Експерти, політики та компанії обговорили законопроект про ринок газу, підготовлений
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства
9 липня в Києві відбувся круглий стіл “Чи готовий ринок газу України до змін за Третім
енергопакетом”, покликаний обговорити стан реформування газового ринку України в контексті
імплементації Третього енергетичного пакету ЄС, а також проаналізувати проект закону про
ринок газу, підготовлений Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Учасники круглого столу,
- експерти, народні депутати України, представники НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Укртрансгаз”
та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), - в цілому
підтримали проект, однак погодились, що його необхідно адаптувати до українських умов.
Коаліція «Енергетичні реформи» за підтримки Фонду «Відродження» оголосила конкурс серед
юристів, які б допомогли доопрацювати цей законопроект.
Міністерство енергетики ініціює зміни для підвищення ефективності своєї роботи
Міністерство енергетики і вугільної промисловості, аргументуючи необхідністю зростання рівня
організації роботи та персональної відповідальності, поширило наказ №517 від 17 липня 2014
року, яким розподілено повноваження між міністром та його заступниками, а також наказ №535
від 30 липня 2014 року, для кращого інформування громадськості про соціально-економічні
реформи та пріоритетні завдання державної політики.

22 липня в Міненерговугіллі відбувся конкурс на заміщення вакантної посади заступника
Міністра з питань європейської інтеграції. Попри задекларований відкритий конкурс, досі
офіційно не повідомлено про фіналістів. Теж невідомо, коли буде оголошено остаточних
переможців конкурсу.
Обговорюється майбутній статус і керівництво Держенергоефективності
Члени новоствореної Громадської ради при Держененргоефективності пропонують напряму
підпорядкувати агентство Кабінету Міністрів для швидшого прийняття рішень щодо
енергозбереження. Уряд звільнив голову Держенергоефективності О.Тарана на початку місяця,
не призначивши при цьому поки нікого на цю посаду.
У розрізі окремих сфер, прогрес України у виконанні зобов’язань в рамках Енергетичного
Співтовариства виглядав у липні наступним чином:

У сфері безпеки постачань:
У зв’язку зі складною ситуацією в постачанні газу, уряд шукає способи зниження його
споживання та заміщення іншими енергоресурсами.
Законопроект № 4117а про "особливий період" у паливно-енергетичному комплексі, внесений
Кабінетом Міністрів наприкінці червня, був прийнятий за основу 4 липня в першому читанні,
після емоційного виступу прем’єр-міністра А. Яценюка. Документ було розглянуто на засіданні
Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки ВРУ 2
липня (поряд із альтернативними законопроектами) та 23 липня. Повторно законопроект не
виносився на голосування.
9 липня урядом прийнята Постанова №296 "Деякі питання забезпечення населення, підприємств,
установ та організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014/15 року", яка
фактично затверджує "ліміти" споживання газу. Починаючи з 1 серпня і до кінця опалювального
сезону, вказані споживачі отримають 14,01 млрд. кубометрів газу, зокрема бюджетні установи –
0,626 млрд. кубометрів, теплопостачальники – 5,85 млрд. кубометрів, промисловість – 7,53 млрд.
кубометрів. Документом уточнено порядок коригування щомісячного розподілу газу, процедура
прийняття рішень щодо початку і закінчення опалювального сезону, порядок компенсації
негативних газових балансів.
У кожній адміністративно-територіальній одиниці мають бути створені антикризові енергетичні
штаби. Міненерговугілля, Мінюст і МВС мають надати пропозиції щодо встановлення
відповідальності (зокрема, кримінальної) за порушення споживачами та керівниками газових
підприємств дисципліни постачання. МОЗ та Мінрегіон мають вирішити, чи доцільно зменшувати
на 2°С нормативну температуру повітря в приміщеннях.
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НКРЕ рекомендовано оптимізувати структуру тарифів газорозподільних і газопостачальних
підприємств з урахуванням мінімізації витрат, спрямування коштів інвестиційних програм на
амортизацію майна та встановлення лічильників газу для населення.
Створений при Кабінеті Міністрів Кризовий енергетичний штаб повідомив про те, що розробив
комплексний план заходів щодо забезпечення стимулювання зменшення споживання та
заміщення природного газу підприємствами теплопостачання, промисловими споживачами,
бюджетними установами, організаціями та населенням. Свої пропозиції щодо варіантів
заміщення імпортованого природного газу представив Мінфін.
