрямку. Так, за даними Держенергоефективності, НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укртрансгаз», у 
2017 році бюджетні установи, теплокомуненерго та населення спожили газу на 6,02 млрд куб. м або 
на 25% менше, порівняно з 2014 роком, що означає, що 1,2 млрд євро із валютних резервів України на 
закупівлю імпортного газу у 2017 році було зекономлено. А бюджетні кошти та кошти вітчизняного 
бізнес середовища спрямовані як інвестиції в проекти з енергозбереження та виробництва тепла із 
альтернативних видів палива у всіх регіонах України. 

Населення також зменшило рівень споживання газу на 25% (з 15,05 млрд м3 до 11,23 млрд м3), а 
підприємства теплокомуненерго – на 24% (з 8,59 млрд м3 до 6,56 млрд м3). 

Важливо розуміти, що така тенденція щодо зменшення рівня споживання енергії у першу чергу 
зумовлена зусиллями з наближення вартості газу як товару та тарифів на його транспортування та 
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розподіл до економічно обґрунтованих рівнів, що трансформується у збільшення вартості. Грамотна 
публічна політика, а саме удосконалення законодавчих правил гри на цьому ринку, впровадження 
заходів адміністративного та стимулюючого характеру та, у меншій мірі, збільшення використання 
відновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива внаслідок реалізації положень законів з 
«енергоефективного пакету», має значно посилити цю тенденцію75. 

 

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

Фонд енергоефективності створюється за підтримки міжнародних партнерів – ЄС та Німеччини. 
Прозорість та професійність роботи Фонду буде забезпечуватись за рахунок створення Наглядової 
Ради, яка складатиметься з 2 представників КМУ, 2 незалежних представників та 1 представника 
донорів. Запуск Фонду очікується у 2 кварталі 2018 року, - так зазначається у звіті Мінрегіону за 2017 
рік76. 

Робота Фонду енергоефективності є одним із пріоритетних напрямів Мінрегіону щодо зменшення 
рівня споживання енергетичних ресурсів у житловому фонді шляхом впровадження комплексних 
заходів з термомодернізації житла, зокрема для будинків, де створено ОСББ. Ще в грудні 2017 року 
були прийняті 2 постанови Кабінету Міністрів «Про утворення державної установи “Фонд 
енергоефективності” від 20 грудня 2017 року № 109977 та Порядок використання коштів Фонду 
енергоефективності78, однак їх публікація відбулася лише у січні 2018 року, що дало змогу 
ознайомитися із базовими характеристиками нової установи.  

Статутом Фонду передбачається, що серед видів діяльності будуть такі, як підтримка ініціатив щодо 
енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання здійснення заходів з підвищення рівня 
енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, підтримка здійснення заходів з підвищення 
рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження тощо. Крім зазначених видів, Фонд 
може забезпечувати організацію будівництва житлових і нежитлових будівель. 

Статутний капітал Фонду становить 100 000 000 гривень. Джерелами формування майна та коштів 
Фонду є як держава, так і інші юридичні особи, в тому числі і міжнародні організації (донори). 
Передбачається, що статутний капітал Фонду повністю формується не пізніше шести місяців з дня 
державної реєстрації Фонду 

Наглядова рада формується у складі двох представників Кабінету Міністрів України, двох незалежних 
членів Наглядової ради та одного представника донорів (якщо це передбачено міжнародними 
договорами України). Варто зазначити, що Порядок обрання, призначення та звільнення членів 
Наглядової ради визначається Кабінетом Міністрів. На сьогодні такий проект акта щодо затвердження 
порядку перебуває на погоджені в центральних органах виконавчої влади. 

Дирекція є виконавчим органом Фонду, що здійснює поточне управління його діяльністю і діє 
відповідно до Закону, Статуту та Положення про Дирекцію, що затверджується Наглядовою радою. До 
компетенції Дирекції належать, зокрема, всі питання, пов’язані з керівництвом поточною діяльністю 
Фонду, крім питань, що належать до компетенції Наглядової ради. 

Варто зазначити також, що, як очікувалося раніше, учасниками Фонду будуть лише ОСББ, однак у 
статуті передбачається, що отримувати відшкодування чи гранти зможуть як юридичні, так фізичні 
особи. 
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Інформація щодо статусу розроблення інших підзаконних актів для роботи Фонду залишається без 
змін: 6 проектів постанов Уряду перебувають на погодженні у центральних органах виконавчої влади 
та не опубліковані на офіційному веб-сайті Мінрегіону. 

Також у січні Голова Держенергоефективності С.Савчук поширив узагальнені результати діяльності 
програми «теплих» кредитів, а також місцевих програм співфінансування заходів з підвищення 
енергетичної ефективності79.  

Так, Агентством було ініційовано підписання стратегічних документів про співпрацю із місцевими 
органами влади (облдержадміністраціями, облрадами, міськрадами) – Меморандумів про 
партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків. Так Держенергоефективності вдалося 
залучити всіх керівників місцевих органів влади (облдержадміністрацій, облрад, міськрад) до 
співпраці, підписавши 25 (чотиристоронніх) Меморандумів.  

Основним інструментом для стимулювання заходів з енергозбереження та енергоефективності з боку 
органів місцевої влади є програми співфінансування, як дають населенню змогу отримати більший 
розмір компенсації – додатково 15-20% за відсотками або 10-55% суми, що фінансується за рахунок 
обласного бюджету або іншого місцевого бюджету. За весь час дії програми було прийнято 
318 місцевих програм, в тому числі: 26 обласних, 192 районних, 100 міських. Серед прийнятих програм 
на 156 виділено фінансування (19 обласних, 72 районних, 65 міських). Приблизно 60% прийнятих 
програм компенсують  частину відсоткової ставки, у той час як 40% компенсують частину суми кредиту. 
У розрізі отримувачів, 59 програм (або 38% від загальної кількості профінансованих) надають 
співфінансування для фізичних осіб та ОСББ/ЖБК, 57 програм (або 36%) націлені виключно на фізичних 
осіб, і ще 38 програм (26%) – тільки ОСББ та ЖБК. Крім того, на сьогодні в стадії розробки та прийняття 
знаходяться близько 50 місцевих програми. 

