


 

 

 

 

 

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» відмітили рішення Кабміну про впровадження першого етапу монетизації субсидій 

та НКРЕКП - про зниження тарифів на послуги з транспортування газу. Також представлено проект урядової 

постанови щодо переходу з 1 квітня 2019 року на розрахунки та балансування на ринку газу виключно в 

енергетичних одиницях. Водночас, немає просування у процесі "анбандлінга" оператора ГТС та впровадження 

добового балансування. 

Цільова група “Електроенергетика та Ядерна Безпека” відзначила, що державні вугільні підприємства, які 

акумулювали близько 13 млрд. гривень заборгованості за електричну енергію можуть стати клієнтами 

постачальника «останньої надії» ДП Укрінтеренерго, який має найвищу ціну електричної енергії. 

На тлі лише обмежених кроків з продовження реформ у сфері енергоефективності у грудні, робоча група 

«Енергоефективність та соціальні питання» зафіксувала значну різнобічну критику плану Уряду з монетизації 

субсидій, що означає провал одного з найважливіших напрямків реформування енергетичного сектору, якщо не 

всієї економіки. 

У Цільовій групі “Довкілля та відновлювані джерела енергії” експерти відзначають, що 18 грудня 2018 року 

виповнився рік з моменту початку застосування на практиці процедури оцінки впливу на довкілля. Парламентарі 

схвалили у першому читанні проект закону №8449-д, яким пропонується перехід на «зелені» аукціони. 

Експерти сектора нафти та нафтопродуктів вітають ухвалення рішень, які спрямовані на подальшу 

імплементацію в Україні Директиви 94/22/ЄС, зокрема скасування можливості отримання дозволу на видобуток 

нафти поза аукціоном і розміщення в системі ProZorro.Продажі перших десяти нафтогазових лотів із сумарними 

ресурсами вуглеводнів 16 млн т. Відзначено також наміри з проведення відкритих конкурсів з укладення Угод 

про розподіл продукції на щонайменше 11 нафтогазоносних ділянках. Однак при цьому експерти висловлюють 

стурбованість у зв'язку з невиконанням у повному обсязі планів Уряду на 2018 рік у частині імплементації 

Директив 99/32/ЄС, 98/70/ЄС і 94/63/ЄС. 

Експерти цільової групи «Бізнес клімат» відзначили запровадження нової процедури для державних закупівель 

– рамкових угод, що полегшить роботу як постачальникам, так і органам влади. Серед інших позитивних дій 

влади: ініціювання вирішення ряду проблем в частині ЕСКО договорів та поступова лібералізація валютних 

операцій. 

 

Найбільш вживані скорочення: 

АЕС – атомна електростанція 
ВАО АЕС - Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують  
атомні електростанції 
ГТС – газотранспортна система 
ДАЗВ – Державне агентство України з управління зоною 
відчуження; 
ДП – державне підприємство 
ДСП – державне спеціалізоване підприємство 
ЕСКО – енергосервісна компанія 
ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку  
КзПБ – Комплексна зведена програма підвищення рівня безпеки 
енергоблоків АЕС  
МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії  
МЕВП – Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
НАЕК - Національна атомна енергогенеруюча компанія 
 

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 
ПДВ – податок на додану вартість 
ПОН – Постачальник «останньої надії» 
ПУП – Постачальник універсальних послуг 
ПСО – покладення спеціальних обов'язків 
ТКЕ – теплокомуненерго  
ХАЕС – Хмельницька атомна електростанція 
 





Газ 

Перший місяць зими не приніс суттєвих змін до тенденцій реформування газової сфери: народні 
депутати не ухвалили нових визначальних для діяльності сектора рішень, натомість додали до вже 
зареєстрованих ВРУ 13 ініціатив іще дві законодавчих ініціативи щодо регламентації ціни на 
природний газ для населення та реструктуризації боргів за його споживання. 

Впровадження Кабміном з 1 січня 2019 року першого етапу монетизації пільг і субсидій стало наразі 
чи не єдиним урядовим заходом з модифікації умов оплати спожитого населенням природного газу 
після його подорожчання. Крім того, протягом грудня уряд ухвалив кілька рішень у сфері 
надрокористування та полегшив умови кредитних запозичень групи "Нафтогазу", з метою 
забезпечити можливість закупівлі достатніх для проходження опалювального сезону 2018/2019 
року обсягів природного газу. 

Міненерговугілля підготувало проект урядової постанови щодо переходу з 1 квітня 2019 року на 
розрахунки та балансування на ринку природного газу виключно в енергетичних одиницях. 

Регулятор знизив з 1 січня 2019 року тарифи на послуги з транспортування природного газу для точок 
входу і виходу з ГТС і встановив граничну плату на 2019 рік за приєднання до ГРМ. НКРЕКП готує 
також позапланові перевірки низки операторів ГРМ, у зв’язку з продовженням ними нарахувань до 
оплати населенням обсягів газу, зумовлених "неприведенням" до стандартних умов, та очікує 
дозволу на їх здійснення від Державної регуляторної служби. 

Триває підготовчий процес до призначеного на 1 березня 2019 року впровадження добового 
балансування – "Укртрансгаз" щотижнево звітує регулятору про його хід і результати та організує 
тренінги з користування інформаційною платформою. Разом з тим, у процесі "анбандлінга", попри 
дискусії щодо оптимальних моделей та шляхів здійснення, просування досі відсутнє. 

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 

Перший зареєстрований у грудні законопроект у газовій царині (№ 93971) стосується змін до порядку 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ і в цілому за житлово-комунальні послуги, 

передбаченого відповідним, нині чинним законом від 01.07.2003 р. №554-IV2. Необхідність цих змін 

обумовлена в першу чергу тим, що з моменту ухвалення вказаного закону змінилося законодавство3, і 

наразі його положення потребують оновлення. Окрім приведення у відповідність назви цього закону 

й термінів реструктуризації боргу, що мають зазначатися в угодах на погашення, законопроектом 

передбачено зменшити на період погашення загальну суму місячних платежів, необхідних до 

внесення, до 20% від підтверджених доходів громадян (з 25%). 

ВРУ зареєстровано також законопроект (№94034) про внесення змін до Закону "Про ринок природного 

газу", з метою унормувати встановлення ціни газу та не допустити значного зростання цін і тарифів на 

природний газ для побутових споживачів і виробників тепла. Законопроект призначений законодавчо 

затвердити механізм вільного ціноутворення на газ (частиною другою ст. 12 зазначеного Закону), за 

винятком обчислення ціни для населення, релігійних організацій, ТКЕ і ДП "Артек". Для цих категорій 

споживачів автори пропонують ухвалити формулу розрахунку максимальної ціни, в основу якої 

покладено показники власного видобутку, зокрема середньозважену оптову ціну природного газу, 

видобутого в Україні, базовану на фактичних даних за 12 місяців, що передують 1-у квітня року, 

попереднього тому, для якого обчислюють ціну. 

                                                           
1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65124 
2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-15 
3 Зокрема, прийнято Закон "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 р. № 2189-VIII 
4 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65133 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65124
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-15
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65133


Газ 

У разі прийняття законопроекту, передбачено також, що Кабмін має здійснити перерахунок ціни, 

привести у відповідність з ухваленим механізмом всі нормативно-правові акти уряду та скасувати дію 

постанови КМУ №8675 про затвердження положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО). 

Тим часом в уряді також продовжують пошуки досконалих механізмів визначення ціни природного 

газу. Так, Мінекономрозвитку запропонувало вирішення проблеми ціноутворення в ході 

держзакупівель газу6. Розроблені МЕРТ рекомендації з використання формульного утворення ціни 

(лист 3304-04/54265-06 від 11.12.2018 р. "Щодо розрахунку ціни на природний газ"7) покликані 

запобігти ціновому демпінгу, що часто виникає під час початкового подання заявки на тендері та 

оформлення наступних поставок, у разі застосування традиційного механізму зміни договірної ціни.  

Ядром нового підходу МЕРТ для розв'язання цієї проблеми є врахування у формулі ціни коливання 

курсу гривні відносно валюти та ціни газу на європейських хабах, що в результаті має забезпечити 

більш об’єктивне її значення для коригування. МЕРТ рекомендує замовникам газу зазначати порядок 

зміни істотних умов у проекті договору та договорі на закупівлю з використанням запропонованого 

механізму. Як очікують розробники рекомендацій, завдяки застосуванню нового порядку зміни ціни, 

закупівельник може одержати реальну ціну на газ та прозору зміну ціни в умовах мінливості ринку. 

Згідно з прийнятою урядом постановою (№11768), з 1 січня 2019 року набув чинності новий порядок 

надання субсидій населенню, у т. ч.  на оплату природного газу, яким передбачено, що на першому 

етапі (до закінчення опалювального сезону 2018/2019 року) в грошовій формі надаватимуть субсидії 

домогосподарствам, які вперше звернулися за її отриманням. Обсяг грошових коштів, призначений як 

субсидія, буде надходити на персональний обліковий запис одержувача в "Ощадбанку", звідки банк 

перераховуватиме його надавачу комунальної послуги та інформуватиме одержувача субсидії про 

суму, яку залишилося доплатити. З 1 травня 2019 року надання субсидій у такій формі буде 

розповсюджено на ті домогосподарства, що отримували їх упродовж 2018-2019 років, за умови 

подання ними нової заяви та декларації про доходи. На третьому етапі (з 1 жовтня 2019 року) оплатою 

у зазначеній грошовій формі буде охоплено всіх одержувачів пільг і житлових субсидій. 

Запроваджений постановою КМУ №1176 механізм "монетизації" не сприятиме заохоченню 

субсидіантів до реальної економії послуг (зокрема, обсягів природного газу), оскільки за ним споживач 

так і не стане безпосереднім розпорядником субсидованих державою коштів, а потенційну 

"винагороду" за економію він зможе отримати лише за підсумками опалювального періоду9. 

У грудні уряд ухвалив також постанову (№117010) про затвердження порядку визначення економії 

видатків на фінансування житлових субсидій населенню, у т. ч. з оплати природного газу, в результаті 

втілення заходів, передбачених програмами "Фонду енергоефективності". Аналіз даних, одержаних з 

використанням ухваленого за постановою механізму, слугуватиме підґрунтям для оцінки подальшого 

додаткового фінансування цього фонду. 

                                                           
5 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-pokladennya-specialnih-obovyazkiv-na-subyektiv-rinku-
prirodnogo-gazu-dlya-zabezpechennya-zagalnosuspilnih-interesiv-u-procesi-funkcionuvannya-rinku-prirodnogo-gazu 
6 http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2f928952-95e0-4def-8865-
d377c4a927b3&title=MinekonomrozvitkuRekomenduVikoristovuvatiFormulneTsinoutvorenniaDliaDerzhavnikhZakupivelPrirodnogoGa
zu 
7 http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-
2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb 
8 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-nadannya-zhitlovih-subsidij-naselennyu-u-groshovij-formi 
9 https://www.epravda.com.ua/publications/2018/12/28/643944/ 
10 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-latu-elektroenergiyi-prirodnog 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-pokladennya-specialnih-obovyazkiv-na-subyektiv-rinku-prirodnogo-gazu-dlya-zabezpechennya-zagalnosuspilnih-interesiv-u-procesi-funkcionuvannya-rinku-prirodnogo-gazu
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-pokladennya-specialnih-obovyazkiv-na-subyektiv-rinku-prirodnogo-gazu-dlya-zabezpechennya-zagalnosuspilnih-interesiv-u-procesi-funkcionuvannya-rinku-prirodnogo-gazu
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2f928952-95e0-4def-8865-d377c4a927b3&title=MinekonomrozvitkuRekomenduVikoristovuvatiFormulneTsinoutvorenniaDliaDerzhavnikhZakupivelPrirodnogoGazu
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2f928952-95e0-4def-8865-d377c4a927b3&title=MinekonomrozvitkuRekomenduVikoristovuvatiFormulneTsinoutvorenniaDliaDerzhavnikhZakupivelPrirodnogoGazu
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2f928952-95e0-4def-8865-d377c4a927b3&title=MinekonomrozvitkuRekomenduVikoristovuvatiFormulneTsinoutvorenniaDliaDerzhavnikhZakupivelPrirodnogoGazu
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-nadannya-zhitlovih-subsidij-naselennyu-u-groshovij-formi
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/12/28/643944/
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-latu-elektroenergiyi-prirodnog
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Водночас, Кабмін затвердив порядок використання коштів, виділених держбюджетом для розвитку 

електронного урядування у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр 

(постанова №109911), спрямований на впровадження електронного документообігу в цій царині. 

За даними ЗМІ12, Кабмін прийняв рішення передати 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська"13 в 

угоді про розподіл продукції (УРП) на Юзівській площі на користь компанії Yuzgaz B.V. (Нідерланди) з 

інвестором-оператором проекту в особі словацької компанії Nafta. Як повідомив міністр енергетики та 

вугільної промисловості І. Насалик14, загалом за 12-ма УРП, запланованими до виставлення на 

аукціони, уряд очікує залучити у геологічне вивчення надр не менш ніж 10 млрд грн інвестицій та у 

видобуток – не менш ніж 50 млрд грн. 

Разом з тим, у межах пілотного проекту з проведення електронних онлайн-аукціонів продажу ліцензій 

на користування надрами, Держгеонадра 6 грудня виставила в системі "ProZorro.Продажі"15 перших 10 

лотів спеціальних дозволів на нафтогазоносні ділянки, що згодом будуть продані. За умовами проекту, 

заяви на участь в аукціоні можна подавати протягом 90 календарних днів, що дає змогу потенційним 

покупцям належним чином підготуватися до аукціону. 

Профільне міністерство, у свою чергу, ініціювало проект постанови КМУ "Про запровадження 

розрахунків та балансування на ринку природного газу в одиницях енергії"16. Проект передбачає такий 

перехід з 1 квітня 2019 року та використання кВт∙год як одиниці енергії. Серед цілей документа 

зазначено виконання зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства 

та Угодою про асоціацію, зокрема Директиви 2009/72/ЄС та Директиви 2006/32/ЄС. Як твердять 

розробники, перехід на енергетичні одиниці дозволить запровадити диференційовані ціни на газ 

залежно від його якості як товару, посилити інтеграцію газових ринків України та ЄС через єдині підходи 

до параметрів газу, а також підвищити енергоефективність за рахунок поведінкових змін споживачів. 

Міненерговугілля оприлюднило також оновлений проект переліку робіт, які мають виконуватися під 

час технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, 

спрямований на виконання норм Закону "Про житлово-комунальні послуги"17. 

У царині ліцензування регулятором у грудні прийнято понад 55 постанов18, з них 5 – про видачу нових 

ліцензій на постачання природного газу. Загальна кількість ліцензіатів цього виду діяльності на 1 січня 

2019 року досягла 517-и19. 

Паралельно НКРЕКП ухвалила низку постанов у сфері регулювання діяльності в секторі розподілу газу. 

По-перше, регулятором прийнято зміни до Кодексу газорозподільних систем (постанова № 191620), що 

встановлюють як обов’язкову умову заміни оператором ГРМ лічильника газу споживача, у разі 

                                                           
11 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zau-derzhavnomu-byudzheti-dlya-rozvitku-elektronnogo-uryaduvannya-u-sferi-
geologichnogo-vivchennya-ta-racionalnogo-vikoristannya-nadr 
12 https://interfax.com.ua/news/economic/554139.html 
13 ТОВ "Надра Юзівська" належить державній компанії НАК "Надра України" і є власником ліцензії на розробку найбільшого 
в Україні Юзівського родовища сланцевого газу, розташованого у Харківській та Донецькій областях 
14 Там само 
15 http://www.geo.gov.ua/naftogazovi-loti-vid-derzhgeonadr-zyavilisya-v-sistemi-prozorro-prodazhi/ 
16 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245327965&cat_id=35082 
17 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245324355&cat_id=35082 
18 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30382&cpage=0 
19 http://www.nerc.gov.ua/?id=11957 
20 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=37457 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zau-derzhavnomu-byudzheti-dlya-rozvitku-elektronnogo-uryaduvannya-u-sferi-geologichnogo-vivchennya-ta-racionalnogo-vikoristannya-nadr
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zau-derzhavnomu-byudzheti-dlya-rozvitku-elektronnogo-uryaduvannya-u-sferi-geologichnogo-vivchennya-ta-racionalnogo-vikoristannya-nadr
https://interfax.com.ua/news/economic/554139.html
http://www.geo.gov.ua/naftogazovi-loti-vid-derzhgeonadr-zyavilisya-v-sistemi-prozorro-prodazhi/
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245327965&cat_id=35082
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245324355&cat_id=35082
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30382&cpage=0
http://www.nerc.gov.ua/?id=11957
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=37457
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виявленої під час періодичної повірки недоцільності його ремонту, наявність відповідних витрат у 

структурі тарифу на розподіл та/або плані розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років21. 

По-друге – встановлено граничний рівень плати за стандартне приєднання до газорозподільних систем 

на 2019 рік за регіонами України (постанова № 191722). 

Разом з тим, Секретаріат Енергетичного Співтовариства рекомендував НКРЕКП змінити методику 

формування тарифів у розподілі газу23. За підготовленими в межах проекту EU4Energy 

рекомендаціями, його експерти пропонують включити до складу нових тарифів для населення 

фіксовану та змінну частини. Фіксована частина тарифу буде відображати постійні витрати, пов'язані з 

підтримкою роботи ГРМ, а змінна – фактичні обсяги споживання газу. Аналогічно, на двоставкові 

тарифи рекомендовано перевести промислових споживачів, причому фіксовану частину 

розраховувати, виходячи з приєднаної потужності. 

Тим часом, регулятор затвердив також зміни до Типового договору транспортування природного газу 

(постанова №159824), за якими обмежив можливу оплату оператором ГРМ вартості щодобових 

небалансів, за рахунок коштів з держбюджету, виділених на покриття пільг і субсидій побутовим 

споживачам, сумою, що не перевищує вартості послуг розподілу, фактично використаного цими 

споживачами газу. 

НКРЕКП регламентувала АТ "Укртрансгаз", а також 11-и іншим підприємствам25 умови використання 

джерел фінансування Планів розвитку ГТС, газосховищ і газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки 

(постанова №205226), зобов’язавши їх обліковувати інвестиційні кошти (амортизаційні відрахування та 

прибуток на капітальні вкладення) на окремому банківському рахунку та заборонивши витрачати ці 

кошти до ухвалення НКРЕКП рішення про затвердження відповідного плану. 

Оскільки, попри заборону регулятора27, оператори ГРМ продовжували здійснювати донарахування 

споживачам обсягів, що являють собою різницю, зумовлену приведенням до стандартних +20о C, уряд, 

в особі прем'єр-міністра В. Гройсмана, офіційно звернувся до НКРЕКП з проханням перевірити всіх 

таких операторів, на дотримання ними законодавства28. Щоб без обмежень здійснити ці перевірки, 

регулятору необхідний дозвіл регуляторної служби29. Як повідомили ЗМІ, наразі НКРЕКП звернулася із 

запитом до Державної регуляторної служби, на предмет погодження позапланових перевірок 20-и 

операторів ГРМ30. Максимальний штраф, який може бути нарахований, складає 850 тис. гривень. 