На рівні Міненерговугілля Наказом №481 від 27.06.2014 було створено міжвідомчу робочу групу
з питань заміщення природного газу іншими видами палива на чолі з першим заступником
міністра Ю. Зюковим, яка має проаналізувати можливості впровадження в Україні прогресивних
технологій використання вугілля та інших видів палива з метою заміщення газу, що
використовується у промисловості та для виробництва теплової, електричної енергії.
15 липня відбулось засідання колегії Міненерговугілля, де обговорено питання підготовки до
осінньо-зимового періоду на 2014-2015 роки за умов припинення надходження російського газу.
За підсумками засідання схвалено низку рішень, серед яких – внесення змін до нормативних
актів з питань формування і затвердження планового розподілу і постачання газу вітчизняним
споживачам, нормативів споживання газу населенням у разі відсутності газових лічильників та
порядку обліку обсягів розбалансування газу в розподільчих мережах.
16 липня Міненерговугілля доручило обмежити обсяги споживання природного газу для
Київських та Харківських ТЕЦ "з метою економії природного газу для забезпечення стабільного
проходження опалювального сезону 2014-2015 року". Водночас визнається, що обмеження
стосуються підприємств, котрі мають борг за спожитий газ перед НАК "Нафтогаз України" та
продовжують його накопичувати.
23 липня парламентом підтримано проект постанови №4058а від 12.06.2014 про утворення
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки дотримання законодавства
у сфері державного регулювання природних монополій та суміжних ринків щодо енерго-, газо-,
тепло- та водопостачання.
З непопулярних кроків, до яких вдається компанія – реанімація ініціатив уряду Азарова щодо
пріоритетного закачування газу, видобутого приватними компаніями, у сховища. Голова
правління "Нафтогазу" А.Коболєв провів переговори з приватними видобувними компаніями, під
час яких обговорив "пропозицію" щодо закачування, починаючи з серпня 2014 року, 50%
видобутого газу до ПСГ з правом відбору, починаючи з січня 2015 року.
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Україна відпрацьовує механізми нарощування імпорту реверсного газу з ЄС
24-25 липня міністр енергетики Ю. Продан здійснив робочий візит до Брюсселя, де зустрівся із
Комісаром ЄС Г. Еттінгером. Сторони домовилися утворити робочу групу з метою оперативної
взаємодії з газових питань, зокрема організації реверсних поставок газу з країн ЄС в Україну.
Також Україна та Єврокомісія домовилися розпочати роботу для спільного моніторингу потоків
природного газу територією України.
На початку липня НАК "Нафтогаз України" викупила більшу частину вихідних транспортних
потужностей на газопроводі "Вояни-Ужгород" до 2019 року. Словацький оператор Eustream
повідомив про успішне завершення процедури OpenSeason, до якої виявили інтерес близько
двох десятків європейських постачальників. Серед них – найбільші газові трейдери Євросоюзу.
Уряд України висловив очікування щодо старту реверсних поставок газі через територію
Словаччини вже з 1 серпня, хоча Eustream планує почати випробування нової ділянки
газопроводу лише з кінця серпня, і "Нафтогаз" також повідомляв про початок постачань у вересні
(на рівні приблизно 27 млн. куб. м. на добу). Окрім того, «Нафтогаз» оголосив тендер на надання
банківських платіжних контргарантій на 15 млн дол. для поставок газу з Європи.
Окремі приватні компанії в Україні заявили, що їх не допускають до купівлі потужностей. В
інтерв’ю ЗМІ, радник голови НАК "Нафтогаз України" Ю. Вітренко підтвердив існування обмежень
через необхідність "Нафтогазу" забезпечити потреби населення та соціальної сфери. За його
словами, Третій енергетичний пакет дозволяє преференційний доступ "соціальних
постачальників" у кризовий період. Разом з тим, "Нафтогаз" оголосив конкурс на вільні
потужності на угорському напрямку (з пункту постачання Beregdaróc) для компаній, які мають
можливість постачати газ на територію України.

У реформуванні газового ринку:
Приведення законодавства в газовій сфері у відповідність до європейських норм відбувається
з труднощами
Урядовий законопроект № 4116а щодо оренди, управління або концесії магістральних
газопроводів та підземних сховищ газу, що входять до ГТС України, був прийнятий за основу (в
першому читанні) 4 липня. Депутати вирішили доопрацювати документ, який було розглянуто на
засіданні Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки ВРУ 2 липня та 23 липня.