Ефективність програм фінансування заходів з підвищення енергоефективності також загалом 
вважається задовільною: за результатами Національного дослідження, проведеного за підтримки 
проектів USAID та IFC, серед 127 ОСББ/ЖБК та 1000 приватних домогосподарств учасників програми 
«теплих» кредитів, 100% ОСББ/ЖБК та 94% приватних домогосподарств підтвердили позитивний ефект 
від такої участі. 

Зокрема, 70% ОСББ та 65% приватних домогосподарств досягли економії енергоресурсів та зменшили 
витрати на ЖКП після участі у програмі. Також, 80%-84% опитаних відчули підвищення комфорту житла. 
Результати обстеження показали, що для ОСББ/ЖБК-учасника Програми економія тепла може сягати 
від 10% до 24% в залежності від проведених заходів (а в разі реалізації комплексних проектів – 
споживання первинних енергетичних ресурсів скорочується в рази), економія електроенергії сягає 71%. 
Для приватних  домогосподарств енергоефективні заходи дозволяють скоротити споживання газу на 
12%-40% за різними заходами. Найпоширенішими енергоефективними заходами, які реалізовувались 
учасниками Програми, стали заміна вікон, утеплення, заміна котлів, оновлення радіаторів опалення 
(для фізичних осіб) та заміна вікон і дверей, облаштування ІТП, встановлення приладів обліку, 
модернізація освітлення для ОСББ/ЖБК. 

 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

Зважаючи на повільну процедуру розроблення підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих 
на реалізацію Закону «Про енергетичну ефективність будівель», а також вже традиційно низький 
рівень прозорості роботи Мінрегіону та ігнорування закликів щодо залучення громадськості до 
формування державної політики, громадський сектор стурбований питанням прийняття у визначені 
терміни згаданих підзаконних НПА. Особливої гостроти цій проблемі додає той факт, що від запуску 
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механізму енергетичної сертифікації будівель у великій мірі залежить ефективна робота Фонду 
енергоефективності, на який покладаються значні надії. 

 

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

Держенергоефективності розробило низку технічних регламентів, які наразі перебувають на 
погодженні у заінтересованих органах виконавчої влади, серед яких: 

- проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного 
маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок»; 

- проект Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з 
екодизайну енергоспоживчих продуктів80; 

- проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до 
екодизайну для побутових холодильних приладів»; 

- проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до 
екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів»; 

- проект постанови «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до 
екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного обладнання». 

Перелік вже прийнятих технічних регламентів з енергетичного маркування можна переглянути на сайті 
Держенергоефективності81. 

 

Соціальні питання 

Протягом січня загалом реалізувався ризик, про який часто говорили профільні експертні групи – 
затягування з розробкою методики монетизації субсидій та її недосконалість і непродуманість у 
перший же місяць після введення у дію викликали фактичний параліч системи компенсації субсидій 
найбільш організованому сегменту отримувачів – ОСББ, і, відповідно, громадську напруженість та 
масове незадоволення. 

У формальній площині, минулого року зміни щодо монетизації пільг та субсидій були внесені до 
постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджено Порядок фінансування видатків місцевих 
бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за 
рахунок субвенцій з державного бюджету, які набрали чинності 1 січня 2018 року82. Сутність змін 
полягала у тому, що Кабінет Міністрів зобов’язав усіх “надавачів послуг”, якщо вони планують отримати 
відшкодування за вже надані споживачам пільги та субсидії, відкрити “поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання в органах Казначейства”. При цьому, кошти, які відшкодовуються “надавачам 
послуг”, з 1 січня 2018 року зараховуватимуться виключно на спецрахунки. Використовувати кошти 
можна лише на визначені Кабінетом Міністром цілі. Зокрема, кошти зі “спецрахунку” можуть бути 
зараховані лише на рахунки електро-, газо-, теплопостачальних підприємств або в бюджет (у вигляді 
податків), або на виплату зарплати, у разі відсутності боргів за енергоносії та за податками. 

Кожного року кількість отримувачі субсидій помітно зростає, тому це зумовить накопичення на 
“спецрахунках” значних залишків коштів, які просто не можна буде використати. Як свідчить досвід, 
саме за цим трьома статтями і підприємства-“житловики” і ОСББ, побоюючись відключень або у деяких 
випадках кримінальної відповідальності, розраховуються в першу чергу, не чекаючи відшкодування 
пільг і субсидій. На сьогодні, у деяких будинках кількість пільговиків і отримувачів субсидій складає 
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понад 50% мешканців, і більша частина коштів на утримання будинку потраплятиме саме на 
“спецрахунок”.  

Наказом Міністерства фінансів наказом від 04.01.2018 № 1 затверджено Порядок проведення 
органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктом 8-1 Порядку фінансування видатків 
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту 
населення за рахунок субвенцій з державного бюджету. Згідно з документом, у разі несплати протягом 
5 днів зазначених коштів, користуватися наданими державою коштами буде неможливо. Крім того, 
вимога Кабміну відкривати спецрахунки передбачає й обмеження права ОСББ розпоряджатися 
отриманою компенсацією, а встановлений термін 5 днів на практиці не дозволяє виконати такі умови. 

