


 

 

 

 

 

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 Цільової групи «Газ» звертають увагу на зміни до Кодексу газосховищ і запровадження тимчасової 

методики визначення тарифу на послуги з розподілу газу, що базується на обсягах розподілу. Цільова група також 

відстежує дії уряду щодо приведення цін на газ до ринкових. Окрім того, експерти наголошують на бездіяльності 

уряду в напрямі реформування НАК «Нафтогазу». 

Цільова група “Електроенергетика та Ядерна Безпека” позитивно оцінили відновлення активної діяльності 

НКРЕКП щодо впровадження нового ринку електроенергії. Водночас звертаються увагу на проблемну ситуацію із 

боргами по виплаті зарплат шахтарям. 

Експерти Цільової групи “Енергоефективність та соціальні питання” негативно оцінюють затягування урядом 

виконання кількох законів у житлово-комунальній сфері та звертають увагу на низький темп підготовки інших 

нормативних документів, а також відсутності дій із запуску Фонду енергоефективності. 

У Цільовій групі “Довкілля та відновлювані джерела енергії” відзначають активізацію роботи з перегляду 

механізму стимулювання розвитку альтернативної енергетики та ухвалений план зі скорочення викидів. Окрім 

того, експерти наголошують на бездіяльності народних депутатів в напрямку затвердження державної 

екологічної політики. 

Експерти сектора нафти та нафтопродуктів позитивно оцінюють усунення юридичної колізії щодо оцінки впливу 

розробки вуглеводневих родовищ на довкілля та відновлення роботи над законопроектом про мінімальні запаси 

нафти і нафтопродуктів. 

В сфері бізнес-клімату експерти відзначили прогрес в напрямку лібералізації валютних операцій та протидії 

корупції. Також, звернули увагу на ухвалення плану дій на виконання Енергетичної стратегії. Разом з тим, 

експерти висловлюють занепокоєння темпом приведенням до норм конкурентного законодавства механізмів 

держдопомоги. 

 

Найбільш вживані скорочення: 

ГТС – газотранспортна система 
ДАЗВ – Державне агентство України з управління зоною 
відчуження; 
ДІЯРУ – Державна інспекція ядерного регулювання України 
ДНТЦ ЯРБ – Державний науково-технічний центр з ядерної та 
радіаційної безпеки ї 
ЕСКО – енергосервісна компанія 
ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку  
КзПБ – Комплексна зведена програма підвищення рівня безпеки 
енергоблоків АЕС  
ЛЕП – повітряна лінія електропередачі 
МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії  
МВФ – Міжнародний валютний фонд 
МСР – Мала система розподілу  
НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України» 
НБК – новий безпечний конфайнмент 

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
НПА – нормативно-правовий акт 
ОЕС України – Об’єднана енергетична система України 
ОСББ – об’єднання співмешканців багатоквартирного будинку 
ОСП – оператор системи передачі 
ОСР – оператор систем розподілу 
ПСО – покладення спеціальних обов'язків 
РАВ – радіоактивні відходи  
РАВ – рідкі радіоактивні відходи 
СВЯП – сховища відпрацьованого ядерного палива  
СПГ – скраплений природний газ 
ТЕО – техніко-економічне обґрунтування 
ТКЕ – теплокомуненерго  
ЯСП – Ядерний страховий пул 
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Газ 

Протягом червня ВРУ ухвалила рішення відтермінувати впровадження у практику нововведень у 
царині газопостачання, прийнятих раніше в рамках нового закону про ЖКП. Відхилили і повторну 
депутатську ініціативу створити єдину прозору базу споживачів природного газу, яка необхідна для 
досягнення в Україні повного приладового обліку споживаного газу. Також депутати зареєстрували 
законопроект, ухвалення якого має на меті усунути законодавчі перешкоди для введення в дію 
Регламенту ЄС №312/2014 та забезпечити добове балансування ГТС. 

Кабмін, що уникає різкого підвищення ціни на газ для населення, розробив нові пропозиції щодо її 
зміни та очікує на реакцію МВФ. За даними ЗМІ, цього разу – це поетапний план, що полягає в 
монетизації субсидій і заходах з лібералізації ринку перед встановленням єдиної ціни на газ, який, 
на думку урядовців, може виявитися компромісним. На цьому фоні, реформування "Нафтогазу" 
загальмувало: відсутній не тільки жодний прогрес, а й жодні кроки уряду. 

Новопризначений склад НКРЕКП приступив до роботи. Регулятор ухвалив зміни до Кодексу 
газосховищ і тимчасову методику визначення тарифу на послуги з розподілу газу, що базується на 
обсягах розподілу та діятиме за рішенням регулятора до 31 грудня 2019 року включно. 

З метою забезпечити надійність і безперебійність роботи ГТС, "Укртрансгаз" вдосконалює технічний 
стан всієї газотранспортної системи: паралельно з модернізацією КС "Гребінківська" на транзитних 
газопроводах, оголошено тендер, на виконання рішення реконструювати КС "Яготин". Проте, на 
сьогодні обсяги інвестицій і робіт з модернізації ГТС явно недостатні. 

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 

9 червня набув чинності ухвалений депутатами на початку цього місяця Закон №2454-VIII1 про 
відтермінування введення в дію низки нових положень про надання житлово-комунальних послуг 
(Закон №2189-VIII2), що стосуються також і постачання природного газу. Відтепер передбачені цим 
законом норми, які мали діяти з 10 червня 2018 р., зокрема про право індивідуального споживача 
укладати угоди безпосередньо з постачальником, набудуть чинності лише з 1 травня 2019 року3 (тобто, 
по закінченні наступного опалювального сезону). Введення цих нових норм у дію довелося відкласти з 
тої причини, що уряд не встиг підготувати всіх необхідних для цього підзаконних актів. 

Перешкоди постали й на шляху втілення в життя іншого законопроекту із царини ЖКП (№65474), 
внесеного до розгляду на поточній сесії – про розширення доступу до інформації у сфері постачання 
послуг, зокрема природного газу. У червні Комітет ВРУ з питань екологічної політики та 
природокористування відхилив депутатську ініціативу зробити прозорішими відомості про 
формування тарифів на ЖКП, відправивши законопроект на доопрацювання5. Основною причиною 
рішення комітету стала наявність дилеми, що залишилася невирішеною: на кого – державу чи ті ж самі 
тарифи (а, значить, споживачів) – будуть покладені витрати, зумовлені реалізацією законопроекту. 

У червні зазнала невдачі ще одна спроба законодавчо запровадити єдину автоматизовану базу абонентів 
– споживачів природного газу. Зазначену пропозицію народний депутат І. Вінник зареєстрував як 
поправку до законопроекту про національну безпеку (№80686), за якою передбачалося внести 
відповідні зміни7 до Закону "Про комерційний облік природного газу" (№3533-VI8), що відкрило би 
онлайн-доступ до всіх відомостей про підключення абонентів до мережі (персональних даних, 
параметрів лічильників газу, ін.). Незважаючи на схвалення поправки профільним Комітетом ВРУ з 

                                                           
1 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2454-viii 
2 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2189-19/page 
3 Норми про штрафи для компаній за порушення термінів установки лічильників на тепло, гарячу та холодну воду 
перенесено на 1 серпня 2020 року. 
4 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6547&skl=9 
5 http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/146171.html 
6 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531 
7 Поправка за №419 (див. порівняльну таблицю до другого читання законопроекту №8068 від 20.06.2018) 
8 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3533-17 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2454-viii
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2189-19/page
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6547&skl=9
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/146171.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3533-17


Газ 

нацбезпеки, голосів на її підтримку не вистачило9. Наразі ВРУ вже відхилено аналогічні зміни про 
створення єдиного реєстру споживачів природного газу, що подавалися окремим законопроектом 
більше року тому (№639110), та так і не визначено долю альтернативного йому законопроекту (№6391-
111), що очікує на розгляд. На нашу думку, така база даних має створюватися і вестися на базі 
державного оператора ринку. 

Разом з тим, ВРУ зареєстровано законопроект (№845412), розроблений регулятором і призначений 
забезпечити суб’єктам ринку природного газу, у т.ч. оператору ГТС (що є державною компанією), наразі 
не обумовлені законодавством можливості щодобово закуповувати природний газ для здійснення 
добового балансування газотранспортної системи. Впровадження добового балансування на заміну 
діючому місячному, регламентоване з 1 серпня 2018 року постановою НКРЕКП №143713, технічно 
пов’язано з необхідністю купівлі-продажу газу суб’єктами ринку на товарній біржі протягом доби усі 7 
днів на тиждень. Водночас, дотримання процедур Закону "Про публічні закупівлі", обов’язкове у разі 
закупівлі для забезпечення потреб держави та територіальних громад, потребує значного часу, що 
унеможливлює врегулювання ними небалансів на добовій основі. Законопроектом №8454 передбачено 
вивести необхідні в такому разі для балансування процедури купівлі-продажу газу з-під дії зазначеного 
вище закону. Проект закону має на меті усунути законодавчі перепони для імплементації Регламенту ЄС 
№ 312 та повного відкриття ринку природного газу. Регулятор додержується позиції, що необхідно 
терміново ухвалити вказаний законопроект. 

Наприкінці червня Секретаріат Енергетичного Співтовариства оприлюднив моніторинговий звіт щодо 
газових ринків у рамках Ініціативи зі створення газотранспортної мережі країн Центральної та Південно-
Східної Європи (CESEC)14. У документі констатується слабкий прогрес України в імплементації реформ 
газового ринку, у тому числі в частині анбандлінгу, балансування та ліквідності торгівлі газом, можливості 
зміни постачальника та розподілу потужностей15. Він також викладає розроблену Секретаріатом 
концепцію гармонізації ліцензійних режимів країн Енергетичного Співтовариства та сусідніх країн-членів 
ЄС з метою подальшого усунення адміністративних перешкод для оптової торгівлі газом. В окремому 
додатку Секретаріат також навів перелік дій, які необхідно здійснити Україні для підвищення ліквідності 
газового ринку та гармонізації правил балансування, у т.ч. створення функціональних віртуальних 
торгових точок (VTP) та біржових майданчиків. 

Майже рік тривають перемовини уряду України з МВФ стосовно рівня ціни на газ для населення. Не 
погоджуючись на суттєве його підвищення, урядовці за цей проміжок часу пропонували щонайменше 
8 варіантів нової формули ціни газу, жоден із яких МВФ не узгодив. Як повідомляють ЗМІ16, остання 
ініціатива прем'єр-міністра В. Гройсмана, надана на розгляд представникам Фонду, передбачає 
запровадити нову послідовність заходів, які могли би забезпечити вирішення цієї проблеми: спочатку 
монетизація субсидій і лібералізація ринку, й тільки потім – встановлення рівня так званої "єдиної" ціни 
газу із знижкою на певний "соціальний" обсяг його споживання для населення. Рішення – за МВФ. 

Між тим, в Україні знову можуть змінитися діючі "соціальні" норми споживання природного газу для 
громадян, у яких не встановлено лічильники, що зумовлено рішенням Окружного адміністративного 
суду Києва за позовом ПАТ "Хмельницькгаз" проти Кабміну17 (третя сторона спору – Асоціація газового 
ринку України). За цим рішенням не тільки визнано "протиправною та нечинною" постанову КМУ №203 

                                                           
9 http://iportal.rada.gov.ua/news/hpz8/page/9 
10 hhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61650 
11 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61736 
12 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64174 
13 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30366 
14 https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2018/06/29.html 
15 https://energy-community.org/dam/jcr:97524dfe-7ae9-4c83-83a3-52eca0d3eff1/ECS_CESEC_062018.pdf 
16 https://interfax.com.ua/news/economic/516024.html 
17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74545426 
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від 23.03.201618 про ці норми (що діяла із змінами, ухваленими в 2017 році за постановою №60919), а й 
визнано протиправним і нечинним попереднє скасування урядом постанови №619 від 08.06.199620. 

Послідовність процесу зміни вказаних норм за постановами КМУ відображено у поданій нижче таблиці. 

Категорія споживача 
без лічильника 

Норма споживання газу за постановою КМУ, кубометрів/особу/місяць 

№619 
від 08.06.1996 р. 

№23721 
від 29.04.2015 р. 

№203, у редакції від 

23.03.2016 р. 18.08.2017 р. (№609) 

з газовою плитою та 
гарячим водопостачанням 

6,0 3,0 4,4 3,3 

з газовою плитою без 
гарячого водопостачання 

9,0 4,5 7,1 5,4 

з газовою плитою та 
газовим водонагрівачем 

18,0 9,0 14,0 10,5 

6 червня, під час закритого засідання нового складу НКРЕКП22, головою було обрано Оксану Кривенко 
(постанова №36923). Вона стала "першою в історії жінкою на чолі регулятора"24, відпрацювавши перед 
тим у комісії 17 років на різних посадах. Одним із перших наказів новообрана голова розподілила 
функціональні обов’язки між членами комісії25. Відповідальним за регулювання в частині ліцензування 
у нафтогазовому комплексі призначено члена НКРЕКП О. Формагея. 

У підсумку кампанії регулятора з надання ліцензій, на кінець червня у ліцензійному реєстрі НКРЕКП26 
було зафіксовано 439 постачальників природного газу на внутрішньому ринку України. Загалом у 
царині ліцензування в газовому секторі НКРЕКП прийняла у червні більш ніж два десятки постанов, із 
них 827 – про накладення штрафів за порушення ліцензійних умов у секторі розподілу газу. 

Дві постанови НКРЕКП ухвалила у сфері тарифоутворення. Першою з них (№38928) запроваджено 
тимчасову методику розрахунку тарифу на розподіл природного газу, як плати за фізичні обсяги 
розподілу29. За п. 2 постанови, термін її дії обмежений 1 січня 2020 року30, відколи за цією ж 
постановою (п. 3) вступить у дію визначення тарифу на розподіл газу на базі потужності (за постановою 
№23631). Другою (№39132) – скасовано Порядок формування тарифів з транспортування, розподілу, 
постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу, що діяв з 2011 року за постановою 
№138433. 

До того ж, НКРЕКП затвердила зміни до Кодексу газосховищ (постанова №48134), що суттєво коригують 
вимоги до планів їхнього розвитку. Вдосконалити планування розвитку ПСГ передбачено шляхом 
регламентації обов’язкової структури, оформлення, процедур подання, затвердження та виконання 
цих планів, для чого до розділу V Кодексу вирішено внести відповідні нові глави. 

                                                           
18 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/203-2016-%D0%BF 
19 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/609-2017-%D0%BF/paran36#n36 
20 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/619-96-%D0%BF 
21 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/237-2015-%D0%BF 
22 Який поки що так і налічує п’ять членів, замість семи. 
23 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=32219 
24 http://www.nerc.gov.ua/?news=7601 
25 http://www.nerc.gov.ua/?id=32278 
26 http://www.nerc.gov.ua/?id=11957 
27 Постанови від 26.06.2018 з №531 до №538 включно 
28 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=32350 
29 Планована тарифна виручка операторів ГРМ – на основі тарифної системи "витрати+" 
30 Постанова набуде чинності наступного дня після її офіційного оприлюднення "Урядовим кур'єром". 
31 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=22109 
32 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0391874-18 
33 http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v1384227-11 
34 http://www.nerc.gov.ua/?id=32644 
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Регулятором було встановлено тарифи на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу 
в ПСГ АТ "Укртрансгаз" та їх структуру (постанова №48035). Розмір тарифу за 1000 кубометрів на добу, 
без урахування ПДВ, відповідно, склав: зберігання – 0,1720 грн, закачування – 64,40 грн, відбір – 67,10 
грн. 

Паралельно НКРЕКП було ухвалено також нові кандидатури посадових осіб операторів ГРМ, 
відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності (постанова №38836). 

Тим часом, у нових цінових пропозиціях на липень 2018 року37 "Нафтогаз" залишив незмінними ціни 
на газ із ресурсу компанії для промислового сегмента та інших споживачів, що не підпадають під дію 
Положення про ПСО. Про це свідчить оприлюднений новий прейскурант "Нафтогазу"38, за яким обидва 
диференційованих, залежно від умов закупівлі, рівня ціни зосталися, як у червні (10893,6 та 9952,8 грн 
за тис. кубометрів). 

З другого боку, передбачаючи у липні цього року закупити у приватних добувних підприємств 
природний газ власного видобутку, "Нафтогаз" підвищив плановану ціну закупівлі до 7629,00 грн / тис. 
кубометрів39. Це зумовлено тим, що оголошена "Нафтогазом" за ціною 6 900,00 грн / тис. кубометрів 
червнева тестова закупівля виявилася безрезультатною – жодної пропозиції не надійшло. 

Оперативні дані компанії свідчать40, що за підсумками 5-и місяців року група "Нафтогаз" сплатила до 
Державного бюджету України близько 53,5 млрд грн податків. Окрім того, "Нафтогаз" розпочав 
виплату дивідендів за 2017 рік41, і за І півріччя 2018 року перерахував до держбюджету близько 71,7 
млрд грн податків та дивідендів42. Загалом, як вирішив Кабмін, у вигляді дивідендів виплаті підлягає 
30% від його минулорічного чистого прибутку або 11,8 млрд грн. 

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) 

І НКРЕКП, і уряд наполягають на переході на добове балансування ГТС з 1 серпня цього року43. Так, за 
словами віце-прем’єра В. Кістіона44, введення в дію щодобового балансування газу на базі 
автоматизованої системи активно сприятиме збалансованому плануванню попиту та споживання газу, 
а також формалізації процесів обміну інформацією між учасниками процесу, чого нагально потребує 
газовий ринок, і тому не можна відкладати впровадження системи балансування ГТС України за 
правилами Третього енергопакета ЄС. 

Регулятор 15 червня провів чергову нараду з учасниками ринку з цього приводу45, підставою для якої 
послужило звернення "Укртрансгазу" про перенесення введення в дію постанови №1437 на більш 
пізній термін. Здійснений НКРЕКП моніторинг виконання заходів з підготовки до переходу засвідчив, 
що наразі інформаційна платформа "Укртрансгазу" не готова до повноцінного функціонування. 
Суб’єкти ринку, які на своє звернення одержали до неї доступ, змогли лише розпочати тестування за 
окремими модулями, тоді як повномасштабне випробування їх підключення до системи було 

                                                           
35 http://www.nerc.gov.ua/?id=32643 
36 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=32514 
37 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/D6C16272E3D2A664C22582B200368800?OpenDocument&year=2018&month
=06&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
38 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-July-2018.pdf 
39 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F89E9F118A2F91A8C22582B7003E93DE?OpenDocument&year=2018&month=06&
nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
40 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/D335005076C0BC7AC22582AA0036053D?OpenDocument&year=2018&month
=06&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
41 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/8291C5C0C460391BC22582B3004782B9?OpenDocument&year=2018&month
=06&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
42 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/30A05F87E1E5919EC22582C600480708?OpenDocument&year=2018&month=
07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
43 Як зазначалося вище, цей термін встановлено постановою НКРЕКП №1437 (від 27.12.2017 р.). 
44 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-kistion-zhodnih-zriviv-u-zapusku-dobovogo-balansuvannya-gazu-ne-dopuskayetsya 
45 http://www.nerc.gov.ua/?news=7621 
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неможливим, з причини відсутності доступу до модуля "Реєстр споживачів постачальника"46. За 
підсумками наради, її учасниками констатовано недостатню готовність "Укртрансгазу" до виконання 
рішення регулятора, що розцінено як фактичне блокування оператором ГТС процесу впровадження 
добового балансування, підтверджено також висновок про недоцільність перенесення термінів набуття 
чинності вищезазначеною постановою. 

Позиція "Укртрансгазу", оприлюднена лише на початку липня47, полягає у тому, що контракт із 
розробником інформаційної платформи IP Systems передбачав її впровадження на підставі попередньої 
редакції Кодексу газотранспортної системи. До самого Кодексу ГТС оператор має низку претензій та 
звинувачує НКРЕКП в ігноруванні його позиції. 

Водночас, дотепер відбулося іще кілька публічних дискусій на цей предмет, учасники яких зосередили 
увагу на імплементації іншої частини постанови НКРЕКП №1437 – придатності пропонованої нею нової 
редакції Кодексу ГТС для потреб моделі добового балансування ринку газу. У винесенні вердикту на цей 
запит, думки учасників дискусій розділилися. Якщо фахівці, що брали участь у заході під егідою 
"Укртрансгазу"48 (у т.ч. Міненерговугілля, "Нафтогазу", компаній РГК, ін.), наполягали на недосконалості 
положень Кодексу та необхідності його доопрацювання, спільнота іншого дискусійного майданчика, 
зібрана під егідою Європейської Бізнес Асоціації (EBA)49 (у т.ч. представники Міненерговугілля, НКРЕКП, 
Української енергетичної біржі, а також профільного Комітету ВРУ з питань ПЕК) обстоювали достатню 
для втілення моделі відповідність кодексу Регламенту ЄС №312/2014 та "акцентували на необхідності 
оперативного запровадження добового балансування". Засідання перших завершилося зверненням 
до НКРЕКП з пропозиціями внести зміни до Кодексу ГТС, других – рішенням EBA уже повторно офіційно 
звернутися до прем’єр-міністра України з листом, що має на меті запобігти наявній (як засвідчило 
проведене EBA зібрання) загрозі зриву цієї важливої реформи ринку газу. 

Вочевидь, запровадження добового балансування – болюче питання для частини учасників газового 
ринку України, особливо – для оператора ГТС, у зв’язку з наявними значними обсягами небалансу, 
пов’язаними з так званим "несанкціонованим" відбором газу підприємствами ТКЕ, зумовленим 
відсутністю у них договорів з "Нафтогазом" (і не погашеними боргами за нього). 

На наш погляд, причина конфлікту в тому, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за обсяги 
газу, які постачалися ТКЕ без оплати. Водночас, слід розуміти, що ані "Нафтогаз", ані газ-збути не є 
самогубцями: жодна інстанція не дасть команди відключити ТКЕ від постачання газу, особливо 
протягом періоду опалювального сезону. Можливий вихід визначений ст. 11 Закону "Про ринок 
природного газу", якою встановлено, що КМУ має визначити "джерела фінансування та порядок 
визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються 
спеціальні обов’язки", а також те, що "суб’єкт ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні 
обов’язки, має право на отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат...". Поки це не буде 
зроблено на практиці, конфлікт буде продовжуватися. 

Наприкінці червня "Укртрансгаз" звернувся по посередництво у спорі з НКРЕКП до Секретаріату 
Енергетичного Співтовариства50, з проханням виступити медіаторами його взаємодії з регулятором 
щодо приведення Кодексу ГТС у відповідність з нормами й практиками європейського ринку газу (лист 
від 26.06.2018). 27 червня центр вирішення спорів призначив П. Груджичича, керівника газового 
відділу Секретаріату Енергетичного Співтовариства, посередником у цьому спорі51. 