В ході опрацювання було вирішено врахувати поправку про те, що умови конкурсного відбору
західної компанії-партнера в капіталі оператора ГТС приймаються Верховною Радою. Разом з
тим, 24 липня парламент не підтримав законопроект (94 голоси "за") і цим фактично спровокував
емоційне рішення прем’єр-міністра А.Яценюка про відставку, але у зв’язку з небажанням
парламенту підтримати таку заяву, прем’єр повернувся до роботи.
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Повторно внесений на розгляд у другому читанні законопроект № 4116а знову не підтримали
("за" – 205 депутатів), документ було направлено на повторне друге читання. Підтримку
законопроекту про ГТС підтвердив міністр енергетики Ю. Продан, а голова правління компанії А.
Коболєв вказав, що створення операторів ГТС і сховищ дозволить досягти ще однієї стратегічної
мети – перенесення точки отримання газу Європою на схід України та надання послуг з транзиту
газу не "Газпрому", а й європейським споживачам.
В інтерв’ю ЗМІ радник голови НАК "Нафтогаз України" Ю. Вітренко заявив, що логіка заснування
двох окремих оперуючих компаній продиктована тим, що бізнес із зберігання газу є більш
привабливим і прибутковим, а тому не має підлягати обмеженням регулятора на дохідність, як
це відбувається у випадку з оператором ГТС. Також, створення нових компаній-власників "з нуля"
замість реформування "Укртрансгазу" було обране через невирішені юридичні проблеми
"Укртрансгазу" та швидкого залучення інвесторів за моделлю "asset-light" (повноцінної купівлі
активів не відбувається, іноземний партнер відповідає за роботу з клієнтами, вітчизняний – за
безперебійну роботу трубопроводів і/або сховищ). Вітренко також повідомив, що українська ГТС
оцінюється приблизно в 30 млрд дол., і держава могла б залучити 15-18 млрд дол.
довгострокових позикових коштів на модернізацію та бюджетні програми. Джерелом доходів
держави також визначена орендна плата, яку будуть сплачувати СП-оператори. За очікуваннями
"Нафтогазу", ця плата буде вимірюватися мільярдами доларів.
У продовження реформ щодо активів "Нафтогазу", уряд прийняв Розпорядження від 17.07.2014
№667-р, яким затвердив перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2014
році. Зокрема, у приватизаційному списку – частка держкомпанії у всіх облгазах. Таким чином,
ринок розподілу газу буде повністю переданий у приватні руки.
Регулятор продовжує розробляти вторинне законодавство в газовій сфері
15 липня НКРЕ оприлюднила звіт про базове відстеження результативності низки регуляторних
актів, зокрема Постанови №1722 від 26 грудня 2013 року "Про затвердження Змін до Порядку
доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України", а також постанов №226-228
від 7 березня 2013 року про затвердження типових договорів на господарське відання,
користування та експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України. Висновок
регулятора позитивний. Зокрема, зазначається, що зміни до Порядку доступу та приєднання до
ЄГТСУ дозволили запровадити більш прозору процедуру приєднання, визначити поняття
зовнішнього та внутрішнього газопостачання, встановити вимоги щодо безумовного виконання
законодавства стосовно безпечної експлуатації газових мереж.
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29 липня НКРЕ оприлюднила проект Постанови "Про затвердження Змін до форм звітності НКРЕ у
нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення", розроблених на виконання вимог
Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
відкриття бізнесу". 30 липня регулятор опублікував проект Постанови "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу
(метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом", яким згадані умови приводяться у
відповідність із законодавством, зокрема Законом "Про засади функціонування ринку
природного газу". У супровідних документах вказано, що нові умови включають обов’язкову
вимогу щодо розділення ліцензіатом функцій з розподілу та постачання природного газу за
регульованим тарифом, а також забезпечення надання споживачам інформації щодо споживчих
прав, цін і тарифів, параметрів якості газу, за запитом – інформації щодо обсягів спожитого газу в
минулому та поточному роках.

У сфері реформи ринку електроенергії:
Уряд активізував проекти в сфері розбудови інфраструктури та мереж
За словами заступника міністра енергетики В.Улиди, до 2017 року мають бути створені умови, які
дозволять інтегрувати українську електроенергетичну систему до європейської.