У підсумку, наразі ОСББ не мають формально-юридичних та економічних підстав враховувати в 
розрахунках зі співвласниками суми наданих державою пільг і призначених державою субсидій, що 
змушує їх, починаючи з січня, формувати квитанції на повну суму внесків, без урахування пільг і 
субсидій. Єдиним раціональним виходом з цієї ситуації є пришвидшене продовження реформи і 
забезпечення повної монетизації субсидій, принаймні для тих отримувачів, що мешкають у складі 
ОСББ. 

Саме з такими вимогами ОСББ по усій країні запустили громадську акцію під назвою «Реальні кошти 
реальним споживачам». Наприкінці січня профільний віце-прем’єр міністр Г. Зубко провів робочу 
нараду із представниками Мінсоцполітики, Мінфіну, НКРЕКП, Казначейства та ОСББ8384, загальним 
результатом переговорів стало з’ясування відповідальності за кризову ситуацію і перекладання вини 
між урядовими органами. 

Після проведення робочої наради на рівні керівників ЦОВВ та їх заступників Міністерством фінансів 
надано роз’яснення для Державної казначейської служби щодо урегулювання зазначеного питання 
шляхом застосування механізму, який діяв до 2018 року, тобто кошти мають надходити на рахунки 
ОСББ. Разом з тим, Мінфін у своїй заяві зазначив, що питання, яке стурбувало тисячі ОСББ по всій країні, 
вирішено 85, хоча роз’яснювальний лист Мінфіну очевидно не може вирішити проблему, оскільки 
протирічить положенням законодавства. 

Соціальна напруга в суспільстві з наданням роз’яснювального листа Мінфіну не стихає, тому ОСББ 
багатьох регіонів країни продовжили долучатися до всеукраїнського флешмобу «Реальні кошти – 
реальним споживачам», який, станом на завершення січня, висуває такі вимоги до уряду: 

1) Дати доручення Мінфіну, Мінрегіону, Мінсоцполітики забезпечити відшкодування ОСББ за надані у 
2017 році громадянам пільги й субсидії на поточні рахунки об’єднань на умовах 2017 року, тобто на 
поточні рахунки об’єднань, без відкриття нових “спецрахунків” та без подання нових “реєстрів”; 

2) Дати доручення Мінфіну, Мінрегіону, Мінсоцполітики підготувати пропозиції щодо необхідних змін 
у нормативно-правові акти і забезпечити негайне запровадження монетизації пільг і субсидій на 
управління багатоквартирним будинком; 

3) Контрольним строком виконання доручення встановити 31 січня 2018 року, адже це крайня дата, 
коли ОСББ проводять нарахування за січень; 

4) Донести до громадськості позицію Уряду з цього питання. 

Крім того, представники Громадянської мережі ОПОРА разом з ОСББ з різних регіонів України взяли 
участь у прес-конференції, закликавши Уряду впровадити адресну монетизації пільг та субсидій та 
забезпечити вирішення питання щодо відкриття спецрахунків 86. 
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Станом на 31 січня 2018 року питання на рівні підзаконних актів не вирішено. Під час засідання Уряду 
31 січня народний депутат України Альона Бабак виступила з питання щодо необхідності вирішити 
спірне питання щодо монетизації субсидій в частині адміністрування процесу монетизації зокрема для 
ОСББ, погашення заборгованості за 2017 рік87 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 

У січні 2018 року основна робота в сфері довкілля була зосереджена на обговоренні Національного 

плану управління відходами, який має визначити конкретні заходи та інструменти реалізації 

Національної стратегії управління відходами, проведенні консультації щодо проекту Закону “Про 

озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази”, а також законопроекту “Про засади 

моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів”. Відповідно до оприлюдненого в 

кінці 2017 року Міністерством екології та природних ресурсів88 Орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю щодо імплементації екологічних директив, які ми моніторимо, 

планується обговорити проект зведеного Національного звіту з реалізації Оргуської конвенції, 

проект Наказу Мінприроди “Про затвердження розміру плати за громадське обговорення в процесі 

оцінки впливу на довкілля”, проект Національного плану дій з охорони навколишнього природного 

середовища, проекти нормативно-правових актів з питань модернізації державного управління та 

надання вільного доступу громадянам до інформації про стан довкілля на основі впровадження 

механізмів електронного урядування. 

16 січня 2018 року відбулося підписання угоди між Урядом України та Регіональним екологічним 
центром про відкриття представництва останнього в Україні.89 Серед найближчих планів 
Регіонального екологічного центру – підтримувати в Україні реалізацію Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. 

Що стосується відновлюваних джерел енергії, то в 2017 році в Україні було введено 257 МВт 
«зелених» потужностей, що вдвічі більше ніж в 2016 році і в 8,5 разів ніж в 2015 році. Така динаміка 
свідчить про зростання інтересу з боку інвесторів до ринку «зелених» проектів, який поки все одно 
залишається недостатнім для досягнення заявлених Україною цілей.  

 

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

середовище (кодифікація) (Стаття 363 Угоди про асоціацію) 

18 грудня 2017 року введений в дію Закон «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятий Верховною 

Радою 23.05.17 (№ 2059-VIII).90 Наразі можна  спостерігати за наповненням Єдиного реєстру з ОВД 

повідомленнями від суб’єктів господарювання про плановану діяльність. Наразі реєстр працює у 

тестовому режимі і доступний за посиланням http://eia.menr.gov.ua . За словами Остапа Семерака, 

Міністра екології і природних ресурсів, перші пілотні проекти щодо проведення ОВД будуть за 

міжнародної технічної допомоги. Остап Семерак, серед іншого, наголосив, що «Важливо, що  реєстр 

обмежив контакт чиновника з суб’єктом господарювання, тобто мінімізував корупційні прояви, на які 

скаржилися і активісти, і бізнес, який хоче працювати за правилами.  Сподіваюся, що скоро ми повністю 