                                                           
46 На думку новообраної голови НКРЕКП О.Кривенко, на певному етапі підготовки під’єднання платформи "Укртрансгазу" до 
системи, він сам заблокував доступ до частини ІТ-забезпечення, а його представники шукають надуманих приводів обійти 
імплементацію системи, що має забезпечити автоматизоване добове балансування (https://glavcom.ua/news/ukrtransgaz-
blokuje-vprovadzhennya-z-1-serpnya-dobovogo-balansuvannya-rinku-gazu-509962.html) 
47 http://utg.ua/utg/media/news/2018/07/oficiina-pozicia-at-ukrtransgaz-stosovno-situacii-navkolo-vprovadzhennya-novogo-
kodeksu-gts.html 
48 http://utg.ua/utg/media/news/2018/06/ukrtransgaz-ta-uchasniki-rinku-prirodnogo-gazu-prosyat-nkrekp-zmniti-kodeks-gts.html 
49 https://eba.com.ua/reforma-na-rynku-pryrodnogo-gazu-pid-zagrozoyu-eba/ 
50 http://utg.ua/utg/media/news/2018/07/ukrtransgaz-zvernuvsya-do-energetychnogo-spivtovarystva-u-spori-z-nkrekp-schodo-
gts.html 
51 https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2018/06/210.html 
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Газ 

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) 

Стало відомо, що тристоронні перемовини ЄС, України та Росії з проблеми продовження транзиту газу 
до Європи українською ГТС після 2019 року, ініційовані Віце-президентом Єврокомісії М. Шефчовичем, 
відбудуться у липні52. Водночас, у червні "Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу новий позов 
проти "Газпрому" про перегляд транзитного тарифу53. 

"Укртрансгаз" продовжує забезпечувати стабільну роботу транзитних газопроводів і системи 
газосховищ. Як свідчать оперативні дані компанії54, за перше півріччя 2018 року ГТС України 
транспортувала до Європи 42,2 млрд кубометрів газу, що більш як на 7% менше, ніж показники за перше 
півріччя минулого року. 

Вже відбулися відкриті торги на роботи з модернізації КС "Гребінківська" транзитної системи газопроводів 
(на суму близько 93 млн грн55). Тим часом, для виконання робіт з реконструкції КС "Яготин" оголошено 
тендер на 2,5 млрд грн56. 

За даними "Укртрансгазу", у процесі підготовки до нового опалювального сезону його ПСГ на 03.07.2018 
поповнилися до 11,36 млрд кубометрів57 (тобто, з моменту завершення попереднього сезону – зросли 
більше, ніж на 45%). 

З огляду на надання Швецією згоди на будівництво двох ниток "Північного потоку-2" в її економічній 
зоні58, лише одна країна на маршруті газопроводу поки що не прийняла остаточного рішення про згоду 
чи незгоду на його будівництво в її територіальних водах – це Данія (про це повідомив прем'єр-міністр 
країни Л. Расмуссен59). Більше того, для реалізації Данією наміру затримати втілення цього проекту, до 
парламенту Данії уже внесено відповідні законодавчі ініціативи. Водночас, Данія вважає, що слід 
винести обговорення проекту на загальноєвропейський рівень60, щоб виважено проаналізувати всі 
його ризики, а також роль України як транзитера газу. 

В цьому питанні її позиція співпадає з вимогами Польщі, яка з метою прискорити роботу над змінами 
газової директиви ЄС, що могли би ускладнити реалізацію проекту61, виступає за перехід від 
експертного обговорення проблеми "Північного потоку-2" до загальноєвропейських рішень, про що 
заявив віце-міністр енергетики Польщі М. Куртика62: "Наприкінці червня змінами у Газовій директиві 
мають зайнятися посли ЄС. Це результат важкої, кропіткої і багатомісячної праці польських 
дипломатів", – зазначив міністр. Певною мірою Польща досягла-таки успіху своєю дипломатією з цього 
приводу – група країн ЄС, які підтримали Польщу і хочуть ускладнити правила стосовно будівництва 
російського газогону, збільшилася до 19-и63, як повідомили ЗМІ за підсумками неофіційних результатів 
зустрічі послів країн Євросоюзу в Брюсселі64. 

 

                                                           
52 https://www.reuters.com/article/us-russia-ukraine-gas-eu/eus-energy-chief-sees-ukraine-russia-gas-talks-in-early-july-
idUSKBN1JA27G 
53 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/713B012BCE83C6A9C22582C20050AF41?OpenDocument&year=2018&month
=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
54 http://utg.ua/live 
55 http://utg.ua/utg/media/news/2018/06/ukrtransgaz-modernizue-ks-grebinkivsku-na-tranzytnyh-gazoprovodah.html 
56 http://utg.ua/utg/media/news/2018/06/ukrtransgaz-ogolosyv-tender-na-25-mlrd-grn-dlya-rekonstrukcii-ks-yagotyn.html 
57 https://naftogaz-europe.com/article/ua/ukrstorage 
58 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/7/7082800/ 
59 https://www.rbc.ua/rus/news/danii-namereny-zaderzhat-stroitelstvo-severnogo-1530022720.html 
60 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b32dd799a794765e3c39f96 
61 Йдеться про зміни, які гарантуватимуть, що всі без винятку газопроводи, також імпортні, та їх морські частини на території 
країн ЄС, будуть підпадати під дію єдиного загальноєвропейського законодавства, а саме: Третього енергетичного пакета ЄС. 
62 https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/18/7183648/ 
63 4 країни – Австрія, Німеччина, Бельгія, Нідерланди – послідовно виступають проти внесення змін до директиви, оскільки 
вони фактично залучені до реалізації цієї російсько-німецької інвестиції 
64 http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/369296 
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Оцінка прогресу України: 37 зі 100 

Поки уряд не ухвалив змін до Положення з покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів 

ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів (затвердженого постановою 

№ 187), які були рекомендовані в рамках процедури вирішення спору, ініційованої Енергетичним 

Співтовариством (Case ECS-2/17). Дія чинного Положення була спочатку подовжена до 1 червня, 

потім – до 1 серпня. 

22 червня проти України за скаргою зареєстровано (але не відкрито) ще одну справу – щодо 

кваліфікації споживачів та реалізації права на зміну постачальника. Останнє є особливо актуальним 

для домогосподарств: за даними НКРЕКП, минулого року лише 12 побутових споживачів змінили 

постачальника. 

В частині законодавчої транспозиції європейських правил змін не спостерігається. Опосередковано 

на ринок газу можуть вплинути законопроект № 6229 "Про забезпечення прозорості у добувних 

галузях" (пройшов перше читання) та Закон № 2314-VIII про спрощення дозвільної документації для 

здійснення робіт з видобутку газу та нафти. Враховано також тимчасовий порядок розрахунку 

тарифу за послуги розподілу. 

Попри схвалення рішення про зміну моделі "анбандлінгу" "Нафтогазу", викликаного особливостями 

рішення Стокгольмського арбітражу (неможливість зміни сторони-виконавця контракту без згоди 

"Газпрому"), нова модель поки не деталізована і не затверджена. Повністю зірваний урядовий 

план-графік пошуку іноземних партнерів для управління українською ГТС. 

Регулятор майже не проводив перевірок операторів ГРМ, відтак на основі лише 2 перевірок 

неможливо визначити, чи допускають вони порушення вимог законодавства про відокремлення 

видів діяльності. 

Ринок залишається переважно регульованим, лише 40% газу реалізується на основі вільного 

ціноутворення, за конкурентними умовами. З урахуванням ПСО у сфері постачання газу для 

домогосподарств, релігійних організацій, підприємств теплової енергетики, частка трьох 

найбільших груп постачальників на роздрібному ринку, за даними НКРЕКП, сягла 63% у 2017 році. 

Це високий рівень концентрації. 

Питання безпеки постачань як ніколи актуальне, попри низький рівень залежності від імпорту, 

зумовлений меншими темпами закачки газу до сховищ (запаси cтаном на 01.07.2018 р. – на 0,3 

млрд кубометрів менше відповідного показника минулого року). У березні виникла кризова 

ситуація з постачанням газу через різке похолодання та відмову "Газпрому" відновити з 1 березня 

поставки газу, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Заходи з реагування, що тривали 2-6 

березня, включали обмеження на 10% споживання газу промисловістю. 

Платіжна дисципліна на регульованих сегментах ринку залишається незадовільною. На середину 

2018 року борги ТКЕ і ТЕЦ перед "Нафтогазом" зросли на 40% порівняно з початком року. Борг 

газопостачальних компаній (газзбутів) також зріс, хоч і незначним чином. Причинами, як і раніше, є 

затримки при перерахуванні житлово-комунальних субсидій та нарахування пені й штрафів на 

борги теплопостачальників. 
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Електроенергетика та ядерна безпека 

Уряд подав до Верховної ради проект закону «Про внесення змін до Закону України "Про ринок 
електричної енергії" (Рег. № 8468), який дозволить виконати умови сертифікації оператора системи 
передачі і пов’язаний із корпоратизацією підприємства. НКРЕКП після тривалої перерви поновила 
публікацію проектів НПА щодо впровадження нового ринку електроенергії в частині роботи 
постачальників універсальних послуг та «останньої надії».  

Станом на початок червня продовжуються локальні стихійні протести гірників державних шахт. 
Головною вимогою протестувальників є погашення заборгованості із заробітної плати. Також вони 
вимагають здійснити ряд заходів, спрямованих на підтримку та захист державних вугільних 
підприємств. 

Директива, 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) 

11 червня КМУ вніс до Верховної Ради України проект Закону65 щодо правового статусу майна ДП НЕК 
«Укренерного» як оператора системи передачі у новому ринку електроенергії. Законом України «Про 
ринок електроенергії» визначено, що оператором системи передачі може бути виключно власник 
системи передачі.  

У свою чергу, Міненерговугілля розпочало процедуру перетворення ДП «НЕК «Укренерго» у приватне 
акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі. Втім, потрібно ще впорядкувати питання 
власності , що визначене Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
Відповідно до цього Закону приватизації «не підлягають об'єкти, які забезпечують життєдіяльність 
держави в цілому, зокрема, майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України 
та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні 
мережі». До статей 32 та 34 Закону України «Про ринок електричної енергії» пропонується внести 
зміни, що нададуть можливість закріплення державою (власником) за ОСП майна, що забезпечує 
цілісність ОЕС України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління (у тому числі 
магістральні та міждержавні електричні мережі) на праві господарського відання.  

26 червня Кабінет Міністрів України подав ще один Проект Закону «Про внесення змін до розділу XVII 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії"66. Пропонується 
перенести терміни реорганізації  Держенергонагляду до 31 березня 2019 року. Внаслідок 
реорганізації, відомство має бути перетворено на орган центральної виконавчої влади і 
фінансуватися з Держбюджету. До цього часу її фінансування здійснювати за рахунок тарифу ДП «НЕК 
«Укренерго».  

Директива, 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) 

Правила роздрібного ринку електричної енергії 

11 червня 2018 року набрали чинності Правила роздрібного ринку електричної енергії, що були 
затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №312. Постанова НКРЕ від 31 липня 1996 
року №28 «Про затвердження Правил користування електричною енергією» (із змінами) втратила 
чинність.67 

Інвестиційні програми, плани розвитку систем розподілу 

22 липня НКРЕКП оприлюднила проект постанови «Про затвердження Порядку розроблення та 
подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів 
систем розподілу», яким  встановлюється  процедура формування, подання, розгляду, схвалення та 
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виконання планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем 
розподілу68. 

Будівництво та експлуатація прямої лінії 

26 липня НКРЕКП оприлюднила проект постанови «Про затвердження Порядку погодження 
будівництва та експлуатації прямої лінії», який забезпечить отримання альтернативного живлення 
електричною енергією від виробника до електроустановок споживача по прямій лінії при економічній 
доцільності такого приєднання або в разі відсутності можливості приєднання до системи розподілу 
електричних мереж. Порядок погодження будівництва та експлуатації прямої лінії передбачений 
ст.25 Закону України «Про ринок електричної енергії»69. 

Постачання електричної енергії споживачам постачальниками універсальних послуг та 
«останньої надії» 

26 липня НКРЕКП оприлюднила  проекти постанов:  

- «Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги». Постачальник 
універсальних послуг гарантовано постачає електричну енергію побутовим та малим непобутовим 
споживачам на визначеній території (території України). Ціна на універсальні послуги включає в себе 
ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника 
універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги ОСП та ОСР на відповідному класі напруги відповідно 
до укладених договорів про надання відповідних послуг70. 
- «Про затвердження Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних 
послуг». Нею визначено процедуру встановлення та механізм розрахунку тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг. Зокрема йдеться про вимоги до оформлення заяви на 
встановлення тарифів, порядок та строки розгляду заяви, порядок формування тарифу, порядок 
формування прогнозованого необхідного доходу. Також визначення операційних витрат за 
економічними елементами та їх окремими складовими та умови, за яких здійснюється встановлення 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг з урахуванням прийнятого законодавства та 
у перехідний період (до проведення Кабінетом Міністрів України конкурсу з вибору постачальників 
універсальних послуг відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»)71. 
-  «Про затвердження Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної 
енергії споживачам постачальником «останньої надії»72. Постачальник «останньої надії» – 
електропостачальник, який за обставин, встановлених Законом «Про ринок електричної енергії», не 
має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений 
період часу. 

Також оприлюднено проект постанови НКРЕКП  «Про затвердження Методики розрахунку 
максимальної (граничної) плати за послуги з розподілу малими системами розподілу». До МСР 
відносяться Електричні мережі, що розподіляють електричну енергію на обмеженій території 
(комерційного закладу, закладу громадського обслуговування, житлового комплексу) з урахуванням 
технічних особливостей73. 

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

Відповідно до інформації, розміщеній на сайті Міненерговугілля, заборгованість на державних 
вугільних підприємствах станом на 1 червня складає більше 159 млн. гривень.74 Проте, відповідно до 
інформації Незалежної профспілки гірників України, станом на 5 червня заборгованість із зарплати на 
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державних вугледобувних підприємствах складає майже 400 млн гривень75, а станом на 14 червня 
заборгованість із зарплати перед гірниками державних вугледобувних підприємств складає 761,1 
млн гривень76. 

Станом на початок червня продовжуються локальні стихійні протести гірників державних шахт. 
Головною вимогою протестувальників є погашення заборгованості із заробітної плати. Також вони 
вимагають здійснити ряд заходів, спрямованих на підтримку та захист державних вугільних 
підприємств.77 

6 червня Міністерство енергетики і вугільної промисловості відвідали голови первинних 
профспілкових організацій НПГУ шахт «1/3 Новогродівська», «Котляревська», «Курахівська» та 
«Україна» ДП «Селидіввугілля». Представники профспілок мали зустріч із очільником відомства 
Ігорем Насаликом. Учасники обговорили проблеми, пов’язані із заборгованістю на державних 
вугільних підтриємстах.78   

19 червня Верховна Рада України проголосувала за включення законопроекту №8362 "Про внесення 
змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо належного фінансового 
забезпечення державного сектору вугільної галузі" до порядку денного 8-ї сесії.79 

У законопроекті шляхом внесення змін до ст. 1 Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» 
та додатка №3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік», затвердженого 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», пропонується збільшити на 2800 
млн. гривень видаткову частину Державного бюджету України на 2018 рік з метою збільшення 
видатків Міністерству енергетики та вугільної промисловості України на фінансування бюджетної 
програми «здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та 
подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості» (код 1101590), а саме: 
придбання обладнання для очисних вибоїв; придбання обладнання для прохідницьких вибоїв; 
придбання стаціонарного обладнання; забезпечення фонду оплати праці.80 

Відповідно до пояснювальної записки метою законопроекту  є «підтримка вугільної промисловості 
України до моменту завершення процесу її реформування», а ухвалення його пропозицій «сприятиме 
розвитку регіонів, де знаходяться державні вугледобувні підприємства; забезпеченню теплових 
станцій України енергетичними ресурсами у вигляді вугільної продукції за рахунок видобутку власних 
корисних копалин; забезпеченню належного функціонування вугледобувних підприємств України».81 

Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС ,Співпраця в атомній сфері, Директива № 
96/29/Євратом, Директива Ради № 2006/117/Євратом, Директива Ради № 2003/122/Євратом       

ДІЯРУ видала НАЕК «Енергоатом» окремий дозвіл на введення в експлуатацію нового об’єкта 
інфраструктури – комплексу з переробки радіоактивних відходів, що входить до технологічного 
комплексу Рівненської АЕС. Дозвіл видано 1 червня 2018 року з терміном дії до завершення етапу 
життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблоку №4 Рівненської АЕС»82. 

5 червня на майданчику Рівненської АЕС розпочалось комплексне інспекційне обстеження 
енергоблоку №3 з метою перевірки його готовності здійснювати діяльність у понадпроектний 
термін83. 11 червня роботу комісії Держатомрегулювання було завершено. Результати обстеження 
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показали, що усі заплановані роботи в рамках ПТЕ енергоблоку №3 виконуються на високому рівні, 
переважна їх більшість наразі виконана84.  

5-7 червня на Рівненській АЕС відбулась міжнародна страхова інспекція за участю фахівців ЯСП 
Великобританії, Китаю та України, де міжнародні експерти Ядерного страхового пулу підтвердили 
безпечність РАЕС85.  

12 червня прес-служба ДП «Енергоатом» повідомила, що енергоблок № 5 ЗАЕС готується до 
продовження терміну експлуатації у зв’язку з тим, що 27 травня 2020 року закінчиться проектний 
термін експлуатації енергоблока №5 ЗАЕС86. 

З метою залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть 
впливати на стан довкілля, надання можливості вільного доступу до інформації про діяльність органів 
виконавчої влади Державна інспекція ядерного регулювання України з 12 червня по 12 липня 2018 
року проводить публічне громадське обговорення питання про можливість продовження 
експлуатації ядерної установки - енергоблоку №3 Рівненської АЕС87. 

13 червня у рамках міжнародної технічної допомоги Швеції та Норвегії НАЕК «Енергоатом» уклав 
контракт з Шведським органом з радіаційної безпеки (SSM) та компанією Lloyd’s Register Consulting – 
Energy AB. Контракт передбачає надання Енергоатому розрахункових кодів та ліцензій на програмне 
забезпечення RiskSpectrum/RiskWatcher для Запорізької АЕС (5 нових одиниць) та оновлення вже 
існуючих у Компанії (використовуються на ЮУАЕС та ХАЕС) ліцензій та кодів, а також надання технічної 
підтримки за цими кодами протягом трьох років. Зазначене програмне забезпечення є сучасним 
інструментом для виконання розрахунків з імовірнісного аналізу безпеки і здійснення моніторингу 
ризику та використовується на багатьох АЕС Європи та США.88. 

19 червня на майданчику Рівненської АЕС розпочала роботу делегація представників ЄБРР, 
Консультанта інспектора кредиторів та  групи управління проекту з метою контролю та аналізу стану 
реалізації спільного з ЄБРР/Євратом проекту КзПБ енергоблоків АЕС89. Експерти ЄБРР зазначили, що 
за результатами проведеного моніторингу зауважень до виконання заходів КзПБ на проммайданчику 
Рівненської АЕС у них немає90. 

З 18 по 22 червня в НАЕК «Енергоатом» проходила місія МАГАТЕ з перевірки ефективності аналізу 
досвіду забезпечення експлуатаційної безпеки PROSPER (Peer Review of the effectiveness of the 
Operating Safety Performance Experience Review process). Місія PROSPER була організована МАГАТЕ на 
прохання Енергоатома та вперше проходила в Україні91. 

22 червня на Рівненській АЕС завершилася перевірка Міжнародної агенції з атомної енергії, яка 
здійснює контроль щодо застосування гарантій до ядерного матеріалу в рамках Угоди між Україною 
та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї92. 

22 червня на майданчику Южно-Української АЕС завершилась комплексна інспекційна перевірка 
Держатомрегулювання щодо дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки і захищеності 
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атомної станції. Плановий інспекційний захід, що проходив з 19 по 22 червня, мав розширену 
програму та відповідне коло залучених фахівців. Крім представників Держатомрегулювання до 
складу комісії входили фахівці міжнародної організації «Ризикаудит», ДНТЦ ЯРБ, дирекції НАЕК 
«Енергоатом». Результати комплексної інспекційної перевірки було розглянуто 22 червня на 
підсумковій нараді з представниками Южно-Української АЕС та згодом буде викладено у 
підсумковому акті перевірки93. 

26 червня 2018 р. відбулося засідання Громадської ради при МЕВП, на порядок денний якого було 
винесене питання «Про тарифну політику в атомно-промисловому комплексі України». Це чергова 
сходинка у переговорному процесі, що має вирішити питання встановлення справедливого тарифу 
на електроенергію ДП НАЕК «Енергоатом». Вимога встановлення справедливого тарифу була 
попередньо висунута на акціях протесту Атомпрофспілки. Це питання також обговорювалося  на 
спільній нараді профспілковців за участю експертів, керівників атомних підприємств з 
представниками Комітету ВР з питань ПЕК, шо була проведена 5 червня. Громадська рада відбулася 
за участі фахівців та керівників Міненерговугілля, НАЕК Енергоатом, Атомпрофспілки, а також 
НКРЕКП.94 

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

5 червня 2018 року на території 10-кілометрової зони (район ВРП-330 ДСП ЧАЕС) було виявлено 
задимлення і загоряння трав'яного покрову та чагарнику, про що було поінформовано 11 Державну 
пожежно-рятувальну частину по охороні ДСП ЧАЕС. Враховуючи радіологічну значимість пожежі, на 
території зони відчуження посилено контроль за радіаційною ситуацією. 7 червня пожежу в лісовому 
масиві у Зоні відчуження ліквідовано95. 20 червня за результатами пожежі 5 – 8 червня 2018 року на 
території зони відчуження відбулася нарада за участю керівництва Державного агентства України з 
управління зоною відчуження, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства 
охорони здоров’я України, Національної поліції України, ДП «НЕК» Укренерго», ДСП «Північна Пуща», 
ДСП «Чорнобильська АЕС», ДСП «Екоцентр», ДСП «ЧСК», ДП «ЦОТІЗ», ДСП «УЗФО Чорнобильської 
АЕС», ДСП «ЦППРВ». Учасники представили доповіді про перебіг та наслідки пожежі, після чого 
відбувся розбір надзвичайної ситуації96. 