Натомість "Нафтогаз" у окремому релізі розповів про практику перешкоджання зміні постачальника з 

боку облгазів і пов’язаних з ними газ-збутів31. Серед таких практик "Нафтогаз" називає вимогу подання 

надлишкового переліку документів, нараховування штучної заборгованості, примус до використання 

електронного кабінету газ-збуту тощо. 

                                                           
21До речі, як повідомила прес-служба суду, Верховний Суд постановив, що у випадках, коли витрати на установку лічильника 
були передбачені в тарифах, газорозподільні організації повинні встановити споживачам індивідуальні газові лічильники 
власним коштом (https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/oblgazy-obyazali-besplatno-ustanovit-schetchiki-vsem-potrebitelyam) 
22 http://www.nerc.gov.ua/?id=30382 
23 https://glavcom.ua/economics/finances/energospivtovaristvo-rekomenduje-nkrekp-zminiti-tarifnu-politiku-v-gazorozpodili-
554132.html 
24 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=36793 
25 У т.ч. "Вінницягаз", "Кіровоградгаз", "Лубнигаз", "Одесагаз", "Уманьгаз", "Хмельницькгаз", "Черкасигаз", "Чернівцігаз" 
26 http://www.nerc.gov.ua/?id=37806 
27 Детальніше – див. звіт за листопад 2018 року 
28 https://twitter.com/VGroysman/status/1076045344356605952 
29 https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/nkreku-pytaetsya-dobitsya-razresheniya-na-proverki-oblgazov-firtasha 
30 https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2613511-20-oblgaziv-perevirat-cerez-zajvi-sumi-v-platizkah.html 
31 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/45EDADCEE96F5E66C225835F00618A1D?OpenDocument&year=2018&month
=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
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За результатами моніторингу ринку природного газу, який на постійній основі здійснює регулятор, 

повідомлено32, що максимальна ціна природного газу для споживачів, які не підпадають під дію ПСО 

(без урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу), у листопаді 2018 

року складала 15523,54 грн за 1 тис. кубометрів (з ПДВ). 

У грудні "Нафтогаз" опублікував консолідовану фінансову звітність групи за 9 місяців 2018 року33. 
Чистий прибуток групи "Нафтогазу" за цей період склав 16,7 млрд грн, зменшившись, у порівнянні з 9 
місяцями 2017 року, на 5,8%. Зазначено, що до його зниження привело першочергово збільшення 
резерву сумнівних боргів у транспортному сегменті (головним чином, з боку групи компаній РГК) та 
витрати з ПДВ "на компенсацію згідно Арбітражу щодо транзиту природного газу".  

За даними аудиту, виконаного Deloitte, дохід від реалізації за 9 місяців зріс на 7,6% (12 млрд грн) і склав 
171,7 млрд грн. Як ідеться у повідомленні34, основними прибутковими сегментами були: сегмент 
продажу природного газу категоріям споживачів, що підпадають під ПСО (дохід – 34,9 млрд грн) та 
сегмент транзиту природного газу, хоча й обсяги транзиту знизилися (дохід – 53,2 млрд грн). 
Збитковими – внутрішнє транспортування природного газу та його зберігання. До державного бюджету 
України група "Нафтогаз" виплатила за 9 місяців 2018 року 95,7 млрд грн податків, що більше, ніж у 
відповідному періоді 2017 року, на 5%. 

На підтримку фінансово-господарської діяльності "Нафтогазу", уряд погодив низку рішень, пов’язаних 

із внесенням змін до кредитних договорів та договорів застави, укладених компаніями групи з 

державними банками (розпорядження № 975-р35). Зокрема, на 1 рік подовжено терміни дії кредитних 

запозичень, змінено на користь "Нафтогазу" відсоткові ставки, та вивільнено із забезпечення певні 

обсяги природного газу, що зберігається в ПСГ. 

"Нафтогаз" оприлюднив також нові цінові пропозиції на січень 2019 року36. У порівнянні з цінами на 
грудень 2018 року, у січні ціни на газ для промислових та інших споживачів, що не підпадають під дію 
ПСО, зменшено в середньому на 3%. За новим прейскурантом37, ціну газу як товару (з ПДВ) встановлено 
з 1 січня 2019 року на таких рівнях: для місячних потреб у газі обсягом до 50 тис. кубометрів включно – 
11833,2 грн за тис. кубометрів; за відсутності заборгованості перед "Нафтогазом" і місячних потреб від 
50 тис. кубометрів) без попередньої оплати – 11833,2 грн за тис. кубометрів, б) за умови попередньої 
оплати38 – 10822,8 грн за тис. кубометрів. 

 

Регламент (ЄС) № 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, на 

заміну Регламенту (ЄС) № 1775/2005 (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА, питання 

торгівлі (ст. 269-274 УА) 

Як повідомили ЗМІ39, за результатами наради з "анбандлінга", що відбулася під головуванням прем'єр-

міністра В. Гройсмана 11 грудня, Міненерговугілля, спільно з "Магістральними газопроводами 

України" (МГУ), було офіційно доручено проаналізувати можливість і перспективи втілення нового 

урядового плану, який передбачає "передачу корпоративних прав держави у МГУ в тимчасове 

управління НАК "Нафтогаз України", а також призначення членів наглядової ради МГУ членами 

                                                           
32 http://www.nerc.gov.ua/?news=8530 
33 http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz-9m2018fs-Consolidated_UKR.pdf 
34 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/854ECE0DB7D95581C22583710045FD1E?OpenDocument&year=2018&month
=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
35 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-publichnogo-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionerna-
kompaniya-naftogaz-ukra 
36 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/C29D76AA5C4A5247C225836A0055E7E7?OpenDocument&year=2018&month

=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
37 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gaz-prices-ne-PSO-January-2019.pdf 
38 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу 
39 https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/18/643710/ 
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наглядової ради АТ "Укртрансгаз". За даними ЗМІ40, зазначений крок видається доцільним з двох 

причин: на певний період використати "Нафтогаз" як донора для фінансування МГУ та забезпечити 

умови для переходу "Укртрансгазу" під контроль МГУ (запобігши реалізації намірів передати 

транспортні активи філії "Оператор ГТС України"). 

Тим часом "Укртрансгаз" фіналізував один з проміжних етапів відокремлення41 – перевів до 

нещодавно створеної нової філії "Оператор газосховищ України" низку виробничих підрозділів42, 

разом з необхідними активами та персоналом, призначеними забезпечити стабільну роботу 11-и ПСГ. 

З посиланням на представників міжнародного консорціуму операторів ГТС, "Нафтогаз" повідомив про 

те, що такого оператора створено, оскільки партнерів не цікавлять сховища "як непрофільний, 

неприбутковий і токсичний актив з невирішеними проблемами"43. 

ЄС наполягає на якнайшвидшому завершенні процесу "анбандлінга" в Україні, про що вказано у заяві 

за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 17 грудня44. Як вважає прем'єр-міністр 

В. Гройсман45, завершення "анбандлінга" – це сфера відповідальності "Нафтогазу". Він очікує, що вже 

у січні 2019 року "Нафтогаз" має подати уряду детальний покроковий план заходів "анбандлінга" до 1 

січня 2020 року, "... з новим оператором, якого ми створили – "Магістральні газопроводи України". Він 

має до цього часу бути уже сертифікований за європейським законодавством." Необхідність 

забезпечити сертифікацію незалежного оператора ГТС до кінця 2019 року обстоює також і регулятор46. 

У грудні також відбулись дискусійні сесії, організовані "Нафтогазом" щодо перспективних напрямів 

"анбандлінга" за участі членів наглядових рад "Нафтогазу" та МГУ, представників "Укртрансгазу", 

уряду, експертів та медіа47. Як йдеться у супровідній презентації48, компанія-консультант EY розробила 

5 можливих схем "анбандлінга", які включають як модель відокремлення власності (OU) через 

приватизацію або комерційне використання ГТС, так і модель незалежного оператора (ISO) через 

лізинг або концесію ГТС. 

Керівництво "Нафтогазу" очікує від уряду рішень щодо внесення змін до постанови КМУ №49649 

стосовно моделі "анбандлінга", прав власності та делегування повноважень відповідальній юридичній 

особі, та планує на березень 2019 року оформлення пакету договорів про передачу акцій та майнових 

прав, для "умовної сертифікації" нового оператора ГТС50. Позиція "Нафтогазу" полягає у тому, що тільки 

модель ISО дасть змогу "Нафтогазу" продовжувати арбітраж51 за позовом до "Газпрому" щодо понад 

11 млрд дол. компенсації за транзитним контрактом за період 2018-2019 рр. 

При цьому, незалежно від обраної моделі компанія планує у найближчі місяці працювати над 

розширенням філії "Оператор ГТС" та підготовки до юридичного відокремлення52. 

                                                           
40 Там само 
41 http://utg.ua/utg/media/news/2018/12/realizovano-nastupnyi-etap-anbandlingu-stvoreno-operatora-gazoskhovisch-
ukrainy.html?fbclid=IwAR0CaE9ivRrXaia7zgir2E9UY5crcKYh5AcmC4GKajM3NpByIN85kFv5AYQ 
42 Пролетарське ВУПЗГ (Харківтрансгаз), Мринське ВУПЗГ (Київтрансгаз), Богородчанське ВУПЗГ (Прикарпаттрансгаз), 
Дашавське, Опарське, Стрийське ВУПЗГ та Угерське ВВРіСП (Львівтрансгаз) 
43 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/31BE457DA6AA33A1C2258370004A15A8?OpenDocument&year=2018&month
=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&  
44 http://reform.energy/news/es-prizval-ukrainu-k-skoreyshemu-anbandlingu-na-rynke-gaza-i-elektroenergii-9988 
45 https://ua.interfax.com.ua/news/interview/556133.html 
46 http://www.nerc.gov.ua/?news=8533 
47 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/31BE457DA6AA33A1C2258370004A15A8?OpenDocument&year=2018&month
=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
48 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-2018-12-19-Unbundling.pdf 
49 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249240258 
50 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-2018-12-19-Unbundling.pdf 
51 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/31BE457DA6AA33A1C2258370004A15A8?OpenDocument&year=2018&month
=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
52 http://www.naftogaz.com/files/Information/Operator-GTS-2018-12-19-Unbundling.pdf 
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У межах підготовки до запровадження добового балансування ГТС, "Укртрансгаз" запросив на тренінг 

з використання Інформаційної платформи 14 грудня53 тих операторів ГРМ, які потребували цього 

найбільше, а саме: або не зробили жодного успішного завантаження даних взагалі, або здійснили 

менше однієї спроби завантажити дані до платформи за добу. На січень 2019 року "Укртрансгаз" 

отримав номінації від 222-х постачальників54. Завдяки виконанню вимоги НКРЕКП про подання 

номінацій в електронній формі через інформаційну платформу, всі подані на січень номінації було 

опрацьовано на 22 грудня 2018 року – на 3 дні раніше граничного терміну. 

Водночас, на початку грудня "Укртрансгаз" повідомив про інцидент – подання в інформаційну 

платформу номінацій з боку "афілійованих з групою РГК компаній" для близько 100 споживачів, які вже 

мали номінації від інших постачальників, та подальші відключення споживачів без підтверджених 

номінацій55. На думку оператора ГТС, такі дії є спробою "масштабної провокації з метою зриву поставок 

газу споживачам в розпал опалювального періоду та «переділу» ринку газу"56, у зв’язку з чим 

"Укртрансгаз" звернувся до НКРЕКП, АМКУ та правоохоронних органів, зокрема СБУ. 

12 грудня Рада європейських регуляторів енергетики (CEER), Рада регуляторів Енергетичного 

Співтовариства (ECRB) та Середземноморські енергетичні регулятори (MEDREG) об’єднали зусилля для 

співпраці та підписали угоду про співробітництво57, з метою охопити своїм впливом регіони 

Середземномор'я, Південно-Східної Європи та Чорного моря. Очільники всіх трьох учасників угоди 

наголосили на важливості досягти спільного набору гармонізованих нормативно-правових правил для 

взаємопов'язаних газових систем зазначеного регіону. Угода закладає основу для посилення взаємодії 

у сферах: обміну найкращими практиками у регулюванні енергетичних ринків, сприяння зміцненню 

потенціалу, спільним заходам і тренінгам з регулювання, посилення механізмів дво- та тристоронньої 

співпраці та розробки спільних звітів (де це можливо і корисно для всіх). 

 

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) 

З 1 січня 2019 року регулятор майже удвічі знизив тарифи АТ "Укртрансгаз" для транскордонних точок 

входу й виходу (постанова №200158), вперше застосувавши механізм встановлення тимчасових тарифів 

і тим самим забезпечивши "Укртрансгазу" можливість продовжувати одержувати доходи від 

транспортування, незважаючи на те, що оператор ГТС вчасно не надав даних, необхідних для 

здійснення розрахунку тарифу59. 

Як підкреслила голова НКРЕКП О.Кривенко60, встановлений тимчасовий тариф покриває всі операційні 

витрати оператора ГТС і забезпечує достатній рівень прибутку для інвестицій. На її думку, це рішення 

не тільки приведе до зниження тарифів для європейських споживачів, яким газ транспортується ГТС 

                                                           
53 http://utg.ua/utg/media/news/2018/12/ukrtransgaz-provede-navchalnyi-trening-dlya-operatoriv-grm-14-grudnya.html 
54 http://utg.ua/utg/media/news/2018/12/ukrtransgaz-opraciuvav-usi-podani-na-sichen-nomnacii.html 
55 http://utg.ua/utg/media/news/2018/12/uktransgaz-zvertaetsya-do-pravoohoronnyh-organiv-cherez-splanovani-nezakonni-dii-
grupy-rgk-na-gazovomu-rynku.html 
56 Там само 
57 https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2018/12/12.html 
58 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=37570 
59 http://www.nerc.gov.ua/?news=8581 
60 https://www.facebook.com/Ok.Kryvenko/posts/213822839520856 
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України, а також фактичного "зменшення на $6 ціни імпортованого газу на оптовому ринку"61, а й 

позитивно вплине на перемовини з укладання транзитного контракту після 2019 року. 

За підсумками 2018 року, обсяги транзиту природного газу українською ГТС з Росії до країн ЄС та 

Молдови склали 86,8 млрд кубометрів62. У порівнянні з попереднім, 2017 роком, транзитні обсяги 

скоротилися на 6,7 млрд кубометрів, або на 7,2%. 

Суттєво скоротився обсяг імпорту газу з ЄС – до 10,6 млрд кубометрів63, у порівнянні з рекордною 

минулорічною величиною (14,1 млрд кубометрів64) – на 24,8 %. За напрямками надходження потік 

імпорту розподілився таким чином: зі Словаччини – 61%, з Угорщини – 32%, та з Польщі – 7%65. 

Протягом 2018 року до газосховищ було закачано 9,8 млрд кубометрів газу, що на 6,5% перевищує 

обсяг, закачаний протягом 2017 року. Обсяги газу в українських ПСГ зменшились за останній тиждень 

2018 року на 519,2 млн кубометрів66 і на 1 січня 2019 року становили 13,8 млрд кубометрів. Це на 6,1% 

менше, ніж на 1 січня 2018 року, однак, на 15,6% більше від обсягів газу, що були накопичені в 

газосховищах України на 1 січня 2017 року67. 

Попри будь-які труднощі, весь рік українська газотранспортна система працювала стабільно та надійно 

забезпечувала виконання функцій транспортування та зберігання природного газу як для внутрішніх 

споживачів України, так і для споживачів Європейського Союзу. 

У грудні представники Міненерговугілля, "Нафтогазу" та "Укртрансгазу", разом з експертами Спільного 

дослідницького центру (JRC) Єврокомісії, виконали навчальну вправу68 з реагування та взаємодії 

учасників ринку природного газу на кризову ситуацію. У заході взяли також участь зацікавлені урядовці, 

службовці державних адміністрацій, суб’єкти ринку природного газу. Навчання мало на меті 

перевірити на практиці заходи Національного плану дій шляхом моделювання кризової ситуації, 

виявити його потенційні недоліки та врахувати їх у процесі подальшого вдосконалення законодавства 

стосовно безпеки постачання природного газу. 

Серед інших безпекових ініціатив уряду варто відзначити розробку законопроекту "Про критичну 

інфраструктуру та її захист", який у грудні оприлюднено Мінекономрозвитку69. Метою документуа є 

розвиток єдиної загальнодержавної системи захисту критичної інфраструктури та узгодження 

повноважень відповідних органів. 

Продовжується також співробітництво Міненерговугілля в рамках проекту "Енергетична безпека" з 
американськими партнерами – USAID70. На зустрічі, що відбулася 17 грудня, партнери обговорили 
досягнення у формуванні газового ринку та ринку електроенергії, а також проблеми забезпечення 
енергетичної безпеки. Представники USAID презентували власне бачення 6-місячного плану заходів, 
пропонованого до втілення у співпраці з Міненерговугілля та НКРЕКП. 
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66 http://utg.ua/live 
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Газ 

Оцінка прогресу України: 45 зі 100 

Секретаріат Енергетичного Співтовариство розкритикував зміни до Положення з покладення 

спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів (постанова № 867), відтак триває процедура вирішення спору за 

справою ECS-2/17. Поетапне наближення до ринкових рівнів ціни газу для населення і 

теплокомуненерго не супроводжується відкриттям цього сегменту до реальної можливості зміни 

постачальника. 

У сфері транспозиції актів законодавства ЄС варто відзначити факт прийняття закону Про 

забезпечення прозорості у добувних галузях", а також низку змін до Кодексу ГТС, спрямованих на 

гармонізацію з відповідними мережевими кодексами ЄС. Крім того, уряд впровадив процедури 

електронних аукціонів з продажу дозволів на користування нафтогазоносними надрами та 

лібералізував обіг геологічної інформації, що має залучити більше зацікавлених інвесторів та 

розблокувати процедури надання нових ділянок під розвідку вуглеводнів. Уваги заслуговує й 

активність НКРЕКП зі зміни Кодексу газосховищ та Методики визначення тарифів на послуги 

транспортування природного газу, а також відповідні рішення по тарифам на транспортування та 

зберігання газу. 

Оцінка покращилася також за рахунок відсутності кризових ситуацій з постачанням газу та в цілому 

високу увагу уряду до питання безпеки постачань. 

Водночас, у царині "анбандлінгу" та створення незалежного оператора ГТС не спостерігається 

суттєвих зрушень. Певними підготовчими кроками можна вважати реструктуризацію, ініційовану 

"Нафтогазом", з виділенням в окремі філії активів з транспортування та зберігання газу. Водночас, 

поки дискусії щодо оптимальної моделі "анбандлінгу" не привели до результату – конкретного 

рішення та реалізації в частині передачі активів. В якості виправдань для затягування процесу та 

зміни моделі з OU на ISO вже традиційно використовується розгляд спорів з "Газпромом" у 

арбітражі. Не відбулося розмороження процесу залучення іноземних партнерів для управління 

українською ГТС. 