завершимо проведення тестування. Скарг на технічні недоліки цього порталу поки що не надходило”.91  

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) 

Минулоріч в Україні було введено 257 МВт потужностей, які працюють за рахунок відновлюваних 
джерел енергії. І хоча цього абсолютно недостатньо для досягнення цілей Національного плану дій з 
відновлюваної енергетики на період до 2020 року, варто зазначити, що це вдвічі більше, ніж було 
введено в 2016 році. Загалом же, за три останні роки в Україні було введено 408 МВт «зелених» 
потужностей (257 МВт у 2017 році, 121 МВт −  у 2016 році і лише 30 МВт у 2015 році). 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 

Для ще більшого заохочення інвесторів вкладати гроші в «зелені» проекти в Україні 
Держенергоефективності та UNIDO планують створити ринок «зелених» облігацій92. Запровадження 
такого ринку в країні дозволить мобілізувати надходження необхідних інвестицій, тим паче, що серед 
переваг випуску «зелених» облігацій є доступ до ринку кліматичних фінансів: наприклад, до Зеленого 
кліматичного фонду93. Серед найближчих кроків Держенергоефективності та UNIDO в цьому напрямку 
– це розробка Концепції створення ринку «зелених» облігацій в Україні, розробка Плану дій з її 
реалізації, а також пакету потрібного законодавства. 

Тим часом, Держенергоефективності також готує законопроект щодо створення прозорого ринку 
твердого біопалива94, яким передбачається впровадження системи електронної торгівлі біопаливом. 
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Нафта 

Унаслідок тривалих новорічних і різдвяних свят, а також завершення чергової сесії Верховної Ради, 
активність роботи Уряду з реалізації міжнародних зобов’язань знову зменшилася. При цьому досі 
не оприлюднений План заходів із виконання Угоди про асоціацію, що містить «понад 2000 
конкретних завдань» і «понад 5000 заходів з їх реалізації». За неофіційною інформацією, попри 
повідомлення про його ухвалення на засіданні Уряду ще 25 жовтня 2017 року, цей документ ще 
доопрацьовується, 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) 
За станом на 5 лютого 2018 року ще не було опубліковано ухвалену 25 жовтня 2017 року95 постанову 
Уряду «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», яка, 
за неофіційною інформацією, містить пункти про чергове перенесення строків: 
– обрання та затвердження моделі мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів96, розроблення та 

узгодження з експертами ЄС законопроекту «Про підтримку мінімальних запасів нафти і 
нафтопродуктів» – із грудня 2017 на 01 липня 2018 року (відповідальні – Держрезерв і 
Міненерговугілля); 

– підготовки та затвердження бюджету інженерно-технічних заходів, оцінки потреб у додаткових 
резервуарних потужностях та їхнього проектування – із грудня 2017 на грудень 2018 року 
(відповідальні – Держрезерв і Міненерговугілля). 

Згаданою вище постановою також сформульовані додаткові завдання Держрезерву й 
Міненерговугілля щодо: 
–  розроблення до 31 грудня 2018 року планів дій із введення в обіг екстрених і спеціальних резервів 

у разі значного порушення постачання нафти (пункт 34.3); 
– добудови додаткових резервуарів і закупівлі нафти й нафтопродуктів, необхідних для формування 

їх мінімальних запасів, до 31 грудня 2019 року (пункт 38); 
– запровадження до 31 грудня 2022 року регулярного звітування Європейській Комісії та Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства про резерви нафти й нафтопродуктів (пункт 42). 
При цьому варто наголосити, що поява доручень про добудову резервуарів і закупівлю нафти й 
нафтопродуктів протягом одного року свідчить, що їхні автори мають достатньо поверхове уявлення 
про предмет регулювання, адже побудова щонайменше 1 млн куб. м додаткових потужностей 
потребуватиме набагато більше часу, а придбання нафти й нафтопродуктів в обсязі, достатньому для 
формування їх мінімальних запасів, – виділення в 2019 році 3 % ВВП України. 
 
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 
На виконання вимог Директиви 2009/28/ЄС у частині заохочення до використання енергії, виробленої 
з відновлюваних джерел, із 1 січня 2018 року в Україні звільнено від оподаткування акцизним податком 
і податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію та з реалізації на митній 
території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи 
декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (у тому числі 
вироблених в Україні)97. Проте, всупереч раніше анонсованим змінам, оподатковуватимуться на 
загальних підставах надання послуг із перевезення пасажирів на електромобілях і надання в оренду 
транспортних засобів, оснащених електричними двигунами. 
 
 

                                                             
95 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250372246  
96 Запропоновану експертами модель буде презентовано 02 березня 2018 року в Національному інституті стратегічних 
досліджень. 
97 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2245-viii   
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З метою визначення вимог: 

 до виробництва рідкого палива з біологічними компонентами прийнято методом 
«підтвердження» три національних стандарти «Критерії сталості для виробництва біопалив та 
біорідин для енергетичного використання. Принципи, критерії, індикатори та засоби 
засвідчення» (частини 2-4 серії ДСТУ EN 16214:2017); 

 до рідкого палива з альтернативних джерел затверджено ДСТУ EN 589:2017 «Палива 
альтернативні. Газ скраплений нафтовий. Вимоги та методи випробування»; 

 до рідкого палива з біологічними компонентами розроблено першу редакцію національного 
стандарту «Біопаливо рідке та газове. Викиди парникових газів. Технічні умови» (усі – ТК3898). 