Сьогодні вже працює Робоча група з питань організаційно-технічних заходів на виконання цього
пріоритету. Також триває залучення коштів на модернізацію і будівництво нових мереж –
зокрема планується будівництво високовольтної лінії 750 кВт Рівненська АЕС – Київська (на кошти
Європейського інвестиційного банку). У східних регіонах, де пошкоджено 148 повітряних ліній
електропередач та 37 підстанцій, тривають відновлювальні роботи.
Міністерство енергетики розробило проект Закону «Щодо особливостей погашення
заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії
України», який покликаний забезпечити повне погашення заборгованості, що утворилась на
оптовому ринку, перед тим, як розпочати запровадження змін відповідно до прийнятого Закону
про засади функціонування ринку електричної енергії України.
Уряд шукає шляхи стимулювати «знизу» реформи в сфері електроенергії
9 липня була прийнята постанова Кабінету Міністрів «Про стимулювання споживачів природного
газу та теплової енергії до переходу на електроопалення та гаряче водопостачання». Постанова
передбачає встановлення пільгового тарифу на електричну енергію для непобутових споживачів,
які здійснили заходи щодо заміщення природного газу на електричну енергію, що
використовується для опалення та гарячого водопостачання, у разі наявності окремого
комерційного обліку. Для населення, що проживає в будинках (квартирах), обладнаних в
установленому порядку електроопалювальними установками, з 1 жовтня по 30 квітня (включно)
щомісячно спожитий обсяг електричної енергії збільшується з 3600 кВт.год до 5000 кВт.год
(включно) без зміни рівня діючого тарифу.
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Також НКРЕ схвалила і опублікувала для громадського обговорення проект постанови НКРЕ «Про
внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію», що дозволяє врегулювати
встановлення тарифів на електричну енергію для громадян, які проживають у нежитлових
приміщеннях, що розташовані у цокольних поверхах житлових будинків.
9 липня відбувся черговий щомісячний аукціон з доступу до пропускної спроможності
міждержавних електричних мереж, під час якого ДТЕК викупила 150 МВт доступу для експорту
електроенергії в Молдову (ще 50 МВт компанія викупила на додатковому аукціоні, що був
проведений 30 липня) і 300 МВт – в напрямку Білорусії. Компанія "Закарпаттяобленерго"
викупила доступ до перетину "ОЕС України − енергосистема Словаччини" потужністю 10 МВт, а
ПАТ «Донбасенерго» − 50 МВт в напрямку Молдови. 18 липня на додатковому аукціоні компанія
ДТЕК викупила 150 МВт доступу для експорту електроенергії в Словаччину.
29 липня НКРЕ оприлюднила проект постанови «Про затвердження Змін до форм звітності НКРЕ у
сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення», введення в дію
якої дозволить Комісії вдосконалити механізми та заходи, які покращать діяльність НКРЕ як
органу державного регулювання, а також дозволять спростити порядок відкриття бізнесу.

У сфері відновлюваної енергетики:
Уряд не полишає спроб знизити «зелені тарифи» для сонячної генерації на тлі активного
спротиву учасників ринку
Представники Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА) звернулися до
регулятора з проханням відмовитись від спірного з юридичної точки зору Розпорядження
Кабміну № 589-р, посилаючись на погіршення умов інвестиційного клімату в Україні. Однак
регулятор підтримав рішення уряду - 18 липня НКРЕ опублікувала проект Постанови «Про
затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу
для суб’єктів господарської діяльності», де знижено піковий коефіцієнт, що використовуються
при розрахунку «зелених» тарифів для сонячних електростанцій. У відповідь компанії
погрожують подавати позови до суду проти уряду. За інформацією АВЕ «Альтернатива», НКРЕ
запланувала провести низку нарад з питань реалізації розпорядження Кабміну № 589-р, на які
запрошені учасники ринку альтернативної енергетики.
Верховна Рада скасувала пільги по сплаті податку на прибуток для виробників електроенергії з
відновлюваних джерел енергії і встановила тимчасовий акцизний податок на альтернативні
види моторного палива
Парламент на закритому засіданні 31 липня 2014 ухвалив Закон «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (відносно
удосконалення окремих положень)», яким скасував звільнення від податку на прибуток
підприємств, які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії.