Україна продовжує вдосконалювати свою інфраструктуру поводження з радіоактивними відходами, 
щоб підвищити радіаційну безпеку країни. 6 червня за фінансування ЄС завершився проект передачі 
спеціалізованої техніки, обладнання та засобів індивідуального захисту на суму 3.3 млн євро 
аварійним бригадам Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон» для 
вилучення радіоактивних відходів зі сховищ, що утворилися в перші роки ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи97. 

15 червня під час засідання Робочої групи (SIRG) вищого рівня щодо застосування гарантій МАГАТЕ в 
Україні за участю експертів МАГАТЕ, яка відбулася в ДІЯР, Голова ДАЗВ Віталій Петрук доповів про 
стан реалізації міжнародних проектів на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС. Зокрема, 
він ознайомив експертів із сучасним станом будівництва НБК та СВЯП-2. Також, делегація МАГАТЕ та 
Держатомрегулювання відвідала ДСП «Чорнобильська АЕС», де ознайомилися з реальним станом 
виконання проектів СВЯП-2 та НБК98. 
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19 червня під час робочої зустрічі керівництва ДАЗВ з проектним менеджером Європейської Комісії 
Гансом ван Влієтом відбулось обговорення впровадження в Україні проектів програми «Інструмент 
співробітництва з ядерної безпеки». Фахівці агентства представили прогрес у розробці довготривалої 
програми поводження з РАВ та використання коштів Державного фонду поводження з РАВ, а 
керівництво ДАЗВ презентувало результати успішних проектів програми ІСЯБ і плани щодо Програми 
дій 2018 року99. 

19 червня 2018 року Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак провів чергову 
зустріч із членами Первинної профспілкової організації Чорнобильської АЕС. Серед першочергових 
питань, які цього разу були винесені на обговорення – підвищення рівня заробітної плати 
працівникам ЧАЕС, шляхи погашення бюджетного недофінансування, перспективи розвитку 
соціально-економічного захисту колективу атомної станції. За результатами зустрічі було прийнято 
рішення створити відповідну робочу групу працівників Мінприроди та ЧАЕС. Членам групи 
поставлено завдання в найкоротший термін напрацювати пропозиції щодо вирішення піднятого 
членами профспілки питання. Остап Семерак нагадав, що наразі у парламенті зареєстровано два 
законопроекти (№8377 та №8377-1), прийняття який дасть можливість врегулювати і в подальшому 
унеможливить створення такої ситуації100. 
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Оцінка прогресу України: 28 зі 100 

2 лютого 2018 року Рада Міністрів Енергетичного Співтовариства прийняла Рішення 2018/02/MC-

EnС про невиконання Україною Договору про Енергетичне Співтовариство (у справі ECS-1/12) в 

частині вільної транскордонної торгівлі електроенергією. Україна повинна прийняти якнайшвидше 

необхідні заходи та прозвітувати Секретаріату ЕС про імплементацію Директиви 2009/72/ЕC та 

Регламенту 714/2009. Процедурно справу закрито. Відкритими залишаються справи ECS-08/15 з 

транскордонної торгівлі та ECS-06/17 щодо розділення операторів системи передачі (обленерго). 

З огляду на те, що більше 2-х місяців НКРЕКП не мала кворуму, відбулося відставання від плану 

прийняття НПА для нового ринку електроенергії. 14 березня було прийнято низку найважливіших 

актів - Кодекс системи передачі, Кодекс систем розподілу, Кодекс комерційного обліку 

електричної енергії, Правила ринку, Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового 

ринку, Правила роздрібного ринку електричної енергії. Ще 16 НПА було схвалено регулятором, 

серед них методики приєднання, правила управління обмеженнями та порядок розподілу 

пропускної спроможності,  методики розрахунку плати за спільне використання, формування цін 

і тарифів тощо. 

У сфері законодавчого забезпечення ядерної безпеки поки не зафіксовано прогресу. Не прийнято 

законопроекти №5550 (приведення у відповідність до положень Директиви 2013/59/Євратом), 

№6089  (приведення у відповідність до міжнародних вимог безпеки в частині удосконалення 

системи класифікації радіоактивних відходів для їх захоронення), №7471 (забезпечення 

відповідності державного нагляду та контролю у сфері ядерної та радіаційної безпеки вимогам 

міжнародних договорів та Конвенцій), а також зміни до Закону "Про захист людини від впливу 

іонізуючого випромінення". 

Розпочалися корпоратизація ДП "НЕК "Укренерго" та юридичне розділення операторів 

розподільних мереж (обленерго). 5 квітня НКРЕКП розмістила оголошення про порядок 

отримання ліцензій на розподіл та постачання електричної енергії відповідно до вимог закону 

"Про ринок електричної енергії". 

Ступінь відкриття ринку залишається невисоким: за даними "Енергоринку", у І півріччі 2018 року 

частка постачальників за нерегульованим тарифом у загальному обсязі електроенергії, закупленої 

на ОРЕ, склала 11,98%. Поряд з цим, за даними НКРЕКП, за підсумками 2017 року частка трьох 

найбільших постачальників на роздрібному ринку складала 31,97%, що є показником низької 

концентрації. 

Поки складно оцінити можливості для зміни постачальника, оскільки для них поки бракує 

ринкових передумов, а ті переходи, що відбуваються серед непобутових споживачів, є мізерними. 

За даними НКРЕКП, у 2017 році електропостачальника змінили 340 споживачів. 

Умови торгівлі, у т.ч. транскордонної, існують для експорту (аукціони), не працюють для імпорту. 

У відкоригованому Прогнозному балансі електроенергії на 2018 рік не передбачено імпорт, 

оскільки попит покривається власною генерацією. 

За період моніторингу рішень щодо введення надзвичайного стану в електронергетиці не 

приймалося. 
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

Протягом червня на тлі показового кроку Уряду назад у впровадженні реформи в житловій сфері 
через відтермінування реалізації законів у житлово-комунальній сфері та обліку, помітні зрушення 
відбулися в частині підготовки та оприлюднення для обговорення проектів нормативно-правових 
актів, спрямованих на реалізацію Законів України «Про енергетичну ефективність будівель» та «Про 
комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Серед інших, була завершена основна 
робота з розробки методик фактичної енергетичної сертифікації будівель, типової форми 
відповідного сертифікату, а також були врегульовані особливості повідомлення мешканців будівель 
про намір постачальника або оператора теплових мереж встановити будинковий вузол обліку тепла. 
Менше було зроблено з точки зору фінансування державних програм допомоги. Зокрема, жодного 
прогресу не було зафіксовано у процесі запуску Фонду енергетичної ефективності, а також 
занепокоєння викликає той факт, що найближчим часом громадяни будуть позбавлені фактичної 
можливості скористатися державною підтримкою на впровадження заходів з енергоефективності у 
житловому фонді через відсутність коштів у рамках програми «теплі кредити». 

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність 

У співпраці із Мінрегіоном, експерти німецького агентства GIZ розробили Аргументарій щодо 
імплементації Директиви ЄС 2012/27/ЄС про енергоефективність в Україні, у якому описано стартовий 
потенціал України щодо впровадження ключових пунктів статей Директиви101. Документ у деталях 
розглядає положення ключових статей Директиви, пропонує рекомендації для їхньої імплементації, а 
також пропонує до ознайомлення досвід держав ЄС на шляху до повної імплементації. 

Натомість, залишається невтішною ситуація із законопроектом «Про енергетичну ефективність», адже 
немає жодної інформації про будь-який прогрес у його проходженні через належні бюрократичні 
процедури. 

Облік (Стаття 9) 

У цьому місяці закінчився перший рік дії Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання», однак його фактична реалізація відкладена через прийняті у минулому місяці зміни, 
якими були скасовані реальні санкцій за не встановлення приладів обліку тепла та води до 
встановлених термінів. Ця ситуація загрожує значно загальмувати темпи запровадження повного 
обліку теплової енергії в Україні. За даними Мінрегіону, на сьогодні національний рівень оснащення 
приладами обліку тепла становить лише 80,3%, що є зростанням приблизно на 20% за останні два 
роки102. Керівник міністерства відзначив лідерів за цим показником– Черкаську (97,6%), Вінницьку 
(95%) області, м. Київ (97%), а також аутсейдерів – Луганську (25%) та Тернопільську (15,5%). 

На виконання Закону, 6 червня Кабінет Міністрів України затвердив порядок інформування 
оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення 
вузла комерційного обліку103. Цей порядок загалом відтворює процедуру, описану у законі, а саме 
зобов'язує оператора зовнішніх інженерних мереж не менш як за два місяці до встановлення вузла 
будинкового комерційного обліку повідомити власникам (співвласникам) будівлі про такий намір. 
Зокрема, за наявності інтернет-сайту, оператор робить відповідне оголошення онлайн, після чого у 30-
денний термін доводить інформацію до відома мешканців будинку у паперовій формі у 
загальнодоступному місці на інформаційних стендах у під’їздах будівлі. Важливо, що строк у 2 місяці 
відраховується від повідомлення на сайті, тому для надання запиту про зміну умов або обладнання 
мешканцям, які не відвідують інтернет-сайт постачальника, залишатиметься щонайменше 30 днів. 

                                                           
101 https://www.slideshare.net/ZubkoGennadiy/argumentarium-minregion  
102 http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-nazvav-oblasti-lideri-i-autsayderi-po-vstanovlennyu-budinkovih-
lichilnikiv-tepla/  
103 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-informuvannya-operatorom-zovnishnih-inzhenernih-merezh-
vlasnikiv-spivvlasnikiv-budivli-pro-namir-vstanovlennya-vuzla-komercijnogo-obliku 

https://www.slideshare.net/ZubkoGennadiy/argumentarium-minregion
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-informuvannya-operatorom-zovnishnih-inzhenernih-merezh-vlasnikiv-spivvlasnikiv-budivli-pro-namir-vstanovlennya-vuzla-komercijnogo-obliku
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-informuvannya-operatorom-zovnishnih-inzhenernih-merezh-vlasnikiv-spivvlasnikiv-budivli-pro-namir-vstanovlennya-vuzla-komercijnogo-obliku
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Відповідно до закону, порядок передбачає такі варіанти зворотного зв’язку споживачів із 
постачальником: 

• згода на встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку на запропонованих оператором 
зовнішніх інженерних мереж умовах; 

• намір погодити з оператором зовнішніх інженерних мереж відмінні від запропонованих умови 
встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку; 

• намір самостійно обладнати будівлю вузлом (вузлами) комерційного обліку в установленому 
законодавством порядку. 

Для уможливлення залучення оператором теплових мереж до встановлення таких вузлів обліку треті 
сторони, а саме надавачів послуги з теплопостачання, Уряд також затвердив Порядок перерахування 
виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами 
комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними 
системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного 
обліку104. Врегулювання договірних відносин між цими сторонами відповідає загальній меті реформи 
сфери теплопостачання щодо запровадження конкуренції, в умовах якої постачальник послуги і 
оператор тепломережі можуть бути різними суб’єктами. Так, серед іншого, відповідна постанова 
Кабміну рекомендує виконавцю комунальної послуги, який не є оператором зовнішніх інженерних 
мереж, враховувати положення Примірного договору, який додається до проекту акту під час 
укладання відповідних угод. Крім того, затвердженою постановою Уряду вносяться зміни до постанови 
Кабміну від 01.06.2011 № 869, зокрема до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання 
гарячої води та Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). 

Також, протягом червня Урядовий комітет з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку схвалив розроблений 
Держенергоефективнсоті проект порядку здійснення моніторингу стану оснащеності будівель вузлами 
комерційного обліку105. Проект акту покладає відповідальність за такий моніторинг на 
Держенергоефективності, який, як повідомляє комунікаційний департамент агентства, збиратиме 
інформацію у встановленій формі від місцевих органів влади, здійснюватиме самостійні заходи з 
моніторингу, а також обмінюватиметься даними щодо порушення вимог законодавства в частині 
відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, 
строків їх встановлення або заміни із Держпродспоживслужби. 

За поганою традицією, зазначений проект акта не був оприлюднений для громадського обговорення, 
що протирічить вимогам Регламенту Кабінету Міністрів України. 

Ринок енергосервісу (Стаття 18) 

Держенергоефективності продовжує проводити інформаційну кампанію щодо популяризації 
впровадження енергосервісного механізму у бюджетній сфері. Протягом червня, такі інформаційні 
заходи були проведені у Полтавській106, Чернігівській107 областях, містах Хмельницькому108 та 

                                                           
104 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-pererahuvannya-vikonavcem-komunalnoyi-poslugi-operatoru-
zovnishnih-inzhenernih-merezh-splachenih-spozhivachami-komunalnih-poslug-ta-vlasnikami-spivvlasnikami-primishen-obladnanih-
individualnimi-sistemami-opalennya 
105 https://www.kmu.gov.ua/ua/meetings/zasidannya-uryadovogo-komitetu-z-pitan-yevropejskoyi-yevroatlantichnoyi-integraciyi-
mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-regionalnogo-rozvitku-06-06-2018 
106 http://saee.gov.ua/uk/news/2447  
107 http://saee.gov.ua/uk/news/2431  
108 http://saee.gov.ua/uk/news/2425  

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-pererahuvannya-vikonavcem-komunalnoyi-poslugi-operatoru-zovnishnih-inzhenernih-merezh-splachenih-spozhivachami-komunalnih-poslug-ta-vlasnikami-spivvlasnikami-primishen-obladnanih-individualnimi-sistemami-opalennya
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-pererahuvannya-vikonavcem-komunalnoyi-poslugi-operatoru-zovnishnih-inzhenernih-merezh-splachenih-spozhivachami-komunalnih-poslug-ta-vlasnikami-spivvlasnikami-primishen-obladnanih-individualnimi-sistemami-opalennya
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-pererahuvannya-vikonavcem-komunalnoyi-poslugi-operatoru-zovnishnih-inzhenernih-merezh-splachenih-spozhivachami-komunalnih-poslug-ta-vlasnikami-spivvlasnikami-primishen-obladnanih-individualnimi-sistemami-opalennya
https://www.kmu.gov.ua/ua/meetings/zasidannya-uryadovogo-komitetu-z-pitan-yevropejskoyi-yevroatlantichnoyi-integraciyi-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-regionalnogo-rozvitku-06-06-2018
https://www.kmu.gov.ua/ua/meetings/zasidannya-uryadovogo-komitetu-z-pitan-yevropejskoyi-yevroatlantichnoyi-integraciyi-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-ta-regionalnogo-rozvitku-06-06-2018
http://saee.gov.ua/uk/news/2447
http://saee.gov.ua/uk/news/2431
http://saee.gov.ua/uk/news/2425
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Миколаєві109. У результаті такої просвітницької діяльності за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта в 
Україні, Держенергоефективності вже підписало 41 Меморандум про співпрацю із місцевою владою, 
а також 6 Меморандумів про партнерство із центральними органами виконавчої влади: Міноборони, 
Міносвіти, Держводагентством, Держстатом, Держпродспоживслужбою, Нацкомфінпослуг. 

Також, протягом червня відбулися чергові збори членів Української асоціації Енергосервісних 
компаній, на яких вона поповнилася новими учасниками ринку ЕСКО110. 

До впровадження ЕСКО-механізмів на практиці приєдналося місто Одеса, де на сесії міської ради 
затверджено істотні умови ЕСКО-договорів для 10 закладів освіти. Загальна вартість кожного договору 
складає від 650 тис. грн до 1 млн гривень, а очікувана економія витрат на оплату енергоресурсів – 22 
% від базового рівня споживання111. Цікаво, що приблизно такий рівень економії був зафіксований у 
ЖБК «Політехнік» (м.Київ), який став першим в Україні у житловій сфері та отримав показник у 21,5 % 
економії споживання теплової енергії завдяки реалізації ЕСКО-договору112. 

Крім того, під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та 
підприємництва було розглянуто питання щодо спрощення процедури затвердження істотних умов; 
врегулювання питання принципів розрахунку виплат виконавцю енергосервісу при переході на інші 
типи (види) палива (енергії, енергоресурсів); мотивації осіб, задіяних в процесі енергосервісу з боку 
замовника; полегшення доступу до залучення дешевих та довгих кредитних ресурсів для реалізації 
енергосервісу113. 

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

Незважаючи на наміри чиновників профільного міністерства забезпечити початок роботи Фонду 
енергоефективності наприкінці 1 півріччя 2018 році, передумов початку його роботи на даний момент 
немає. Зокрема, досі не оголошені конкурси на заняття вакантних посад у керівних органах організації, 
а сама вона не пройшла державну реєстрацію. 

Натомість профільний Віце-прем’єр-міністр зазначає про зусилля, направлені на підготовку ефективної 
роботи Фонду енергоефективності після його створення. Так, міжнародний партнер України GIZ 
засвідчив свої наміри реалізувати ініціативу щодо підтримки реформи енергоефективності в Україні, 
що включає компонент співпраці із Наглядовою радою Фонду при наборі співробітників Технічного 
офісу цієї установи та для подальшої підвищення їхньої компетентності114.  

Попит на урядову програму «теплі кредити» невпинно зростає. За даними моніторингу 
Держенергоефективності її ефективності, у червні більше 300 ОСББ скористалися продуктами програми 
на суму 90 млн грн, що у 5 разів більше за показник попереднього року, а протягом115. 

Однак, станом на червень фінансовий ресурс, виділений відповідним банкам скінчилися, а 
додаткового фінансування програми не передбачається. Для його поповнення необхідні зміни до 
Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік», або, як це неодноразово відбувалося раніше, 
потрібно здійснити так звану перекидку коштів зі статей, пов’язаних із запуском Фонду 
енергоефективності, на що Державний бюджет на цей рік передбачає 1,6 млрд грн. 

 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 
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Протягом червня на офіційному веб-сайті Мінрегіону були оприлюднені проекти декількох 
нормативно-правових актів, спрямованих на імплементацію Закону України «Про енергетичну 
ефективність будівель». 

Зокрема, відповідно до частини четвертої статті 6 Закону, був розроблений та оприлюднений для 
громадського обговорення проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Методики визначення 
економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель»116. 

Проект методики встановлює економічно доцільний рівень енергетичної ефективності будівель з 
метою визначення оптимального рівня витрат на його досягнення. Від особливостей такої методики 
фактично залежить обсяг та масштаб здійснення енергомодернізації у житловому фонді України. Так, 
процедура визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель та їх 
елементів включає визначення еталонних будівель, визначення заходів з підвищення 
енергоефективності, що оцінюються для еталонних будівель, оцінку показників енергетичної 
ефективності для таких еталонних будівель із застосуванням визначених заходів з підвищення 
енергоефективності, а також розрахунок дисконтованих загальних витрат протягом розрахункового 
строку служби будівлі. Економічна доцільність різних рівнів мінімальних вимог до енергетичної 
ефективності будівель оцінюється шляхом обчислення витрат на заходи з підвищення 
енергоефективності протягом розрахункового строку служби будівлі. При визначенні економічно 
доцільного рівня енергоефективності враховуються: розрахунковий строк служби будівлі та / або її 
елемента; витрати на енергоносії, продукцію, системи; технічне обслуговування, витрати на 
експлуатацію і оплату праці персоналу; динаміка цін на енергоносії для планування витрат на паливо, 
що використовується для енергопостачання в будівлі; ставка дисконтування, яка буде 
використовуватися як для макроекономічних, так і для фінансових розрахунків після проведення 
аналізу чутливості принаймні двох процентних ставок для кожного розрахунку.  

На виконання частини першої статі 5 та частини четвертої статті 6 Закону був також розроблений проект 
наказу Мінрегіону «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель»117. 

Зазначена Методика встановлює механізм визначення енергетичної ефективності будівель, який 
спирається на низку визначених показників енергетичної ефективності, використовуючи метод 
визначення енергетичної ефективності будівель і враховує особливості визначення енергетичної 
ефективності будівлі, приміщення якої мають різне функціональне призначення. Також 
регламентується проведення розрахунків первинної енергії та викидів парникових газів, визначення 
класу енергетичної ефективності будівлі, а до самого проекту акту були підготовлені 11 додатків, в яких 
зазначено розрахункові показники для визначення енергетичної ефективності будівель. Класифікація 
будівель за енергетичною ефективністю встановлюється згідно класифікації будівель в залежності від 
функціонального призначення будівлі, наведеної у додатку № 11 до Методики.  

Абзацом другим частини першої статті 5 Закону зазначено, що під час проведення розрахунку 
енергетичної ефективності будівель може використовуватися програмне забезпечення для визначення 
енергетичної ефективності будівель, всі розрахункові елементи якого відповідають вимогам методики 
визначення енергетичної ефективності будівель та застосовуються у порядку, встановленому 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
будівництва. На виконання зазначеного положення Закону Мінрегіон розробив та оприлюднив для 
громадського обговорення проект порядку використання програмного забезпечення та процедури 
перевірки енергоаудитором відповідності розрахункових елементів програмного забезпечення 
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вимогам чинних нормативних документів з розрахунку енергетичної ефективності під час проведення 
розрахунків енергетичної ефективності будівель118. 

Порядок передбачає вільний вибір енергоаудитора програмного забезпечення, яке може використати 
для проведення розрахунку енергетичної ефективності будівель. Крім того, саме на енергоаудитора 
покладається відповідальність за перевірку відповідності розрахункових елементів програмного 
забезпечення встановленим вимогам, що відбувається шляхом послідовного виконання тестових 
сценаріїв і процедур згідно з методикою визначення енергетичної ефективності будівель. За 
результатами верифікації розрахункових елементів програмного забезпечення енергоаудитор 
приймає рішення про використання або не використання програмного забезпечення для визначення 
енергетичної ефективності будівель. 

Варто зазначити, що за повідомленням на урядовому порталі кілька років назад було зазначено, що 
ЄБРР готовий надати Україні технічну допомогу з розробки програмного забезпечення для сертифікації 
енергетичної ефективності будівель119. Крім того, згідно з презентаційними матеріалами представників 
ЄБРР зазначено про надання технічної допомоги у розробленні програмного забезпечення для 
розрахунку енергетичної ефективності будівель120, однак, згаданим проектом порядку передбачається 
самостійний вибір енергоаудитором програмного забезпечення. Цей факт важко узгоджується із 
проведенням у минулому тендерів на державні замовлення щодо проведення аналітичних 
досліджень та розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо Порядку використання 
програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель. 