5 січня 2018 року Львівською міською радою затверджено Концепцію розвитку електромобільності, 
спрямовану на покращення екологічної ситуації в місті шляхом створення сприятливих умов для 
збільшення використання транспортних засобів на електричних двигунах99. Одним з її цільових 
показників визначено «збільшення кількості електричних транспортних засобів до 20 % від загальної 
кількості зареєстрованих у місті» (пункт 10.2.2). Проте ухвалений документ є відверто утопічним, 
оскільки для збільшення електропарку Львова на 37 000 % (!) пропонується лише створити декілька 
робочих груп і комісій, «інтенсифікувати зусилля на залучення зовнішнього фінансування» та 
інформувати громадськість про «вигоди процесу розвитку електромобільності». 
 
Директива 99/32/ЄC100 про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін 
і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС 
На виконання вимог Директиви 99/32/ЄC у частині встановлення ефективної системи відібрання 
зразків і методів аналізу, Міненерговугілля мало протягом 2016-2017 років затвердити та ввести в дію 
36 національних стандартів, необхідних для забезпечення застосування Технічного регламенту101. 
Проте з них, за станом на 5 лютого 2018 року, ухвалені лише 16. Але, ймовірно, робота за цим 
напрямом активізується після затвердження наказом Міненерговугілля від 14 грудня 2017 року № 744 
складу відомчої комісії з питань виробництва, постачання та застосування палив, олив, мастил, 
спеціальних рідин та додатків (присадок) до них (яка мала бути сформована ще в листопаді 2013 
року)102. 
 
Директива 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до 
Директиви 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і 
Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА) 
Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 рік103 було передбачено до кінця року ухвалити 
33 стандарти, спрямовані на імплементацію Директиви 98/70/ЄC. Із них, за станом на 5 лютого 2018 
року, затверджено 11, для шести розроблено перші редакції, для двох – наступні, ще 14 повернуто на 
доопрацювання104. 
Міненерговугілля зобов’язувалося до 1 січня 2018 року розробити Технічний регламент щодо вимог до 
авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів, що відповідає вимогам Директиви 98/70/ЄС 
(завдання 32 плану105). Проте виконання цього та згаданих вище завдань у повному обсязі є 
малоймовірним через брак фінансування.  
 

                                                             
98 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Zvit_vikonan-sichen-01-01-2018_Program-2017.xlsx  
99 https://www8.city-
adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/DBFCBE00101E49FCC225820C00361C5F?OpenDocument  
100 Директиву 99/32/ЄС (інше позначення – 1999/32/ЄС) кодифіковано 11 травня 2016 року (Директива 2016/802/ЄС). 
101 http://zakon.rada.gov.ua/go/927-2013-п  
102 http://www.mev.gov.ua/news/minenergovugillya-zatverdylo-sklad-vidomchoyi-komisiyi-z-pytan-vyrobnyctva-postachannya-ta  
103 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Program_2017_nakaz_N64_2017-04-03.xlsx 
104 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Zvit_vikonan-sichen-01-01-2018_Program-2017.xlsx   
105 http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d8571d0b-53a6-4ade-88c1-75579be0cb39 
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Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летких органічних сполук із резервуарів із 
нафтопродуктами та при їхньому транспортуванні з нафтобаз до заправних станцій, зі змінами й 
доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА) 
На виконання вимог Директиви 94/63/ЄС у частині зменшення втрат нафтопродуктів під час 
зливу/заливу автомобільних цистерн і заправки транспортних засобів: 
–  розроблено першу редакцію проекту національного стандарту «Метрологія. Методика повірки. 

Автоцистерни калібровані для нафтопродуктів»; 
– розробляються перші редакції методик повірки паливороздавальних колонок для рідкого палива, 

стисненого та скрапленого газу (усі – ТК 63106). 
 
Директива 94/22/ЄС про умови надання й використання дозволів на розвідування, розроблення та 
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)  
2 січня 2018 року Мінекології втретє надіслало на погодження в Державній регуляторній службі  проект 
постанови Уряду «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (від 30 травня 
2011 року № 594 і № 615)107, раніше двічі відхилений у зв’язку з недотриманням авторами принципів 
державної регуляторної політики (рішення № 510108 і 614109). Зазначений документ, що доповнює 
проект постанови110, має 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. 

 
У січні 2018 року з Державної регуляторної служби відізвано для доопрацювання ще один проект 
постанови, підготовлений Держгеонадрами, – «Про внесення зміни до Класифікації запасів і ресурсів 
корисних копалин державного фонду надр», що мав на меті забезпечити можливість застосування 
надрокористувачами положень Рамкової класифікації викопних енергетичних та мінеральних ресурсів 
Організації Об’єднаних Націй 2009 року (UNFC 2009). Класифікацію111 було запропоновано доповнити 
пунктом 28, що передбачає можливість використання для потреб користувача надр за його заявою 
міжнародних стандартів UNFC 2009, CRIRSCO, PRMS тощо112.  
Не змінилася ситуація довкола підготовки Кодексу України про надра, нова редакція якого мала бути 
ухвалена ще в 2016 році113. Відомо, що розробленням змін займається робоча група при 
Мінприроди114. Проте, за станом на 20 лютого 2018 року, проект Кодексу все ще «опрацьовується 
заінтересованими органами»115, хоча його подання до Верховної Ради було заплановано на четвертий 
квартал 2017 року (ціль І, завдання 202116).  