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Додатково передбачено тимчасове, до 1 січня 2015 року, встановлення акцизного податку на
альтернативні види моторного в розмірі EUR 99/т. Профільні асоціації − Асоціація учасників ринку
альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ), Українська вітроенергетична асоціація
(УВЕА) та Біоенергетична асоціація України (БАУ) − звернулися з відкритим листом до Президента
України Петра Порошенка з проханням ветувати законопроект.
Тим часом в результаті спільного розслідування Консалтингової групи «А-95» та Фонду
енергетичних стратегій було виявлено , що додавання метанолу в бензині на АЗС мережі "БРСМнафта" в сотні разів перевищує критичні допустимі норми. Результати перевірки передано до
МВС.
Скасовано адміністративний бар’єр у вигляді віднесення об’єктів біоенергетики до V категорії
складності, які становлять підвищену екологічну небезпеку
1 липня 2014 року набрали чинності зміни до ДСТУ Б В.1.2-16: 2013 «Визначення класу наслідків
(відповідальності) і категорії складності об’єктів будівництва». Зміни анулюють вимогу щодо
автоматичного віднесення до V категорії складності об'єктів, що становлять підвищену екологічну
небезпеку. Для котелень та ТЕЦ на біомасі, біогазових установок це означає ліквідацію
додаткових умов до розташування, проектних та будівельних робіт.
У рамках урядового стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання
ухвалено тарифну компенсацію для виробників тепла з альтернативних джерел
Згідно з постановою Кабміну №293 від 9 липня, компенсації підлягає різниця між тарифом для
населення і тарифом для інших категорій споживачів за рахунок держбюджету. При цьому розмір
компенсації не може перевищувати різницю між фактично встановленим тарифом на теплову
енергію для населення і її собівартістю з урахуванням граничного рівня рентабельності 21%.
Науковці активізували дослідження з вивчення потенціалу сільськогосподарських культур
18 липня з ініціативи Міністерства аграрної політики, спільно з Національною академією аграрних
наук відбулася нарада на тему: «Біопаливо − продовольча, енергетична та екологічна безпека
України». Національна академія аграрних наук України оголосила про відкриття фінансування
наукових досліджень п’ятирічної програми «Біоенергетичні ресурси». Програмою
передбачається дослідження енергетичного потенціалу низки традиційних та нових
сільськогосподарських культур. Як зазначив на брифінгу Міністр Ігор Швайка, до кінця 2014 року
в сільськогосподарській галузі може бути заміщено 500 млн куб. м газу за рахунок
альтернативних джерел енергії. В цілому до кінця року аграрному сектору необхідно 2,5 млрд
куб. м газу.
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ЄБРР готовий профінансувати будівництво найбільшої біогазової установки в Україні
Європейський банк реконструкції і розвитку надасть "Рокитнянскому цукровому заводу"
(Київська обл.) фінансування в розмірі 7 млн євро на будівництво біогазової установки
потужністю 2,25 МВт. Ця установка стане найбільшим об'єктом цього типу в країні, а генерована
нею електроенергія відпускатиметься в енергосистему країни за узгодженим «зеленим»
тарифом». У ЄБРР уточнили, що зазначений пакет фінансування включає в себе 10-річний кредит
від банку у розмірі 5,07 млн євро і 15-річний кредит Фонду чистих технологій на суму 2,03 млн
євро. Зазначені кошти будуть надані в рамках Програми фінансування альтернативної енергетики
в Україні загальною вартістю 140 млн євро.

У сфері навколишнього середовища:
У парламенті зареєстровано черговий законопроект на виконання зобов’язань України перед
Енергетичним Співтовариством
Законопроект «Про оцінку впливу на довкілля», зареєстрований у Верховній Раді України 30
травня 2014 року, є ключовим елементом для імплементації Директиви 2011/92/ЄС (85/337/ЄЕС).
Відповідно до рішення Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією від 2
липня 2014 року, цей законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Висновком Головного науково-експертного управління від 27 липня 2014 року рекомендовано
відхилити законопроект за результатом розгляду у першому читанні. Управління наполягає на
необхідності збереження в українському законодавстві екологічної експертизи. Разом із тим,
відповідно до результатів розгляду законопроекту Секретаріатом Енергетичного Співтовариства,
що проводився на прохання коаліції «Енергетичні реформи», законопроект є гарною основою
для транспозиції Директиви про оцінку впливу на довкілля в національне право.