Найочікуванішим проектом нормативно-правового акту, який був оприлюднений у червні, став проект 
наказу «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми 
енергетичного сертифіката»121. Зазначений проект, розробленим на виконання частини восьмою статті 
7 Закону, пропонує затвердити Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності та форму 
енергетичного сертифіката. Проект такого порядку визначає механізм проведення сертифікації 
енергетичної ефективності, процедура збору та обробки інформації про фактичні або проектні 
характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінка відповідності 
розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної 
ефективності, надання рекомендацій щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної 
ефективності будівлі, вимоги та форма енергетичного сертифіката та витягу з нього. 

Розробниками у проекті акта зазначається, що всі заходи з енергозбереження розглядаються в 
комплексі та встановлюється їх вплив один на одного. Більш детальні відомості, зазначені у 
енергетичному сертифікаті, включаючи інформацію про економічну ефективність викладених у ньому 
рекомендацій щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель та/або їх 
відокремлених частин, включаються до рекомендаційного звіту. Рекомендаційний звіт містить 
інформацію про економічну ефективність викладених у ньому рекомендацій щодо забезпечення 
(підвищення рівня) енергетичної ефективності та інші відомості згідно з умовами договору сертифікації 
енергетичної ефективності. 

Енергетичний сертифікат будівлі складається в електронній формі. Вимоги до оформлення сертифікату 
наведено у додатку до проекту наказу. За підрахунками експертів, для підготовки такого сертифікату 
необхідно не менше 7 днів122. 
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Варто зазначити, що закон набирає повної сили з 23 липня 2018 року, але повноцінна реалізація його 
положень не буде можливою через відсутність прийнятих підзаконних актів, більшість з яких навіть не 
була оприлюднена у статусі проектів. Однак, заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе підтвердив, що вступ закону у дію не 
відкладатиметься, і одна з важливих ініціатив в рамках цих змін – впровадження і розробка 
енергетичних сертифікатів. За його оцінками, завдяки процедурі сертифікації енергоефективності 
власники будівель отримають повну інформацію про обсяги споживання енергоресурсів, можливе 
зменшення та рекомендації щодо підвищення енергоефективності, що у підсумку дозволить 
економити близько 10% енергії щороку123. 

8 червня у Київському національному університеті технологій та дизайну відбулося відкриття нового 
освітньо-наукового Центру енергоефективності, який буде брати участь у забезпеченні створення та 
належної роботи атестаційних комісій, а також системно впроваджувати навчальні програми для 
енергоаудиторів та енергоменеджерів124. 

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

Протягом червня ситуація щодо прийняття наказу Мінрегіону «Про визнання таким, що втратив 
чинність, наказу Державного комітету України з енергозбереження від 28.10.2003 № 118», а також два 
проекти технічних регламентів щодо встановлення вимог до екодизайну для простих приймачів 
цифрового телебачення та для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі 
без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі залишилася без змін, 
зазначені проекти залишаються поданими на затвердження Міністру. 

Соціальні питання 

Прогнози експертів щодо відтермінування законів «Про житлово-комунальні послуги» та «Про 
комерційний облік теплової енергії та водопостачання» стали реальністю. За ініціативи Уряду, 
відповідний проект закону було прийнято, і він передбачає відтермінування застосування штрафів для 
тепло- та водопостачальних підприємств за порушення строків встановлення вузлів комерційного 
обліку (продовження відтермінування після 02.08.2018 року); відтермінування закону «Про житлово-
комунальні послуги», який мав вступити в дію з 10 червня 2018 року, для можливості обрати нову 
модель стосунків між виконувачем послуги та споживачем (продовження дії чинних договорів для 
надання житлово-комунальних послуг до закінчення опалювального періоду 2018-2019 р). 

Протягом червня на офіційному веб-сайті Мінрегіону для громадського обговорення було 
оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення граничного розміру 
плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що 
надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами»125 (відповідно до 
Закону «Про житлово-комунальні послуги» співвласники багатоквартирних будинків повинні 
визначити з вибором моделі організаційних відносин з виконавцем комунальної послуги, а уразі не 
прийняття такого рішення протягом визначеного строку між виконавцем та кожним співвласником 
укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до частини сьомої 
статті 14 Закону). 

                                                           
123 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/rozrobka-energetichnih-sertifikativ-budivel-dozvolit-ekonomiti-10-energoresursiv-v-ukrayini-
shorichno-lev-parchaladze  
124 http://saee.gov.ua/uk/news/2408  
125 https://bit.ly/2KIasMZ  
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

 

 

 

Оцінка прогресу України: 19 зі 100 

Протягом звітного періоду, вперше за час моніторингу, Секретаріат Енергетичного Співтовариства 

відкрив провадження проти України за невиконання своїх зобов'язань у галузі енергоефективності. 

Справа за ECS 01/18 була розпочата 18 травня 2018 року шляхом надсилання Обґрунтованого запиту 

(Reasoned Request), в якому Секретаріат виклав свій погляд на стан виконання Україною своїх 

імплементаційних зобов'язань. 

У частині транспозиції відзначено відсутність прогресу в частині роботи над Директивою 

2010/30/ЄС. Одночасно, покращено оцінку транспозиції двох інших Директив – 2010/31/ЄС та 

2012/27/ЄС. В обох випадках відзначена велика кількість проектів нормативно-правових актів, 

розроблених Мінрегіоном на виконання законів з "пакету енергоефективності". Оцінка пояснюється 

тим, що деякі акти лише розробляються і виносяться на громадське обговорення, так і тим, що 

представники експертного середовища у деяких випадках критикували сутність норм, 

запропонованих розробником. 

Для оцінки динаміки реального підвищення ефективності використання енергії в Україні цього разу 

експерти вдалися до аналізу зміни енергоємності економіки в цілому. Це пов'язано із тим фактом, 

що результати моніторингу виконання відповідного Національного плану дій, який здійснюють 

Держенергоефективності та Мінрегіон для Кабінету Міністрів, залишається непублічним 

документом. Оцінка обсягу коштів, які вкладаються державою для фінансування реальних заходів 

з енергомодернізації та енергоефективності, здійснена в межах виконання (задоволення) 

бюджетної заявки Держенергоефективності, поданої в ході підготовки Державного бюджету на 

2018 рік для підтримки програми "теплі кредити", а також з огляду на рівень фінансування 

новоствореного Фонду енергетичної ефективності за державний рахунок. У той час, як "теплі 

кредити" були профінансовані лише в обсязі 400 млн грн з 1,9 млрд грн, запитаних у заявці, статут 

Фонду енергоефективності був наповнений урядом у тій мірі, в якій і міжнародними партнерами 

(1,6 млрд грн та 50 млн євро, відповідно). 

Такі показники, як динаміка загальної площі бюджетних приміщень, що були відремонтовані для 

виконання мінімальних вимог до енергоефективності, а також динаміка будівель з майже нульовим 

споживанням енергії, отримали нульову оцінку у зв'язку із відсутністю будь-якої інформації про 

досягнення таких цілей. Крім того, до уваги не брався індикатор, пов'язаний із сумою штрафів, 

накладених через порушення законодавства з енергоефективності, що пов'язано із відсутністю 

таких штрафів, і навіть системи, за якою вони могли би бути накладеними. 

Насамкінець, індикатор обліку тепла у житловому фонді був оцінений відповідно до найбільш 

свіжої інформації про обладнання житлових будинків вузлами обліку, отриманої від Мінрегіону. 

Цей показник дорівнює 70% у загальнонаціональному масштабі. 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 

Зареєстрований у Верховній Раді України проект закону про стратегію державної екологічної 
політики на період до 2030 року все ще очікує на розгляд народними депутатами. Необхідні для 
початку проведення процедури стратегічної екологічної оцінки відповідно до прийнятого 
нещодавно закону проекти підзаконних актів ще не оприлюднені для коментування громадськості. 
У червні 2018 року було прийнято план заходів на 2018 рік щодо впровадження Національного плану 
скорочення викидів від великих спалювальних установок, що передбачає заходи інституційно-
організаційного та фінансового характеру, а також роботу з операторами спалювальних установок 
щодо визначення потреб у реконструкції, модернізації та технічному переоснащенні великих 
спалювальних установок. 

Тим часом, у галузі альтернативної енергетики активізувалася робота над законодавством, котре 
регулює питання державної підтримки об’єктів відновлюваної енергетики. Зокрема у Верховній Раді 
протягом місяця було зареєстровано вісім законопроектів, присвячених вирішенню цього питання, 
− один основний і сім альтернативних.  

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

Уряд вніс зміни до постанови щодо утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в 
Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті.126 
Зазначений нормативний акт приведено у відповідність до Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля” в частині наділення Міжвідомчої координаційної ради повноваженнями схвалювати 
рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля та уніфікації 
термінології. Прийняття постанови сприятиме транспозиції Директиви 2011/92/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє 
середовище (кодифікація). 

Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування 
Директиви №90/313/ЄЕС (стаття 363 УА) 

Мінприроди та Укргідрометцентр підписали меморандум про обмін даними для створення єдиної 
системи127, де можна буде інформація про прогноз погоди, стан повітря, води та кліматичні зміни. В 
Україні досі не було єдиної стандартизованої системи, яка б відображала у зручний для користувачів 
спосіб всі дані щодо стану довкілля, погодних та  кліматичних змін. Водночас  Укргідрометцентр має в 
своєму розпорядженні потужну систему для збору показників не тільки стосовно стану погоди, але й 
клімату загалом, стану річок та водойм, атмосферного повітря і збору агрометеорологічних показників. 
Найближчим часом Мінприроди та Укргідрометцентр  розпочне співпрацю щодо передачі даних. 
Водночас у  Мінприроди  вже зараз триває розробка автоматизованої системи «Відкрите довкілля», 
яка включатиме  дані та інформацію, що стосуються сфери довкілля. 

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) 
(стаття 363 УА) 

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №428-р від 13 червня 2018 року затвердив план 
заходів на 2018 рік щодо впровадження Національного плану скорочення викидів від великих 
спалювальних установок.128 За впровадження плану є відповідальним Міненерго, яке має прозвітувати 
Кабміну щодо виконання завдань, передбачених планом, до 31 грудня 2018 року.  

Відповідно до плану у 2018 року мають бути розроблені проекти актів про утворення Організаційного 
комітету з питань впровадження Національного плану, про затвердження плану заходів щодо 
реконструкції, модернізації, технічного переоснащення та виведення з експлуатації великих 
спалювальних установок, включених до Національного плану (з визначенням джерел та механізму 

                                                           
126 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/456-2018-%D0%BF  
127 https://menr.gov.ua/news/32471.html  
128 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-na-2018-rik-shodo-vprovadzhennya-nacionalnogo-planu-
skorochennya-vikidiv-vid-velikih-spalyuvalnih-ustanovok  
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 

фінансування зазначених заходів). Також у 2018 році має бути утворена тимчасова робоча група з 
розроблення механізму впровадження Національного плану. 

До роботи будуть залучені й оператори великих спалювальних установок: за їх участі мають бути 
визначені потреби в реконструкції, модернізації та технічному переоснащенні великих спалювальних 
установок, та проблеми, з цим пов’язані. 

Має приділятись увага й фінансових питанням, зокрема передбачено визначення механізму 
фінансового забезпечення реконструкції, модернізації, технічного переоснащення та виведення з 
експлуатації великих спалювальних установок, оптимальні рішення для фінансового забезпечення 
функціонування національної системи моніторингу, контролю і звітності щодо викидів забруднюючих 
речовин. 

Окрім того, планом передбачено визначення та реалізацію пріоритетів співпраці з міжнародними і 
регіональними організаціями, іноземними державами та їх кредитно-фінансовими установами щодо 
впровадження технологій, залучення кредитних ресурсів, формування програм і проектів технічної 
допомоги для підтримки виконання Національного плану. 

Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних 
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 
2003/30/ЄС (Стаття 338 Угоди про асоціацію) 

У червні депутати Комітету Верховної Ради з ПЕК О. Домбровський, Л. Підлісецький і ще 15 
парламентарів із різних фракцій зареєстрували законопроект №8449129, яким передбачено 
впровадження системи аукціонів замість «зеленого» тарифу для державної підтримки сонячних і 
вітрових проектів. Водночас, станом на 25 червня було зареєстровано ще 7 альтернативних 
законопроектів (від №8449-1 до №8449-7). Шість із восьми законопроектів передбачають 
впровадження системи аукціонів замість «зеленого» тарифу. Суть системи, запропонованої основним 
законопроектом, полягає в тому, що з 1 липня наступного року право на державну підтримку більш-
менш великих вітрових і сонячних електростанцій інвестори отримуватимуть на аукціонах. Основним 
законопроектом також передбачено суттєве (приблизно 22% від ставки, передбаченої чинною 
редакцією закону для 2020 року, і приблизно 30% від чинної ставки) зниження «зеленого» тарифу для 
СЕС, експлуатація яких розпочалася з січня 2020 року.  

Водночас, у законопроекту №8449 є суттєвий недолік – ним пропонується залишити високий 
«зелений» тариф після 2020 року для станцій потужністю менше 10 МВт. Таким чином, це є гарною 
лазівкою для власників великих електростанцій, котрі можуть дробити свої об’єкти на юридично 
окремі блоки такої потужності.  

На фоні цього, в більшості цих законопроектів простежується відстоювання своїх інтересів окремими 
політиками. Зокрема, основний законопроект був підписані народними депутатами, деякі з яких 
пов’язані з бізнесом в галузі відновлюваної енергетики. 

Тим часом, перший альтернативний проект закону − законопроект №8449-1, пропонує відтермінувати 
введення тарифних аукціонів до 2025 року для великих об’єтів і збільшити «зелений» тариф для тих, 
хто використовуватиме вітчизняне устаткування. Серед співавторів законопроекту є представник БПП 
М. Єфімов, який є співвласником ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі» − компанії, котра виробляє 
обладнання для ВЕС. Таким чином, М. Єфімов є прямим бенефіціаром норми про підвищення 
«зеленого тарифу» за рахунок використання українського обладнання. Сам же М. Єфімов небажання 
вводити аукціони пояснює тим, що вони загальмують розвиток вітряної енергетики, як це сталося в 
Німеччині. 

Паралельно з цим, Держенергоефективності планує закріпити співпрацю з НАН України у напрямку 
відновлюваної енергетики130. Зокрема, серед першочергових кроків очікується робота над 
законодавчими ініціативами у «чистій» енергетиці, а також фінансово-економічні моделі встановлення 

                                                           
129 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64170  
130 http://saee.gov.ua/uk/news/2434  
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заводів з виробництва біоетанолу та біодизелю, біогазової установки на полігоні твердих побутових 
відходів, а також заводів із переробки відходів та генерації енергії. 

Окрім того, в рамках Меморандуму про взаєморозуміння у сферах енергоефективності та 
відновлюваної енергетики між Україною та Португалією, підписаного у грудні 2017 року, запланована 
масштабна презентація інвестиційної привабливості «зеленої» енергетики України серед 
португальських компаній131. 

Тим часом, ЄБРР планує запустити USELF-III132 − нову програму, мета якої − реалізація проектів 
«зелених» проектів в Україні. Запланований в рамках програми обсяг фінансування − 250 млн євро. 

Цього місяця на Херсонщині відбулися успішні громадські слухання щодо Звіту з оцінки впливу на 
довкілля (ОВД), присвячені будівництву та подальшій експлуатації Мирненської ВЕС (запланована 
потужність 163 МВт; до 45 турбін). Варто зауважити, що це були другі слухання з ОВД в 
вітроенергетичному секторі України133, котрі відбулися в рамках нового Закону “Про оцінку впливу на 
довкілля” і отримали підтримку місцевої громади. 

Загалом же, з початку року в Україні було встановлено майже 270 МВт нових «зелених» потужностей 
(з яких 206 МВт – це сонячні електростанції)134. Це більш ніж у 2 рази більше, ніж в аналогічний період 
минулого року (127 МВт).  

 

                                                           
131 http://saee.gov.ua/uk/news/2430  
132 https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/uselfiii.html  
133 http://uwea.com.ua/ua/news/entry/obschestvennoe-obsuzhdenie-ocenki-vozdejstviya-na-okruzhayuschuyu-sredu-
mir/  
134 http://saee.gov.ua/uk/news/2450  
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Оцінка прогресу України: 33 зі 100 

Наразі на розгляді в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства знаходиться одна справа про 

врегулювання спорів, що стосується питань довкілля, - щодо вмісту сірки в деяких видах палива. 

Для імплементації екологічних директив прийнято два системних закони – Закон “Про оцінку 

впливу на довкілля” та Закон “Про стратегічну екологічну оцінку”. На виконання першого прийнято 

три підзаконні нормативно-правові акти – постанови КМУ “Про затвердження Порядку проведення 

громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля”; “Про затвердження критеріїв 

визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв 

визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля”; 

“Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на 

довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля”. 

Для початку роботи Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” необхідно прийняти низку 

підзаконних нормативно-правових актів, проте їх проекти ще не оприлюднені. Оприлюднено 

проект Закону “Про території Смарагдової мережі”, проте законопроект не забезпечить повного 

виконання Пташиної та Оселищної директив. Через брак необхідного законодавства не створено 

жодної спеціальної природоохоронної території (СПТ) для захисту птахів. 

Робота над реформуванням системи державного нагляду (контролю) у сфері довкілля знаходиться 

на початковій стадії та досить опосередковано пов’язана із питанням якості атмосферного повітря. 

Мінприроди оприлюднило проект Концепції створення Загальнодержавної автоматизованої 

системи “Відкрите довкілля”, реалізація якої покращить доступ до екологічної інформації. 

На виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок 

розпорядженням КМУ затверджено план заходів на 2018 рік щодо його впровадження. Викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря зі стаціонарних джерел за 2017 рік зменшились на 

19% порівняно з 2016 роком і становлять 2584,9 тис. т. 

Розділ “Екологія” на порталі data.gov.ua містить 420 наборів інформації. Розпочали роботу портали 

даних щодо  водних ресурсів, сміттєзвалищ. Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розпочав 

свою роботу з 18 грудня 2017 року. Наразі він працює в тестовому режимі і потребує вдосконалення, 

особливо з огляду систематизації інформації. 

В частині схем підтримки відновлюваної енергетики, уваги заслуговує законопроект №8449, яким 

передбачено впровадження більш конкурентної системи аукціонів замість «зеленого» тарифу для 

державної підтримки ВДЕ, та 7 альтернативних законопроектів. Також схвалено Національну 

транспортну стратегію на період до 2030 року, що включає розвиток електротранспорту. 

Станом на 1 липня 2018 року в Україні працювало 388 об’єктів ВДЕ, яким встановлено «зелений» 

тариф, встановленою потужністю 7391,6 МВт (з них великих ГЕС та ГАЕС – 5747,6 МВт). Відповідно 

до Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, наприкінці 2018 

року потужність об’єктів ВДЕ має скласти 9431 МВт. 
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Кабінет Міністрів оприлюднив своє квітневе рішення про спрощення й підвищення прозорості 
надання й продовження дії спеціальних дозволів на користування надрами. Усунуто юридичну 
колізію, що виникла із запровадженням процедури оцінки впливу освоєння вуглеводневих 
родовищ на довкілля в травні 2017 року. Після тримісячної затримки відновлені роботи над 
законопроектом про підтримання мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів. При цьому 
продовжують непокоїти невідповідності між планами дій Уряду й центральних органів виконавчої 
влади та низька якість проектів нормативно-правових актів у 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) 

25 червня 2018 року Мінекономрозвитку запропонувало Держрезерву доопрацювати розроблений 
ним проект постанови Уряду «Про затвердження Моделі формування мінімальних запасів нафти та 
нафтопродуктів і її фінансування в Україні» й подати його на затвердження у встановленому порядку. 

26 червня 2018 року на черговому засіданні Робочої групи щодо створення мінімальних запасів нафти 
і нафтопродуктів українські та європейські експерти проаналізували першу редакцію законопроекту 
про підтримку мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів (завдання 749135)136. Найбільшу дискусію 
викликали питання щодо розмежування обов’язків і повноважень держави та учасників ринку 
нафтопродуктів, що братимуть участь у формуванні резервів, їхнього обсягу та структури, форми 
власності центральної компанії, що управлятиме запасами. Згідно з проектом документа: 

– мінімальні запаси нафти й нафтопродуктів будуть створені в обсязі, представленому 90 днями 
середньодобового імпорту нетто (2 млн т н.е.) із співвідношенням нафти й нафтопродуктів 30:70; під 
нафтопродуктами розуміють автомобільний бензин і дизельне паливо у співвідношенні 38:62; 

– операційне управління запасами нафти й нафтопродуктів здійснюватиме акціонерна компанія, 
в якій 70 % перебуватиме у власності держави, 30 % – операторів ринку; 

– запаси формуватимуться з цільових відрахувань із кожного реалізованого літра бензину й 
дизельного палива; довгострокових позик від міжнародних фінансових організацій; укладання угод 
stock-tickets (до 12 %). 

Учасники засідання зазначили, що розроблення законопроекту про підтримку мінімальних запасів 
потребуватиме набагато більше часу, аніж це визначено планом заходів137, і запропонували 
Держрезерву звернутися до Уряду за продовженням терміну реалізації цього завдання до 01 жовтня 
2018 року. 

Директива 99/32/ЄC138 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 

06 червня 2018 року Міненерговугілля внесло до плану заходів на 2018 рік139 розроблення та подання 
на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила 
чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 № 545 та про внесення зміни до 
постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442» (пункт 4 додатка 2; термін виконання – 
грудень 2018 року). Проте відповідні зміни були ухвалені Урядом ще 28 лютого140. 

Не зовсім зрозумілим є й визначення грудня 2018 року кінцевим терміном розроблення Технічного 
регламенту щодо вимог до авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів (пункт 6 додатка 2), 
адже роботи над цим документом мали бути завершені до 01 січня 2018 року (завдання 32 плану141). 

                                                           
135 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-
soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni  
136 https://rezerv.gov.ua/news/u-derzhrezervi-prezentuvali-pershij-variant-zakonoproektu-pr  
137 Там же. 
138 Директиву 99/32/ЄС (інше позначення – 1999/32/ЄС) кодифіковано 11 травня 2016 року (Директива 2016/802/ЄС). 
139 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245282918  
140 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/131-2018-%D0%BF  
141 http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d8571d0b-53a6-4ade-88c1-75579be0cb39 
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Досі не вирішено проблему, пов’язану з виконанням вимог Директиви 99/32/ЄC у частині визначення 
уповноваженого органу. Постановою Уряду142 таким органом було визначено Держекоінспекцію 
(пункт 21 затвердженого переліку). Проте в її структурі відсутній підрозділ, що виконує відповідні 
функції. При цьому до кінця 2019 року Держекоінспекцію буде ліквідовано зі створенням Державної 
природоохоронної служби (завдання 1.2 плану143). Тому постанова144 потребує коригування з метою 
якнайшвидшого визначення органу, відповідального за організацію ефективної системи перевірки 
якості пального шляхом відбирання проб, застосування сучасних методів визначення вмісту сірки, 
запровадження санкцій за порушення встановлених вимог. 