                                                             
106 http://uas.org.ua/ua/news/povidomlennya-pro-rozroblennya-pershih-redaktsiy-proektiv-natsionalnih-standartiv-126/   
107 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/594_3_02_01_2018-1.pdf   
108 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/10098_15_11_17.pdf  
109 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/11915_29_12_17.pdf  
110 http://www.geo.gov.ua/sites/default/files/imce/proekt_postanovy_0.doc  
111 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/432-97-%D0%BF  
112 http://www.geo.gov.ua/sites/default/files/imce/proekt_pkmu_pro_zminy_do_pkmu_no432_okk.doc  
113 http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf  
114 https://menr.gov.ua/content/sklad-robochoi-grupi.html  
115 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/  
116 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
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Невідомим є й стан підготовки проекту постанови Уряду про внесення змін до Методики визначення 
початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами117 (ціль І, 
завдання 204118), 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 діяльності119 вилучено120 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 України законопроекту «Про внесення 
змін до Земельного кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень». Можна припустити, що підготовку відповідних змін, як і проекту акта 
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про порядок надання гірничих 
відводів121 у частині скасування гірничого відводу для нафтогазовидобувної галузі (термін виконання – 
перший квартал 2017 року122), 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)123. Цей документ ухвалено в першому читанні 19 грудня 2017 року. 31 січня 2018 року 
прем’єр-міністр України окремо наголосив на необхідності якнайшвидшого його прийняття124. 
 
Стаття 279 Угоди про асоціацію в частині забезпечення рівності доступу та здійснення діяльності з 
розвідки, видобутку та виробництва вуглеводнів 
На виконання пункту 4 статті 279, згідно з яким усі суб’єкти, що мають дозвіл на здійснення діяльності 
з розвідування, видобування й виробництва вуглеводнів, повинні сплатити певний внесок, процедура 
якого має бути належним чином зафіксована, з 1 січня 2018 року рентна плата в умовах дії угод про 
розподіл продукції для нафти й газового конденсату, видобутих у межах території України, 
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, справлятиметься із 
застосуванням ставки у розмірі 2 % від вартості товарної продукції125. 
18 січня 2018 року Міжвідомча комісія з укладення та виконання угод про розподіл продукції доручила 
робочій групі у двотижневий строк опрацювати звернення ТОВ «Західнадрасервіс» стосовно 
можливості укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах площ Угнівська, 
Липниківська, Тисовецька, Тершаківська, Дібровська, Саджавська (Івано-Франківська та Львівська 
області). Умови угод мають ураховувати, зокрема, розкриття кінцевого бенефіціара й дотримання 
суб’єктами господарювання інвестиційних зобов’язань126. 
 
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 інформацією127 (ціль І, завдання 206128), що мають, зокрема, запровадити спрощений 
цифровий доступ до вторинної геологічної інформації в реальному часі (термін виконання завдання – 
перший квартал 2017 року129). 14 жовтня 2017 року очільник Мінприроди О. Семерак відзначив, що 

                                                             
117 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF 
118 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
119 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615-2016-%D1%80/paran13#n13  
120 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/724-2017-%D1%80  
121 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/59-95-%D0%BF  
122 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146  
123 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61900  
124 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vstupne-slovo-premyer-ministra-volodimira-grojsmana-na-zasidanni-kabinetu-ministriv-
ukrayini-vid-31-sichnya-2018-roku  
125 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62878  
126 http://www.mev.gov.ua/news/vidbulos-zasidannya-mizhvidomchoyi-komisiyi-z-ukladennya-ta-vykonannya-ugod-pro-rozpodil  
127 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/423-95-%D0%BF 
128 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
129 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146  
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Нафта 

«ми вирішили не вносити змін до застарілого Положення про геологічну інформацію, а створити 
натомість якісно новий документ»130. Проте проект відповідної постанови131 був відхилений 22 грудня 
2017 року Державною регуляторною службою у зв’язку з недотриманням авторами принципів 
державної регуляторної політики (рішення № 595132). 
Між тим, зазначений документ має: 
– 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 положення133 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. 

 
Стаття 337 Угоди про асоціацію в частині інформування і захисту споживачів від нечесних методів 
ціноутворення, а також доступу до нафтопродуктів, зокрема скрапленого нафтового газу, для 
споживачів, зокрема найбільш вразливих верств населення 
2 лютого 2018 року прем’єр-міністр України доручив Державній фіскальній службі з’ясувати причини 
зростання вартості пального та спільно з Антимонопольним комітетом вжити необхідних заходів у разі, 
якщо подорожчання виявиться необґрунтованим134. 
 
Стаття 338 Угоди про асоціацію в частині продовження та активізації співробітництва у сфері 
енергетики 
На виконання пункту «а» статті 338 щодо імплементації енергетичних стратегій і політик, 

розвитку/опрацювання відповідних прогнозів і сценаріїв, 29 січня 2018 року Міненерговугілля 

завершило розробку проекту Плану заходів з реалізації першого етапу Енергетичної стратегії України 

на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»135, доопрацьованого 

з урахуванням пропозицій та зауважень, що надійшли під час його розгляду громадськістю136. Надалі 

проект буде спрямовано на розгляд Управляючому комітетові під головуванням віце-прем’єр-міністра 

України В. Кістіона. 

 
  

                                                             
130 https://menr.gov.ua/news/31745.html  
131 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/13843_06_12_17.pdf  
132 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/11691_22_12_17.pdf   
133 https://menr.gov.ua/news/31835.html  
134 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-doruchiv-dfs-ta-amku-rozibratisya-iz-cinovoyu-situaciyeyu-na-rinku-palnogo#  
135 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250208523  
136 http://www.mev.gov.ua/news/minenergovugillya-zavershylo-rozrobku-proektu-planu-zahodiv-z-realizaciyi-energetychnoyi  
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Бізнес-клімат 