Це також важливо і в контексті виконання Україною своїх зобов’язань в рамках Оргуської
конвенції – під час V Нарада сторін, що відбулась 30 червня – 2 липня, Нарада сторін ухвалила
рішення щодо недотримання Україною вимог за конвенцією та вимогу вжити невідкладні заходи
для виправлення ситуації.

У сфері енергоефективності:
У регіонах країни шукають способи знизити споживання газу та покращити енергоефективність
Згідно з рішенням Кризового штабу при уряді, починаючи з 28 липня в Мінрегіоні
облдержадміністрації представлятимуть свої плани щодо скорочення споживання газу
теплопостачальними підприємствами на 30% на період цього опалювального сезону (хоча
спочатку була названа цифра в 10%).
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У міністерстві пообіцяли залучити наукових фахівців, щоб допомогти кожній з областей
залишитися в рамках лімітів на споживання газу. Тим часом. Також, Розпорядженням №611 від 2
липня уряд виділив додатково 26,1 млн гривень на реалізацію проектів з підвищення
енергоефективності, зокрема за програмою "Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної
ефективності й навколишнього середовища в Східній Європі". У Держенергоефективності
вказують на необхідність запровадження інститутів енергоменеджерів в кожному місті.
В Києві заявили про початок енергоаудиту будинків, а мешканцям радять встановлювати
бойлери на фоні відключень гарячого водопостачання з метою економії газу для опалювального
періоду. До початку навчального року 70 шкіл столиці планують утеплити, а місто можуть внести
до пілотних з реалізації проекту «Теплий дім», що передбачає модернізацію житловокомунального сектору. Серед планів – енергоефективна система вуличного освітлення, яка
передбачає встановлення світлодіодних вуличних світильників та зменшення енергоспоживання
до 70%.
У Рівненській області місцева влада хоче перевести соціальні заклади на використання
альтернативних і місцевих видів палива, зокрема торфу, адже регіон має 20% його
загальноукраїнських запасів. Також в бюджетних установах області збираються провести
енергоаудит та перевести половину котелень на використання альтернативного палива.
В Житомирській області на альтернативні енергоносії збираються перевести цього року 170
котелень. Житомир приєдналося до м.Вінниця в програмі Європейської енергетичної відзнаки,
що має на меті поліпшення енергоефективності міста та підтримується урядом Швейцарії.
Уряд вніс додаткове устаткування до списку таких, що звільняються від ввізного мита
Постановою №258 від 17 липня Кабінет Міністрів звільнив від ввізного мита й податку на додану
вартість когенераційний модуль виробництва GE Jenbacher GmbH & Co OG. Постановою уряду
№264 від 17 липня звільнено від ввізного мита й обкладання податком на додану вартість при
ввозі на митну територію України паротурбогенератори потужністю 12 МВт, градирні із
пропускною здатністю 4,5 тис. куб. м/година й котли для електростанцій, що працюють на
біопаливі із продуктивністю 35 тон пари на годину.
Уряд проводить консультації з громадськістю щодо низки законопроектів в сфері
енергоефективності
Законопроект «Про енергетичну ефективність будівель» опублікований для консультацій з
громадськістю 8 липня на сайті Мінрегіонбуда. Електронні консультації щодо цього
законопроекту планується продовжити і в серпні. Законопроект містить визначення засад
державної політики в енергоефективності будівель, органів, що здійснюють управління в цій
сфері, а також запроваджує паспортизацію та сертифікацію енергетичної ефективності будівель,
перелічує заходи з забезпечення енергоефективності, а також джерела їх фінансування.
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У Мінрегіоні наголосили на запровадженні сертифікації енергетичної ефективності будівель, що
підлягають відчуженню та передачі в оренду, а також державних будівель. Зважаючи на
важливість теми енергозбереження для уряду, розробка таких проектів мала б бути
пріоритетною в часі.
В липні Мінрегіонбуд проводив електронні консультації щодо проектів законів «Про особливості
здійснення закупівель енергосервісу», «Про внесення змін до Закону України «Про
енергозбереження» щодо правових засад реалізації енергосервісних договорів» та «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо впровадження енергоефективних заходів у
бюджетних установах)». Міністерство продовжує працювати з USAID щодо питання залучення
кредитних коштів в термомодернізацію об’єктів соціальної сфери енергосервісними компаніями.