Один з операторів ГРМ, яких перевіряла НКРЕКП, допустив порушення вимог законодавства про 

відокремлення видів діяльності. Зокрема, зафіковано суміщення однією особою посад у розподілі 

та збуті, а також використання інтелектуальної власності афілійованих структур. Ще щодо одного 

оператора є повідомлення про встановлення АМКУ факту порушення законодавства про захист 

конкуренції. У трьох операторів виявлено несуттєві порушення щодо збитковості інших видів 

діяльності, переважно – реалізації скрапленого газу. Про спроби зловживань свідчить і практика 

нарахувань до оплати населенням обсягів газу, зумовлених "неприведенням" до стандартних умов, 

попри пряму заборону НКРЕКП. 

Ринок залишається переважно регульованим, трохи більше 44% газу реалізується на основі вільного 

ціноутворення, за конкурентними умовами. При цьому, платіжна дисципліна на регульованих 

сегментах ринку залишається незадовільною. На кінець 2018 року борги ТКЕ і ТЕЦ перед 

"Нафтогазом" збереглися на рівні майже 30 млрд грн та незначним чином скоротились порівняно з 

серединою року. Борг газопостачальних компаній (газзбутів) зменшився на 15%, але продовжує 

бути суттєвим. Причинами, як і раніше, є борги теплопостачальників з нарахованими пенями й 

штрафами, несвоєчасні розрахунки Держказначейства за житлово-комунальними субсидіями, а 

також неврегульоване питання позабалансового постачання газу. 





Електроенергетика та ядерна безпека 

КМУ прийняв порядок проведення конкурсів  з визначення постачальників універсальних послуг 
та “останньої надії”. Також прийнято рішення щодо призначення ДП Укрінтеренерго 
постачальником «останньої надії» на два роки. 

НКРЕКП практично завершила формування НПА для початку роботи роздрібного ринку 
електроенергії з 1 січня 2019 року. 

Термін завершення робіт за проектом нового безпечного конфайменту було перенесено з грудня 
поточного року на квітень наступного. 

 

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) 

10 грудня Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів», яким внесені зміни до Закону України «Про ринок електричної 

енергії», який  01 січня 2019 набуде   чинності.   71  Відповідно до закону роздрібний ринок електричної 

енергії починає роботу з 1 січня 2019 року. Усі споживачі (крім малих та побутових) можуть обрати 

собі постачальника електричної енергії, визначено роботу постачальника «останньої надії» на два 

роки до 1 січня 2021 р  без проведення конкурсу (за призначенням КМУ) . 

 

19 грудня групою народних депутатів зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону 

України "Про ринок електричної енергії" щодо безперебійного постачання електричної енергії 

деяким суб'єктам господарювання державної та комунальної форми власності» ( рег № 9418)72. 

Проектом закону пропонується, щоб  з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2020 р, універсальні послуги,  

надавалися також  бюджетним установам, вугледобувним підприємствам державної форми 

власності, підприємствам, установам, організаціям, що надають послуги з водопостачання та 

водовідведення, теплопостачання, вуличного освітлення, міського електротранспорту незалежно від 

розміру договірної потужності. Тобто, на ці підприємства тимчасово поширюються всі права та 

обов’язки, передбачені Законом України "Про ринок електричної енергії" для малих непобутових 

споживачів щодо отримання універсальних послуг.  

 

12 грудня Уряд прийняв постанову №  1023-р, якою, визначив ДП “Укрінтеренерго” 

постачальником електричної енергії “останньої надії” з 1 січня 2019 р. до 1 січня 2021 р. на території 

України.73 Це рішення дозволить забезпечити безперервне електропостачання споживачів у разі 

ліквідації або банкрутства їх діючого електропостачальника, або у разі, коли жоден постачальник не 

погодився укладати контракт зі споживачем. Рішення базується на змінах до закону України «Про 

ринок електроенергії» від 23 листопада 2018.  

 

У той же день 12 грудня Кабінет Міністрів України прийняв ще дві постанови , що дозволяють 

врегулювати порядок діяльності постачальника універсальних послуг та постачальника «останньої 

надії». Постановою КМУ від 12.12.18 № 1056 затверджено Порядок  проведення конкурсу з 

визначення постачальника “останньої надії”. 74 . Такий порядок фактично почне діяти з 2021 року, 

коли закінчиться термін дії розпорядження КМУ № 1023р, і замість адміністративного призначення 

ПОН буде проведено конкурси. Аналогічно порядку про проведення конкурсу з обрання 
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Електроенергетика та ядерна безпека 

постачальника «останньої надії» Урядом прийнята постанова № 1055 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг». 75 У майбутньому, із 

розкриттям повномасштабного ринку електроенергії, для постачання електроенергії  малим 

непобутовим  та побутовим споживачам , постачальник універсальних послуг буде обиратися на 

конкурсних засадах для надання таких послуг на відповідній території України.  

 

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

На виконання  заходів з інтеграції енергосистем України та Республіки Молдова до ENTSO-Е, та 
відповідно до Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з 
енергосистемою континентальної Європи 10 грудня ДП НЕК «Укренерго» та Молделектрика 
підписали «Експлуатаційну угоду про створення блоку регулювання в складі енергосистем  України 
та Республіка Молдова».  76 За словами головного диспетчера НЕК Укренерго В.Зайченко для 
регулювання частоти та потужності в межах енергосистем України та Республіки Молдова в Угоді 
затверджено всі необхідні технологічні умови відповідно до європейських правил та стандартів. 

 
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) 

 
Купівля-продаж  електроенергії на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг . ОСП та 
ОСР. 
У грудні на сайті КМУ з’явилося розпорядження № 1001-в від 14 листопада 2018 р. «Про передачу 
цілісного майнового комплексу державного підприємства “Національна енергетична компанія 
“Укренерго” до сфери управління Міністерства фінансів»77.  Для незалежності ОСП та відповідно до  
п.1.ч.4 ст.32 Закону України «Про ринок електричної енергії» для одна юридична особа не має права 
одночасно контролювати компанії з виробництва й транспортування електроенергії. Оскільки в 
управлінні  МЕВП залишається найбільший виробник електроенергії ДП НАЕК «Енергоатом», то 
управління майном також і  НЕК «Укренерго» не відповідало вимогам  Директиві  2009/72/ЕС.  
 
11 грудня ДП НЕК Укренерго розпочало здійснення операцій з купівлі-продажу електроенергії на 
балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг у тестовому режимі.  
 
Тестова платформа Market Management System (далі —MMS), що розміщена на сайті ОСП  була 
презентована учасникам ринку - представникам генеруючих компаній, таких як ДП «НАЕК 
«Енергоатом», ТОВ «ДТЕК Енерго», ВАТ «Центренерго», ПрАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Донбасенерго» 
та інші.78 Для вдосконалення роботи MMS протягом грудня ОСП проводив ще додаткові тестування 
та враховував зауваження учасників ринку. Всі потенційні учасники балансуючого ринку та ринку 
допоміжних послуг отримали логіни та паролі (ключі) для доступу на тестову платформу і 
продовжують   випробувати її самостійно.  
 

Роздрібний ринок електроенергії 
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Електроенергетика та ядерна безпека 

З початком роботи роздрібного ринку електроенергії з 1 січня 2019 р. змінюються умови укладання 
договорів . З метою запобігання застосування учасниками ринку недобросовісних методів 
конкуренції до споживача, НКРЕКП попередила споживачів та ОСР, що останній, разом із заявою-
приєднанням до договору на розподіл електричної енергії , не має права направляти 
споживачам  заяви-приєднання до договору на постачання електричної енергії компанії, що є 
пов’язаною (афілійованою) з ОСР, оскільки це є  порушенням Закону «Про ринок електричної енергії», 
в частині дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора системи розподілу.79 
 

На офіційній сторінці НКРЕКП з’явилося роз’яснення про те, що для непобутових споживачів з  01 січня 
2019 р втрачають чинність тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ від 20 грудня 
2001 року № 1241 втрачає чинність згідно з постановою НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894). 
Непобутові споживачі, які користувалися тарифами, диференційованими за періодами часу, 
матимуть змогу укласти договір з електропостачальником із застосуванням цін, що враховують 
добовий графік споживання електричної енергії за умови, що вони мають АСКУЕ.  
Для побутових споживачів тарифи, диференційовані за періодами часу, продовжують діяти  
відповідно до Порядку застосування тарифів на електричну енергію, який затверджено постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 квітня 2012 року 
№ 498.80 
 
Малі системи розподілу 
НКРЕКП надала роз’яснення щодо ознак малих систем розподілу. По результатах моніторингу 

Регулятор встановив, що більше  100 основних споживачів, які приєднані до мереж ОСП,  мають 

мережі, що використовуються для розподілу електричної енергії іншим споживачам (користувачам). 

Такі споживачі можуть бути визнані операторами малих систем розподілу за умови дотримання 

правил ст. 49 Закону України «Про ринок електричної енергії» та реєстрації малих систем розподілу в 

НКРЕКП. Регулятор встановив термін до 1 квітня 2019 року та надав роз’яснення як споживачі 

укладають договори на постачання електроенергії до цієї дати. 81 

 

28 грудня НКРЕКП прийняла Методичні рекомендації щодо врегулювання відносин оператора 
системи передачі, операторів систем розподілу, основних споживачів, електричні мережі яких 
приєднані до системи передачі або до електричних мереж виробників, та їх субспоживачів82 
 

Приєднання до мереж 

18 грудня НКРЕКП прийняла постанову № 1965 та затвердила Методику (порядок) формування плати 

за приєднання до системи передачі та системи розподілу. 83  Методикою передбачається: 

встановлення питомої вартості приєднання 1 кВт потужності для усіх операторів систем розподілу на 

рівні 3,48 тис. грн/кВт (без ПДВ), як усереднений показник вартості створення 1 кВт потужності; 

визначення коефіцієнта завантаження трансформаторних підстанцій виключно на фактичному 

перетіканню електричної енергії; стимулювання приєднання потужних об'єктів (електроустановок) на 

більш високому рівні напруги (плата за нестандартне приєднання на більш високих ступенях напруги 

буде менша, порівняно з вартістю послуги на ступені напруги 0,4 кВ); диференціювання ставок плати 

для електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії (знижений коефіцієнт).84 

 

Використовуючи цю методику 28 грудня НКРЕКП  затвердила ставки плати за стандартне, 

нестандартне приєднання потужності та ставки плати за лінійну частину приєднання на 2019 рік. 
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Ставки у містах – від 0,62  до 2,73 тис.грн. \кВт до , у сільський місцевості – від 0,28 до 3,71 тис.грн. 

\кВт. Базова ставка – 3,48 тис.грн. \кВт.85 

 

Постачальник «останньої надії» 

ДП «Укрінтеренерго» розмістило на власному сайті наступні документи :  Порядок приєднання до 

умов договору постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» від 30.12.2018 ; 

Договір про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» ;Комерційну 

пропозицію №2 від 27.12.2018 та Ціни, за якими здійснюється постачання електроенергії споживачам 

постачальником останньої надії та порядок їх формування. Така інформація необхідна для укладання 

договорів на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» відповідно до Закону 

України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку.  

 
Станом на 30 грудня 2018 р. 27 підприємств з різних областей України приєдналися до договору 

постачання електричної енергії ДП «Укрінтеренерго», як постачальника «останньої надії» . Серед 

таких споживачів НАК «Нафтогаз України», «Укртрансгаз», підприємства комунального сектору та інш. 

Також є низка споживачів, які будуть переведені на постачання електричної енергії «постачальником 

останньої надії», серед яких ОСР  Вінницяобленерго, ОСР Кіровоградобленерго,  ОСР 

Полтаваобленерго, ОСР Херсонобленерго та інш. 86 

 

ДП «Енергоринок» оприлюднив інформацію  щодо укладених договорів між ДП «Енергоринок» та 

Постачальниками електричної енергії споживачу. Станом на 30.12. 2018 укладено 179 договорів із 

постачальниками 87, 25 постачальниками універсальних послуг та 1 постачальником останньої надії88 

та 31 договір з  операторами системи розподілу89. 

 

Станом на 30 грудня 2018 р. більш ніж 680 постачальників зареєструвались в реєстрах операторів 

систем розподілу електроенергії. НКРЕКП видало ліцензії н постачання електроенергії  226 

компаніям, що означає, що один і той же постачальник намагається працювати  в декількох регіонах, 

оскільки зареєструвався у кількох ОСР. Усі ОСП публікують перелік постачальників електроенергії, що 

працюють на їх території.  

 

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 305 , Глава 14, Розділ IV Угоди 

про асоціацію Україна- ЄС) 

 

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

5 грудня на сайті МЕВП був оприлюднений протокол наради з питання визначення граничної ціни на 

вугільну продукцію. Відповідно до протоколу для державних видобувних підприємств гранична ціна 

на вугілля для потреб теплових електростанцій та теплових електроцентралей збільшиться на 10,4% 

- до 2800(без ПДВ та транспортування) за 1 тонну. В протоколі також зазначається, що прогнозна 

середня собівартість 1 тонни енергетичної вугільної продукції державних вугледобувних підприємств 
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за 10 місяців 2018 років становить 3217 гривень за тонну.90 Попередня рекомендована ціна була 

встановлена у квітні 2018 року та складала 2535 гривень за тонну.  

 

Україна в січні-листопаді 2018 року збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в грошовому 

вираженні на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,693 мільярда доларів. 

Основним постачальником за цей період була Росія (61,91%) - 1,67 мільярда доларів. Друге місце 

посіло вугілля з США (29,94%, або 806,3 мільйона доларів), а третє - з Канади (4,78%, або 128,7 

мільйона доларів).91 

 

18 грудня був прийнятий наказ МЕВП №646 «Про реорганізацію Державного підприємства 

«Селидіввугілля». Відповідно до наказу Державне підприємство «Селидіввугілля» має бути 

реорганізоване шляхом приєднання до Державного підприємства «Національна вугільна компанія»,  

утворюється комісія з реорганізації ДП «Селидіввугілля» та затверджується план заходів з 

реорганізації. Зазначимо, що ДП Національна вугільна компанія мала бути створена відповідно до 

розпорядження КМУ 1019-р від 06.12.2017 проте досі не функціонує через проблеми що виникають 

на етапі передачі вугледобувних підприємств до новоствореної компанії. 

 

18 грудня був прийнятий у другому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо створення умов для забезпечення державної підтримки у вугільній галузі. 

Проектом зазначеного Закону продовжується до 1 січня 2022 року дія положень про тимчасове 

зупинення виконавчих проваджень та заходів примусового виконання рішень, а також про заборону 

на порушення справ про банкрутство щодо державних вугільних підприємств, крім рішень про 

виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у 

зв’язку з трудовими відносинами тощо та рішень про стягнення заборгованості до фондів 

загальнообов’язкового соціального страхування та Пенсійного Фонду України. Станом на 30 грудня 

Закон не був підписаний Президентом. 

 

19 грудня був зареєстрований проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок 

електричної енергії" щодо безперебійного постачання електричної енергії деяким суб'єктам 

господарювання державної та комунальної форми власності». Відповідно до законопроекту з 1 січня 

2019 року по 31 грудня 2020 року передбачається можливість постачання електричної енергії на 

умовах універсальної послуги в тому числі вугледобувним підприємствам державної форми власності 

незалежно від розміру договірної потужності.  

 

Необхідно зазначити, що протягом останніх років виробники електричної енергії стали джерелом 

дотацій шахтарям, які вже протягом декількох років майже не платять за електричну енергію та 

продовжують працювати. Заборгованість державних вугледобувних шахт за електричну енергію 

складає більше 13 млрд. гривень  

 

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       

 

6 грудня на майданчику Рівненської АЕС відбулися функціональні випробування нещодавно 

поставленого в Україну обладнання компанії Holtec International (США) – контейнера HI-TRAC. 

                                                           
90 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245325120&cat_id=193804  
91 https://vse.energy/news/pek-news/coal   
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Контейнер призначений для перевантаження відпрацьованого ядерного палива з приреакторних 

басейнів витримки на спеціальну транспортну залізничну платформу для подальшого 

транспортування на майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива з 

українських АЕС92. 

 

12-14 грудня на Хмельницькій АЕС перебували представники Європейського банку реконструкції та 

розвитку та група управління Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки (КЗПБ). Експерти 

зі сторони Кредитора (ЄБРР), Консультанта, а також фахівці з управління проектом КЗПБ, моніторили 

виконання заходів з підвищення безпеки на ХАЕС. Генеральний директор ВП ХАЕС зауважив, що між 

енергопідприємством і ЄБРР існує хороша взаємодія і співпраця, з огляду на продовження терміну 

експлуатації першого енергоблока, планів які необхідно реалізувати багато. Під час візиту на 

Хмельницьку АЕС представники Кредитора, Консультанта та група управління проектом здійснили 

моніторинг та аналіз реалізації договорів, ознайомилися із основною документацією, а також 

оглянули змонтоване обладнання на енергоблоках та наявне обладнання на складах. Експерти, мали 

за мету подивитися на хід робіт щодо реалізації заходів згідно КЗПБ та ознайомитися із проблемами, 

що потребують вирішення93. 

 

17 грудня 2018 року на Хмельницькій АЕС відбулася нарада за участю голів місцевих органів 

державної влади та самоврядування з обговорення процедури проведення громадських слухань 

щодо продовження терміну експлуатації першого енергоблока94. 

 

19 грудня на Рівненській АЕС відбулася установча передстартова нарада за участю представників 

компанії «NUVIA a.s.» (Чеська Республіка), ТОВ «Вестрон» та провідних фахівців РАЕС. Спеціалісти 

обговорили питання щодо реалізації заходів з модернізації системи автоматичного управління 

резервної дизельної електростанції (САУ РДЕС) в рамках запланованої ремонтної кампанії на 

енергоблоці №4 Рівненської АЕС згідно з Комплексною зведеною програмою підвищення рівня 

безпеки енергоблоків (КзПБ)95. 

 

Наприкінці року на Хмельницькій АЕС традиційно відбулося засідання комітету ALARA. 26 грудня на 

енергопідприємстві підсумовували результати діяльності щодо радіаційної безпеки та захисту 

персоналу атомної станції у 2018 та окреслили основні напрямки діяльності на наступний рік. 

Застосування методології ALARA сформульованої МАГАТЕ(ALARA дослівно перекладається, як 

"досягнути настільки низького рівня радіаційного впливу, наскільки цього можна досягти у розумних 

межах) - є одним з важливих елементів культури безпеки. Комітет ALARA, насамперед, встановлює 

цільові показники рівня радіаційної безпеки ХАЕС, контролює індивідуальні і колективні дози 

зовнішнього опромінення персоналу, проводить періодичний аналіз виконання програми 

радіаційного захисту і формує заходи для підвищення її ефективності. 96. 

                                                           
92 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-

20/p/na_rivnenskij_aes_rozpocato_viprobuvanna_obladnanna_holtec-7041  
93 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-
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95 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-
20/p/na_rivnenskij_aes_modernizuut_sistemu_avtomaticnogo_upravlinna_rdes-7129  
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27 грудня у ході Конференції трудового колективу ДП НАЕК Енергоатом Президент підприємства 

відзначив, що одним з найболючіших питань для ДП НАЕК Енергоатом залишається дефіцит тарифу 

на відпуск електроенергії, адже за такого рівня тарифу його дефіцит у 2019 році залишиться дуже 

високим. За основними напрямами діяльності дефіцит тарифу становить 19,5 млрд грн, з них: 

фінансування ядерного палива – 2 млрд 938 млн грн; вивезення відпрацьованого палива – 1 млрд 

157 млн грн; витрати на оплату праці з ЄСВ – 2 млрд 602 млн грн; капітальні інвестиції – 9 млрд 410,9 

млн грн; статті поточної діяльності підприємства – 3 млрд 392,5 млн грн.. 