Резюмуючи діяльність органів влади у січні, можна стверджувати, що загальний вектор змін 
направлено у бік покращення бізнес клімату – зменшення податкового тиску та оптимізація умов 
ведення бізнесу не тільки у енергетичній сфері, а й загалом. Варто відзначити і комплексний підхід 
влади щодо планів на майбутнє: підготовлено пакет з 35 законопроектів, що спрямовані на 
подальшу дерегуляцію у всіх сферах господарської діяльності, зокрема видобувній.  
Серед змін, які вступили в дію, важливими для залучення нових інвестицій, зокрема у 
нафтогазовидобувну галузь, стали зниження рентної ставки на нові свердловини та дворічна 
розстрочка на сплату ПДВ при імпорті виробничого обладнання. Між тим, НБУ дозволив юридичним 
особам за власним вибором подавати заяву про продаж іноземної валюти до будь-якого 
уповноваженого банку. Для акціонерних товариств також відбулись певні дерегулятивні зміни, 
зокрема спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів: відтепер не 
потрібно використовувати терміни “публічне чи приватне акціонерне товариство”. Одночасно 
запроваджено можливість надання інформаційних послуг на фондовому ринку приватними 
особами.  
У напрямку підвищення прозорості та доступу до інформації вагомою подією стало запровадження 
автоматизованої системи ризик-менеджменту для аналізу публічних закупівель, що підвищить 
ефективність роботи Держаудитслужби. Також, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким 
передбачається інтеграція до глобальної інформаційної системи українських геопросторових даних. 
Важливим аспектом розвитку бізнес середовища в секторах енергетики є розумний державний 
контроль та захист енергетичної інфраструктури – газо-, нафто-, теплопроводів, енергомережі, 
сховищ, тощо, – що відносяться до критичної інфраструктури. У цьому контексті уряд ухвалив 
Концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури, яка, в тому числі, 
спрямована на забезпечення стабільної роботи енергетичної інфраструктури. 
Між тим, через технічні проблеми Конкурсна комісія була змушена переоголосити конкурс на 
заміщення вакантних посад членів НКРЕКП. Також регулятор відкрив рахунки для сплати 
компаніями «внесків на регулювання», що є технічним аспектом при наповненні бюджету НКРЕКП 
на I квартал 2018 року. 
 
 

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

У зв’язку із технічною неможливістю заповнити на сайті НАЗК е-декларацію за 2016 рік особами, які 
бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад членів НКРЕКП, переоголошено початок 
конкурсу: збір документів триватиме з 10 січня до 23 лютого включно137. 

Відбулось чергове засідання Конкурсної комісії з добору членів на вакантні посади членів НКРЕКП138, у 
ході якого було ухвалено Порядок оцінювання кандидатів139, форму Акту для реєстрації порушень 
кандидатом140. Також, затверджено Пам’ятку кандидату, де виписано у рамках яких документів 
здійснюється відбір кандидатів та чітко визначені права і обов’язки кандидата141. 

Регулятор відкрив рахунки для сплати внеску на регулювання142, ставка якого була визначена у грудні 
2017 року (детальніше у відповідному моніторинговому звіті). Варто зазначити, що внески сплачуються 
щоквартально до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного 
кварталу, наступного за звітним, тобто мали б бути сплачені до 30 січня, втім рахунки було відкрито 
лише 22 січня за 8 днів до дедлайну. 

                                                             
137 http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/povidom_k/73343.html  
138 http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/zasid_kc/73348.html  
139 http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/pr_bdkc/73357.html  
140 http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/pr_bdkc/73355.html  
141 http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/pr_bdkc/73356.html  
142 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=7189  
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Бізнес-клімат 

Національна асоціація членів регуляторних комісій США (NARUC) відзначила якісну роботу НКРЕКП зі 
своїм веб-порталом143. Відповідно до найкращих практик США, регулятор публікує рішення, протоколи 
та записи засідань, акти перевірок, проекти регуляторних актів, річний бюджет та інші матеріали, що 
забезпечує можливість аналізувати його роботу, зокрема громадськістю. 

Стаття 379 щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу 

Відповідно до рекомендацій щодо запровадження інфраструктури просторової інформації урядом 
розроблено Проекту Закону “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”. Очікується, що 
зміни сприятимуть інтегруванню геопросторових даних, які створюються різними владними 
структурами та підприємствами усіх форм власності на єдиній геодезичній і картографічній основі за 
єдиними технічними регламентами. Також передбачається забезпечення вільного доступу до 
геопросторових даних, розвитку ринку сучасної геоінформаційної продукції і геоінформаційних 
послуг144.  

Уряд України підготував разом з Президентом, бізнесом, парламентськими фракціями, пакет з 35 
законопроектів, що можуть вирішити 5 головних завдань – щодо захисту бізнесу, дерегуляції та 
поліпшення ділового клімату, полегшення доступу до фінансування та державних ресурсів, заохочення 
інновацій145. Планується формування нормативно-правової бази для створення Служби фінансових 
розслідувань, модернізації роботи митниці, ефективності інституту бізнес-омбудсмена щодо захисту 
прав бізнесу. Також до пакету потрапили законопроекти щодо спрощення ведення бізнесу у 
нафтогазовому секторі, спрощення інвестиційної діяльності, врегулювання процедури банкрутства, 
функціонування фінансового ринку та товарних бірж (законопроект №7055146). Велика увага 
приділяється участі бізнесу в державних проектах та запровадженню концесії, протидії зловживанням 
у держзакупівлях, запровадженні чітких механізмів оренди державного та комунального майна через 
систему ProZorro. 

Президент України підписав Закон щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій 
емітентами цінних паперів. Законом пропонується відмовитись від застосування в найменуванні типу 
товариства – публічне чи приватне, – що мало б вирішити проблему розподілу акціонерних товариств 
на публічні і приватні. Також розширюється обсяг інформації та способи її розкриття для публічних 
акціонерних товариств, а для приватних – зменшується. Разом з тим, запроваджується можливість 
надання інформаційних послуг на фондовому ринку приватними особами, а не лише Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку та її установами, а також посилюються вимоги до 
прозорості діяльності наглядової ради акціонерного товариства, обрання незалежних членів, 
розширюються її повноваження147. 