У Держенергоефективності заявили про потребу оновити закон «Про енергозбереження» для
поліпшення ситуації щодо впровадження енергоефективних технологій.
Питання встановлення лічильників актуалізується в контексті підготовки до зимового періоду
Кризовий енергетичний штаб має забезпечити оснащення систем теплоспоживання житлових
будинків, в яких не встановлено прилади обліку теплової енергії, лімітуючими пристроями на
абонентських вводах до жовтня. До цього часу населені пункти мають забезпечити стовідсоткове
оснащення підприємств теплоенергетики технологічним обліком, а до грудня оснащення
будинковими приладами обліку теплової енергії має скласти не менше 45%. Мінрегіонбуд
повідомив, що на 1 липня оснащеність технологічними приладами обліку відпуску теплової
енергії по країні складає 97,8%.

У сфері нафти і нафтопродуктів:
Викачаною технологічною нафтою, нібито для створення стратегічних запасів нафти і
нафтопродуктів, зайнялась прокуратура
За інформацією ЗМІ, Кабінет міністрів України розробив проект Розпорядження про надання
дозволу ПАТ «Укртранснафта» здійснити переробку 400 тис. т витісненої з системи нафтопроводів
технологічної нафти на Кременчуцькому НПЗ, підконтрольниму Ігорю Коломойському.
Проти такої інінціативи виступив заступник голови НАК «Нафтогаз України» Олександр Тодійчук,
надіславши лист на ім’я прем’єра. За посадовцем, будь-які цивільно-правові відносини з
переробки технологічної нафти на Кременчуцькому НПЗ, можливі виключно на умовах контролю
з боку держави. Тим часом Генеральна прокуратура України (ГПУ) почала перевірку законності
відкачування більше 600 тис. т технологічної нафти з магістральної системи України оператором
нафтотранспортної системи України. Витіснення велося на ділянках "Кременчук-Херсон", "МозирБроди", "Куйбишев-Лисичанськ", "Лисичанськ-Лисичанський", "Мічурінськ-Кременчук" і
"Лисичанськ-Кременчук".
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У сфері статистики:
25 червня Наказом №200 Держстат затвердив нову звітну форму "Місячний звіт про економічні
показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і
розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами".

У сфері соціальної політики:
З 1 липня почала діяти програма компенсацій додаткових витрат на покриття підвищення тарифів
на газ та тепло для найбільш незахищених верств населення. Мінсоцполітики заявило про велику
кількість проведених інформаційних заходів щодо програми, зокрема, інформацію про неї
попросили розміщати на зворотній стороні платіжок, а також про розробку відповідного
програмного забезпечення. Міністра Л.Денісову призначено Головою Національної
тристоронньої соціально-економічної ради (Указ № 567/2014 від 3 липня 2014 року) консультативно-дорадчого органу при Президентові України з представників Кабінету Міністрів
України, всеукраїнських професійних спілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій
роботодавців.
Світовий банк виділить Україні кредит в розмірі 300 млн. доларів на реалізацію проекту
"Модернізація системи соціальної підтримки населення України", зокрема для розширення
адресної програми соціальної допомоги. Очікується, що кількість осіб, які одержують державну
соціальну допомогу, зросте майже вдвічі - з 586 тис. у 2013 до 1,1 млн у 2019 році. Також в
чотирьох областях діти-сироти та діти-сироти з обмеженими можливостями зможуть отримати
низку послуг соціального забезпечення. Проект розрахований на шість років.

У сфері конкуренції та інвестицій:
Тривають спроби вивести з-під конкурентних умов окремі напрямки
Парламент прийняв Закон №1571-VII від 3 липня 2014 року «Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі», яким подовжив
до 2016 року погашення боргів підприємствами паливно-енергетичного комплексу.
Влада намагається спростити деякі процедури для послаблення корупції та
забюрократизованості
НКРЕ оприлюднила проект постанови «Про затвердження Змін до форм звітності НКРЕ у сферах
електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення», який дозволить
спростити взаємодію з регулятором в сфері електро- та теплопостачання.
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Також у парламенті зареєстровано проекту Закону № 2599а від 16.07.2013 «Про внесення змін до
деяких законів України (щодо закупівлі окремих товарів, робіт і послуг для енергоблоків атомних
електростанцій)», яким передбачається вивести закупівлі в сфері атомної енергетики з-під Закону
України «Про здійснення державних закупівель».
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