 

Крім того, Президент ДП НАЕК Енергоатом повідомив, що рішенні Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості  щодо збільшення прогнозного обсягу виробництва електроенергії для АЕС 

на 2019 рік на 700 млн кВт-год не узгоджується з раніше поданим виробничим планом Компанії на 

2019 рік, який було сформовано виходячи із запланованих на наступний рік ремонтів, заходів з 

продовження експлуатації та модернізації енергоблоків (вже і без того скорочених нижче нормативів 

строків проведення поточних ремонтів).97 

 

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 

Завершилась конференція «Перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему: досвід, 

проблеми та шляхи вирішення», яка була організована Державним агентством України з управління 

зоною відчуження, Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» та Інститутом 

проблем безпеки атомних електростанцій. У науково-практичній конференції присвяченій 

проблемам виведення АЕС з експлуатації, ліквідації наслідків запроектних аварій, поводження з РАВ, 

ядерної та радіаційної безпеки98 взяли участь близько 100 українських та міжнародних фахівців, які 

ознайомилися з наявними напрацюваннями з цього питання (аналізом факторів, що визначають 

безпечний стан об’єкта, моделлю радіаційного стану НБК та об’єкта «Укриття», оцінкою ефективності 

протирадіаційного захисту на промисловому майданчику тощо) та на основі наявних результатів 

досліджень розробляли консолідовану позицію щодо шляхів впровадження наукових рекомендацій 

у конкретний сценарій робіт на об’єкті «Укриття» та кроків перетворення об’єкта «Укриття» після 

введення НБК в експлуатацію.99 

 

5 грудня під час робочого візиту делегації Агенції НАТО з підтримки та розвитку (NSPA) в Україні 

експерти продовжили роботу за проектом Трастового Фонду НАТО з ліквідації могильника 

радіоактивних відходів «Цибулеве» на Кіровоградщині. Державним агентством України з управління 

зоною відчуження спільно з NSPA було проведено конференцію під час якої представники NSPA 

ознайомили потенційних виконавців із затвердженим порядком реалізації проекту, умовами 

конкурсу та вимогами до потенційних виконавців. Також учасники обговорили проблемні питання 

проекту і подальші кроки щодо його реалізації. Наступним кроком за проектом стане обрання 

потенційного виконавця в результаті проведення міжнародного конкурсу з дотриманням 

міжнародних стандартів100. 
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На Чорнобильській АЕС завершила роботу місія МАГАТЕ, що була організована в рамках проекту 

технічного співробітництва UKR 9038 «Підтримка зняття з експлуатації енергоблоків атомної 

електростанції та поводження з радіоактивними відходами на майданчику Чорнобильської АЕС та у 

зоні відчуження». Протягом місії було розглянуто питання зняття з експлуатації будівель та споруд, 

методи зняття з експлуатації, а також поводження з радіоактивно забрудненим бетоном та з 

відходами, що утворились, в тому числі радіоактивними. 

 

Враховуючи те, що під час робіт по реконструкції шатрів центральних залів, демонтажу обладнання, 

демонтажу нестабільних конструкції об’єкта «Укриття» буде утворено значну кількість 

залізобетонних відходів постає питання дезактивації та поводження з такими відходами з метою їх 

мінімізації. Існуюча на ЧАЕС сьогодні система дезактивації не розрахована для виконання масштабної 

дезактивації, не дозволяє дезактивувати міцно фіксоване забруднення та веде до утворення великої 

кількості вторинних відходів. 

 

Запрошені МАГАТЕ експерти поділились досвідом зняття з експлуатації радіоактивно забруднених 

будівель та споруд у США та Великобританії та досвідом поводження з радіоактивно забрудненими 

матеріалами. За результатами роботи МАГАТЕ надасть офіційний звіт із рекомендаціями ДСП ЧАЕС, 

які будуть враховані при перегляді документів зі зняття з експлуатації та плануванні діяльності на 

наступні роки.101 

 

У Лондоні завершили роботу чергові Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» та 

донорів Рахунку ядерної безпеки. Представники української сторони під час виступу висловили 

вдячність міжнародним партнерам за їх зусилля в реалізації проектів з підвищення безпеки на 

промисловому майданчику Чорнобильської АЕС та поінформували учасників засідання про 

виконання зобов’язань, взятих на себе Україною. Також було окремо наголошено, що на 

експлуатацію об’єктів, включаючи НБК та СВЯП-2, у Державному бюджеті України передбачено кошти 

з 2019 року. Разом з тим, Україна висловила занепокоєння перенесенням терміну завершення робіт 

за проектом нового безпечного конфайменту з грудня поточного року на квітень наступного та  

перенесенням терміну завершення робіт щодо проекту СВЯП-2 (тепер «гарячі випробування» 

планується розпочати в середині 2019 року). Занепокоєння обумовлене перш за все тим, що затримка 

введення в експлуатацію СВЯП-2 вимагає продовження терміну експлуатації наявного СВЯП-1.102 
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bezpeki 
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Електроенергетика та ядерна безпека 

 

 

Оцінка прогресу України: 26 зі 100 

Рада Міністрів Енергетичного Співтовариства 30 листопада 2018 року прийняла рішення про 

невиконання Україною Договору про Енергетичне Співтовариство у справі ECS-08/15 з 

транскордонної торгівлі та встановила термін усунення порушень до 01.07.2019 р. Процедурно 

закрито справу ECS-1/12 в частині вільної транскордонної торгівлі, відкритою залишається справа 

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

У 2018 році НКРЕКП виконаний план підготовки та прийняття НПА для створення нового ринку та 

відкриття роздрібного ринку електроенергії. Так, прийняті 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; 

НПА щодо якості електропостачання; відповідні тарифні методології. 

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-д (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". 

Продовжено корпоратизацію ДП "НЕК "Укренерго", зокрема призначено членів Наглядової Ради, 

а компанію передано в управління Міністерства фінансів. 

З другого півріччя 2018 року розпочався процес роділення обленерго на ОСР та постачальників 

електроенергії. 

Ступінь відкриття ринку залишається невисоким: за підрахунками на основі даних "Енергоринку", 

у 2018 році частка постачальників за нерегульованим тарифом у загальному обсязі електроенергії, 

закупленої на ОРЕ, склала 12,3%. Роздрібний ринок за правилами почне працювати з 1 січня                    

2019 р. 

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

передумов, а ті переходи, що відбувалися серед непобутових споживачів, були мізерними.  

Умови торгівлі, у т.ч. транскордонної, існують для експорту (аукціони), але 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. 





Енергетична ефективність та соціальні 
питання 

Протягом грудня Уряд України загалом не здійснив значних зусиль з імплементації законодавства 
ЄС у галузі енергоефективності. Ознаками принаймні обмеженого прогресу можна назвати 
публікацію на сайті Мінрегіону оновленого проекту Закону України «Про енергетичну ефективність», 
робота над яким велася багато років, законодавча пропозиція подальшого покращення режиму 
енергосервісних контрактів, а також перші засідання Наглядової ради Фонду енергоефективності, на 
яких новопризначений менеджмент прийняв ключові рішення, що прискорять початок роботи 
інституції. Водночас, найбільшою невдачею грудня можна сміливо вважати розкритикований 
об’єднаннями споживачів та експертним середовищем проект монетизації субсидій, який, за 
загальним висновком, лише імітує монетизацію і до того ж має істотні корупційні ризики. При 
цьому, оприлюднення такого недосконалого рішення після багатомісячної затримки із 
реформування системи державної підтримки найменш захищених споживачів енергетичних послуг 
вже зараз відчутно підсилює політичну риторику популістичних сил напередодні важливих виборів. 

 
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність 
Протягом 2018 року значного прогресу щодо прийняття Закону України «Про енергетичну 
ефективність» не спостерігалося, навпаки, довготривалий бюрократичний процес погодження проекту 
закону став одним із гальмуючих факторів у впровадженні реформ у сфері енергоефективності. Однак, 
в останні дні 2018 року на офіційному сайті Мінрегіону з’явився документ, що деталізує положення 
доопрацьованого законопроекту103, а також повний пакет документів до проекту закону104. Варто 
зазначити, що розроблення проекту рамкового закону відповідно до вимог Директиви 2012/27/ЄС 
Європейського парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, яка передбачає 
прийняття національного законодавства у відповідній сфері, триває вже 6 років. 
 
Проект Закону покликаний врегулювати ті питання політики у сфері енергоефективності, які досі не 
знайшли своє відображення в інших супутніх законах «енергоефективного пакету» 2017 року. Зокрема, 
проект Закону визначає порядок формування національних планів дій з енергоефективності та стратегії 
забезпечення енергетичної ефективності будівель; закріплює зразкову роль органів державної влади 
у впровадженні енергоефективних технологій, виборі товарів та послуг, визначає засади забезпечення 
раціонального використання енергії в будівлях центральних органів виконавчої влади, а також 
особливості врахування критеріїв енергоефективності під час здійснення публічних закупівель. Крім 
цього, документ унормовує державну політику з запровадження систем енергетичного аудиту та 
енергетичного менеджменту, визначає політичні заходи зі стимулювання енергоефективності в сфері 
передачі та розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу, а також 
щодо стимулювання енергоефективності в сфері теплопостачання. 
 
Хоча сприйняття фахівцями у сфері енергоефективності запропонованої редакції не є одностайним 
(критика, загалом, зводиться до недостатнього рівня амбіційності його положень105), сам факт 
оприлюдненого акту, який так довго опрацьовувався та узгоджувався спеціалістами Мінрегіону, є 
значним прогресом, що дає підстави сподіватися на прийняття законопроекту, а відтак і значно 
повнішу імплементацію Директиви 2012/27/ЄС в Україні, вже у першому півріччі цього року. 
 
Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8) 
Зважаючи на той факт, що в сучасних умовах питання зменшення енергетичних ресурсів, передусім 
лежить у площині питань національної безпеки, впровадження системи енергоменеджменту та 

                                                           
103 http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/Argumentariy-do-
obgovorennya.pdf?fbclid=IwAR0olPBCPouEBfLBDt29Cfad55NJb5wlf7E5RYAHSdy7P3HPyxtKyniTGP8  
104 http://www.minregion.gov.ua/base-law/reg-politics/proekti-regulyatornih-aktiv-dlya-obgovorennya-ta-analizi-regulyatornogo-
vplivu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-energetichnu-efektivnist-3/  
105 https://www.facebook.com/eugene.cherviachenko/posts/10216922531669076  
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Енергетична ефективність та соціальні 
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моніторингу споживання енергетичних ресурсів повинно стати запорукою ефективного впровадження 
заходів зменшення рівня споживання енергетичних ресурсів. 
 
Відсутність законодавства, що передбачає зобов’язання суб’єктів впроваджувати заходи з оптимізації 
використання енергетичних ресурсів та відповідно їх моніторингу призводить до того, що процес 
енергетичного аудиту та енергоменеджменту впроваджується точково, без масштабного та 
комплексного характеру. Водночас, варто відзначити участь профільного Агентства, завдяки ініціативі 
якого було проведено низку навчальних та просвітницьких заходів, що стали передумовою 
впровадження енергоменеджмент / енергомоніторинг у бюджетних установах 169 місцевими 
органами влади. Для порівняння, така кількість місцевих органів майже у 3 рази більше, ніж у квітні 
2017 р.(було близько 60 органів влади). 
 
Співпраця профільного Агентства та місцевих органів влади, 40 з яких на сьогодні вже підписали 
відповідні Меморандуми про співпрацю, дозволяють розширювати площу охоплення 
енергомоніторингом територію країни. Таким чином, майже 170 місцевих органів влади вже 
управляють енергоспоживанням у бюджетних закладах та заощаджують на цьому до 20% без значних 
капіталовкладень. Станом на кінець грудня 2018 року, охоплення по Україні енергомоніторингом 
становило 98 міст, 47 районів, 14 регіонів та 10 ОТГ. Ще група з 81 місцевих органів влади готуються до 
впровадження енергоменеджменту, а загалом, згідно з прогнозами Держенергоефективності,  2019 
році очікується впровадження тієї чи іншої системи енергетичного менеджменту у 250 місцевих 
громад106. 
 
Облік (Стаття 9) 
Згідно з графіком, що міститься у Законі України “Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання”, його імплементація в частині прийняття підзаконних нормативно-правових актів 
мала завершитися ще півроку назад. Утім, станом на завершення грудня 2018 року, Уряд не досяг цієї 
цілі: неприйнятим залишається проект наказу “Про затвердження Методики розподілу між 
споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг” (об’єднано з проектом акту про 
затвердження Методики визначення та розрахунку поправкових коефіцієнтів для розподілу обсягу 
спожитої теплової енергії між окремими споживачами (у наріжних квартирах (приміщеннях), 
квартирах (приміщеннях), розмішених та перших і останніх поверхах будівлі тощо). Причиною 
затримки стало повернення проекту акту на доопрацювання до Мінрегіону після істотних зауважень зі 
сторони інших центральних органів виконавчої влади, а також висока складність технічних деталей 
цього регуляторного акту, від якого залежить фінансові стосунки різних стейкхолдерів.  
Станом на кінець грудня рівень оснащення комерційними вузлами обліку теплової енергії та 
водопостачання житлові та нежитлові будівлі суттєво не змінився від попереднього звітного періоду, 
та становить107: 
 

Оснащення будівель житлових та нежитлових будівель вузлами комерційного обліку 
теплової енергії 

78,6% житлових будівель 
77,7% нежитлових будівель  

 Житлові будівлі Нежитлові будівлі 

Найвищі показники Черкаська, Миколаївська, 
Хмельницька, Вінницька області 

Миколаївська область 

Найнижчі показники Луганська, Тернопільська, 
Кіровоградська області 

Житомирська та Київська 
області 

                                                           
106 http://saee.gov.ua/uk/news/2689   
107 http://saee.gov.ua/sites/default/files/20.01.2019%20%281%29.zip  

http://saee.gov.ua/uk/news/2689
http://saee.gov.ua/sites/default/files/20.01.2019%20%281%29.zip
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Оснащення будівель житлових та нежитлових будівель вузлами комерційного обліку гарячої 
води 

15,9% житлових будівель  
53,5% нежитлових будівель 

 Житлові будівлі Нежитлові будівлі 

Найвищі показники Київська, Миколаївська та Івано-
Франківська області (в 
Житомирській, Закарпатській, 
Кіровоградській, Одеській, 
Херсонській та Чернівецькій 
областях послуги з гарячого 
водопостачання не надаються) 

Київська, Хмельницька,  
Дніпропетровська області (в 
Житомирській, Закарпатській, 
Кіровоградській, Одеській, 
Херсонській та Чернівецький 
областях  послуги з гарячого 
водопостачання не надаються) 

Найнижчі показники Інші області м. Київ, Сумська та Луганська 
області 

Оснащення житлових та нежитлових будівель вузлами комерційного обліку питної води 
71,0% житлових будівель  

93,5% нежитлових будівель 

 Житлові будівлі Нежитлові будівлі 

Найвищі показники Миколаївська, Івано-Франківська 
та Закарпатська області 

Дніпропетровська, Донецька 
та Івано-Франківська області 

Найнижчі показники Полтавська, Запорізька, 
Харківська, Чернівецька області 

- 

 
Ринок енергосервісу (Стаття 18) 
Ринок енергосервісу має позитивну тенденцію становлення, при чому усе більш численні проекти ЕСКО 
контрактів дають змогу у ширшому масштабі оцінити резерви подальшого покращення цієї системи. 
Так, 10 грудня 2018 року у Верховній Раді України був зареєстрований пакет законодавчих ініціатив, що 
мають на меті подальшу оптимізацію процесу укладання та виконання енергосервісних договорів. 
Відповідні проекти законів були зареєстровані у Верховній Раді України: законопроект від 10.12.2018 
№ 9386 щодо внесення змін до Закону України щодо проведення масштабної енергомодернізації108 та 
законопроект від 10.12.2018 № 9387 щодо внесення змін до Бюджетного кодексу109. Розробники 
законопроектів очікують, що завдяки відповідним змінам вдасться далі спростити процедуру 
затвердження істотних умов, надавши це право тим органам, які більш залучені до укладання ЕСКО-
договорів та не зацікавлені у затягуванні процесу, спростити процедуру погодження ЕСКО-відносин 
для бюджетних установ з точки зору вертикальної підпорядкованості окремим центральним органам 
влади (наприклад, це може стосуватися енергомодернізації наукових інституцій НАН України). Також 
законодавці пропонують ще більше стимулювати замовника енергомодернізації через можливість 
збільшення частки економії на його користь у разі впровадження ним додаткових заходів з 
енергоефективності під час дії ЕСКО-договору, але при цьому, задля досягнення найбільшого ефекту, 
зобов’язати сторони договору впроваджувати енергомоніторинг та системи енергоменеджменту на 
ЕСКО-об’єкті. Інтереси енергосервісних компаній пропонується захистити шляхом можливості 
переглядати ціну ЕСКО-договору з метою нівелювання валютних та інфляційних ризиків. Інші 
пропозицію включають нове право замовника зазначати у тендерній документації мінімальний рівень 
скорочення енергоспоживання та  норми щодо використання замовником зекономлених завдяки 
ЕСКО коштів для стимулювання подальшого впровадження систем енергетичного менеджменту. 
Прямим наслідком покращення регуляторного середовища, як очікується, стане укладення більшої 
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кількості ЕСКО-договорів, залучення додаткових інвестицій, впровадження більш комплексних 
енергоефективних заходів за ЕСКО-контрактами110. 
 
На початку грудня стало відомо про початок реалізації ЕСКО-проектів на умовах поглибленого 
партнерства, що, з одного боку передбачає фінансову участь у проекті самого замовника, але у той же 
час пропонує таким замовникам істотно більший рівень винагороди – до 80% від рівня економії після 
завершення проекту. Зважаючи на очевидні складнощі із використанням у цій схемі бюджетних коштів, 
відповідне правове середовище було спеціально підготовлене ще у 2017 році. Після того, як перший 
ЕСКО-тендер на умовах поглибленого партнерства був оголошений в Одеській області111, цей приклад 
наслідувала місцева влада Чернігівської та Київської областей112. 
 
Крім того, ДАЕЕ продовжує роботу з налагодження двосторонніх стосунків задля адвокації та 
просування можливостей енергетичного сервісу для будівель органів центральної влади. Так, у рамках 
підписаного Меморандуму про співпрацю між Держенергоефективності із Міністерством освіти і науки 
України, фахівці КПІ ім. І. Сікорського та Держенергоефективності здійснили низку підготовчих заходів 
для подальшого впровадження ЕСКО на базі університету, зокрема були зібрані дані щодо 
енергоспоживання 56 будівель (з яких 20 потенційних об’єктів вже зацікавили компанії, які провели 
енергоаудит обраних будівель). Це дозволить впровадити необхідні енергоефективні заходи у 
гуртожитках; зменшити витрати на комунальні послуги, спрямувавши їх на інші корисні проекти; 
забезпечити тепло і комфорт для проживання та навчання студентів113. Також, результатом цієї спільної 
роботи стали 2 накази Міносвіти щодо проведення тендерів на закупівлю енергосервісу (ЕСКО) для 13-
ти об’єктів Чернівецького національного університету імені Юрія Федькович, 11-ти об’єктів 
Національного авіаційного університету (всього 62 будівлі), 4-х об’єктів Національного політехнічного 
університету ім. І. Сікорського, а також 3-х об’єктів Олександрійського політехнічного коледжу114. 
 