10 травня 2018 року Міненерговугілля надіслало на погодження до Державної регуляторної служби 
доопрацьований проект постанови145, якою вносяться зміни до Технічного регламенту146, щоб привести 
його до вимог Директив 98/70/ЄC і 2016/802/ЄС (завдання 1702.4 плану заходів147). Проте попередній 
аналіз цього документа свідчить про потребу внесення до Технічного регламенту більш суттєвих змін, 
обумовлених зокрема тим, що кінцевий строк введення в обіг автомобільних бензинів і дизельного 
палива нижчих, аніж Євро5, екологічних класів сплив 31 грудня 2017 року. 

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) 

Попри встановлення ДП «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної 
промисловості «МАСМА» відповідальним за моніторинг ресурсного наповнення ринку нафтопродуктів 
і цінової ситуації на ньому (наказ Міненерговугілля від 20 квітня 2018 року № 224148), роботи в напрямі 
моніторингу якості палива, як того вимагає завдання 1702.8149, не розпочато, хоча термін його 
виконання сплив 20 березня 2018 року.  
При цьому в затвердженому 06 червня 2018 року плані робіт Міненерговугілля на 2018 рік150 відсутні 
завдання щодо: 
–  створення єдиних правових, організаційних, фінансово-економічних засад щодо здійснення 
контролю якості нафтопродуктів відповідно до норм та правил ЄС (завдання 1702151); 
–  проведення оцінки національного споживання палива; розроблення та впровадження системи 
моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів; забезпечення функціонування системи 
міжлабораторних порівнянь результатів випробування для підтвердження якості випробувань; 
розроблення та впровадження системи збору внутрішньодержавних даних про якість палива 
(завдання 1703.1-3 і 6).  
Водночас, Урядом досі не вилучено з плану152 виконане ще в 2003 році (закон153) завдання 1703.4, яким 
передбачено встановлення вимог для позашляхових транспортних засобів та сільськогосподарських і 
лісогосподарських тракторів «для забезпечення можливості використання неетилованого бензину». 
 
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) 

                                                           
142 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1069-2016-%D0%BF  
143 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverd  
144 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1069-2016-%D0%BF  
145 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/6795-10.05.18.pdf  
146 http://zakon.rada.gov.ua/go/927-2013-п  
147 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-
soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni  
148 Цей наказ відсутній у переліку, доступному за посиланням 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50043  
149 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-
soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni  
150 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245282918  
151 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-
soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni  
152 Там же.  
153 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2786-iii  
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На виконання вимог Директиви 94/63/ЄС щодо проведення інвентаризації терміналів для зберігання 
та завантаження нафтопродуктів планом154 передбачено до 31 жовтня 2018 року (завдання 1695, 
відповідальне – Мінприроди): 
– розробити, опрацювати з експертами ЄС на подати на затвердження Кабінетові Міністрів 
проект технічного регламенту, яким встановлюватимуться вимоги до зберігання, транспортування та 
перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних станцій; 
– проведення інвентаризації терміналів для зберігання та завантаження бензину; 
– розроблення рекомендацій щодо здійснення контролю роботи автозаправних станцій та 
резервуарів для зберігання нафтопродуктів невеликого розміру. 
При цьому дивує, що: 
– в завданнях 1695 і 1695.4 ідеться лише про бензин, тоді як Директива 94/63/ЄС стосується всіх 
нафтопродуктів; 
– в завданні 1695.5 згадані незрозумілі «резервуари для зберігання нафтопродуктів невеликого 
розміру»; 
– у затвердженому 30 травня 2018 року плані роботи Мінприроди155 згадані вище завдання 
відсутні. Натомість, планом роботи Міненерговугілля156 передбачено «усунення правової 
неврегульованості в частині обліку норм природних втрат нафти та нафтопродуктів при прийманні, 
зберіганні, відпуску і транспортуванні» (завдання 5 додатка 2; термін виконання – грудень 2018 року). 
 
Директива 94/22/ЄС про умови надання й використання дозволів на розвідування, розроблення та 
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)  
05 червня 2018 року в Мін’юсті зареєстровано наказ Мінприроди від 30 травня 2018 року № 182 «Про 
затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки 
впливу на довкілля», яким розблоковано роботу обласних державних адміністрацій із підготовки 
відповідних висновків157. 
08 червня 2018 року оприлюднено постанову Уряду від 25 квітня 2018 року № 333 «Про внесення змін 
до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 594 і № 
615»158, про ухвалення якої глава Мінприроди О. Семерак повідомляв 15 березня159 і 04 квітня160. 
Зазначений документ, який було об’єднано з проектом постанови161, усунув 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: 
– скасував збір за приріст запасів і плату за продовження дії спеціального дозволу на 
користування надрами, запровадивши гармонізовану з європейською систему сплати зборів за 
користування надрами: плата від отримання ліцензії (bonus) і рентна плата з видобутої сировини 
(royalty); 

– встановив перехідний період для проведення надрокористувачами процедури оцінки впливу 
на довкілля (до 01 січня 2019 року), проте не уточнив, що оцінки впливу на довкілля вимагають лише  
проекти з промислового видобутку вуглеводнів, як того вимагає пряма норма закону; 

– запровадив електронну подачу документів для одержання й продовження строку дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 

– встановив чіткі строки інформування надрокористувача про прийняте рішення та визначення 
терміну видачі відповідних документів; 

                                                           
154 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-
soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni  
155 https://menr.gov.ua/news/32415.html  
156 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245282918  
157 http://zakon.rada.gov.ua/go/z0676-18   
158 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2018-%D0%BF  
159 https://menr.gov.ua/news/32164.html  
160 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ostap-semerak-uryad-sproshuye-umovi-dlya-nadrokoristuvachiv-zahishayuchi-interesi-
derzhavi  
161 http://www.geo.gov.ua/sites/default/files/imce/proekt_postanovy_0.doc  

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni
https://menr.gov.ua/news/32415.html
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245282918
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0676-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2018-%D0%BF
https://menr.gov.ua/news/32164.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ostap-semerak-uryad-sproshuye-umovi-dlya-nadrokoristuvachiv-zahishayuchi-interesi-derzhavi
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ostap-semerak-uryad-sproshuye-umovi-dlya-nadrokoristuvachiv-zahishayuchi-interesi-derzhavi
http://www.geo.gov.ua/sites/default/files/imce/proekt_postanovy_0.doc


Нафта 

– скоротив із 90 до 45 діб термін погодження з органами місцевого самоврядування надання 
дозволів на користування надрами; 

– скасував необхідність погодження з органами місцевого самоврядування надання дозволів на 
користування надрами на шельфі; 

– заборонив відчуження чи переведення у приватну власність спеціальних дозволів, виданих 
підприємствам державного сектору економіки, в тому числі шляхом заснування ними нових 
юридичних осіб чи в разі участі в юридичній особі надрокористувача іншої юридичної особи; 

– дозволив суб’єктам господарювання приватної форми власності передавати одержані ліцензії 
дочірнім підприємствам (проте лише до кінця 2018 року); 

– змінив запроваджену раніше норму, скасувавши із 01 січня 2019 року можливість отримання 
дозволів на користування надрами поза аукціоном на умовах апробації запасів вуглеводнів 
попередньо розвіданих родовищ для визначення їх промислового значення; 

–  запровадив «договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною – укладений між 
організатором і переможцем аукціону договір, який укладається за умови отримання висновку за 
результатами проведеної оцінки впливу на довкілля, згідно з яким провадження планованої діяльності 
є допустимим»; 

–  виключив програму робіт на ділянках надр із пакета аукціонної документації, що подається 
разом із заявою для виставлення дозволу на користування ділянкою надр на аукціон; 

– виключив 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; 

– вилучив норми про обов’язкове скріплення печаткою заяв та інших документів, що подають 
суб’єкти господарювання для надання спеціальних дозволів на користування надрами; 

– змінив запроваджену раніше норму, встановивши, що наявність у замовника податкової 
заборгованості є приводом для обмеження права розпоряджатися видобутою сировиною, а не 
відмови в продовженні строку дії дозволу на користування надрами. 

При цьому дивує, що розробники ухваленого акта, що змінює чинні порядки в тринадцятий раз після 
їхнього ухвалення, вважають своїми досягненнями й виправлення раніше зроблених ними помилок, 
зокрема стосовно: 
– невизначеності, за чий кошт здійснюватиметься оцінка впливу на довкілля на новій ділянці, яку 
лише планується виставити на аукціон (хоча надрокористувачі звертали увагу Уряду на цю проблему з 
травня 2017 року); 
– можливості припинення дії спеціального дозволу в разі існування в надрокористувача 
податкового боргу; 
– відсутності перехідного періоду для проведення надрокористувачами процедури оцінки 
впливу на довкілля, що призвело до зупинення дії щонайменше 17 спеціальних дозволів, власниками 
яких є державні підприємства162; 
– можливості одержання дозволу на користування надрами поза аукціоном на умовах апробації 
запасів вуглеводнів попередньо розвіданих родовищ для визначення їх промислового значення163. 
Турбує, що впродовж тривалого часу не змінюється й ситуація довкола Кодексу України про надра, 
нова редакція якого мала бути ухвалена в 2016 році164. За станом на 20 червня 2018 року його проект 
надіслано Держгеонадрами на погодження до Мінприроди (пункт 64165), а термін подання перенесено 
на четвертий квартал 2018 року (завдання 1 плану166). При цьому дивує, що: 
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164 http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf  
165 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/  
166 http://geo.gov.ua/sites/default/files/imce/nakaz_no_557.pdf  
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–  планом167 передбачено затвердження до кінця 2018 року лише «технічного завдання для 
проекту ЄС щодо розробки нового Кодексу України про надра» (завдання 9, пріоритети Міністерства); 
–  планом168 у той же термін Держгеонадра збираються готувати зміни до статті 62 чинного 
Кодексу (завдання 4); 
–  планом169 передбачено подання на розгляд Кабінетові Міністрів до 31 жовтня 2019 року 
законопроекту про внесення змін до чинного Кодексу України про надра щодо запровадження 
переходу від системи отримання спеціальних дозволів на користування надрами до укладення 
договорів про використання надр (завдання 1765.1, відповідальне – Мінприроди). 
Невідомим залишається стан підготовки проектів постанов Уряду: 
–  «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин 
родовища або ділянки надр, що надаються у користування»170 (строк виконання перенесено на 
жовтень171 і грудень 2018 року172,173), відхиленого Державною регуляторною службою (рішення від 07 
травня 2018 року № 202174) через недотримання розробниками ключових принципів державної 
регуляторної політики, і «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на 
аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами»175 (строк виконання перенесено на 
листопад 2018 року176), що мають 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); 
–  «Про внесення зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду 
надр» (строк виконання перенесено на вересень 2018 року)177, що мав на меті забезпечити можливість 
застосування надрокористувачами положень Рамкової класифікації викопних енергетичних та 
мінеральних ресурсів Організації Об’єднаних Націй 2009 року (UNFC 2009). Класифікацію178 було 
запропоновано доповнити пунктом 28, що передбачає можливість використання для потреб 
користувача надр за його заявою міжнародних стандартів UNFC 2009, CRIRSCO, PRMS тощо179. 
Окрім цих документів, затверджений 30 травня 2018 року план роботи Мінприроди180 передбачає 
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів: 
–  постанови про забезпечення можливості подання суб’єктами господарювання документів для 
отримання/продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами в електронному 
вигляді з використанням електронного цифрового підпису, а також можливості відслідковувати стан 
проходження поданих документів за допомогою особистого електронного кабінету заявника (розділ 
1, завдання 2, пріоритети Уряду; строк виконання – жовтень 2018 року); 
–  постанови «Про реалізацію пілотного проекту із запровадження порядку проведення аукціонів 
з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів та внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (розділ 1, завдання 3, пріоритети Уряду; строк 
виконання – серпень 2018 року); 
– Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної 
програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» (розділ 1, завдання 
8, пріоритети Міністерства; строк виконання – грудень 2018 року). 
 

                                                           
167 https://menr.gov.ua/news/32415.html  
168 http://geo.gov.ua/sites/default/files/imce/nakaz_no_557.pdf  
169 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-
soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni  
170 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/5795-16.04.18.pdf  
171 https://menr.gov.ua/news/32415.html  
172 https://menr.gov.ua/files/docs/nakazy/nakaz_475.pdf  
173 http://geo.gov.ua/sites/default/files/imce/nakaz_no_557.pdf  
174 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/4384-vid-07.05.18.pdf  
175 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF 
176 https://menr.gov.ua/news/32415.html  
177 Там же (розділ 1, завдання 4).  
178 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/432-97-%D0%BF  
179 http://www.geo.gov.ua/sites/default/files/imce/proekt_pkmu_pro_zminy_do_pkmu_no432_okk.doc  
180 https://menr.gov.ua/news/32415.html  
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Стаття 279 Угоди про асоціацію в частині забезпечення рівності доступу та здійснення діяльності з 
розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів 

Оскільки згідно з пунктом 3 статті 279 кожна сторона повинна гарантувати рівний доступ усіх 
надрокористувачів до ділянок надр, 12 червня 2018 року Держгеонадра повідомили про проведення 
25 жовтня першого аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування чотирма 
нафтогазоносними ділянками в Сумській та Львівській областях181. Потенційні надрокористувачі мають 
75 днів на подання заявок – до 27 серпня 2018 року. Проте, попри оголошення про «чотири» площі, в 
опублікованому «Переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими виставляються на 
ІІ аукціон 2018 року»182, йдеться лише про дві – Сурмачівську та Яворівську. З огляду на це, невідомо, 
чи будуть виставлені на аукціон, що відбудеться 25 жовтня, спеціальні дозволи на геологічне вивчення, 
в тому числі дослідно-промислове розроблення Черницької й Липовецької нафтогазоносних площ 
(Львівська обл.)183. При цьому надрокориствувачі наголошують, що вони змушені купувати «кота в 
мішку», оскільки Держгеонадр не надає інформації, достатньої для оцінки пропонованих ним 
ділянок184. 
18 червня 2018 року, виступаючи на круглому столі «Ключові пріоритети реформи видобувного 
сектору»185, т.в.о. голови Держгеонадр О. Кирилюк знову повідомив, що «на всі розвідані ділянки надр 
уже надано дозволи», а «найближчим часом» планується виставити на аукціон ще 44. Обговорюється 
також можливість продажу дозволів на розроблення 14 площ на шельфі Чорного моря186. Водночас, за 
словами голови правління ПАТ «Укргазвидобування» О. Прохоренка, на 145 заявок, поданих на нові 
ділянки надр, компанія отримала 135 відмов, у тому числі Полтавська облрада не погодила жодної зі 
69 заявок. При цьому, попри запевняння керівництва Держгеонадр, що всі без виключення спеціальні 
дозволи надаватимуться «тільки на прозорому конкурсі»187, затверджений 30 травня 2018 року план 
роботи Мінприроди188 передбачає «видачу упродовж року спеціальних дозволів на користування 
надрами без проведення аукціону» (завдання 2 на с. 13). 
Оскільки згідно з пунктом 4 статті 279, кожна сторона «може вимагати, щоб суб’єкт, якому було надано 
дозвіл на здійснення діяльності розвідки, видобутку та виробництва вуглеводнів, сплатив фінансовий 
внесок або внесок у вуглеводнях», Держгеонадрам надано дозвіл189 провести до кінця 2018 року 
планові перевірки «діяльності надрокористувачів, які подали до Державної фіскальної служби нульові 
розрахунки з рентної плати на користування надрами та/або не подали Держгеонадрам звіт за 
щорічною формою балансової звітності 6-гр щодо наявного видобутку (втрат вуглеводнів), що було 
встановлено як порушення угод про умови користування надрами»190. Кінцевою метою перевірок є 
вилучення не використовуваних («сплячих») ліцензій. 18 червня 2018 року т.в.о. голови Держгеонадр 
О. Кирилюк повідомив, що відповідну роботу буде завершено «протягом двох місяців»191, хоча 
прозорого й зрозумілого механізму досягнення поставленої мети українським законодавцем не 
передбачено. 
 

                                                           
181 http://www.geo.gov.ua/12076/  
182 http://www.geo.gov.ua/organizator-aukcionu-derzhavna-sluzhba-geologi%D1%97-ta-nadr-ukra%D1%97ni-ogoloshuye-pro-
provedennya-ii-aukcionu-2018-roku-z-prodazhu-specialnix-dozvoliv-na-koristuvannya-nadrami/  
183 http://geo.gov.ua/sites/default/files/imce/166.doc  
184 http://kompek.rada.gov.ua/documents/krugl_st/73589.html  
185 Там же.  
186 http://www.geo.gov.ua/resursi-gazu-na-planovanix-do-prodazhu-licenzi%d1%97-mi-ocinyuyemo-v-1-triljon-m-kub-kirilyuk/  
187 http://www.geo.gov.ua/oleg-kirilyuk-dlya-nv-biznes-najochikuvanisha-reforma-nadrokoristuvannya/  
188 https://menr.gov.ua/news/32415.html  
189 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-organiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-na-yaki-ne-
poshiryuyetsya-diya-zakonu-ukrayini-pro-timchasovi-osoblivosti-zdijsnennya-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-u-sferi-
gospodarskoyi-diyalnosti  
190 http://geo.gov.ua/novyna/bilshe-70-nadrokorystuvachiv-podavaly-nulovi-pokaznyky-u-podatkovi-rozrahunky-kabmin-znyav-0  
191 http://kompek.rada.gov.ua/documents/krugl_st/73589.html  
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Стаття 280 Угоди про асоціацію в частині забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи 
дослідження або видобування вуглеводнів 

18 червня 2018 року, виступаючи на круглому столі «Ключові пріоритети реформи видобувного 
сектору»192, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки О. Бєлькова звернулася до керівництва 
Міненерговугілля з проханням ініціювати перегляд складу Міжвідомчої комісії з організації укладення 
та виконання угод про розподіл продукції193, якому, за її словами, «не довіряють інвестори». 

Згідно із завданням 206 плану194 і завданням 7 плану195 Мінприроди мало в першому кварталі 2017 
року запровадити спрощений цифровий доступ до вторинної геологічної інформації в реальному часі. 
Проте узгодити позиції заінтересованих органів влади не вдавалося впродовж цілого року. Лише 05 
квітня 2018 року Державна регуляторна служба своїм рішенням № 152196 погодила «компромісний 
варіант» проекту постанови під назвою «Про затвердження Порядку розпорядження геологічною 
інформацією, внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що 
втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 423»197. 
Документом, зокрема, передбачено: 

– установлення процедури придбання геологічної інформації, що забезпечуватиме рівний доступ 
до неї всіх заінтересованих осіб;  
– скасування вимоги щодо необхідності погодження реалізації геологічної інформації створеної 
(придбаної) на власні кошти юридичних і фізичних осіб; 
– заміна повідомленням погодження з Держгеонадрами реалізації геологічної інформації;  
– запровадження виключних підстав для відмови у продажу 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. 

– створення Каталогу геологічної інформації, що дозволить визначати її місцезнаходження та 
власника. 
За станом на 05 липня 2018 року проект постанови, надісланий до Кабінету Міністрів листом 
Мінприроди від 15.05.2018 № 5/4-11/4838-18 (пункт 63198), очікував розгляду. Т.в.о. голови 
Держгеонадр О. Кирилюк вважає, що в разі його ухвалення цифровий Каталог геологічної інформації 
України буде створений упродовж двох років199. 

Хоча планом200 передбачено створення та впровадження до 31 жовтня 2019 року механізму 
формування та надсилання до Європейської Комісії щорічного звіту, який містить інформацію про 
географічні ділянки, відкриті для пошуку, розвідування та видобутку, надані дозволи, перелік 
організацій, що отримали дозвіл, а також запаси вуглеводневих ресурсів (завдання 1765.9), в 
затвердженому 30 травня 2018 року плані роботи Мінприроди201 не передбачені заходи, спрямовані 
на вчасне виконання цього доручення. 

                                                           
192 Там же.  
193 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/644-2013-%D0%BF 
194 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
195 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146  
196 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/3526-vid-05.04.18_18.pdf  
197 https://menr.gov.ua/news/32210.html  
198 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/  
199 http://kompek.rada.gov.ua/documents/krugl_st/73589.html  
200 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-
soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni  
201 https://menr.gov.ua/news/32415.html  
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Нафта 

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 

01 червня 2018 року набула чинності постанова Уряду202, якою врегульовано питання визначення 
стартової ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах для потреб населення. 
До 01 серпня 2018 року її, як і раніше, визначатимуть за ціною природного газу для потреб населення 
(з поправкою на різну теплоту згоряння), яка розраховується на підставі положення203. Таким чином, 
було відхилена ініціатива Міненерговугілля, яке пропонувало змінити пункт 19 порядку204, щоб 
розраховувати стартову ціну на підставі митної вартості імпортованого в Україну скрапленого 
нафтового газу (з урахуванням ПДВ), усередненої за 30 днів до дати реєстрації заявок на проведення 
спеціалізованого аукціону.  
21 червня 2018 року Антимонопольний комітет України оштрафував 16 суб’єктів господарювання за 
антиконкурентні узгоджені дії на ринку скрапленого нафтового газу, що призвели до обмеження 
конкуренції та завищення роздрібних цін на зазначений ресурс в серпні 2017 року205. 
 

  

                                                           
202 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/415-2018-%D0%BF/paran2#n2  
203 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2017-%D0%BF  
204 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/570-2014-%D0%BF  
205 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/142475  
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Нафта 

Оцінка прогресу України: 26 зі 100 

Упродовж 2017 і першої половини 2018 року в Україні було схвалено Енергетичну стратегію та план 

дій із реалізації її першого етапу, запроваджено нові правила розробки нафтових родовищ і 

проведення аукціонів із продажу прав на їхнє освоєння, суттєво спрощено діяльність із видобутку 

вуглеводнів та опубліковано інтерактивні карти нафтогазоносних ділянок, затверджені ліцензійні 

умови транспортування нафти й нафтопродуктів трубопроводами і розблоковано процес створення 

в Україні мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів. Попри це, торішній звіт Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства засвідчив, що Україною не виконане жодне з пріоритетних завдань у 

нафтовій сфері.  