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

Президент підписав законопроект щодо здійснення моніторингу публічних закупівель148. Тепер Закон 
«Про публічні закупівлі» дозволяє здійснювати ефективний моніторинг закупівель з допомогою 
автоматичної системи ризик-менеджменту, що аналізуватиме всі закупівлі за встановленими 
критеріями та сигналізуватиме про можливі порушення. Це сприятиме швидкому виявленню та 
попередженню порушень на всіх стадіях закупівлі. Також, закон зобов’язує замовників реагувати на 
рекомендації і зауваження Державної аудиторської служби України149. 

                                                             
143 http://www.nerc.gov.ua/?news=7191  
144 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63373  
145 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/mi-proponuyemo-novij-poryadok-dennij-reform-35-zakonoproektiv-dlya-zrostannya-
ekonomiki-na-5-7-volodimir-grojsman  
146 https://www.slideshare.net/NSSMC/7055-86226848 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62443  
147 http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-spryamovanij-na-sproshennya-vedenny-45346  
148 http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayi-45562  
149 http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=8d386b16-691d-44c1-a590-
9a1bb5d9a3fb&title=PrezidentPidpisavZakonoproekt4738-dProMonitoringZakupivel  
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Бізнес-клімат 

Мінекономрозвитку за участі Українського національного комітету Міжнародної торгової палати 
підготувало спеціальні рекомендації з оформлення документів банківської гарантії для учасників 
публічних закупівель. Зобов'язання банку виплатити замовнику певну суму коштів, у випадку, якщо 
учасник не зміг виконати взяті на себе зобов’язання перед замовником, що виникли у зв’язку з 
поданням тендерної пропозиції – це і є банківська гарантія150. 

Статті 255-256 про антиконкурентні дії та злиття 

Ведеться обговорення нової Методики визначення ринку, яка має замінити чинну Методику 
визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку в частині 
визначення товарних ринків. Документ має створити критерії прийняття рішень про надання дозволу 
на концентрацію суб’єктів господарювання, а також у справах про зловживання монопольним 
(домінуючим) становищем151. 

Статті 27-49 про доступ товарів на ринки  

З початку 2018 року і до 2020  року набирають законної сили податкові новації, що сприятимуть 
технологічному оновленню виробництва в Україні152. Мова про застосування розстрочки сплати ПДВ 
на 24 місяці при імпорті обладнання щодо кожного конкретного виробництва за заявою та зниження 
ренти на експлуатацію нових газових свердловин: з 29% до 12% для свердловин до 5 тисяч метрів і з 
14% до 6% – для більш, ніж 5 тисяч метрів.  

Стаття 93 про доступ до енергоринків 

Уряд ухвалив Концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури України153. 
Під критичною інфраструктурою мається на увазі сукупність об'єктів, які є стратегічно важливими для 
економіки і безпеки держави, суспільства, населення та порушення функціонування яких може завдати 
значної шкоди національній безпеці України, зокрема паливно-енергетичного комплексу. 
Регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури здійснюватиметься законом про 
критичну інфраструктуру та її захист, який наразі поки не зареєстрований як законопроект154. 

Статті 144-147 (поточні платежі, рух капіталу, спеціальні заходи, сприяння виконанню та подальша 
лібералізація положень) 

Національний банк України визначив право клієнта подавати заяву про продаж іноземної валюти до 

будь-якого уповноваженого банку за власним вибором (незалежно від наявності поточного рахунку в 

іноземній валюті, відкритого в цьому банку) та виконати заявку на пізніше ніж у 5-ти денний строк. 155  

  

                                                             
150 http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=60d3972a-31ea-420f-9879-
8a157da90d6d&title=MinekonomrozvitkuNadaloOfitsiiniRekomendatsiiDliaOformlenniaBankivskikhGarantiiDliaUchasnikivPublichni
khZakupivel  
151http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/139151;jsessionid=9F415D4DD3171CAD76CFFE72893221E2.app
2  
152 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zaprovadzheni-podatkovi-novaciyi-spriyatimut-rozvitku-i-tehnologichnomu-onovlennyu-
virobnictva-premyer-ministr  
153 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-stvorennya-derzhavnoyi-sistemi-zahistu-kritichnoyi-infrastrukturi  
154 http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=36e2cf07-f12b-4a55-86d0-
71454cfa8aca&title=UriadOpublikuvavKontseptsiiuStvorenniaDerzhavnoiSistemiZakhistuKritichnoiInfrastrukturiUkraini  
155 https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=63075682&cat_id=55838  
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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 

 



Глосарій 

ДОДАТОК 2 

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

 

Група «Газ» 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» 

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

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

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

 

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



Глосарій 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 



Глосарій 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Група «Енергоефективність та соціальні питання» 

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

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

 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

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

 



Глосарій 

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

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

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

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

• придбання бюджетними органами енергоефективних будівель, продуктів і послуг; 

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

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

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

• моніторинг рівня ефективності нових потужностей з виробництва енергії. 

 

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» 

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

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

 

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

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

 

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

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

 



Глосарій 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

Група «Нафта» 

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

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

 

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

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

 

Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі 
сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та 
доповненнями, внесеними Регламентом 1882/2003156 

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;  

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

 

Група «Бізнес клімат» 

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

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

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

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

скасовує Директиву 2003/54/ЄС  

Передбачає імплементацію законодавства про ринок електроенергії, згідно якого електроенергія є 

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

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

Також держава забезпечує недискримінаційний доступ до наявної інфраструктури, створює 

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

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

Директиву 2003/55/ЄС  

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

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

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

недискримінаційний доступ підприємствам до розподільчих мереж, газових сховищ та магістральних 

мереж газопроводів.  

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

електроенергію для кінцевих промислових споживачів 

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