У міжнародному вимірі профільне Агентство продовжує досліджувати світовий досвід щодо ринку 
енергосервісу, у першу чергу з метою пом’якшення ризиків, пов’язаних із високими відсотки кредитних 
ресурсів в Україні різними шляхами, включаючи використання специфічних фінансових механізмів, що, 
наприклад, відображається у рекомендаціях для України, нещодавно підготовлених Організацією 
економічного співробітництва та розвитку115. Одним з прикладів для України, як вважають фахівці 
ДАЕЕ, може стати створений ЄБРР у Латвії Фонд енергоефективності «LABEEF»116, який надає ЕСКО-
компаніям довгострокове фінансування для реалізації проектів у бюджетній та житловій сферах. 
Можливість створення такого Фонду в Україні розглядається профільним Агентством спільно з 
міжнародними партнерами, буде розширено доступ до фінансових ресурсів для комплексних та 
довгострокових ЕСКО-проектів117. 
 
Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20) 
Як і очікувалося, після формування кворуму Наглядової ради Фонду енергоефективності України, 
процес підготовки до функціонування цієї інституції прискорився. Під час першого установчого 
засідання членів Наглядової ради 17 грудня було обрано її голову, керівником став Анджей Райкевіч. 
Крім цього, були прийняті інші рішення щодо діяльності Фонду енергоефективності: був затверджений 
Регламент проведення засідань Наглядової ради, визначений порядок відбору членів Дирекції та 
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керівника підрозділу внутрішнього аудиту. Крім іншого, був схвалений план роботи головного органу 
Фонду на 2018 рік та перший квартал 2019 року.118.  
 
Оскільки наступним кроком до початку роботи Фонду має стати відбір топ-менеджерів, в останніх 
числах грудня Наглядова рада державної установи «Фонд енергоефективності» оголосила конкурсний 
відбір на посади директора, фінансового директора, технічного директора та керівника підрозділу 
внутрішнього аудиту119. Наглядова рада також затвердила склад комісії з конкурсного відбору, до 
роботи якої були залучені представники міжнародної рекрутингової компанії Hudson, Мінрегіону та 
міжнародних партнерів, що беруть участь у запуску Фонду120. 
 
Відповідно до умов співпраці з Урядом України, 17 грудня Європейська Комісії надала другий транш 
фінансової допомоги у розмірі 54 млн євро на підтримку роботи Фонду енергоефективності. Це 
відбулося у рамках 5-го засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, під час якого профільний Віце-
прем’єр-міністр України Геннадій Зубко і Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та 
розширення Йоганнес Ган підписали відповідну фінансову угоду121. Як і перший транш, який Україна 
отримала у червні, ці кошти будуть спрямовані до Мультидонорського фонду, управління яким 
здійснюється Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). 
 
Незважаючи на відсутність повністю сформованих виконавчих та технічних органів Фонду 
енергоефективності, установчий менеджмент цієї організації, призначений Мінрегіоном, намагається 
прискорити фактичну роботу Фонду через запуск перших тестових програм, націлених на 10 ОСББ, що 
будуть співпрацювати з Фондом енергоефективності як пілотні проекти. Така програма для отримала 
назву «Перші ластівки», і передбачає покрокове тестування механіки усього ланцюгу фінансових та 
операційних дій клієнта Фонду. Як планується, за результатами такого тестового проекту 
перевірятимуться ті процедури, які були розроблені в рамках технічної допомоги від Світового Банку, 
а для Фонду і Мінрегіону буде підготовлений стислий підсумковий звіт із аналізом проведених тестів, 
отриманих висновків та рекомендацій для розбудови майбутніх постійних процедур діяльності Фонду 
енергоефективності. Для реалізації цієї ініціативи IFC має намір підписати тристоронню угоду із 
Фондом енергоефективності та Укргазбанком122. 
 
Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 
Одним з основних завдань із імплементації положень Закону України “Про енергетичну ефективність 
будівель” наразі є швидке створення професійної спільноти енергетичних менеджерів та аудиторів, які 
мають якомога скоріше почати надавати послуги з сертифікації будівель, як це передбачається 
законом. Вже сьогодні Держенергоефективності у співпраці з 39 закладами вищої освіти працює над 
формуванням ринку висококваліфікованих енергоаудиторів, і результатом цієї роботи, зокрема, стало 
створено 29 атестаційних комісій, запровадження відповідних навчальних програм у 21 закладі вищої 
освіти тощо. Станом на завершення грудня, за результатами проходження студентами навчальних 
програм були видані 412 атестатів, з яких 246 для енергоаудиторів, які проводитимуть сертифікацію 
енергетичної ефективності будівлі та 166 для фахівців з обстеження інженерних систем. Загалом, 252 
енергоаудитори пройшли атестацію та підтвердили свою кваліфікацію123,124. 
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Серед іншого, 18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив оновлений Перелік будівельних 
робіт, які не потребують документів на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає 
прийняттю в експлуатацію. Віднині для проведення будівельних робіт з комплексної теплоізоляції вже 
введених в експлуатацію житлових будинків (стін, даху, горища, технічного поверху, цоколя чи підвалу) 
не потрібно отримувати такі дозвільні документи. Це стосується індивідуальних житлових будинків, які 
належать до об’єктів із незначними (СС1) наслідками, та багатоквартирного житла висотою до 100 м — 
об’єктів із середніми (СС2) наслідками. 
 
Прийняття Закон України “Про енергетичну ефективність будівель” та початок роботи Фонду 
енергоефективності передбачає збільшення кількості виконання будівельних робіт із 
термомодернізації, а також оновлені державні будівельні норми щодо теплоізоляції фасадів (ДБН 
В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування»), які, 
зокрема, передбачають впровадження європейських вимог до енергомодернізації фасадів. Як 
зазначають чиновники профільного міністерства, проведення таких заходів дозволить українцям 
заощаджувати до 15% тепла щороку, а для всієї країни ця економія може скласти близько 3 млрд грн 
за умови термомодернізації 3% всіх будівель щороку125. 
 
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про 
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами 
Відповідно до інформації, наданої Держенергоефективності на інформаційний запит, станом на кінець 
2018 року, обидва проекти технічних регламентів з енергетичного маркування, прийняття яких бракує 
для повноцінної імплементації Директиви, перебувають на погодженні у профільному Міністерстві. 
Мова йде про проекти наказів Мінрегіону Про затвердження Технічного регламенту енергетичного 
маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача та сонячного 
обладнання та Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог енергетичного маркування 
обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора 
температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і 
сонячної установки. 
 
Також у 2019 році заплановано розробити та затвердити 3 технічні регламенти енергетичного 
маркування: 

− твердопаливних котлів та комплектів, що складаються з твердопаливних котлів, 
додаткових обігрівачів, регуляторів температури і сонячних пристроїв; 

− місцевих обігрівачів; 

− вентиляторів житлових приміщень. 
 
Соціальні питання 
Надзвичайно тривала затримка у розробці нової моделі державної політики щодо монетизації 
субсидій виявилася не тільки проявом непрофесійності та неефективності чиновників відповідальних 
міністерств, але і призвела до подальшого зростання соціальної напруги навколо теми продовження 
ринкових реформ, зокрема в енергетичній сфері. Нездатність урядовців ефективно розробити та 
впровадити систему державної підтримки найменш захищених споживачів енергетичних послуг 
протягом 2018 року вже відчутно посилює риторику популістичних політичних сил напередодні 
важливих виборів у наступному році, що потенційно загрожує уповільненням подальших реформ в 
енергетиці, якщо не їхнім повним згортанням. 
 
Незважаючи на застереження фахівців та представників руху ОСББ щодо прийняття відповідної 
постанови Уряду, яка не відповідає вимогам законодавства, Кабінет Міністрів 27 грудня 2018 року 
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прийняв рішення, яке експерти охарактеризували як “псевдомонетизація”126. Запропонований Урядом 
механізм не передбачає запровадження монетизації субсидій, а навпаки створює умови для 
запровадження непрозорої схеми, яка ОСББ є не лише неприйнятною, а й просто незастосовною - бо 
суперечить економічній логіці роботи ОСББ і чинним законодавчим актам. Незважаючи на публічні 
дискусії та застереження представників ОСББ та експертів галузі, пропозиції були проігноровані 
чиновниками. Основні проблеми такої моделі, ідентифіковані експертним середовищем, полягають у 
монетизації субсидій лише тих заявників, які звертаються щодо призначення нової субсидії після 1 січня 
2019 року, перекладення на отримувачів ризиків невчасного зарахування коштів на рахунки 
Міністерством соціальної політики, а також, що найважливіше, відсутність можливості отримувачів 
вільно розпоряджатися наданими в рамках державної допомоги коштів, які, натомість, вираховуються 
з особистих рахунків державного «Ощадбанку» автоматично на підставі одностороннього запиту 
надавачів послуг у визначеній законодавством послідовності. Отримати невикористаний залишок 
таких коштів одержувач субсидії зможе у кращому випадку після завершення опалювального сезону. 
У разі неприйняття послідовних та ефективних рішень для вирішення зазначеної проблеми, ОСББ 
зіткнеться з проблемними питання та зобов’язані будуть узяти додаткову відповідальність та понести 
додаткові витрати без будь-якої практичної користі як для ОСББ, так і співвласників, - про це детально 
зазначено на інформаційній платформі спільноти ОСББ та викладено алгоритм дій задля недопущення 
ймовірних ризиків для їх діяльності127. 
 
Варто зазначити, що окрім застережень від спільноти ОСББ та експертів, Секретаріат Кабміну 
пропонував не приймати у такій редакції постанову. 
 
Проте, чиновники щиро переконані у ефективності прийнятих рішень. Для прикладу Віце-прем’єр-
міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України Г.Г.Зубко зазначив, що за рахунок енергоефективних заходів в багатоповерхівках в рамках 
Фонду енергоефективності, держава суттєво заощадить обсяг коштів, які направляються на субсидії. 
Затверджена Методика розрахунку обсягів субсидій, зекономлених в результаті енергоефективних 
заходів в рамках програм Фонду також дозволить перетворити субсидії на інвестиції в 
енергоефективність128. 
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Оцінка прогресу України: 31 зі 100 

Протягом звітного періоду, штрафна категорія за відкрите Секретаріатом Енергетичного 

Співтовариства провадження проти України за невиконання своїх зобов'язань у галузі 

енергоефективності, перестала застосовуватися внаслідок призупинення відповідного 

провадження. Таким чином, робоча група не застосовувала жодних від’ємних індикаторів. 

У частині транспозиції Робоча група відзначила відсутність жодного прогресу в частині роботи над 

Директивою 2010/30/ЄС, адже жодний з двох неприйнятих техрегламентів не показав ознак 

прогресу (була залишена оцінка 80). Одночасно, фахівці значно покращили оцінку транспозиції двох 

інших Директив – 2010/31/ЄС та 2012/27/ЄС. Таким чином відзначена велика кількість проектів 

нормативно-правових актів, розроблених Мінрегіоном на виконання законів з "пакету 

енергоефективності". Істотність підвищення обумовлена значною кількістю нормативно-правових 

актів, прийнятих відповідальними державними органами протягом звітного періоду. Так, з 15 

необхідних актів на виконання Директиви 2010/31/ЄС, неприйнятими залишаються 2. При цьому 

оцінка обмежується максимумом у 90 балів, що пов’язано із неповною імплементацією Директиви 

відповідним законом. 

Для оцінки реального підвищення ефективності використання енергії в Україні, експерти Робочої 

групи залишили попередню оцінку у зв’язку із відсутністю оновлених даних. Оцінка обсягу коштів, 

які вкладаються державою для фінансування заходів з енергомодернізації та енергоефективності, 

була зроблена на підставі бюджетної заявки на фінансування «теплих кредитів», поданої у розмірі 

2 млрд, але задоволеної на рівні 400 млн, що є 20% від необхідного. Фінансування новоствореного 

Фонду енергоефективності з бюджету повністю відповідає рівню донорського фінансування, і 

оцінка, таким чином, дорівнює 100%. У той же час, виділені кошти досі не використовуються. 

Такі показники, як 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, а також динаміка будівель з 

майже нульовим споживанням енергії, не отримали жодного позитивного значення у зв'язку із 

відсутністю публічної інформації. 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 78% у загальнонаціональному масштабі. 





Довкілля та відновлювані джерела енергії 

У грудня 2018 року виповнився рік з початку застосування на практиці Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”. Міністерство звітує про реєстрацію 1749 справ у Єдиному державному реєстрі 
з ОВД. 18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив Плані дій із впровадження Ініціативи 
“Партнерство “Відкритий Уряд” на 2018-2020 роки.  План дій передбачає відкриття даних у сфері 
довкілля, реалізацію Ініціативи прозорості видобувних галузей, створення онлайн платформи для 
взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства та ін. Реалізація такого 
плану сприятиме імплементації Директиви 2003/4/ЄС про доступ до екологічної інформації. У грудні 
завершились консультації з громадськістю щодо проекту Концепції реалізації державної політики у 
сфері промислового забруднення. 

Після тривалих та запеклих дискусій законопроект №8449-д «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних 
джерел енергії» таки було прийнято депутатами в першому читанні. За законопроект було віддано 
227 голосів. 

 

Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє 
середовище (кодифікація) (стаття 363 УА) 
18 грудня 2018 року виповнився рік з моменту початку практичної реалізації Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. За даними Мінприроди, за 12 місяців дії Закону в Єдиному державному 
реєстрі ОВД зареєстровано 1749 справ.129 Під час підсумкової прес-конференції Остап Семерак, Міністр 
екології та природних ресурсів України, зазначив: “У цілому закон працює успішно. Вже видано 
близько 250 висновків з оцінки впливу на довкілля. Кількість зареєстрованих справ у Єдиному реєстрі 
понад 1700. Це середній показник Польщі. Його ми брали за індикатор ефективності, коли рік тому 
запускали процедуру ОВД на практиці. Хоча у перші місяці дії закону про оцінку впливу на довкілля ми 
відчували реальних спротив деяких українських підприємств та наміри дискваліфікувати цей закон”.  
 
Найяскравішим прикладом успішної реалізації ОВД на практиці  міністр назвав Придніпровську ТЕС. 
Оцінка впливу на довкілля стосувалася чотирьох енергоблоків цього підприємства.  Згідно висновку 
ОВД, вже до кінця року має бути встановлено новий електрофільтр на трубу, з якої викидає дим 10-й 
енергоблок Придніпровської ТЕС.  При цьому Остап Семерак висловив сподівання, що з часом все 
більше українських підприємств будуть керуватися висновками ОВД, де вимоги екологічної 
модернізації та зменшення негативного впливу на довкілля є пріоритетними. 
 
Тим не менше, наразі Єдиний реєстр з ОВД130 й надалі працює в тестовому режимі і потребує 
подальшого вдосконалення як з огляду на зручність пошуку інформації для звичайного громадянина, 
так і необхідності забезпечити дотримання усіх положень Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”.  
 
Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації 
18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням № 1088-р затвердив Плані дій із 
впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” на 2018-2020 роки.131 План дій, серед іншого, 
передбачає відкриття даних у сфері довкілля, реалізацію Ініціативи прозорості видобувних галузей, 
створення онлайн платформи для взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського 
суспільства та ін. 
 
Що стосується доступу до екологічної інформації, то серед кроків передбачено: 

- формування нормативно-правових засад для забезпечення вільного доступу громадян до 
екологічної інформації з урахуванням європейський норм і вимог, 
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- розроблення та впровадження структурних частин і загальнодержавної автоматизованої 
системи “Відкрите довкілля” в цілому,  

- модернізація/ реформування державної системи моніторингу стану навколишнього 
природного середовища, зокрема радіаційного стану,  

- інвентаризація державних інформаційних реєстрів природних ресурсів з метою переведення їх 
у цифровий формат,  

- цифровізація державних інформаційних реєстрів природних ресурсів,  
- оприлюднення державних інформаційних реєстрів природних ресурсів у формі відкритих 

даних. 
Перший крок у напрямку реалізації перелічених вище заходів вже здійснений. Нагадаємо, що 7 
листопада 2018 року Уряд своїм розпорядженням №825-р підтримав Концепцію створення 
загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля», яка працюватиме у вільному 
доступі та об’єднає в одну електронну базу екологічні дані різних центральних органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування. Зокрема, йдеться про оцифрування екологічної 
інформації, яка до цього часу знаходиться на паперових носіях або розпорошена по різних установах 
та відомствах.  
 
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) 
Протягом місяця (16 листопада – 16 грудня 2018 року) представники громадськості та бізнесу мали 
можливість надсилати до Мінприроди свої зауваження та пропозиції до Концепції реалізації державної 
політики в сфері промислового забруднення. А 20 грудня 2018 року в Оргуському інформаційному 
центру відбулось громадське обговорення концепції.132 До обговорення долучилися представники 
громадських організацій, промисловості, працівники Мінприроди, Громадської ради та Команди 
підтримки реформ при Мінприроди. Всього до Мінприроди надійшло більше 30 пропозицій та 
зауважень до проекту Концепції.133 
 
Нагадаємо, що 16 листопада 2018 року Мінприроди оприлюднило для громадського обговорення 
проект Розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
промислового забруднення”. Основі завдання концепції: (1) підвищення ефективності державного 
регулювання у сфері промислового забруднення; (2) зміцнення інституційної спроможності та 
забезпечення ефективної взаємодії органів, відповідальних за видачу природоохоронних документів 
дозвільного характеру; (3) удосконалення системи нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами 
господарювання вимог природоохоронного законодавства.  
 
Концепція передбачає три етапи реалізації заходів: (1) 2019-2021 рр. (план заходів з реалізації 
концепції, законопроект щодо інтегрованого запобігання, зменшення та контролю промислового 
забруднення, розробка та ведення реєстру установок, створення електронної інформаційної системи, 
розробка та затвердження необхідних підзаконних нормативно-правових документів, оптимізація 
інституційних спроможностей Мінприроди); (2) 2022-2024 рр. (розробка та затвердження Мінприроди 
висновків найкращих доступних технологій та методів управління для окремих видів діяльності, аналіз 
та удосконалення нормативно-правової бази у сфері промислового забруднення, підвищення 
кваліфікації персоналу); (3) 2025-2028 рр. (розробка та затвердження висновків найкращих доступних 
технології та методів управління для видів діяльності Додатку 1, удосконалення нормативно-правової 
бази у сфері промислового аналізу,  впровадження програм підвищення кваліфікації персоналу. 
 