Імплементація актів законодавства ЄС за цим напрямом державної політики відбувається надто 

повільно. Із щонайменше 81 закона, підзаконного акта, регламента, національного стандарта, що 

мали бути прийняті для виконання міжнародних зобов’язань України, за станом на 1 липня 2018 

року ухвалені лише 29. 

Почастішали повідомлення про ухвалення рішень попри продовження роботи над ними. 

Прикладом цієї «хвороби» є оновлений план заходів з імплементації Угоди про асоціацію, 

ухвалений 25 жовтня 2017 року, проте опублікований лише на початку березня 2018 року. 

Типовим стало необґрунтоване продовження термінів виконання завдань, хоча ресурсів на 

імплементацію перенесених завдань у наступних періодах не передбачено. У такий спосіб 

продовжено, зокрема, терміни ухвалення нового Кодексу про надра (Директива 94/22/ЄС), 

організації ефективної системи моніторингу якості й безпечності нафтопродуктів (Директива 

99/32/ЄC), затвердження рекомендацій із контролювання роботи автозаправних станцій 

(Директива 94/63/ЄС) тощо. 

Підготовлено лише два проекти нормативно-правових актів, спрямовані на виконання вимог 

Директиви 2009/119/ЄС. Дотепер не ухвалено рішення про вибір моделі, за якою формуватимуться 

мінімальні запаси нафти й нафтопродуктів, не розроблено механізми та умови їхнього формування, 

зберігання, використання та оновлення. Для зберігання резервів готові лише 43% необхідних 

потужностей.  

Хоча у 2017 і першій половині 2018 року ухвалені сім нормативно-правових актів, що підвищили 

прозорість і суттєво спростили процедури надання й продовження спеціальних дозволів на 

користування нафтогазоносними надрами, жодного аукціону з їхнього продажу не відбулося. Перші 

торги за новими правилами, на яких буде виставлено чотири ділянки, заплановані лише на 25 

жовтня 2018 року. Ще 40 площ буде запропоновано надрокористувачам тільки в лютому 2019 року. 

Адаптованої до європейських вимог системи моніторингу якості й безпечності нафтопродуктів в 

Україні не створено. Із 45 національних стандартів, необхідних для імплементації вимог Директив 

94/63/ЄС, 98/70/ЄC і 99/32/ЄC, уведено в дію тільки 15, тоді як роботу над 11 навіть не розпочато. 

Попри це, у звітних документах Міненерговугілля зазначається, що «системи моніторингу та 

проведення перевірок якості палива на роздрібному ринку функціонують і покривають всі регіони 

України та операторів ринку». 
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Бізнес-клімат 

У червні відбулось багато сприятливих для розвитку та покращення бізнес клімату подій. Одними з 
головних є ухвалені Закони “Про валюту” та “Про створення антикорупційного суду”. Перший 
відміняє ліцензію на здійснення господарських операцій в іноземній валюті, другий – є першим 
кроком у створенні останньої антикорупційної інституції. Водночас, ухвалено план дій реалізації 
першого етапу Енергетичної стратегії до 2035 року.  

Зареєстровано законопроект про надання Рахунковій палаті функції аудиту публічних закупівель на 
всіх стадіях, що покращить контроль за використанням державних коштів. Між тим, затверджено 
нові правила прозорого продажу державних підприємств вартістю до 250 млн грн. На фоні цього, 
виконання Закону про надання державної допомоги суб’єктам господарювання в частині 
приведення у відповідність до конкурентного законодавства механізмів держдопомоги рухається 
надто повільно. 

Стаття 378-379 щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу 

При Мінекономрозвитку створено Раду з питань торгівлі та сталого розвитку. На неї покладено 
обов’язок організувати роботу Дорадчої групи, що займатиметься моніторингом виконання завдань з 
розвитку торгівлі. Також, Рада має відібрати кандидатів до Групи Експертів, які братимуть участь в 
розробці рішень на виконання Угоди про Асоціацію Україна-ЄС щодо підтримки торгівлі та сталого 
розвитку. До складу Ради з питань торгівлі та сталого розвитку увійшли представники органів 
державної влади та громадянського суспільства.206 

Президент підписав Закон «Про валюту», який передбачає свободу руху капіталу, що спрощує 
діяльність інвесторів в Україні. Закон зокрема надає право здійснювати основну та іншу діяльність, 
визначену законодавством як у національній, так і в іноземній валюті без отримання відповідної 
ліцензії НБУ. Повністю виключається стаття 37 про санкції і штрафи за здійснення валютних операцій 
без ліцензій із ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД)” відповідно та інші спрощені процедури 
в роботі з валютою.207   

Національний банк розширив можливості із залучення місцевими органами влади позикових ресурсів, 
які тепер можуть обслуговуватись депозитарієм Нацбанку. Місцеві органи влади можуть розміщувати 
облігації місцевих позик на фондовій біржі з використанням розрахунків за принципом "поставка 
цінних паперів без оплати", чого раніше зробити було неможливо.208 Це є ключовим кроком до 
впровадження світової практики «зелених» муніципальних облігацій, які випускаються під виключно 
енергоефективні та екологічні проекти, що сприяють сталому розвитку міст. 

Одним з кроків, що покращує бізнес середовище є розкриття інформації щодо електричних мереж. 
Так, компанія ДТЕК у Києві оприлюднила відомості про розміщення, рівень напруги, протяжність 
повітряних ліній, адреси та назви трансформаторних підстанцій, потужності розподільних підстанцій, 
відстані від земельної ділянки до точки приєднання до мережі можна отримати онлайн за допомогою 
геоінформаційної системи (ГІС). Ця інформація надає можливість іншим компаніям сформувати 
оптимальний інвестиційний проект з підключення до електричної мережі. 

Червень відзначився також і тим, що Президент підписав Закон України “Про утворення Вищого 
антикорупційного суду”. Цей суд завершує формування антикорупційних інституцій в Україні та 
розглядатиме виключно справи, які розслідують детективи Національного антикорупційного бюро за 
поданням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Очікується, що це сприятиме прозорості 
виконання обов'язків державних службовців та народних депутатів і, відповідно, покращать довіру 
інвесторів до України.209  

                                                           
206 http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=44725857-ddc4-4a47-b272-
1afd5ffeb5c5&title=UriadStvorivRaduZPitanTorgivliTaStalogoRozvitku  
207 http://www.president.gov.ua/news/prezident-pro-uhvalennya-zakonu-pro-valyutu-ce-pravo-ukrayin-48298  
208 https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=72365312&cat_id=55838  
209 http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-utvorennya-vishogo-antikorupcij-48342  
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Бізнес-клімат 

Статті 150, 153 про державні закупівлі (у частині імплементації окремих положень Директив 
2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС, 89/665/ЄЕС та 92/13/ЄЕС) 

У ВРУ зареєстровано Законопроект, про внесення змін до ЗУ “Про держзакупівлі”, зокрема в статтю 77. 
Зміни, а скоріше доповнення, передбачають надання Рахунковій палаті функції державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту) публічних закупівель на всіх стадіях. Мається на увазі 
перевірку та аналіз законності та ефективності проведених замовниками закупівель, дотримання 
передбачених процедур, оцінку своєчасності отримання товарів, послуг та проведення робіт, а також 
аналіз стану прозорості та додержання встановлених принципів здійснення закупівель.210 

З 5 червня набули чинності правила прозорого продажу невеликих державних підприємств і компаній 
із значною часткою державного капіталу. Отже нормативна база була повністю сформована, необхідна 
для старту в Україні програми малої приватизації. Під малими об’єктами приватизаціє мається на увазі 
об’єкти, вартість активів яких не перевищує 250 млн грн, а також це єдині майнові комплекси 
держпідприємств та пакети акцій суб’єктів господарювання, понад 50% статутного капіталу яких 
належать державі. Таких налічується понад 600. Згідно з Законом  “Про приватизацію державного і 
комунального майна”, який набрав чинності в березні, мала приватизація буде відбуватись через 
електронну систему ProZorro.Продажі211. 

На сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі повідомляється про запуск пілотних електронних 
земельних торгів на платформі ProZorro. Про це Кабінет Міністрів затвердив відповідну постанову.212 
Передбачається, що організатором торгів виступатиме Держгеокадастр, та зможе використовувати 
зовнішні електронні майданчики для реалізації прав оренди на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення державної форми власності. Така новація в процедурі оренди 
землі додасть прозорості, залучить більшу кількість учасників та може потенційно бути використання 
для землевідведення і для проектів в галузі енергетики. 213 

Стаття 258 про забезпечення добросовісної конкуренції на ринках природних монополій 

Згідно з Концепцією Кабміну щодо реалізації державної політики у сфері теплопостачання, 
передбачається, зокрема, збільшення частки використання альтернативних джерел енергії у 
виробництві теплової енергії до 30-40 %, а також запровадження ринкового механізму під час 
виробництва та постачання теплової енергії. У червні відбулось засідання АМКУ щодо сприятливих 
умов для безперешкодного доступу на ринки теплопостачання виробників теплової енергії з ВДЕ. 
Учасниками засідання було відмічено, що одним із шляхів є запровадження аукціонів для виробників 
тепла. Кроком до вирішення проблем озвучених на засіданні може стати зміна системи 
тарифоутворення, зокрема, шляхом запровадження граничних тарифів для виробників теплової енергії 
з альтернативних джерел енергії; можливого застосування диференціації тарифів в залежності від 
потужності котелень. Окрім зазначено неврегулюваною є система правовідносин між власниками 
теплових мереж та виробниками теплової енергії, яка виробляється з використанням альтернативних 
джерел енергії, та споживачами»214 

Статті 262-264, 267 про надання державної допомоги  

В Антимонопольному комітеті відбулось обговорення проблемних питань щодо державних  та 
місцевих гарантій, як виду державної допомоги. Відбувся обмін досвідом та обговорені дискусійні 
питання експертами ЄС та представниками Антимонопольного комітету.215  

                                                           
210 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64231 
211 http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=b11ab77b-f2fd-40f7-8a7e-
f5a42bae0dfd&title=UriadZatverdivPravilamaloiPrivatizatsii  
212 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250271086  
213 http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=598b6381-e569-4ddf-b9ce-
37a5db0522d8&title=ElektronniZemelniAuktsioniBudutProkhoditiZVikoristanniamPlatformiProzorro-prodazhi  
214 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/142252  
215 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/142485  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64231
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=b11ab77b-f2fd-40f7-8a7e-f5a42bae0dfd&title=UriadZatverdivPravilamaloiPrivatizatsii
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=b11ab77b-f2fd-40f7-8a7e-f5a42bae0dfd&title=UriadZatverdivPravilamaloiPrivatizatsii
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250271086
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=598b6381-e569-4ddf-b9ce-37a5db0522d8&title=ElektronniZemelniAuktsioniBudutProkhoditiZVikoristanniamPlatformiProzorro-prodazhi
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=598b6381-e569-4ddf-b9ce-37a5db0522d8&title=ElektronniZemelniAuktsioniBudutProkhoditiZVikoristanniamPlatformiProzorro-prodazhi
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/142252
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/142485


Бізнес-клімат 

Стаття 337-339 про співробітництво у сфері енергетики (у частині імплементації окремих положень 
Директив 2012/27/ЄС, 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС) 

Майже через рік після затвердження Енергетичної стратегії до 2035 року, урядом було затверджено 
План заходів до 2020 року з її реалізації216. План містить заходи щодо реформ ринку електричної 
енергії, ринку газу та вугільної галузі. Також, серед першочергових завдань, внести на розгляд Уряду 
проект адресної монетизації пільг і субсидій протягом третього кварталу 2018 року. 

Статті 381, 382 щодо прозорості видобувного сектору 

Проект Закону №6229 про забезпечення прозорості у видобувних галузях було включено до порядку 
денного, втім до фактичного розгляду депутати не дійшли217. Детальніше про законопроект можна 
дізнатись в моніторингових звітах за березень 2017218 та березень 2018219 років. 

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

Новопризначені наприкінці травня члени НКРЕКП обрали Голову - нею стала Оксана Кривенко220. Також 
затверджено розподіл функціональних обов'язків між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП та 
керівником апарату221. На цьому фоні, другий конкурс щодо відбору двох кандидатів на вакантні 
посади в складі Регулятора досі заблоковано рішенням суду, про це деталь 

  

                                                           
216 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-plan-zahodiv-z-realizaciyi-energetichnoyi-strategiyi-ukrayini-do-2035-roku  
217 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6229&skl=9  
218 http://enref.org/wp-content/uploads/2017/04/Monthly-March-2017_rs.pdf  
219 http://enref.org/wp-content/uploads/2018/05/Monthly-March-2018_UA_rs.pdf  
220 http://www.nerc.gov.ua/?news=7601  
221 http://www.nerc.gov.ua/?id=32278  
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Бізнес-клімат 

Оцінка прогресу України: 56 зі 100 

Секретаріат Енергоспівтовариства, разом зі вступом в дію ЗУ "Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання", ініціював закриття порушеної в 2014 році справи щодо відсутності такого 
законодавства. Втім, даний закон не повністю відповідає законодавству ЄС, тож його слід 
доопрацювати. 

Традиційно на високому рівні відбувається реалізація реформи публічних закупівель. Система 
розширюється та поглиблюється новими інструментами, зокрема зведеною інформацією як про 
постачальників, так і про замовників. Також оптимізовано роботу контролюючих органів: ухвалено 
відповідні зміни до законодавства та запрацювала система ризик-менеджменту.  

Аналогічна ситуація із впровадженням контролю за державною допомогою. Завершено розробку 
та ухвалення підзаконної бази, розпочато процес напрацювання змін до головного закону для його 
вдосконалення. Також, Антимонопольний комітет почав наповнювати Реєстр державної допомоги. 
Крім того, завершено наближення конкурентного законодавства до європейських норм, проте 
потребує уваги політиків недостатня інституційна спроможність АМКУ для якісного виконання своїх 
функцій. Зокрема, оцінка ефективності роботи АМКУ щодо захисту економічної конкуренції не 
змінилась, порівнюючи з попереднім періодом. 

У порівнянні з попереднім періодом зафіксовано значний прогрес у реформі НКРЕКП: проведено 
конкурс на 5 вакансій у складі Регулятора та призначено нових комісіонерів. Однак слід відзначити, 
що другий конкурс – на ще 2 вакантні посади в складі НКРЕКП – заблоковано рішенням суду в 
рамках позову одного з бажаючих взяти участь в конкурсі, оскільки його не допустила Конкурсна 
комісія через відсутність достатнього досвіду. Водночас, зберігаються труднощі в комунікації між 
НКРЕКП та Держстатом в контексті виконання норм Директиви 2008/92/ЄС: на Євростаті немає 
даних про ціни на газ для непобутових споживачів за 2 півріччя 2017 року. 

Інвестиційна привабливість енергоринків загалом покращилась, порівнюючи з попереднім 
періодом. Порівнюючи дані за півріччя березень 2018 р - вересень 2017 р. із вереснем 2017р-
березнем 2017 р., найбільше зростання капітальних інвестицій зафіксовано у виробництво коксу та 

продуктів нафтоперероблення - 193% (620,6 млн грн), далі у добувній промисловості – 142% (22289 
млн. грн), далі у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 130% (17570,7 
млн. грн). Динаміка іноземних інвестицій також має позитивну динаміку, за винятком добувної 
промисловості. Станом на 1 квітня 2018 у порівнянні з 1 жовтня 2017 року прямі іноземні інвестиції 
(акціонерний капітал) в Україну у добувній промисловості складали 99% (1790,3 млн дол.), у 
виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – 134% (242,3 млн дол.), у постачанні 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 111% (791,4 млн дол.). 

Вся необхідна інформація щодо процедур і вимог для ліцензування та підключення знаходиться у 
вільному доступі на сайті НКРЕКП у розділі "Ліцензування (адмінпослуги)". Відповідно до офіційних 
даних, Україна значно відстає від країн ЄС (за приклад бралася Німеччина) у питанні підключення 
до газових та електричних мереж. Зокрема, для підключення до газової мережі (Кодекс 
газорозподільних систем) потрібно пройти 7 процедур, що займає 115 днів, до електромережі 
(рейтинг Doing Business) – 5 процедур і 281 день відповідно.  



! Факти невідповідності з актами ЄС, 
відсутність дій з імплементації-5
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Методологія 

ДОДАТОК 1  

Перелік статей Угоди про Асоціацію та директив, щодо яких здійснюється моніторинг 

 

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» проводить моніторинг та оцінку тем 
«електроенергія», «атомна енергетика», «вугілля» та «подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи». Це, зокрема, наступні Директиви:  

Ст.269, Глава 11, Розділ IV, Директива 2009/72/EC (в частині ринку) 
Ст.270, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC 
Ст.271, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC 

Ст. 273, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC 
Ст. 274, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC 

Ст.305, Глава 14, Розділ IV, Директива 2009/72/EC, Директива 2005/89/ЄС 
Ст.338, Глава 1, Розділ V 

Договори про співпрацю з МФО 
Ст.339, Глава 1, Розділ V, Вугільний ринок 

Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері, Директива Ради 2014/87, Директива Ради 
2013/59/Євратом, Директива Ради 2006/117/Євратом 

Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері 
 
Група «Газ» проводить моніторинг та оцінку тем «газ», зокрема, імплементацію наступних Директив: 

Статті 338, 341, Директива 2009/73/ЄС (в частині ринку) 
Статті 338, 341, Регламент (ЄС) № 715/2009 

Статті 338, 341, Директива 2004/67/ЄС + Додаток XXVI (дія "Механізму раннього попередження"), 
статті 275 (несанкціонований відбір), 276 (збої у постачанні), 309 та 314 (вирішення спорів) Угоди про 

асоціацію 
Глава 11 "Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями" - зокрема статті 269 (ціни на внутрішньому 

ринку), 270 (заборона подвійного ціноутворення), 271 (режими імпорту-експорту), 272 (режим 
транзиту) і 273-274 (транспортування, доступ до інфраструктури) 

Додаток XXVII до Глави "Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику" - 
Директива 94/22/ЄС + статті 279-280 (доступ та здійснення діяльності з розвідки, видобування та 

виробництва вуглеводнів, а також ліцензування) 
 

Група «Енергоефективність та соціальні питання» проводить моніторинг та оцінку імплементації 
наступних Директив:  

Директива 2010/30/ЄС  
Директива 2010/31/ЄС  
Директива 2012/27/ЄС  

Директива 2009/72/ЄС (в частині соціальних питань) 
Директива 2009/73/ЄС (в частині соціальних питань) 

Статті 338, 341 Угоди про асоціацію 
 

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» проводить моніторинг та оцінку 
імплементації наступних Директив:  

 
Cтаття 363, Директива 2011/92/ЄС) 
Стаття 363, Директива 2001/42/ЄС  

Стаття 363, Директива 2003/4/ЄС  
Стаття 363, Директива 2003/35/ЄС  

Директиви 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС  
Стаття 363, Директива 2008/50/ЄС  
Стаття 363, Директива 1999/32/ЄС  



Методологія 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Глосарій 

ДОДАТОК 2 

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

 

Група «Газ» 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» 

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

Директива встановлює заходи, які покликані забезпечити безпеку постачання електроенергії, що 
гарантуватиме належне функціонування внутрішнього ринку електроенергії ЄС, адекватний рівень 
взаємозв’язку (interconnection) між країнами-членами, достатній рівень потужності генерації та баланс 
між постачанням та споживанням. Країни-члени ЄС повинні визначити загальні, прозорі, 
недискримінаційні політики з безпеки постачання електроенергії, що відповідають вимогам 
конкурентного ринку електроенергії. Вони повинні визначити та опублікувати ролі та відповідальності 
відповідальних органів влади та різних учасників ринку. Вживаючи ці заходи, країни-члени повинні 
гарантувати безперервність постачання електроенергії, вивчати можливості для транскордонної 
співпраці в частині безпеки постачання, знизити довгострокові ефекти від зростаючого попиту, 
забезпечувати диверсифікацію в генерації електроенергії, просувати енергоефективність та 
використання нових технологій, забезпечити постійне оновлення мереж. 
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Директива № 96/29/Євратом щодо основ стандартів безпеки для захисту здоров’я робітників та 
громадян в цілому від загрози, що виникає від іонізуючого випромінювання 

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

 

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

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

 

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

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

 

Група «Енергоефективність та соціальні питання» 

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

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

 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

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

 



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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

Група «Нафта» 

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

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

 

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

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

 

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

Директива передбачає взяття на облік усіх нафтобаз, призначених для зберігання, наливання та 
зливання нафтопродуктів, встановлення на них технічних засобів для зменшення викидів ЛОС із 
резервуарів із нафтопродуктами, приведення у відповідність до установлених вимог усіх стаціонарних 
резервуарів, залізничних, морських, автомобільних цистерн, а також пристроїв для наливання та 
зливання нафтопродуктів. 

 

Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і 
виробництво вуглеводнів 

Набір загальних правил вводиться з метою забезпечення недискримінаційного доступу до розвідки, 
дослідження і видобутку вуглеводневої сировини. Ці об'єктивні та прозорі правила допомагають 
зміцнити інтеграцію внутрішнього ринку, сприяти більшій конкуренції в ньому і підвищити безпеку 
поставок. Директива передбачає запровадження правил, які забезпечуватимуть:  

• рівні умови для отримання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів всім 
організаціям, які мають у своєму розпорядженні необхідні ресурси;  

• надання зазначених дозволів на підставі об’єктивних, опублікованих критеріїв;  

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



Глосарій 

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

 

Група «Бізнес клімат» 

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

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

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

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

скасовує Директиву 2003/54/ЄС  

Передбачає імплементацію законодавства про ринок електроенергії, згідно якого електроенергія є 

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

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

Також держава забезпечує недискримінаційний доступ до наявної інфраструктури, створює 

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

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

Директиву 2003/55/ЄС  

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

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

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

недискримінаційний доступ підприємствам до розподільчих мереж, газових сховищ та магістральних 

мереж газопроводів.  