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (стаття 363 УА) 
22 грудня 2018 року Мінприроди України подало до Верховного суду касаційну скаргу на рішення 
Окружного адміністративного суду м. Києва, про визнання протиправним і не чинним Наказ № 639 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 грудня 2008 року та 
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постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, яка відхилила апеляційну скаргу Мінприроди 
і залишила рішення першої інстанції без змін. 
 
Відміненим наказом було затверджено Методику розрахунків розмірів відшкодування збитків, 
заподіяних державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. Ця методика встановлювала єдині на території України правила визначення розмірів 
відшкодування і стягнення збитків в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 
 
Коментуючи ситуацію із відміною наказу, Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів 
України, зазначив, що «З відміною методики процедура нарахування збитків стала неможливою. 
Фактично сьогодні працює «амністія» для підприємств-забруднювачів, що створює передумову для 
екологічної катастрофи в країні. І ми з такою ситуацією миритися не будемо. Подана касаційна скарга і 
я вірю, що Верховний суд своїм рішенням відстоїть права українців на життя в чистому довкіллі та 
відновить правила, які не дозволять підприємцям зловживати перевищенням рівнем викидів а 
атмосферне повітря».134 
 
Окрім цього, 19 грудня у ВРУ було зареєстровано проект Закону України про внесення зміни до статті 
34 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”.135 Як зазначається у пояснювальній записці до 
законопроекту, він призначений для усунення протирічу законодавстві, які дають можливість суб’єктам 
господарювання уникати відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону 
атмосферного повітря. Законопроект пропонує замінити в статті 34 Закону України «Про охорону 
атмосферного повітря»  слова «законом» замінити словами «законодавством». Відповідно до таких 
змін, під “законодавство” потраплятимуть і накази Міністра екології та природних ресурсів. 

Директива 2009/29/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних 
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 
2003/30/ЄС (Стаття 338 Угоди про асоціацію) 
Головним досягненням не тільки місяця, а й цього року стало прийняття в першому читанні 
законопроекту №8449-д136, який передбачає впровадження аукціонної системи в галузі відновлюваної 
енергетики.  
 
Відповідно до документу, аукціони планують проводитися двічі на рік.   
 
Серед переваг слід зазначити наступні: поступове зниження «зеленого» тарифу для СЕС і ВЕС; 
ефективний метод проведення аукціону (подача закритих пропозицій з визначеною потужністю і 
ціновою пропозицією); всі аукціони мають проводитися на електронних майданчиках; обмеження 
строку дії виданих, але не реалізованих технічних умов на приєданння тощо. 
 
Водночас, є питання щодо того, що він не вирішує всіх питань із діючою системою «зелених» тарифів. 
Наприклад, є побоювання, що зниження без продовження дії «зеленого» тарифу може призупинити 
розвиток нових проектів (особливо це стосується малої та середньої генерації).  
 
DiXi Group вітає прийняття законопроекту в першому читанні, але вважає за необхідне доопрацювати 
певні положення, щоб зменшити ризики реалізації нових проектів в галузі. Зокрема, експерти 
пропонують перед другим читанням надати проект закону на експертизу Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства. Таким чином, буде зрозуміло, чи по всіх пунктах закон відповідає Директиві 
2009/29/ЄС та іншим вимогам європейського законодавства. 
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Оцінка прогресу України: 43 зі 100 

Наразі на розгляді в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства знаходиться одна справа, що 

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

Для імплементації горизонтальних директив працює два системних закони – Закон України “Про 

оцінку впливу на довкілля” та Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку”. Уряд вніс зміни до 

постанови щодо утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в Україні 

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище. Для роботи закону про СЕО необхідно 

прийняти низку підзаконних актів. Наразі оприлюднені Методичні рекомендації зі здійснення СЕО 

документів державного планування та розроблено проект Порядку здійснення моніторингу 

наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення. 

Оприлюднений у березні 2018 року проект Закону “Про території Смарагдової мережі” все ще 

залишається в статусі проекту. Проте, навіть у випадку його прийняття,  законопроект не 

забезпечить повного виконання пташиної та оселищної директив.  

План заходів на виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних 

установок на 2018 рік, затверджений розпорядженням КМУ на початку року, практично не був 

виконаний. Мінприроди розробило та оприлюднило проект Концепції реалізації державної 

політики у сфері промислового забруднення, що є першим кроком для впровадження інтегрованого 

дозволу. У сфері атмосферного повітря не зроблено жодних суттєвих кроків для імплементації 

відповідних директив. 

Верховна Рада в першому читані схвалила законопроект №8449-д, яким впроваджується система 

аукціонів. Введення такої системи повинно знизити вартість "зеленої" енергії для споживачів і 

створить умови для ефективної конкуренції. Водночас, на думку експертів, деякі положення 

потребують доопрацювання перед другим читанням. Паралельно з цим, як український, так і 

вітчизняний бізнес продовжують вкладати значні кошти в реалізацію проектів ВДЕ. 

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розпочав свою роботу з 18 грудня 2017 року. Він і надалі 

працює в тестовому режимі, тому потребує вдосконалення, особливо з огляду систематизації 

інформації. Розпочато декілька процедур СЕО відповідно до нового законодавства.  

Не створено жодного спеціальних природоохоронних територій (СПТ) для захисту птахів у зв’язку із 

відсутністю необхідного законодавства. 

Уряд схвалив Концепцію створення Загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите 

довкілля”, реалізація якої покращить доступ до екологічної інформації. Нова версія порталу 

data.gov.ua містила лише 7 наборів даних, 436 наборів зі старої версії сайту переноситись не будуть. 

Працюють портали даних щодо водних ресурсів, сміттєзвалищ, Єдиний реєстр ОВД.  

Загальна встановлена потужність об’єктів ВДЕ, введених цьогоріч, збільшилася в 2,8 разів у 

порівнянні з 2017 роком. Показники, закладені у Національному плані дій з відновлюваної 

енергетики на період до 2020 року, майже виконуються, проте за рахунок внеску діючих ГЕС та ГАЕС. 

Без врахування цих потужностей, на сьогодні Україна би виконала показники, закладені у Нацплані, 

лише на 22%. 





Нафта 

Упродовж грудня Уряд ухвалив низку рішень, які спрямовані на подальшу імплементацію в Україні 
Директиви 94/22/ЄС. Заплановано проведення відкритих конкурсів з укладення Угод про розподіл 
продукції щонайменше на 11 вуглеводневих ділянках. Скасовано можливість отримання 
спеціальних дозволів на видобуток нафти й газового конденсату поза аукціоном. У системі 
ProZorro.Продажі розміщені перші 10 лотів – ділянок нафтогазоносних надр із сумарними 
ресурсами рідких вуглеводнів 16 млн т. Попри ці позитивні новини, в 2018 році Уряду не вдалося 
виконати в повному обсязі плани імплементації Директив 99/32/ЄС, 98/70/ЄС і 94/63/ЄС. 
 
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки 
мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів (ст. 338 Угоди про асоціацію) 
За станом на 05 січня 2019 року у відкритих джерелах відсутня інформація про стан опрацювання 
заінтересованими органами влади розробленого Держрезервом і погодженого Енергетичним 
Співтовариством законопроекту «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів» (завдання 129 
плану137), який було надіслано Мінекономрозвитку 12 листопада 2018 року138. Відомо лише, що його 
розроблення перебуває «на заключному етапі»139.  
 
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 
У рамках гармонізації з європейськими національних вимог до рідкого палива з біологічними 
компонентами Програмою робіт з національної стандартизації на 2018 рік140 було передбачено 
ухвалити 19 стандартів. Однак до 20 грудня 2018 року видано лише шість. Для двох стандартів 
розроблено перші редакції, для одного – наступну, ще для одного – остаточну, дев'ять проектів 
нормативних документів повернуті на доопрацювання141. 
 
Директива 99/32/ЄC142 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 
За станом на 05 січня 2019 року залишалися невідомими результати узгодження заінтересованими 
органами влади проекту постанови143, якою мають бути внесені зміни до Технічного регламенту щодо 
вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив144 (завдання 1702.4 
плану145). Водночас, затвердження Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для 
автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, яке мало 
відбутися до 01 листопада 2018 року146, відкладено на четвертий квартал 2019 року (пункт 12 плану147). 
Незадовільними виявилися й темпи ухвалення 52 національних стандартів (з урахуванням змін148 до 
програми149), необхідних для гармонізації вимог до якості й безпечності палива в Україні та ЄС. Із них 
до 20 грудня 2018 року видано лише п'ять. Для 35 стандартів розроблено перші редакції, для чотирьох 
– наступні, для одного – остаточну, сім проектів повернуті на доопрацювання150.  
Хоча завдання 119 плану151 передбачає реалізацію низки заходів, досі відомо лише про намір Уряду 
покласти функції нагляду (контролю) на ринку нафтопродуктів на Державну природоохоронну службу, 

                                                           
137 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/497-2018-%D1%80  
138 https://rezerv.gov.ua/novini-mznn/zakonoproekt-pro-stvorennya-ta-zberigannya-minimalnih-zapasi  
139 http://46.201.244.20/news/golova-derzhrezervu-pro-pidsumki-2018-roku  
140 http://uas.org.ua/ua/messages/dodatok-2-do-programi-robit-z-natsionalnoyi-standartizatsiyi-na-2018-rik/  
141 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Zvit_vikon-gruden-20-12-2018_Program-2018.xlsx  
142 Директиву 99/32/ЄС (інше позначення – 1999/32/ЄС) кодифіковано 11 травня 2016 року (Директива 2016/802/ЄС). 
143 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/6795-10.05.18.pdf  
144 http://zakon.rada.gov.ua/go/927-2013-п  
145 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF  
146 http://www.nefterynok.info/uk/novini/uasg-prosit-mnenergo-prodovjiti-stariy-gost-na-skrapleniy-gaz-do-2020-roku-  
147 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245328636  
148 http://uas.org.ua/ua/messages/zvid-tem-yaki-vilucheno-z-programi-robit-z-natsionalnoyi-standartizatsiyi/  
149 http://uas.org.ua/ua/messages/dodatok-2-do-programi-robit-z-natsionalnoyi-standartizatsiyi-na-2018-rik/  
150 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Zvit_vikon-gruden-20-12-2018_Program-2018.xlsx  
151 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/497-2018-%D1%80  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/497-2018-%D1%80
https://rezerv.gov.ua/novini-mznn/zakonoproekt-pro-stvorennya-ta-zberigannya-minimalnih-zapasi
http://46.201.244.20/news/golova-derzhrezervu-pro-pidsumki-2018-roku
http://uas.org.ua/ua/messages/dodatok-2-do-programi-robit-z-natsionalnoyi-standartizatsiyi-na-2018-rik/
http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Zvit_vikon-gruden-20-12-2018_Program-2018.xlsx
http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/6795-10.05.18.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/go/927-2013-п
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF
http://www.nefterynok.info/uk/novini/uasg-prosit-mnenergo-prodovjiti-stariy-gost-na-skrapleniy-gaz-do-2020-roku-
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245328636
http://uas.org.ua/ua/messages/zvid-tem-yaki-vilucheno-z-programi-robit-z-natsionalnoyi-standartizatsiyi/
http://uas.org.ua/ua/messages/dodatok-2-do-programi-robit-z-natsionalnoyi-standartizatsiyi-na-2018-rik/
http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Zvit_vikon-gruden-20-12-2018_Program-2018.xlsx
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/497-2018-%D1%80


Нафта 

яку буде створено до кінця 2019 року (завдання 1.2 плану152). Проте, визначаючи її завдання й 
повноваження (завдання 37 плану153), Мінприроди ще має віднести до них, зокрема, моніторинг і 
контроль якості та безпечності моторного палива, проведення перевірок суб’єктів господарювання й 
накладення санкцій на них у разі недотримання встановлених вимог. 
 
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) 
За станом на 05 січня 2019 року у відкритих джерелах відсутня інформація про хід розроблення в 
Міненерговугілля: 
–  єдиних правових, організаційних, фінансово-економічних засад «здійснення контролю якості 

нафтопродуктів відповідно до норм та правил ЄС» (завдання 1702 плану154); 
– систем моніторингу якості й безпечності нафтопродуктів; міжлабораторних порівнянь результатів 

випробувань для підтвердження їхньої якості; збирання внутрішньодержавних даних про якість 
моторного палива (завдання 1703.1, 2 і 3 плану155). 

Відомо лише про підготовку перших редакцій національних стандартів: 
– «Паливо автомобільне. Система моніторингу якості палива. Оцінювання якості бензину і дизельного 

палива» (на заміну ДСТУ EN 14274:2014); 
–  «Палива автомобільні. Система моніторингу якості палива. Відбирання проб з пістолетів 

автозаправних стацій роздрібної торгівлі і комерційних (оптових) станцій»; 
–  «Нафтопродукти рідкі. Метод ручного відбирання проби»; 
–  «Нафтопродукти рідкі. Метод автоматичного відбирання проби» (усі – ТК 38)156. 
Суттєво ускладнило хід імплементації Директиви 98/70/ЄC ухвалення закону157, що дозволив увезення 
в Україну вживаних транспортних заходів. Використання в них пального, що відповідає екологічним 
нормам Євро-5, не має сенсу, оскільки не зменшує шкідливий вплив відпрацьованих газів на здоров’я 
людини й навколишнє середовище. 
 
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) 
За станом на 05 січня 2019 року у відкритих джерелах відсутня інформація про стан виконання завдання 
1695 плану158, яким Мінприроди до 31 жовтня 2018 року було доручено: 
– розробити проект технічного регламенту, що встановлює вимоги до зберігання, транспортування та 

перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних станцій; 
– провести інвентаризацію «терміналів для зберігання та завантаження бензину»; 
– розробити рекомендації до здійснення контролю роботи автозаправних станцій та «резервуарів для 

зберігання нафтопродуктів невеликого розміру». 
Відомо лише про: 
–  досягнення консенсусу щодо проекту національного стандарту «Метрологія. Методика повірки. 

Автоцистерни калібровані для нафтопродуктів»; 
– розробку перших редакцій методик повірки паливороздавальних колонок для рідкого палива та 

скрапленого газу (усі – ТК 63)159. 
 

                                                           
152 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverd  
153 https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5bc/de8/62a/5bcde862a988c706756328.doc  
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://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  
156 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Zvit_vikon-gruden-20-12-2018_Program-2018.xlsx  
157 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2611-19  
158 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  
159 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Zvit_vikon-gruden-20-12-2018_Program-2018.xlsx  
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Директива 94/22/ЄС про умови надання й використання дозволів на розвідування, розроблення та 
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)  
4 грудня 2018 року до Державної регуляторної служби надійшов на погодження підготовлений 
Мінприроди проект постанови Уряду «Питання визначення ціни спеціального дозволу на користування 
надрами»160, яким передбачено оновлення Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні 
спеціального дозволу на користування надрами161 (план роботи Мінприроди162; розділ 1, завдання 1, 
пріоритети Уряду; завдання 189 плану163; строк виконання – листопад 2018 року). Пропонується 
замінити процедуру визначення вартості дозволу через дисконтування грошових потоків 
установленням початкової ціни за наданою Державною фіскальною службою митною вартістю нафти 
та/чи газового конденсату та обсягами їхніх запасів (ресурсів), які визначено за результатами геолого-
економічних оцінок164. 
 
18 грудня 2018 року Уряд змінив запроваджену раніше норму Порядку надання спеціальних дозволів 
на користування надрами165, скасувавши із 01 січня 2019 року можливість отримання спеціального 
дозволу на видобування нафти й газу, якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію запасів 
вуглеводнів166. Ухваленим документом дозволено також зупиняти дію спеціального дозволу в разі 
відсутності чи невиконання умов висновку з оцінки впливу на довкілля та/чи державної екологічної 
експертизи діяльності з видобування й геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі 
дослідно-промислової розробки родовищ, із подальшим видобуванням нафти й газу. 
Варто зазначити, що, попри ухвалення 17 жовтня 2018 року постанови Уряду «Про реалізацію 
експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів 
на користування надрами шляхом електронних торгів»167, досі не завершено роботу над низкою 
документів так званої «Дорожньої карти з проведення міжнародних нафтогазових аукціонів»168, про 
схвалення яких повідомлялося ще 26 липня169.  
 
Зокрема, невідомим є стан розроблення оприлюдненого Держгеонадрами 09 липня 2018 року проекту 
постанови 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 службою174 через 
недотримання розробниками ключових принципів регуляторної політики і повторно поданого 17 
липня 2018 року175. 
 
Неврегульованими залишаються питання: 
– скасування гірничого відводу для нафтогазовидобувної галузі: хоча 14 листопада 2018 року 

Державна регуляторна служба погодила176 поданий Держпраці177 проект постанови «Про внесення 

                                                           
160 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/15900-04.12.2018.pdf 
161 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF 
162 https://menr.gov.ua/news/32415.html  
163 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2018-%D1%80  
164 https://menr.gov.ua/news/32934.html  
165 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF  
166 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-75-  
167 https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5bc/e01/b98/5bce01b982138521614714.doc  
168 http://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/roadmap_auct-1.pdf  
169 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-kistion-uryad-vidkrivaye-shlyah-dlya-prihodu-v-ukrayinu-novitnih-svitovih-
tehnologij-gazovidobutku  
170 http://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/zmpostkmu1117_2017_ok_0.doc  
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://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/10137_19-18.pdf  
176 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/11023-14.11.18.pdf  
177 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/10077-25.10.18.pdf  
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змін до Положення про порядок надання гірничих відводів178» (термін виконання – перший квартал 
2017 року179), документ на розгляд Уряду подано не було; 

– погодження надання надр у користування: законопроект про внесення відповідних змін до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» розроблено ще у вересні 2017 року180, але досі не 
узгоджено й не подано на розгляд парламенту (пункт 36 плану181). 

 
Не змінилася ситуація й навколо нової редакції Кодексу України про надра. Згідно з планом182 
Мінприроди, Держгеонадрам, Міненерговугілля та Мінекономрозвитку доручено «продовжити 
роботу в напрямі розроблення нової редакції Кодексу» (завдання 99; термін виконання – четвертий 
квартал 2018 року), тоді як планом183 передбачено затвердження до кінця 2018 року «технічного 
завдання для проекту ЄС щодо розробки нового Кодексу України про надра» (завдання 9, пріоритети 
Міністерства). Таким чином, завдання 1 плану184 і 64 плану185 скасовані без будь-якого обґрунтування.  
Натомість, пунктом 5 плану заходів186, всупереч планам187,188, Мінприроди доручено розробити й 
подати на затвердження «проект Кодексу України про надра (нова редакція)» вже до кінця 2018 року. 
Однак, оскільки навіть сам план189 доопрацьовувався майже місяць після його офіційного ухвалення 24 
жовтня 2018 року, виконання поставлених ним завдань у встановлені терміни є малоймовірним. 
 
Між тим, окрім підготовки згаданих документів, цим же планом у 2018 році було передбачено: 
– розроблення й подання на затвердження проекту постанови Уряду про внесення змін до 

Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин190, 
з метою переходу на міжнародно прийняті системи оцінки запасів вуглеводнів (PRMS, JORC тощо) 
(відповідальне – Мінприроди); 

– прийняття наказу «щодо створення програмного середовища для електронного подання звітності 
суб’єктами розкриття інформації у видобувних галузях, а також публікації отриманих даних у 
форматі відкритих даних» (відповідальне – Міненерговугілля). 

 
Стаття 276 Угоди про асоціацію в частині запобігання збоям у транзиті й транспортуванні нафти й 
нафтопродуктів 
Хоча Державна регуляторна служба ще 02 листопада 2018 року погодила191 поданий на виконання 
пункту «а» статті 276 і постанови Уряду192 проект Положення про Комісію з виведення з експлуатації 
магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки193, наказ Міненерговугілля про 
його затвердження не підписано. Відповідним документом мають бути визначені основні завдання 
Комісії, її права, повноваження голови Комісії, права та обов’язки її членів, послідовність дій Комісії з 
розгляду підготовлених суб’єктом господарювання документів, оформлення протоколу й підготовки 
пропозицій про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або відмову в цьому.  
 
Стаття 279 Угоди про асоціацію в частині забезпечення рівності доступу та здійснення діяльності з 
розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів 
У рамках експериментального проекту із проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на 
користування нафтогазоносними надрами шляхом електронних торгів 06 грудня 2018 року в системі 
                                                           
178 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/59-95-%D0%BF  
179 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146  
180 http://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/proekt_zakonu_0.doc  
181 https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5bc/de8/62a/5bcde862a988c706756328.doc  
182 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/497-2018-%D1%80  
183 https://menr.gov.ua/news/32415.html  
184 http://geo.gov.ua/sites/default/files/imce/nakaz_no_557.pdf  
185 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/  
186 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2018-%D1%80  
187 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/497-2018-%D1%80  
188 https://menr.gov.ua/news/32415.html  
189 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2018-%D1%80  
190 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/865-94-%D0%BF  
191 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/10693-vid-02.11.18.pdf  
192 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2018-%D0%BF  
193 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245306373&cat_id=35082  
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Нафта 

ProZorro.Продажі розміщено 10 перших лотів – ділянок надр із сумарними ресурсами рідких 
вуглеводнів 16 млн т. І хоча т.в.о. голови Держгеонадр О. Кирилюк уже оголосив про «перший 
нафтогазовий аукціон»194, розкриття заявок інвесторів відбудеться лише 06 березня 2019 року195. 
 
З огляду на це, невиконаними можна вважати пункти 2 і 3 плану196, якими Держгеонадрам доручалося 
до кінця 2018 року провести: 
– аукціон на отримання спеціальних дозволів на користування надрами або конкурс на укладення 

угод про розподіл продукції, на якому буде запропоновано щонайменше п’ять ділянок на 
континентальному шельфі та виключній (морській) економічній зоні для розвідки та видобутку 
вуглеводнів; 

– відкриті аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування ділянками надр шляхом 
зменшення кількості випадків їх надання поза аукціонами, на яких буде запропоновано 
щонайменше 50 нових ділянок на розвідку й видобуток вуглеводнів. 

18 грудня 2018 року очільник Міненерговугілля І. Насалик повідомив про схвалення постанови Уряду 
про проведення відкритих конкурсів на укладення Угод про розподіл продукції щонайменше на 11 
вуглеводневих ділянках197. Однак відповідний документ поки що відсутній у переліку рішень Кабінету 
Міністрів198. 
 

  

                                                           
194 http://www.geo.gov.ua/v-ukra%D1%97ni-startuyut-pershi-elektronni-naftogazovi-aukcioni-2/  
195 http://www.geo.gov.ua/2018-j-rik-nezaperechno%D1%97-peremogi-reform-u-nadrokoristuvanni/  
196 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2018-%D1%80  
197 https://interfax.com.ua/news/economic/554139.html  
198 https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch   
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Нафта 

Оцінка прогресу України: 22 зі 100 

Упродовж другої половини 2018 року в Україні ухвалено низку важливих рішень, спрямованих на 

виконання міжнародних зобов’язань у нафтовій сфері. Підписано закон, що спростив виконання 

робіт з освоєння нафтогазових родовищ. Затверджено новий порядок розпорядження геологічною 

інформацією. Започатковано проведення електронних аукціонів із продажу дозволів на 

користування нафтогазоносними надрами. У системі ProZorro.Sale розміщено перші 17 лотів – 

ділянок таких надр із сумарними ресурсами рідких вуглеводнів понад 20 млн т. Заплановано 

проведення відкритих конкурсів з укладення Угод про розподіл продукції на 12 ділянках.  Посилено 

контроль над обігом авіаційного палива. Запроваджено ліцензування діяльності з виробництва й 

зберігання нафтопродуктів, гуртової й роздрібної торгівлі ними. Зменшено ставки акцизного збору 

для електричних легковиків, а операції з їхнього ввезення звільнено від обкладання податком на 

додану вартість. Розроблено законопроект про формування нафтових резервів. 
 

Попри ці позитивні новини, продовжують ігноруватися вимоги директив, що стосуються якості й 

безпечності нафтопродуктів. Третій рік поспіль переносяться терміни розроблення нового Кодексу 

України про надра. Зміни в оподаткуванні уживаних автомобілів перекреслили всі здобутки України 

із запобігання негативного впливу транспорту на довкілля. Не дивно, що імплементаційний звіт 

Секретаріату Енергетичного співтовариства визнав нафтову сферу як найбільш проблемну у 

вітчизняному паливно-енергетичному комплексі. 
 

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 01 січня 2019 

року ухвалені лише 38. 
 

Типовим стало необґрунтуване 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 в другій половині 2018 року були ухвалені п’ять нормативно-правових актів, що суттєво 

покращили умови надання й використання спеціальних дозволів на користування надрами, 

виконати заплановане в повному обсязі не вдалося. Зокрема, на відкритих аукціонах не були 

запропоновані 55 нових ділянок нафтогазоносних надр, у тому числі п’ять – на континентальному 

шельфі. 
 

Адаптованої до європейських вимог системи моніторингу якості й безпечності нафтопродуктів в 

Україні не створено. Із 52 національних стандартів, необхідних для імплементації вимог Директив 

94/63/ЄС, 98/70/ЄC і 99/32/ЄC, уведено в дію тільки 11. 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». 





Бізнес-клімат 

Оцінюючи результати роботи влади впродовж звітного періоду, слід виділити дві головних події, що 
мають або матимуть позитивний вплив на бізнес клімат. У сфері публічних закупівель почала діяти 
процедура «рамкової угоди». Широкою депутатською групою зареєстровано законопроект щодо 
вдосконалення процедури укладення ЕСКО-договорів. В обох випадках зміни сприяють збільшенню 
можливостей бізнесу і, водночас, спрощують комунікація та/або взаємодію з органами влади.  

Національний банк України оприлюднив проекти постанов в рамках виконання закону про валюту 
та валютні операції. Узагальнюючи, автори вважають зміни позитивними, оскільки в ряді питань 
спрощують здійснення згаданих операцій.  

Між тим, АМКУ оприлюднив доопрацьований проект змін до ЗУ «Про держдопомогу суб’єктам 
господарювання» та проект змін до положення про концентрацію. Також, Національний банк 
оприлюднив проекти постанов. 

 

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) 

Почала діяти нова закупівельна процедура – рамкова угода. Для однотипних закупівель певних товарів 
або послуг, замовник один раз відбирає постачальників та укладає з ними договори на 4 роки. Із 
появою потреби закупити певний обсяг товару замовник знову оголошує тендер на який автоматично 
запрошуються всі, з ким підписана рамкова угода, при цьому не відбується чергового збору 
кваліфікаційних документів, а одразу відбуваються торги. Для компаній це означає спрощення 
процедури та можливість налагодити довгострокову співпрацю з державою199. 

Статті 255, 256 про антиконкурентні дії та злиття 

Антимонопольний комітет ініціював доповнення положення про концентрацію новим терміном 
«єдиний майновий комплекс суб’єкта господарювання». Інших змін, крім окремих редакційних 
правок, немає200.  

Статті 262-264, 267 про надання державної допомоги  

АМКУ оприлюднив фіналізований після громадських обговорень проект змін до закону про державну 
допомогу суб’єктам господарювання. Пропонується уточнити та доповнити закон в частині 
термінології, термінів опрацювання деяких аспектів. Також пропонується розширити повноваження 
Комітету, а саме надати право звертатись до заінтересованих сторін для отримання додаткових 
відомостей, затверджувати у формі розпоряджень деталі та/або порядки виконання закону та інше201. 

Стаття 378-379 щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу 

Ґрунтуючись на поточних результатах укладення ЕСКО договорів, Держенергоефективності спільно з 
депутатами профільних комітетів ВРУ зареєстрували законопроект щодо подальшого сприяння 
залучення інвестицій в сферу. Пропонується спростити процедуру затвердження істотних умов 
договору енергосервісу та встановити її граничний термін – до 60 робочих. Це вирішує проблему, коли 
відповідальні органи  відмовляли у затвердженні істотних умов через недотримання часових рамок. 
Також, пропонується внести правки до підходу визначення «базового рівня» та інші комплексні 
доповнення.202 

Національний банк оприлюднив повний пакет з семи проектів постанов, які з 7 лютого 2019 року 
стануть основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої Законом України "Про 
валюту і валютні операції". Покращуються умови проведення валютних операцій. Наприклад, граничні 
строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів збільшуються вдвічі – до 365 днів. 

                                                           
199 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/u-prozorro-teper-mozhna-ukladati-zakupivelni-ugodi-terminom-do-4-rokiv  
200 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/145817  
201 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/146530  
202 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65109  
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Бізнес-клімат 

Нових обмежуючих заходів не запроваджується, проте зберігається вимога щодо обов’язкового 
продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб у розмірі 50%. Як повідомляють в 
регуляторі, кінцевою метою є запровадження повної лібералізації валютного ринку – зняття усіх 
обмежень на валютному ринку і перехід до режиму вільного руху капіталу, та це відбуватиметься 
поступово із покращенням макроекономічних умов в Україні. 

  



Бізнес-клімат 

Оцінка прогресу України: 45 зі 100 

Впородовж періоду оцінки зафіксовано прогрес виконання деяких директив, решта залишились без 

змін. Водночас погіршилась динаміка інвестицій у сферу, що і зумовило погіршення оцінки в 

порівнянні з попередньою. 

Система публічних закупівель – як в законодавчій, так і в технічній площині – сформована. Фокус 

роботи відповідальних за реформу структур зосереджено на вдосконаленні окремих аспектів. 

Успішно покращується система як така, проте із вдосконаленням законодавства спостерігаються 

труднощі. ВРУ провалила голосування за законопроект, що передбачав запровадження спрощених 

процедур для допорогових закупівель та ряд інших новацій для полегшення роботи бізнесу.  

Вирішено проблему обміну даних про ціни постачання газу та електроенергії споживачам між 

НКРЕКП та Держстатом, що необхідні останньому для виконання норм Директиви 2008/92/ЄС. 

Держстат ухвалив наказ, згідно з яким самостійно почав збирати статистичну інформацію. 

З моменту останньої оцінки, суттєвих змін до ЗУ "Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання", крім змін щодо узгодження з іншим законодавством, не вносилось. Відповідно 

залишається актуальною позиція Секретаріату Енергоспівтовариства, що даний закон не повністю 

відповідає законодавству ЄС, тож його слід доопрацювати. Варто зазначити, основну підзаконну 

базу вже розроблено та АМКУ виконує покладені на нього обов’язки. 

Завершення реформи НКРЕКП означає завершення формування складу комісії членами, що обрані 

на основі конкурсного відбору. Проте другий конкурс на 2 вакансії залишається заблокованим 

судовим рішенням в рамках позовів двох претендентів, не допущених до участі в конкурсі.  

Порівнюючи з попереднім періодом, обсяги інвестицій у сферу зменшились. У добувній 
промисловості зафіксовано сповільнення темпів зростання капітальних інвестицій (+16%, до 25990,2 
млн грн) та відтік зовнішіх інвестицій (-4% до 1726,7 млн дол). У виробництві коксу та продуктів 
нафтоперероблення: капінвестиції зменшились (-19%, до 502,9 млн грн), втім зовнішні – зросли 
(+7%, до 259,7 млн дол). У сфері постачання енергоресурсів однаково негативна динаміка як 
капінвестицій (-10%, до 15849,5 млн грн), так і зовнішніх інвестицій (-6%, до 740,1 млн дол). 





Методологія 

ДОДАТОК 1  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

виробництва вуглеводнів, а також ліцензування) 
 

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

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

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

Статті 338, 341 Угоди про асоціацію 
 

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

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

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

Директиви 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС  
Стаття 363, Директива 2008/50/ЄС  
Стаття 363, Директива 1999/32/ЄС  
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Стаття 363, Директива 2009/147/ЄС  
Стаття 363, Директива 2010/75/ЄС  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Група «Газ» 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» 

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 



Глосарій 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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



Глосарій 

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

 

Група «Нафта» 

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

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

 

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

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

 

Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі 
сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та 
доповненнями, внесеними Регламентом 1882/2003203 

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;  

                                                           
203 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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ДОДАТОК 3  

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

 

ГАЗ  

 

 
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 

-10204 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 
/ регламенту205 
 
Директива 2009/73/ЄС 
 
Регламент (ЄС) № 715/2009 
 
Директива 2004/67/ЄС 

90 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 

                                                           
204 Відкрито 1 справу (https://energy-community.org/legal/cases/2017/case0217UE.html), ще 2 зареєстровано 
205 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


Бенчмарки 

3 

Ступінь незалежності операторів 
ГТС/сховищ 

Реалізація Плану 
реструктуризації НАК "Нафтогаз 
України" з метою відокремлення 
діяльності з транспортування та 
зберігання (закачування, відбору) 
природного газу 

35 
Виконання 
призупинено. 
Обговорюються 
рішення про моделі 
"анбандлінгу", проте 
рішення КМУ не 
оприлюднено. 
Створено відповідні 
філії в структурі УТГ. 

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

1 

4 

Ступінь незалежності операторів ГРМ Кількість задокументованих 
порушень з боку операторів, що є 
дискримінаційними206 

70207 
 
Планові перевірки: 
2 з 11 операторів 
 
(позапланові 
перевірки 6 
операторів не 
враховуються) 

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 

                                                           
206 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. 
207 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) 

http://www.nerc.gov.ua/?id=30255
http://www.nerc.gov.ua/?id=32189


Бенчмарки 

5a 

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

49 
(дані «Нафтогазу»: 
всього спожито за 12 
міс. 2018 р. – 32,3 
млрд.м3 (з 
небалансом), 
нерег. – 14,5 млрд м3 
+ 1,3 млрд м3 
небаланс208 

Оцінка від 0 до 100 балів 
Бал = частка відкритого ринку 

1 

5b 

Показники ринкової концентрації 
на роздрібному ринку (кількість 
гравців, їх частки)209 

N/A Оцінка значення індикатора 
CR3210 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 
рік211) 

0 
 
Даних про динаміку 
зміни постачальника 
в 2018 очікуються, 
разом з тим є 
повідомлення про 
суттєві перешкоди у 
сегменті 
домогосподарств212 

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 

                                                           
208 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/00B62B682AA8CA37C22583900050DAF0?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
%D0%B8&  
209 Дані моніторингу НКРЕКП 
210 Сума ринкових часток трьох найбільших постачальників. 
211 Дані моніторингу НКРЕКП 
212 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/45EDADCEE96F5E66C225835F00618A1D?OpenDocument&year=2018&month=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
%D0%B8& 

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/00B62B682AA8CA37C22583900050DAF0?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/00B62B682AA8CA37C22583900050DAF0?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/45EDADCEE96F5E66C225835F00618A1D?OpenDocument&year=2018&month=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/45EDADCEE96F5E66C225835F00618A1D?OpenDocument&year=2018&month=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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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.: 
21%, імпортовано 
газу за 12 міс. 2018 р. 
– 10,6 млрд.м3)213 
 
90 
(диверсифікація: 
мін. 4 постачальн. з 
ЄС, 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% 
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 

1 

                                                           
213 http://utg.ua/utg/media/news/2019/01/gts-results-for-2018.html 

http://utg.ua/utg/media/news/2019/01/gts-results-for-2018.html
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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) 

100 
 
 
криз у постачанні не 
було 
 

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 компаніями214 

12 
(борги перед 
Нафтогазом на 
02.01.2019 – 29 млрд 
грн215), що на 4% 
менше ніж станом на 
03.07.2018 (30,1 
млрд грн216) 
+ борги газзбутів 18,5 
млрд грн217, що на 
15% менше ніж на 

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

1 

                                                           
214 Без урахування боргів попередніх періодів. 
215 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3C0009703C11D36BC225837700494062?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
%D0%B8& 
216 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& 
217 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3C0009703C11D36BC225837700494062?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
%D0%B8& 

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3C0009703C11D36BC225837700494062?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3C0009703C11D36BC225837700494062?OpenDocument&year=2019&month=01&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/0/1D4F82ABC9B19F72C22582C0002FE883?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/0/3C0009703C11D36BC225837700494062?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3C0009703C11D36BC225837700494062?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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03.07.2018 (21,7 
млрд грн218) 

   Сукупний бал: 45219   

 

  

                                                           
218 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& 
219 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 

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&
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ТА ЯДЕРНА БЕЗПЕКА - 

 

 
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 

-20 
 
02 лютого 2018 р. 
Рада Міністрів ЕС 
прийняла Рішення 
2018\02\ MC-EnG про 
невиконання 
Україною Договору 
про енергетичне 
співтовариство  
(Справа ECS-I / 12) в 
частині вільної транс-
кордонної торгівлі 
електроенергією.  
Україна повинна 
прийняти 
накнайшвидше 
необхідні заходи та 
звітувати 
Серктераіату ЕС про 
імплементацію  
Директиви  
2009\72\ЕC, Стаття  
16(1)  та Регламенту 
(EC)714\2OO9 в 
частині секцій  1 .1 ; 
1.6; 2.1; 2.5, 2.10 
Залишаються 
відкритими справи 

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

1 
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ECS-8/15 
(транскордонна 
торгівля) по якій є 
рішення про 
порушення та термін 
усунення порушень 
до 01.07.2019) , ECS-
06/17 (анбадлинг 
оператора системи 
розподілу).220 
 

2 

Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС 
в українське законодавство 

Кількість та рівень нормативно-
правових актів, прийнятих на 
виконання конкретної директиви 
/ регламенту221: 
 
Директиви 2009/72/EC222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
80  
У 2018 р Регулятором 
виконаний план 
підготовки та 
прийняття НПА для 
створення нового 
ринку та відкриття 
роздрібного ринку 
електроенергії . Так, 
прийняті  

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 
 
 

1 

                                                           
220 https://www.energy-community.org/legal/decisions.html 
221 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. 
222 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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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. 
 