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

електроенергію для кінцевих промислових споживачів 

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

ДОДАТОК 3  

Ключові показники для оцінки просування України у виконанні угоди про асоціацію Україна-ЄС в секторах енергетики та довкілля 

 

 
 

 
Індикатори-результати 

(outcomes) 
Індикатори-ефекти 

(outputs, effects) 
Оцінка 
(бал) 

Шкала оцінки 
(assessment) 

Пито
ма 

вага 

1 

Факти невідповідності з актами 
ЄС, відсутність дій з 
імплементації 

Кількість справ про 
врегулювання спорів, 
порушених Секретаріатом 
Енергетичного 
Співтовариства 

-10223 Оцінка наявності/відсутності 
Наявність: -10 від загального балу 
Відсутність: без змін 1 

2 

Ступінь транспозиції актів 
законодавства ЄС в українське 
законодавство 

Кількість та рівень 
нормативно-правових актів, 
прийнятих на виконання 
конкретної директиви / 
регламенту224 
 
Директива 2009/73/ЄС 
 
Регламент (ЄС) № 715/2009 
 
Директива 2004/67/ЄС 

85 Оцінка від 0 до 100 балів 
0: не розроблено і не прийнято жодного НПА 
1-20: розроблено окремі НПА, жодного не 
прийнято 
21-40: розроблено більшість НПА, частину 
прийнято 
41-60: розроблено всі НПА, частину прийнято 
61-80: розроблено і прийнято більшість НПА 
81-100: розроблено і прийнято усі НПА 
 
Підсумковий бал – середнє арифметичне по 
всім директивам у розділі. 

1 

3 

Ступінь незалежності 
операторів ГТС/сховищ 

Реалізація Плану 
реструктуризації НАК 
"Нафтогаз України" з метою 
відокремлення діяльності з 

30 
Виконання практично 
призупинено. 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: відсутність практичної незалежності, повна 
вертикальна інтеграція 

1 

                                                           
223 Відкрито 1 справу (https://energy-community.org/legal/cases/2017/case0217UE.html), ще 1 зареєстровано (https://energy-community.org/legal/cases/2018/case0518UE.html) 
224 Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації 
тощо. 

https://energy-community.org/legal/cases/2017/case0217UE.html
https://energy-community.org/legal/cases/2018/case0518UE.html
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транспортування та 
зберігання (закачування, 
відбору) природного газу 

КМУ попередньо ухвалено 
рішення про зміну моделі 
"анбандлінгу", проте 
детальної моделі не 
оприлюднено 

1-30: виконано підготовчий етап (пп. 1-5, 8 
плану) 
31-50: розроблено та схвалено НПА (пп. 6 плану) 
51-70: здійснено передачу активів, проведено 
сертифікацію оператора ГТС (пп. 7,9 плану) 
71-90: здійснено виділення газосховищ (пп. 10-
15 плану) 
91-100: незалежність обох операторів 
підтверджена сертифікацією та відповідними 
актами контролю НКРЕКП 

4 

Ступінь незалежності 
операторів ГРМ 

Кількість задокументованих 
порушень з боку операторів, 
що є дискримінаційними225 

N/A226 
 
Планові перевірки: 
0 з 2 операторів, 
0 з 2 збутів 
 

Оцінка від 0 до 100 балів 
Бал = частка операторів-порушників серед 
загальної кількості перевірених операторів 
0: 90-100% 
1-20: 75-90% 
21-40: 50-75% 
41-60: 25-50% 
61-80: 10-25% 
81-100: 0-10% 

1 

5a 

Ступінь відкриття ринку Частка ринку з 
нерегульованими цінами 
або відсутністю обмежень за 
спеціальними обовʼязками 

(40+45)/2 = 42,5 
 
40 
(дані МЕВП: всього спожито 
за 5 міс. 2018 р. – 17,1 
млрд.м3 (з ВТВ), 
нерег. – 7 млрд.м3)227 

Оцінка від 0 до 100 балів 
Бал = частка відкритого ринку 

1 

                                                           
225 За даними НКРЕКП про результати заходів державного контролю, зокрема даних про факти надання переваги будь-якому замовнику чи газопостачальному підприємству 
при укладенні договорів про транспортування газу розподільними трубопроводами, фактів прямого або опосередкованого заважання або протидії іншим газопостачальним 
підприємствам у провадженні ними діяльності з постачання природного газу та інших фактів зловживання монопольним становищем. 
226 Кількість проведених планових перевірок – 2 оператори ГРМ та 2 ПСО-постачальника (http://www.nerc.gov.ua/?id=30255) не дозволяють зробити адекватної оцінки; так само 
не дають цієї інформації формальні звіти операторів ГРМ про виконання програм відповідності (http://www.nerc.gov.ua/?id=32189) 
227 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245285282&cat_id=245030702 

http://www.nerc.gov.ua/?id=30255
http://www.nerc.gov.ua/?id=32189
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245285282&cat_id=245030702
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5b 

Показники ринкової 
концентрації на роздрібному 
ринку (кількість гравців, їх 
частки)228 

45 
 
63% 
(дані НКРЕКП229) 

Оцінка значення індикатора CR3230 від 0 до 100 
балів 
0: 95-100% 
1-20: 85-95% 
21-40: 70-85% 
41-60: 60-70% 
61-80: 50-60% 
81-100: до 50% 

1 

6 

Наявність чітко 
регламентованих механізмів 
зміни постачальників 

Реальна здатність обирати 
поміж постачальниками 
(частка домогосподарств, 
що змінили 
постачальника, за рік231) 

0 
 
У 2017 році 12 побутових 
споживачів змінили 
постачальника 
(дані НКРЕКП232) 

Оцінка т.зв. switching rate від 0 до 100 балів 
0: до 0,5% 
1-20: 0,5-1% 
21-40: 1-4% 
41-60: 4-6% 
61-80: 6-8% 
81-100: понад 8% 

1 

7 

Рівень залежності від імпорту 
газу та диверсифікація 

Частки імпорту в структурі 
загального споживання 
 
Частка кожного 
постачальника в структурі 
імпорту 

(50+75)/2 = 82,5 
 
75 
(імпортозалежн.: 19,3%, 
імпортовано газу за 5 міс. 
2018 р. – 3,3 млрд.м3)233 
 
90 
(диверсифікація: 
мін. 4 постачальн., усі з 
часткою <30%) 

Оцінка імпортозалежності від 0 до 100 балів 
0: повна залежність (95-100%) 
1-20: часткова залежність (70-95%) 
21-40: часткова залежність (55-70%) 
41-60: часткова залежність (25-50%) 
61-80: часткова залежність (5-25%) 
81-100: повна незалежність (0-5%) 
 
Оцінка диверсифікації від 0 до 100 балів 
0: монопольна залежність від 1 постачальника 
1-20: частка альтернативних постачальників 
менше 30% 

1 

                                                           
228 Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому). 
229 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2017.pdf 
230 Сума ринкових часток трьох найбільших постачальників. 
231 Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому). 
232 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2017.pdf 
233 http://195.78.68.67/minugol/doccatalog/document?id=245285281 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2017.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2017.pdf
http://195.78.68.67/minugol/doccatalog/document?id=245285281


Бенчмарки 

21-40: частка альтернативних постачальників 
між 30% і 50%, існує щонайменше 2 таких 
постачальника 
41-60: частка альтернативних постачальників 
між 50% і 66%, існує щонайменше 3 таких 
постачальника, один або два мають частку 
понад 30% 
61-80: частка альтернативних постачальників 
між 66% і 75%, існує щонайменше 4 
постачальників, один або два мають частку 
понад 30% 
81-100: існує щонайменше 4 постачальника, усі з 
часткою менше 30% 
 
Бал = середнє арифметичне (бал за 
імпортозалежність, бал за диверсифікацію) 

8 

Вплив перебоїв з постачанням Обсяг дефіциту газу, 
створений у випадку 
перебоїв у постачанні, за 
період збоїв (у % до від 
загального споживання) 
 
За наявності – тривалість 
надзвичайного періоду (у 
днях) 

80 
 
10% від промспоживання 
5 днів 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: 65-100% 
1-20: 20-65% 
21-40: 15-20% 
41-60: 10-15% 
61-80: 5-10% 
81-100: менше 5% 

1 

9 

Стан розрахунків Динаміка поточних 
розрахунків кінцевих 
споживачів (крім 
промислових) перед 
постачальними 
компаніями234 

10 
(борги перед Нафтогазом на 
03.07.2018 – 30,1 млрд 
грн235), що на 40% більше ніж 

Оцінка від 0 до 100 балів, у % до від загального 
споживання за період 
0: менше 50% 
1-20: 50-70% 
21-40: 70-85% 
41-60: 85-90% 

1 

                                                           
234 Без урахування боргів попередніх періодів. 
235 http://www.naftogaz.com/files/Information/TKE-tabl-04-07-2018.pdf 

http://www.naftogaz.com/files/Information/TKE-tabl-04-07-2018.pdf


Бенчмарки 

станом на 03.01.2018 (21,5 
млрд грн236) 
+ борги газзбутів 21,7 млрд 
грн237, що на 6,6% більше ніж 
на 09.01.2018 (20,36 млрд 
грн238) 

61-80: 90-97% 
81-100: 97-100% 

   Сукупний бал: 37239   

  

                                                           
236 http://www.naftogaz.com/files/Information/TKE-tabl-03-01-2018.pdf 
237 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/1D4F82ABC9B19F72C22582C0002FE883?OpenDocument&year=2018&month=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
%D0%B8& 
238 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&  
239 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 

http://www.naftogaz.com/files/Information/TKE-tabl-03-01-2018.pdf
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/1D4F82ABC9B19F72C22582C0002FE883?OpenDocument&year=2018&month=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/1D4F82ABC9B19F72C22582C0002FE883?OpenDocument&year=2018&month=07&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&
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&
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ТА ЯДЕРНА БЕЗПЕКА  

 

 

Індикатори-результати 
(outcomes) 

Індикатори-ефекти 
(outputs, effects) 

Оцінка 
(бал) 

Шкала оцінки 
(assessment) 

Пи
то
ма 
ваг

а 

1 

Факти невідповідності з актами ЄС, 
відсутність дій з імплементації 

Кількість справ про врегулювання 
спорів, порушених Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства 

-25 
 
2 лютого 2018 р. Рада 
Міністрів ЕС прийняла 
Рішення 2018/02/MC-EnС 
про невиконання 
Україною Договору про 
енергетичне 
співтовариство  (Справа 
ECS-1/12) в частині вільної 
транс-кордонної торгівлі 
електроенергією. 
Процедурно справу 
закрито. 
 
Відкритими залишаються 
справи ECS-08/15 з 
аналогічного питання та 
ECS-06/17 щодо 
розділення операторів 
системи передачі 

Оцінка наявності/відсутності 
Наявність: -10 до загального балу 
Відсутність: без змін 

1 

2 

Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС 
в українське законодавство 

Кількість та рівень нормативно-
правових актів, прийнятих на 

 
 
 
 
 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: не розроблено і не прийнято 
жодного НПА 
1-20: розроблено окремі НПА, 
жодного не прийнято 

1 
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виконання конкретної директиви 
/ регламенту240: 
 
Директиви 2009/72/EC241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
Відбулося відставання від 
плану прийняття НПА – 
більше 2х місяців НКРЕКП 
не мала кворуму і не 
приймала НПА.  Прийняті 
14 березня низка  
найважливіших НПА для 
роботи нового ринку 
електричної енергії: 
Кодекс системи передачі; 
Кодекс систем розподілу; 
Кодекс комерційного 
обліку електричної 
енергії; Правила ринку; 
Правила ринку «на добу 
наперед» та 
внутрішньодобового 
ринку; Правила 
роздрібного ринку 
електричної енергії 
 
16 НПА схвалено - 
Методики приєднання , 
Правила управління 
обмеженнями та порядок 
розподілу пропускної 
спроможності ,  Порядок 

21-40: розроблено більшість НПА, 
частину прийнято 
41-60: розроблено всі НПА, частину 
прийнято 
61-80: розроблено і прийнято 
більшість НПА 
81-100: розроблено і прийнято усі 
НПА 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім директивам у 
розділі. 

                                                           
240 Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації 
тощо. 
241 Прийняття законів "Про ринок електроенергії", щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії. 
Прийняття НПА щодо створення інфраструктурних суб’єктів ринку та створення Координаційного центру, НПА, що регулюють функціонування ринку електричної енергії 
(Правила ринку, Правила ринку на добу наперед тощо), щодо визначення категорій вразливих споживачів та механізмів їх підтримки, щодо запровадження спеціальних 
обов'язків, щодо методології розрахунку регульованої ціни, щодо відокремлення діяльності з розподілу та постачання електричної енергії. 
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Регламенту 714/2009/EC242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

розробки планів розвитку 
,  Порядок будівництва 
прямої лінії , Методики: 
розрахунку плати за 
спільне використання  
розрахунку плати за 
послуги МСР формування 
цін/тарифів ПУП  
формування цін/тарифів 
ПОН 
 
55 
 
19 лютого 2018 
року відбулося відкрите 
обговорення 
зауважень та пропозицій, 
наданих до проекту 
постанови НКРЕКП «Про 
затвердження Правил 
управління обмеженнями 
та порядку розподілу 
пропускної спроможності 
міждержавних 
перетинів».  
Прийнято Кодекс системи 
передачі, 
Схвалено Порядок 
розробки планів розвитку 
,  Порядок будівництва 
прямої лінії. 

                                                           
242 Прийняття НПА щодо визначення умов доступу до електричних мереж (зокрема, Кодекси електричних мереж), щодо умов експорту/імпорту електроенергії (зокрема, 
Правила проведення електронних аукціонів на розподіл пропускної спроможності міждержавних електричних мереж). 
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Директиви 2005/89/ЕС 
 
 
Директиви 2013/59/Євратом 
Директиви 96/29/Євратом 
Директиви 2003/122/Євратом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 
 
 
10 
Законопроект №5550244 
від 16.12.2016 року 
(приведення 
законодавства у 
відповідність до 
положень Директиви 
2013/59/Євратом) не був 
прийнятий. 
Законопроект №6089245 
(приведення 
законодавчої бази у сфері 
поводження з 
радіоактивними 
відходами у відповідність 
до узгоджених на 
міжнародному рівні 
вимог безпеки в частині 
удосконалення системи 
класифікації 
радіоактивних відходів 
для їх захоронення) не 
був прийнятий. 
Законопроект №7471 від 
29.12.2017 року 
(забезпечення 
відповідності державного 

                                                           
244 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60744 
245 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61158 
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нагляду та контролю у 
сфері ядерної та 
радіаційної безпеки 
вимогам міжнародних 
договорів та Конвенцій) 
не був прийнятий. 
Розроблено246 проект 
постанови КМУ "Про 
внесення змін до Порядку 
видачі дозволу на 
здійснення міжнародних 
перевезень 
радіоактивних матеріалів. 
Робота по розробленню 
форм стандартного 
документа для подання 
заяви на опраювання 
міжнародних перевезень 
радіоактивних відходів та 
відпрацьованого 
ядерного палива, 
надання опрацювання 
або відмови в узгодженні 
та повідомлення про 
підтвердження 
отримання заяви чи 
вантажу буде 
здійснюватися ДІЯРУ 
після прийняття 
вищезазначеного проекту 
постанови КМУ. 
 

                                                           
246 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=397222 
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Директиви 2006/117/Євратом243 
 

10 
Відповідно до Плану 
імплементації 
Директиви 2006/117/Євра
том247 внесення 
відповідних змін до 
законодавства України з 
метою приведення у 
відповідність із 
Директивою 
2006/117/Євратом мало 
відбутися ще в 2017 році 
 

3 

Ступінь незалежності оператора 
магістральних мереж 

Реалізація процесу 
відокремлення функцій з 
передачі електроенергії та 
диспетчерської діяльності 
 
Зміна корпоративного 
управління "Укренерго" 

35 
Розпочата корпоратизація 
ДП НЕК «Укренерго», 
оголошено конкурси на 
незалежних членів 
Наглядової Ради.  
Зареєстрований проект 
закону №8468, що 
стосується права 
власности на майно ОСП.  

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: відсутність відокремлення 
1-20: виконано підготовчий етап  
21-40: розроблено та схвалено НПА 
41-60: здійснено відокремлення 
61-80: проведено сертифікацію 
оператора  
81-100: незалежність підтверджена 
відповідними актами контролю 
НКРЕКП 

1 

4 

Ступінь незалежності операторів 
розподільних мереж (обленерго) 

Кількість задокументованих 
порушень з боку операторів, що є 
дискримінаційними (відповідно 
до ліцензійних умов з розподілу 

N/A 
5 квітня НКРЕКП 
розмістила оголошення 
про порядок отримання 
ліцензій на розподіл та 
постачання електричної 
енергії відповідно до 

Оцінка від 0 до 100 балів 
Бал = частка операторів-порушників 
серед загальної кількості перевірених 
операторів 
0: 90-100% 
1-20: 75-90% 
21-40: 50-75% 

1 

                                                           
243 Прийняття постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів», НПА про затвердження форм 
на узгодження міжнародних перевезень радіоактивних відходів та ВЯП, надання узгодження або відмови в узгодженні тощо. 
247 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/325712;jsessionid=103312C9BF61F19D531E7F1E731D2665.app1 

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/325712;jsessionid=103312C9BF61F19D531E7F1E731D2665.app1
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та з передачі електричної 
енергії)248 

вимог закону «Про ринок 
електричної енергії» 

41-60: 25-50% 
61-80: 10-25% 
81-100: 0-10% 

5a 

Ступінь відкриття ринку Частка ринку з нерегульованими 
цінами або відсутністю обмежень 
за спеціальними обовʼязками 

12 
Частка ПНТ у загальному 
обсязі електроенергії, 
закупленої на ОРЕ 
залишається на рівні 2017 
року – за даними 
"Енергоринку", у І півріччі 
2018 року вона склала 
11,98%. 

Оцінка від 0 до 100 балів 
Бал = частка відкритого ринку 

1 

5b 

Показники ринкової концентрації 
на роздрібному ринку (кількість 
гравців, їх частки)249 

85 
За даними, що вказані у 
Річному звіті НКРЕКП за 
2017 рік, на роздрібному 
ринку діяли 32 
постачальники за 
регульованим тарифом та 
94 постачальники, що 
здійснюють постачання 
на конкурентних засадах. 
Частка трьох найбільших 
постачальників за 
обсягом постачання всім 
категоріям споживачів 
складала 31,97%. 
 

Оцінка значення індикатора CR3250 від 
0 до 100 балів 
0: 95-100% 
1-20: 85-95% 
21-40: 70-85% 
41-60: 60-70% 
61-80: 50-60% 
81-100: до 50% 

1 

                                                           
248 За даними НКРЕКП про результати заходів державного контролю. Також, моніторинг виконання НПА щодо відокремлення діяльності з розподілу та постачання електричної 
енергії, щодо відповідності ліцензіатів з розподілу та з передачі електричної енергії. 
249 Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому). 
250 Сума ринкових часток трьох найбільших постачальників. 
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6 

Наявність чітко регламентованих 
механізмів зміни постачальників 

Реальна здатність обирати 
поміж постачальниками 
(частка домогосподарств, що 
змінили постачальника, за 
рік251) 

N/A 
За даними НКРЕКП, у 2017 
році 340 споживачів 
змінили 
електропостачальника. 

Оцінка т.зв. switching rate від 0 до 100 
балів 
0: до 0,5% 
1-20: 0,5-1% 
21-40: 1-4% 
41-60: 4-6% 
61-80: 6-8% 
81-100: понад 8% 

1 

7 

Умови торгівлі, у т.ч. транскордонної Недискримінаційні умови 
імпорту/експорту електроенергії 
(митні ставки, обмеження, 
аукціони тощо) 
 
Прийняття рішень щодо 
процедури питань консультацій з 
питань перетоків (транзиту) 
електричної енергії 

75 
 
У відкоригованому 
Прогнозному балансі на 
2018 рік не передбачено 
імпорт, оскільки попит 
покривається власною 
генерацією 
електроенергії. 

Оцінка від 0 до 100 балів 
(на основі моніторингу ринку) 

1 

8 

Безпека постачань Прийняття рішень щодо 
введення надзвичайного стану в 
електронергетиці, ОЕС України 
тощо 
 
За наявності – тривалість 
надзвичайного періоду (у днях) 
 
Прийняття і виконання 10-річного 
Плану розвитку ОЕС України 

не було 
 
 
 
(<1) не було 
 
 
 
90 
Плани приймаються та 
оновлюються своєчасно 

Оцінка від 0 до 100 балів 
 

1 

9 

Створення системи моніторингу та обліку 
опромінення 

Динаміка виконання відповідної 
державної цільової програми 
(національний план дій із 
зменшення ризиків тривалого 

30 
 
Поки не прийнято зміни 
до Закону «Про захист 

Оцінка від 0 до 100 балів 

1 

                                                           
251 Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому). 



Бенчмарки 

опромінення продуктами 
радону)252 

людини від впливу 
іонізуючого 
випромінення», 
Національний план дій 
(державна цільова 
програма) зі зменшення 
ризиків тривалого 
опромінення продуктами 
радону не розроблений. 

   Сукупний бал: 28253   

  

                                                           
252 Створення бази даних опромінення від радону репрезентативних груп населення, державної системи обліку та контролю доз опромінення населення України. 
253 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 



Бенчмарки 

НАФТА  

 

 
Індикатори-результати 

(outcomes) 
Індикатори-ефекти 

(outputs, effects) 
Оцінка 
(бал) 

Шкала оцінки 
(assessment) 

Питома 
вага 

1 
Факти невідповідності з актами ЄС, 
відсутність дій з імплементації 

Кількість справ про врегулювання 
спорів, порушених Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства 

 Оцінка наявності/відсутності 
Наявність: -10 до загального балу 
Відсутність: без змін 

1 

2 

Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС 
в українське законодавство 

Кількість та рівень нормативно-
правових актів, прийнятих на 
виконання конкретної директиви 
/ регламенту254 
 
Директива 2009/119/ЄС 
 
Директива 98/70/ЄС 
 
Директива 98/70/ЄС 

36 Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від частки виконання 
запланованого (81 нормативно-
правовий акт = 100) 
0: не розроблено і не прийнято 
жодного НПА 
1-20: розроблено окремі НПА, 
жодного не прийнято 
21-40: розроблено більшість НПА, 
частину прийнято 
41-60: розроблено всі НПА, 
частину прийнято 
61-80: розроблено і прийнято 
більшість НПА 
81-100: розроблено і прийнято 
усі НПА 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім директивам 
у розділі. 

1 

3 
Ступінь готовності нормативно-правової 
бази для формування запасу нафти й 
нафтопродуктів 

Кількість нормативно-правових 
актів, прийнятих на виконання 
Директиви 2009/119/ЄС 

14 
Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від частки виконання 

1 

                                                           
254 Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації 
тощо. 



Бенчмарки 

запланованого (7 нормативно-
правових актів = 100) 

4 

Ступінь готовності інфраструктури до 
створення необхідного запасу нафти та/або 
нафтопродуктів. 