НПА щодо якості 
електропостачання, 
Порядок прийняття 
рішення про 
звільнення ОСР від 
виконання вимог 
щодо відокремлення 
та незалежності, 
Порядок 
розроблення та 
подання на 
затвердження планів 
розвитку систем 
розподілу та 
інвестиційних 
програм операторів 

систем розподілу  
Порядок погодження 
будівництва та 
експлуатації прямої 

Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім директивам 
у розділі. 
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Регламенту 714/2009/EC223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лінії , Методика 
розрахунку тарифу на 
послуги ПУП та 
Порядок формування 
цін ПУП ,Методика 
розрахунку тарифу на 
послуги ПОНа , 
Порядок 
встановлення 
(формування) 
тарифів на послуги з 
розподілу 2018 ІІІ кв. 
2018 ІV кв. 
,Методичні 
рекомендації щодо 
передачі даних 
побутових та малих 
непобутових 
споживачів ПУПу 
 
 
80  
Порядок збору та 
передачі даних щодо 
функціонування 
ринку для 
оприлюднення на 
платформі прозорості 
ENTSO-E ,Методика 
(порядок) 
формування плати за 

                                                           
223 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/Євратом224 
Директиви 96/29/Євратом 
Директиви 2003/122/Євратом 
 
Директиви 2006/117/Євратом225 
 

приєднання до 
систем передачі та 
розподілу 
,Врегулювання 
роботи ОРЕ в 
перехідний період. 
 
 
30 
 
 
 
30 
 
Законопроект №5550-
д226 від 21.05.2018 року 
(доопрацьований 
законопроект № 5550227 
від 16.12.2016 року) не 
був прийнятий 
/приведення 
законодавства у 
відповідність до 
положень Директиви 
2013/59/Євратом/. 
Законопроект № 

6089228 /приведення у 

                                                           
224 Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про 
Державну інспекцію ядерного регулювання України» в частині поводження з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження, медичного опромінення, 
навчання та підготовки з питань ядерної та радіаційної безпеки, розрахунків доз опромінення тощо. 
225 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. 
226  
227 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60744 
228 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61158 
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відповідність в частині 

удосконалення системи 

класифікації 

радіоактивних відходів 

для їх захоронення/, не 

був прийнятий. 

Законопроект №7471-д 

від 21.05.2018 року 

(доопрацьований 

законопроект № 7471 

від 29.12.2017 року) не 

був прийнятий 

/відповідність вимогам 

міжнародних договорів 

та Конвенцій/.  

Розроблено229 проект 

Постанови КМУ "Про 

внесення змін до 

Порядку видачі 

дозволу на здійснення 

міжнародних 

перевезень 

радіоактивних 

матеріалів.  

3 

Ступінь незалежності оператора 
магістральних мереж 

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

60 
Продовжено  
корпоратизацію ДП 
НЕК «Укренерго», 
обрано (призначено) 
членів Наглядової 
Ради.  

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: відсутність відокремлення 
1-20: виконано підготовчий етап  
21-40: розроблено та схвалено 
НПА 
41-60: здійснено відокремлення 

1 

                                                           
229 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=397222 
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Зареєстрований 
проект закону № 
8468 , що стосується 
права власности на 
майно ОСП.  
Майно Укренерго 
передано в 
управління 
Міністерства 
фінансів.  

61-80: проведено сертифікацію 
оператора  
81-100: незалежність 
підтверджена відповідними 
актами контролю НКРЕКП 
  

4 

Ступінь незалежності операторів 
розподільних мереж (обленерго) 

Кількість задокументованих 
порушень з боку операторів, що є 
дискримінаційними (відповідно 
до ліцензійних умов з розподілу 
та з передачі електричної 
енергії)230 

0 
Оператори системи 
розподлу (ОСР) 
почали працювати 
окремо від 
постачальників 
електроенергії у 3-4 
кварталах 2018 р.  
Окремих перевірок 
ОСР не поводилося. 
Всього було 
проведено 51 
перевірку (фактично 
усі обленерго), і по 
кожній перевірці 
були виявлені факти 
порушень умов 
здійснення діяльності 
з розподілу (плата за 
підключення, доступ 
до мереж тощо) 

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 

                                                           
230 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. 
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5a 

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

12 
 
32 постачальники за 
регульованим 
тарифом та 94 
постачальники, що 
здійснюють 
постачання на 
конкурентних 
засадах. Частка ПНТ у 
загальному обсязі 
електроенергії, 
закупленої на ОРЕ, в 
2018 році становила 
12,3%231. 
Роздрібний ринок за 
правилами почне 
працювати з 
01.01.2019 р 

Оцінка від 0 до 100 балів 
Бал = частка відкритого ринку 

1 

5b 

Показники ринкової концентрації 
на роздрібному ринку (кількість 
гравців, їх частки)232 

85 Оцінка значення індикатора 
CR3233 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 

N/A Оцінка т.зв. switching rate від 0 до 
100 балів 

1 

                                                           
231 Власні підрахунки на основі даних «Енергоринку» (http://er.gov.ua/doc.php?c=5). 
232 Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому). 
233 Сума ринкових часток трьох найбільших постачальників. 

http://er.gov.ua/doc.php?c=5
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(частка домогосподарств, що 
змінили постачальника, за 
рік234) 

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% 

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 формально для 
експорту, 0 для 
імпорту 
 
У відкоригованому 
Прогнозному балансі 
на 2018 рік не було 
передбачено імпорт 
електроенергії, 
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 

90 
 
 
 
 
(<1) не було 
 
 
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 

30 
 

Оцінка від 0 до 100 балів 
1 

                                                           
234 Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому). 
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ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ 

(національний план дій із 
зменшення ризиків тривалого 
опромінення продуктами 
радону)235 

Поки не прийнято 
зміни до Закону «Про 
захист людини від 
впливу іонізуючого 
випромінювання», 
Національний план 
дій (державна 
цільова програма) зі 
зменшення ризиків 
тривалого 
опромінення 
продуктами радону 
не розроблений. 

   Сукупний бал: 26236   

 

 

 

 
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: 
 
Директиви 2010/30/ЄС237 
 

 
 
 
 
80 
 

Оцінка від 0 до 100 балів 
(для Директиви 2012/27/ЄС 
питома вага = 3) 
 
0: не розроблено і не прийнято 
жодного НПА 

1 

                                                           
235 Створення бази даних опромінення від радону репрезентативних груп населення, державної системи обліку та контролю доз опромінення населення України. 
236 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 
237 Маркування та стандартна інформація про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами 
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Директиви 2010/31/ЄС238 
 
 
Директиви 2012/27/ЄС 

 
80 
 
 
55 

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 

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 

7 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) 

35 
 

Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання очікуваних індикаторів 
фінансування 
Обраховується як середнє між 
фінансуванням програми "теплі 
кредити" та діяльності Фонду 
енергоефективності (при цьому 
береться до уваги факт 

1 

                                                           
238 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. 
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використання коштів з ФЕЕ, якщо 
кошти не використовується, 
застовується коефіцієнт 0,5) 

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 
багатоквартирних будинків 
індивідуальними лічильниками тепла 

Відсоткова кількість споживачів, 
оснащених лічильниками тепла 

78 
Оснащеність 
будинковими 
лічильниками у 
житлових будівлях 
78,6%, у нежитлових 
77,7%, середнє 78%. 

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: 31239   

 

 

 

                                                           
239 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 
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НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА  

 

Індикатори-результати 

(outcomes) 

Індикатори-ефекти 

(outputs, effects) 

Оцінка 

(бал) 

Шкала оцінки 

(assessment) 

Пит

ома 

вага 

1 

Факти невідповідності з 

актами ЄС, відсутність дій з 

імплементації 

Кількість справ про врегулювання спорів, 

порушених Секретаріатом Енергетичного 

Співтовариства 

-10 

Одна справа: 

- по сірці 

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 / регламенту240 

 

(1) Директив 2011/92/ЄС, 2003/4/ЄС, 

2003/35/ЄС (створення системи 

оцінки впливу на довкілля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90  

- прийнято ЗУ “Про оцінку впливу 

на довкілля” 

- прийнято три підзаконні 

нормативно-правові акти 

- Уряд вніс зміни до постанови 

щодо утворення Міжвідомчої 

координаційної ради з питань 

реалізації в Україні Конвенції про 

оцінку впливу на навколишнє 

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 

 

1 

                                                           
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. 
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(2) Директиви 2001/42/ЄС (створення 

системи стратегічної екологічної 

оцінки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Директива 2003/4/ЄС про доступ 

громадськості до екологічної 

інформації 

 

 

 

 

середовище в транскордонному 

контексті 

 

60 

- Прийнято ЗУ “Про 

стратегічну екологічну 

оцінку”  

- проект Постанови КМУ 

“Про затвердження 

Порядку здійснення 

моніторингу наслідків 

виконання документа 

державного планування 

для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення” 

- Методичні рекомендації 

зі здійснення стратегічної 

екологічної оцінки 

документів державного 

планування 

 

40  

- проект Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України у частині 

доступу до екологічної 

інформації», 

розроблений Робочою 

Підсумковий бал – середнє 

арифметичне по всім 

директивам у розділі. 
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(4) Директива 2003/35/ЄС про 

забезпечення участі громадськості 

у підготовці окремих планів і 

програм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групою при Мінприроди, 

проте не оприлюднений 

- схвалена Концепція  

створення 

Загальнодержавної 

автоматизованої системи 

“Відкрите довкілля” 

- затверджено Порядок 

здійснення державного 

моніторингу вод 

 

60 

- прийнято ЗУ “Про 

стратегічну екологічну 

оцінку” (враховує 

більшість положень щодо 

участі громадськості в 

підготовці планів і 

програм)  

- проект Постанови КМУ 

“Про затвердження 

Порядку здійснення 

моніторингу наслідків 

виконання документа 

державного планування 

для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення” 

- Методичні рекомендації 

зі здійснення стратегічної 

екологічної оцінки 
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(5) Директиви 2009/147/ЄС про захист 

диких птахів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документів державного 

планування 

 

 

25  

- 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, проте сприятиме їх 

охороні) 
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(6) Директиви 2008/50/ЄС про якість 

атмосферного повітря та чистіше 

повітря для Європи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Директиви 2010/75/ЄС про 

промислові викиди 

(всеохоплююче запобігання і 

контроль забруднень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

40 –  

- Національний план 

скорочення викидів від 

великих спалювальних 

установок 

- Розпорядження КМУ 

“Про затвердження плану 

заходів на 2018 рік щодо 

впровадження 

Національного плану 

скорочення викидів від 
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(8) Директиви 2009/29/ЄС про 

заохочення до використання 

енергії, виробленої з 

відновлюваних джерел 

великих спалювальних 

установок” 

- проект Розпорядження 

КМУ “Про схвалення 

Концепції реалізації 

державної політики у 

сфері промислового 

забруднення” 

 

90 

- У першому читанні схвалено 

законопроект №8449-д, яким 

впроваджується аукціонна 

система в галузі віднолюваної 

енергетики 

3 

Застосування системи оцінки 

впливу на довкілля на 

практиці 

Наявність електронного реєстру 

проведених ОВД 

80 

- 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 

20 – розпочато декілька 

процедур Сео 

Оцінка від 0 до 100 балів 

залежно залежно від 

кількості та якості 

проведених СЕО 

1 
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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 – Було створено нову версію 

Єдиного державного веб-порталу 

відкритих даних data.gov.ua  

Стара версія порталу (Розділ 

“Екологія”) містить 436 наборів 

інформації. З 8 серпня 2018 року 

працює новий портал. У розділі 

“Екологія” там знаходиться 7 

наборів даних. Новий портал не 

передбачає переміщення 

інформації із старого порталу.  

Працюють портали даних щодо  

водних ресурсів, сміттєзвалищ, 

Єдиний реєстр з оцінки впливу на 

довкілля. 

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 

За даний період не 

застосовується 

Оцінка від 0 до 100 балів 

залежно від повноти 

поданої інформації 
1 
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8 

Контроль за викидами зі 

стаціонарних джерел, 

зокрема викидами діоксиду 

сірки 

Динаміка викидів забруднюючих речовин 

зі стаціонарних джерел в атмосферне 

повітря 

 За даний період не 

застосовується 

Оцінка від 0 до 100 балів 

залежно від динаміки 

зменшення викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря зі 

стаціонарних джерел 

1 

Динаміка викидів діоксиду сірки зі 

стаціонарних джерел в атмосферне 

повітря 

Не застосовується – статистика за 

2018 рік 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 

За даний період не 

застосовується 

Оцінка від 0 до 100 балів 

залежно від динаміки 

викидів забруднюючих 

речовин спалювальними 

установками понад 50 МВт 

 

Оцінка від 0 до 100 балів 

__ згідно з процентним 

значенням виконання 

очікуваних індикаторів 

фінансування 

 

Підсумковий бал – середнє 

арифметичне 

1 
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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) 

84 – Станом на кінець грудня 
2018 року потужність об’єктів 
відновлюваної енергетики (окрім 
великих ГЕС та ГАЕС та без 
урахування окупованої території 
АР Крим) склала 2117,2 МВт. 
Загалом в 2018 році було 
введено 742,5 МВт генеруючих 
потужностей, що в 2,8 разів 
перевищує потужність введену в 
2017 року. Потужність великих 
ГЕС і ГАЕС – 5758 МВт. Таким 
чином, загальна потужність 
об’єктів ВДЕ наприкінці 2018 
року склала 7875,2 МВт. 
Відповідно до Нацплану, 
наприкінці 2018 року потужність 
об’єктів ВДЕ мала би скласти 
9417 МВт. 
 

Оцінка від 0 до 100 балів 

__ згідно з процентним 

значенням виконання 

очікуваних індикаторів 

Нацплану 

1 

11 

Програми та механізми 

стимулювання 

відновлюваної енергетики, 

обсяг коштів, що вкладається 

за цими програмами 

Кількість схем підтримки ВДЕ, оцінка 

виконання Нацплану дій 

75 – продовжується 

реконструкція ГЕС та ГАЕС 

відповідно до Програми розвитку 

гідроенергетики України до 2026 

року. Іноземні фонди та 

інституції, які працюють в галузі 

відновлюваної енергетики та 

енергоефективності, дають 

кошти на ровиток галузі в Україні 

(водночас, варто зазначити, що ці 

кошти здебільшого не дуже 

великі і, як правило, більше 

Оцінка від 0 до 100 балів 

__ згідно з процентним 

значенням виконання 

очікуваних індикаторів 

фінансування 
1 
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НАФТА 

спрямовані на технічну підтримку 

та навчання українських 

експертів. Іноземний та 

вітчизний бізнес, інвестиційні 

фонди вкладають кошти в 

реалізацію «зелених» проектів в 

Україні. Прийнято законопроект, 

яким передбачається введення 

системи аукціонів та поступове 

зниження «зеленого» тарифу. 

   Сукупний бал: 43241   

 

 

 

 
Індикатори-результати 

(outcomes) 
Індикатори-ефекти 

(outputs, effects) 
Оцінка 
(бал) 

Шкала оцінки 
(assessment) 

Питом
а вага 

1 
Факти невідповідності з актами 
ЄС, відсутність дій з імплементації 

Кількість справ про врегулювання спорів, порушених 
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства 

Відсутніст
ь 

Оцінка наявності/відсутності 
Наявність: -10 до сукупного бала. 
Відсутність: без змін 

1 

2 
Ступінь транспозиції актів 
законодавства ЄС в українське 
законодавство 

Кількість нормативно-правових актів242, прийнятих на 
виконання вимог Директив 2009/119/ЄС, 94/22/ЄС, 94/63/ЄС, 
98/70/ЄC і 99/32/ЄC  

47 

Оцінка від 0 до 100 балів залежно 
від частки виконання 
запланованого (81 нормативно-
правовий акт = 100). Підсумковий 
бал – середнє арифметичне 

1 

                                                           
241 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 
242 Тут і далі – охоплює закони, підзаконні акти, регламенти, національні стандарти, плани дій, звіти тощо; не охоплює продукти політики, тобто проекти нормативно-правових 
актів, плани з їхньої підготовки чи імплементації директив тощо. 
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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 
запланованого (7 нормативно-
правових актів = 100) 

1 

4 
Ступінь готовності інфраструктури 
запасу нафти й нафтопродуктів 

Наявність технічних можливостей для належного зберігання 
запасів нафти й 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 

Обсяг запасів нафти й нафтопродуктів N/A 
Оцінка від 0 до 100 балів залежно 
від частки сформованих запасів від 
потреби (2,0 млн т = 100) 

1 

6 
Прозорість надання ділянок 
нафтогазоносних надр 
у користування 

Кількість нормативно-правових актів, прийнятих на 
виконання Директиви 94/22/ЄС, статей 279 і 280 Угоди 
про асоціацію (заплановано 21 – 100 %) 

57 

33 

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

0,33 

Кількість ділянок нафтогазоносних надр, що виставлені 
на відкриті аукціони за новим порядком, у річному 
вимірі (заплановано 55 – 100 %) 

38 0,33 

Кількість ділянок нафтогазоносних надр, що надані у 
користування за новим порядком, у річному вимірі 
(заплановано 55 – 100 %) 

4 0,33 

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  
(заплановано 8 – 100 %) 

13 

17 

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

0,50 

Кількість національних стандартів, прийнятих на 
виконання Директив 94/63/ЄС, 98/70/ЄC і 99/32/ЄC   
(заплановано 52 – 100 %) 

21 0,50 

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 моніторингу не існує 
1-100: залежно від частки ринку 
нафтопродуктів, яку охоплено 
системою  

1 

  Сукупний бал243: 22   

                                                           
243 Середнє арифметичне, з урахуванням нульових значень 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 
/ регламенту244: 
 
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.: 91,4 
 
 
 
 
85  
 
87 
 
 
 
100 
 
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 інвестиції245: 
А) добувна промисловість 
(добування кам'яного та бурого 
вугілля, сирої нафти та 
природного газу, металевих руд 
та інших корисних копалин) 

Сер. Знач.: 3 
 
А) 35 (117%) 
Б) 0 (81%) 
В) 0 (90%) 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: відношення до попереднього 
періоду <100% 
1-20: 100-110% 
21-40: 111-120% 
41-60: 121-130% 

1 

                                                           
244 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. 
245 За даними Держстату за період січень-вересень 2016 року 
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Б) Виробництво коксу та 
продуктів нафтоперероблення 
В) Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря 

61-80: 131-150% 
81-100: >151% 
 
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 (96%) 
Б) 9 (107%) 
В) 0 (94%) 
 
Сер. знач: 3 
 
 
 

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 орпацювання 
необхідних дозволів (у 
порівнянні з європейським 
законодавством) для 
ліцензування або сертифікації: 
А) діяльності на ринку 
електроенергії 
Б) діяльності на ринку газу 

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

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

• Різниця у кількості процедур  
1-2: більше на >6  
3-4: більше на 4-5  
5-6: більше на 2-3  
7-8: більше на 1  
9-10: однакова к-ть у порівнянні з 
Німеччиною  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 

• Різниця у часі, необхідному на 
підключення (календарні дні)  
1-2: >45 днів  
3-4: <45 днів  
5-6: <21 дня  
7-8: <14 днів  
9-10: <7 днів 

Наявність загальнодоступної 
інформації щодо процедур і 
вимог  для ліцензування та 
підключення 

Оцінка від 0 до 100 балів 
1-20: доступно <20% необхідної 
інформації246 
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 

N/A 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 
судової практики у справах АМКУ, 
даних розслідувань АМКУ) 

1 

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: 45247   

                                                           
246 Частка опублікованих онлайн процедур отримання дозволів/ліцензування від загальної кількості  
247 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 
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