Наявність технічних можливостей 
для належного зберігання запасів 
нафти та/або нафтопродуктів 
необхідних для виконання 
Директиви 2009/119/ЄС   

43 Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від частки наявних 
резервуарних потужностей 
(потрібний парк 2,87 млн куб. м = 
100) 

1 

5 

Наявність мінімальних запасів нафти й 
нафтопродуктів 

Обсяги запасів нафти та/або 
нафтопродуктів 

N/A Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від частки сформованих 
запасів від потреби (2,0 млн т = 
100) 
0: 0-10% 
1-20: 10-25% 
21-40: 25-50% 
41-60: 50-75% 
61-80: 75-90% 
81-100: 90-100% 

1 

6 

Прозорість надання надр у користування Кількість нормативно-правових 
актів, прийнятих на виконання 
Директиви 94/22/ЄС, статей 279 і 
280 Угоди про асоціацію  
 
Кількість ділянок 
нафтогазоносних надр, що 
виставлені на відкриті аукціони 
за новим порядком (у річному 
вимірі) 
 
Кількість ділянок 
нафтогазоносних надр, що надані 
у користування за новим 
порядком (у річному вимірі) 

33 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
0 
 
Сер.знач. 14 

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від частки виконання 
запланованого. Підсумковий бал 
– середнє арифметичне 

1 



Бенчмарки 

7 

Ступінь готовності нормативно-правової 
бази для запровадження системи 
забезпечення якості й безпечності палива 

Кількість нормативно-правових 
актів, прийнятих на виконання 
Директив 94/63/ЄС, 98/70/ЄC і 
99/32/ЄC 
 
Кількість національних 
стандартів, прийнятих на 
виконання Директив 94/63/ЄС, 
98/70/ЄC і 99/32/ЄC 

13 
 
 
 
 
33 
 
Сер. знач. 23 

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від частки виконання 
запланованого. Підсумковий бал 
– середнє арифметичне 

1 

8 

Ступінь охоплення ринку системою 
моніторингу якості й безпечності 
нафтопродуктів 

Частка охоплення системою 
моніторингу якості й безпечності 
палива, яку адаптовано до 
європейських вимог, 
нафтопродуктів, що перебувають 
в обігу на території України 

N/A Оцінка від 0 до 100 балів 
0: системи гарантування якості 
палива не існує 
1-100: залежно від виявленої 
кількості порушень та масштабу 
проблеми 

1 

   Сукупний бал: 26255   

  

                                                           
255 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 



Бенчмарки 

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

 

Індикатори-результати 
(outcomes) 

Індикатори-ефекти 
(outputs, effects) 

Оцінка 
(бал) 

Шкала оцінки 
(assessment) 

Пи
то
ма 
ваг

а 

1 
Факти невідповідності з актами ЄС, 
відсутність дій з імплементації 

Кількість справ про врегулювання 
спорів, порушених Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства 

-10256 Оцінка наявності/відсутності 
Наявність: -10 до загального балу 
Відсутність: без змін 

1 

2 

Ступінь транспозиції актів 
законодавства ЄС в українське 
законодавство 

Кількість та рівень нормативно-
правових актів, прийнятих на 
виконання: 
 
Директиви 2010/30/ЄС257 
 
 
Директиви 2010/31/ЄС258 
 
 
Директиви 2012/27/ЄС 

 
 
 
 
80 
 
 
45 
 
 
45 

Оцінка від 0 до 100 балів 
(для Директиви 2012/27/ЄС питома вага = 3) 
 
0: не розроблено і не прийнято жодного 
НПА 
1-20: розроблено окремі НПА, жодного не 
прийнято 
21-40: розроблено більшість НПА, частину 
прийнято 
41-60: розроблено всі НПА, частину 
прийнято 
61-80: розроблено і прийнято більшість НПА 
81-100: розроблено і прийнято усі НПА 
 
Підсумковий бал – середнє арифметичне по 
всім директивам у розділі, з урахуванням 
питомої ваги Директиви 2012/27/ЄС 

1 

                                                           
256 https://www.energy-community.org/legal/cases/2018/case0118UE.html  
257 Маркування та стандартна інформація про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами 
258 Встановлення мінімальних вимог енергетичної ефективності будинків та їх елементів; національний план для збільшення кількості будівель з майже нульовим споживанням енергії; 
застосування мінімальних вимог щодо енергетичної ефективності нових будівель; енергетична сертифікація; встановлення незалежних систем контролю сертифікатів. 

https://www.energy-community.org/legal/cases/2018/case0118UE.html


Бенчмарки 

3 

Динаміка підвищення ефективності 
використання енергії на 
загальнонаціональному рівні (згідно з 
Національним планом дій з 
підвищення енергоефективності) 

Відсоткове значення енергії, 
зекономленої завдяки впровадженню 
заходів з енергоефективності 
 
За наявності – показник енергоємності 
ВВП 

N/A Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання закладеного плану 
 
За відсутності - % зменшення енергоємності 
економіки у порівнянні з попереднім роком 

1 

4 

Обсяг коштів, що вкладається за 
програмами підвищення 
енергоефективності 

Сума коштів, виділених або залучених 
до усіх наявних програм з підвищення 
енергоефективності (наприклад, «теплі 
кредити», розмір Фонду 
енергоефективності) 

22 
Обраховується як 
середнє між 
фінансуванням 
програми "теплі 
кредити" та 
діяльності Фонду 
енергоефективності 

Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання очікуваних індикаторів 
фінансування 

1 

5 
Динаміка будівель з майже нульовим 
споживанням енергії 

Кількість будівель з майже нульовим 
споживанням енергії 

0 Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання очікуваних індикаторів 

1 

6 

Динаміка загальної площі приміщень 
опалюваних і (або) охолоджуваних 
будівель, що належать її центральному 
урядові та займається ним, що були 
відремонтовані задля виконання 
принаймні мінімальних вимог до 
енергоефективності 

% загальної площі 
енергомодернізованих публічних 
закладів 

0 Оцінка від 0 до 100 балів 
__ 0 за від’ємну динаміку 
__ 100 за позитивну динаміку 

1 

7 
Динаміка оснащення споживачів та 
багатоквартирні будинки 
індивідуальними лічильниками тепла 

Відсоткова кількість споживачів, 
оснащених лічильниками тепла 

70 Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання закладеного плану 

1 

8 

Кількість випадків та загальна сума 
штрафів, стягнутих за позовами про 
невиконання впроваджених положень 
з енергоефективності. 

Кількість випадків та загальна сума 
штрафів, стягнутих за позовами про 
невиконання впроваджених положень 
з енергоефективності. 

N/A Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання очікуваних індикаторів 

1 

   Сукупний бал: 19259   

                                                           
259 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 



Бенчмарки 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА  

 

 
Індикатори-результати 

(outcomes) 
Індикатори-ефекти 

(outputs, effects) 
Оцінка 
(бал) 

Шкала оцінки 
(assessment) 

Питома 
вага 

1 
Факти невідповідності з актами ЄС, 
відсутність дій з імплементації 

Кількість справ про врегулювання 
спорів, порушених Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства 

-10 Оцінка наявності/відсутності 
Наявність: -10 до загального балу 
Відсутність: без змін 

1 

2 

Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС 
в українське законодавство 

Кількість та рівень нормативно-
правових актів, прийнятих на 
виконання конкретної директиви 
/ регламенту260: 
 
Директив 2011/92/ЄС, 2003/4/ЄС, 
2003/35/ЄС (створення системи 
оцінки впливу на довкілля) 
 
 
 
 
 
 
 
Директиви 2001/42/ЄС 
(створення системи стратегічної 
екологічної оцінки) 
 
 

 
 
 
 
 
80 
- прийнято ЗУ “Про 
оцінку впливу на 
довкілля” 
- прийнято три 
підзаконні 
нормативно-правові 
акти 
 
 
40 
- Прийнято ЗУ “Про 

стратегічну 

екологічну оцінку”  

 
20 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: не розроблено і не прийнято 
жодного НПА 
1-20: розроблено окремі НПА, 
жодного не прийнято 
21-40: розроблено більшість НПА, 
частину прийнято 
41-60: розроблено всі НПА, частину 
прийнято 
61-80: розроблено і прийнято 
більшість НПА 
81-100: розроблено і прийнято усі 
НПА 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім директивам 
у розділі. 

1 

                                                           
260 Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації 
тощо. 
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Директива 2003/4/ЄС (доступ 

громадськості до екологічної 

інформації) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива 2003/35/ЄС про 
забезпечення участі 
громадськості у підготовці 
окремих планів і програм 
 
 
 
 
 
 
 

- проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України у 

частині доступу до 

екологічної 

інформації», 

розроблений 

Робочою групою при 

Мінприроди, проте 

не оприлюднений 

- проект Концепції 

створення 

Загальнодержавної 

автоматизованої 

системи “Відкрите 

довкілля” 

 
40 
- прийнято ЗУ “Про 

стратегічну 

екологічну оцінку” 

(враховує більшість 

положень щодо 

участі громадськості 

в підготовці планів і 

програм)  

25 
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Директиви 2009/147/ЄС про 
захист диких птахів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- оприлюднено 

проект ЗУ “Про 

території 

Смарагдової мережі” 

- прийнята низка 

нормативно-

правових актів у 

сфері охорони 

природи та ПЗФ, які 

не мають прямого 

відношення до 

птахів, проте у 

випадку прийняття та 

належного 

застосування 

матимуть 

позитивний вплив на 

охорону птахів 

- прийнятий ЗУ “Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

охорони пралісів 

згідно з Рамковою 

конвенцією про 

охорону та сталий 

розвиток Карпат” (не 

має прямого впливу 

на захист птахів, 
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Директиви 2008/50/ЄС про якість 
атмосферного повітря та чистіше 
повітря для Європи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директиви 2010/75/ЄС про 
промислові викиди 
(всеохоплююче запобігання і 
контроль забруднень) 
 
 
 
 
 
 

проте сприятиме їх 

охороні) 

 
15 
- Постанова КМУ 
“Питання реалізації 
Концепції 
реформування 
системи державного 
нагляду (контролю) у 
сфері охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
- План заходів щодо 

реалізації Концепції 

реформування 

системи державного 

нагляду (контролю) у 

сфері охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

 
35 
- Прийнято Закон 

України “Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України, що 

регулюють 
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Директиви 1999/32/ЄС про 
зменшення вмісту сірки у певних 
видах рідкого палива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

відносини, пов’язані 

з одержанням 

документів 

дозвільного 

характеру” 

- Національний план 

скорочення викидів 

від великих 

спалювальних 

установок 

- Розпорядження 

КМУ “Про 

затвердження плану 

заходів на 2018 рік 

щодо впровадження 

Національного плану 

скорочення викидів 

від великих 

спалювальних 

установок” 

 
15 
- Проект Постанови 

“Про внесення змін 

до постанов КМУ від 

1 червня 2011 р. 

№573 і від 1 серпня 

2013 р.№927” 
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Директиви 2009/28/ЄС про 
заохочення до використання 
енергії, виробленої з 
відновлюваних джерел 

(оприлюднено для 

обговорення) 

Постанова “Про 
внесення зміни до 
пункту 2 Технічного 
регламенту щодо 
вимог до 
автомобільних 
бензинів, 
дизельного, 
суднових та 
котельних палив” (-5 
балів) 
 
 
30 
- Законопроект 
№6081 «Про 
внесення зміни до 
Закону України "Про 
регулювання 
містобудівної 
діяльності" щодо 
покращення 
інвестиційних 
можливостей у сфері 
виробництва 
електричної енергії з 
альтернативних 
джерел» очікує на 
друге читання 
- Кабінет Міністрів 
схвалив національну 
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транспортну 
стратегію на період 
до 2030 року (Drive 
Ukraine 2030), за 
якою передбачена 
побудова 2 заводів, 
які займатимуться 
випуском 
електротранспорту  
- зареєстровано 
законопроект 
№8449, яким 
передбачено 
впровадження 
системи аукціонів 
замість «зеленого» 
тарифу для 
державної підтримки 
ВДЕ та 7 
альтернативних 
законопроектів. 

3 

Застосування системи оцінки впливу на 
довкілля на практиці 

Наявність електронного реєстру 
проведених ОВД 

60 
- з 18 грудня 2017 
року Єдиний реєстр з 
оцінки впливу на 
довкілля розпочав 
свою роботу, але ще 
працює в тестовому 
режимі 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0-20 – реєстр створений 
21-40 – містить мінімальну 
інформацію 
41-100 – залежно від повноти 
поданої інформації 

1 

4 

Застосування системи стратегічної 
екологічної оцінки на практиці 

Проведення СЕО на 
національному і місцевому 
рівнях 

0 – не проводиться у 
зв’язку з відсутністю 
необхідних 
підзаконних 

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно залежно від кількості та 
якості проведених СЕО 

1 
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нормативно-
правових актів 

5 

Динаміка створення спеціальних 
природоохоронних територій (СПТ) для 
захисту птахів 

Кількість та достатність СПТ, 
запропонованих до створення 

0 – не створюються, у 
зв’язку із відсутністю 
спеціального 
законодавства 

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від кількості та 
достатності СПТ, запропонованих 
до створення 

1 

6 

Доступ до екологічної інформації на 
практиці 

Динаміка об’єму екологічної 
інформації, яка доступна в 
електронному форматі 

60 – інформація 
оцінюється 
відповідно до 
наявності даних на 
Єдиному 
державному веб-
порталі відкритих 
даних data.gov.ua 
(портал наразі 
працює в тестовому 
режимі) 
Розділ “Екологія” 
містить 420 наборів 
інформації. Останнє 
оновлення – 24 
квітня 2018 року. 
Розпочали роботу 
портали даних щодо  
водних ресурсів, 
сміттєзвалищ.  

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від повноти поданої 
інформації 

1 

7 

Реформована система моніторингу 
довкілля, що відповідає вимогам 
Директиви 2008/50/ЄС про якість 
атмосферного повітря та чистіше повітря 
для Європи 

Динаміка об’єму моніторингових 
даних стану довкілля, що 
доступні в електронному форматі 

N/A Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від повноти поданої 
інформації 1 

8 
Контроль за викидами зі стаціонарних 
джерел, зокрема викидами діоксиду сірки 

Динаміка викидів забруднюючих 
речовин зі стаціонарних джерел 
в атмосферне повітря 

20 
Викиди за 2017 рік 
становили 2584,9 тис 

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від динаміки зменшення 
викидів забруднюючих речовин в 

1 
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т, що на 19% менше, 
ніж в 2016 році 

атмосферне повітря зі 
стаціонарних джерел 

Динаміка викидів діоксиду сірки 
зі стаціонарних джерел в 
атмосферне повітря 

N/A 
Cтатистика за 2017 
рік станом на 
01.07.2018 ще не 
доступна 

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від динаміки зменшення 
викидів діоксиду сірки з 
стаціонарних джерел в 
атмосферне повітря 

1 

9 

Наявність і виконання Національного плану 
дій із скорочення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від великих 
спалювальних установок 

Динаміка викидів забруднюючих 
речовин спалювальними 
установками понад 50 МВт 
 
 
Динаміка обсягу інвестицій в 
модернізацію енергооб’єктів, 
спрямованих на зменшення 
шкоди від них навколишньому 
середовищу, в будівництво нових 
обʼєктів 

N/A Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від динаміки викидів 
забруднюючих речовин 
спалюальними установками понад 
50 МВт 
 
Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання очікуваних індикаторів 
фінансування 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне 

1 

10 

Наявність і стан застосування методик 
обліку та моніторингу використання ВДЕ 

Динаміка кількості та потужності 
об’єктів відновлювальної 
енергетики, а також обсягу і 
частка виробленої ними 
електроенергії у структурі 
споживання, обсяги виробництва 
та реалізації біоетанолу, 
біопалива (відповідно до 
індикаторів Нацплану) 

78 
Станом на 1 липня 
2018 року в Україні 
працювало 388 
об’єктів ВДЕ (без 
урахування 
окупованої території 
АР Крим), яким 
встановлено 
«зелений» тариф. 
Потужність об’єктів 
ВДЕ (окрім великих 
ГЕС та ГАЕС) – 1644 
МВт, з яких 269 МВт 

Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання очікуваних індикаторів 
Нацплану 

1 
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було введено в 
експлуатацію у І 
кварталі. Потужність 
великих ГЕС та ГАЕС – 
5747,6 МВт. Таким 
чином, загальна 
потужність об’єктів 
ВДЕ станом на 1 
липня 2018 року 
сягає 7391,6 МВт. 
Відповідно до 
Національного плану 
дій з відновлюваної 
енергетики на період 
до 2020 року, 
наприкінці 2018 року 
потужність об’єктів 
ВДЕ має скласти 9431 
МВт. 

11 

Програми та механізми стимулювання 
відновлювальної енергетики, обсяг коштів, 
що вкладається за цими програмами 

Кількість схем підтримки ВДЕ, 
оцінка виконання Нацплану дій 

50 
Діє PPA, збільшується 
кількість інвесторів 
 

Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання очікуваних індикаторів 
фінансування 

1 

   Сукупний бал: 33261   

  

                                                           
261 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 
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БІЗНЕС-КЛІМАТ  

 

 
Індикатори-результати 

(outcomes) 
Індикатори-ефекти 

(outputs, effects) 
Оцінка 
(бал) 

Шкала оцінки 
(assessment) 

Питома 
вага 

1 
Факти невідповідності з актами ЄС, 
відсутність дій з імплементації 

Кількість справ про врегулювання 
спорів, порушених Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства 

-5 Оцінка наявності/відсутності 
Наявність: -10 до загального балу 
Відсутність: без змін 

1 

2 

Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС 
в українське законодавство 

Кількість та рівень нормативно-
правових актів, прийнятих на 
виконання конкретної директиви 
/ регламенту262: 
 
Директиви 2014/25/ЄС 
 
Директив 2009/72/ЄС і 
2009/73/ЄС (в частині вимог до 
регулятора) 
 
Директива 2008/92/ЄС 
 
Державна допомога суб’єктам 
господарювання  
 
Конкурентне законодавство 

Сер. Знач.: 88,4 
 
 
 
 
85  
 
87 
 
 
 
85 
 
85 
 
 
100 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: не розроблено і не прийнято 
жодного НПА 
1-20: розроблено окремі НПА, 
жодного не прийнято 
21-40: розроблено більшість НПА, 
частину прийнято 
41-60: розроблено всі НПА, частину 
прийнято 
61-80: розроблено і прийнято 
більшість НПА 
81-100: розроблено і прийнято усі 
НПА 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім директивам 
у розділі. 

1 

3 

Інвестиційна привабливість енергоринків 
(динаміка) 

Капітальні інвестиції263: 
А) добувна промисловість 
(добування кам'яного та бурого 
вугілля, сирої нафти та 

Сер. Знач.: 77,3 
 
А) 72 (142%) 
Б) 100 (193%) 
В) 60 (130%) 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: відношення до попереднього 
періоду <100% 
1-20: 100-110% 
21-40: 110-120% 

1 

                                                           
262 Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації 
тощо. 
263 За даними Держстату за період січень-вересень 2016 року 
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природного газу, металевих руд 
та інших корисних копалин) 
Б) Виробництво коксу та 
продуктів нафтоперероблення 
В) Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря 

41-60: 120-130% 
61-80: 130-150% 
81-100: >150% 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім показникам. 

Прямі іноземні інвестиції 
(акціонерний капітал) в Україну: 
А) добувна промисловість 
(добування кам'яного та бурого 
вугілля, сирої нафти та 
природного газу, металевих руд 
та інших корисних копалин) 
Б) Виробництво коксу та 
продуктів нафтоперероблення 
В) Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря 

А) 0 (99%) 
Б) 27 (134%) 
В) 9 (111%) 
 
Сер. знач: 12 
 
 
 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: відношення до попереднього 
періоду <100% 
1-20: 100-125% 
21-40: 126-150% 
41-60: 151-175% 
61-80: 176-200% 
81-100: >200% 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім показникам. 

1 

4 

Ступінь зарегульованості Кількість і час на опрацювання 
необхідних дозволів (у 
порівнянні з європейським 
законодавством) для 
ліцензування або сертифікації: 
А) діяльності на ринку 
електроенергії 
Б) діяльності на ринку газу 
В) добування нафти/газу (обсяг 
пакету документів для 
отримання конкретного дозволу) 

A) 5* 1 = 5 
Б) 6 * 1 = 6 
 
Сер. знач: 5,5 
 
 
 
 
 
 
 

Оцінка від 1 до 100 балів, де 1 – 
абсолютно незарегульоване 
середовище, максимально 
подібне до Європейських 
стандартів, 100 – протилежне 
значення. 
 
Визначається добутком двох 
параметрів: 

1 
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Кількість і час на опрацювання 
необхідних документів (у 
порівнянні з європейським 
законодавством) для: 
А) Підключення до газових 
мереж (магістральних і 
розподільних) 
Б) Підключення до електричних 
мережі (магістральних і 
розподільних) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 

• Кількість необхідних 
дозволів/документів 

1-2: однакова к-ть у порівнянні з 
законодавством ЄС 
3-4: більше на 1  
5-6: більше на 2-3 
7-8: більше на 3-5 
9-10: більше на >6 
 

• Час, необхідний на отримання 
ліцензії/дозволу (календ. дні) 

1-2: <7 днів 
3-4: <14 днів 
5-6: <21 дня 
7-8: <45 днів 
9-10: >45 днів 

Наявність загальнодоступної 
інформації щодо процедур і 
вимог  для ліцензування та 
підключення 

Оцінка від 0 до 100 балів 
1-20: доступно <20% необхідної 
інформації264 
21-40: доступно <40% 
41-60: доступно <60% 
61-80: доступно <80% 
81-100: доступно <100% 

1 

5 

Виконання конкурентних правил Функціонування АМКУ у 
відповідності до регламентів ЄС у 
справах про порушення 
законодавства про захист 
економічної конкуренції 

69 Оцінка від 0 до 100 балів 
0: АМКУ є нефункціональним 
1-100: з огляду на впровадження і 
виконання конкурентного 
законодавства (з урахуванням позицій 
у рейтингу Глобальної 
конкурентоспроможності в категорії 
"Ефективність антимонопольної 
політики", конкретних кейсів та 

1 

                                                           
264 Частка опублікованих онлайн процедур отримання дозволів/ліцензування від загальної кількості  



Бенчмарки 

судової практики у справах АМКУ, 
даних розслідувань АМКУ) 

6 

Приведена у відповідність система надання 
державної допомоги 

Функціонування електронного 
реєстру механізмів державної 
допомоги на ринках енергетики (і 
суміжних) 

50 Оцінка від 0 до 100 балів 
0: реєстр не створено 
1-100: реєстр створений, оцінка 
залежно від повноти інформації, 
частоти оновлень, актуальності 

1 

   Сукупний бал: 56265   

                                                           
265 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 
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