Моніторинг впровадження Україною зобов’язань
в рамках Енергетичного Співтовариства
Випуск № 22 (липень 2015 року)
7 липня відбулось розширене засідання колегії Міненерговугілля за участю прем’єр-міністра
А.Яценюка, де посадовці прозвітували щодо впровадження реформ.
10 липня 2015 року Президент України підписав Закон № 521-VIII "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях",
спрямований на впровадження міжнародних стандартів звітності, забезпечення прозорості
діяльності надрокористувачів та удосконалення системи управління природними ресурсами.
10 липня заступник Глави АП – секретар Національної ради реформ Д.Шимків представив
систему моніторингу прогресу реформ. Прогрес у реалізації Програми енергонезалежності та
реформи енергетики за І півріччя 2015 року оцінений у 29% (нижче очікування). Зокрема
вказується, що базові закони щодо держпідтримки та функціонування вугільного ринку не
розроблені, спостерігається затримка у розробці нової моделі оподаткування видобутку
вуглеводнів, а також із затвердженням Нацплану дій з енергоефективності та створення Фонду
енергоефективності.
14 липня США і Україна провели 5-й щорічний Діалог з енергетичної безпеки під головуванням
Спеціального посланника Державного департаменту США з питань міжнародної енергетики
А.Хольштайна і українського міністра В.Демчишина. Під час заходу сторони провели
поглиблену дискусію щодо низки питань енергетичного сектору України.
23 липня на засіданні Національної ради реформ було розглянуто результати моніторингу
реформ за перше півріччя та статус виконання рішень ради. Також Мінекономрозвитку
представило принципи економічної стратегії для України ("Шлях до процвітання"), серед яких
– лібералізація економіки та зниження обмежень для бізнесу, а міністр А.Абромавичус
призначений відповідальним за Програму просування інтересів України в світі.
27 липня Мінекономрозвитку створило робочу групу із просування залучення іноземних
інвестицій в Україну. Учасники засідання обговорили міжнародний досвід просування
інвестицій, а також запропонували створити спеціальний портал invest.in.ua.
29 липня, в ході брифінгу, начальник Управління європейської інтеграції Міненерговугілля
М.Бно-Айріян повідомив, що відомство запропонувало ЄС "перезавантажити" взаємовідносини
в енергетиці та укласти новий Меморандум про взаєморозуміння, який може бути підписано до
кінця року.
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Загалом прогрес України у виконанні зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства
виглядав у липні наступним чином:
У сфері безпеки постачань:
Підготовка до зими триває, попри серйозні проблеми із залученням коштів та війну,
при цьому уряд застосовує різні механізми для балансування енергосистеми
24 липня урядом прийнято рішення про комплексні заходи щодо стабілізації роботи ТЕС і
ТЕЦ для забезпечення надійності роботи енергетичної системи України в осінньо-зимовий
період 2015/16 року (Розпорядження № 765-р). Як йдеться у документі, для фінансування
створення запасів вугілля будуть застосовані наступні механізми: 1) встановлення
додаткових платежів до тарифів на електроенергію ТЕС на поворотній основі, 2) відкриття
ДП "Енергоринок" додаткових кредитних ліній у держбанках для здійснення авансових
платежів енергогенеруючим компаніям ТЕС ы ТЕЦ (із погашенням до 1 травня 2016 року).
28 липня при Міненерговугілля з метою "забезпечення надійного функціонування об’єктів
паливно-енергетичного комплексу та запобігання терористичним актам на об’єктах ПЕК"
створено Антикризовий штаб (Наказ № 474). Засідання відбуватимуться двічі на тиждень.
Міненерговугілля розпочало регулярні зустрічі з учасниками ринку та посадовцями щодо
підготовки до зими, міністр В.Демчишин поставив завдання завершити ремонт енергоблоків
генеруючих підприємств у встановлені строки. Попри накопичені 600 тис. т вугілля,
проблема з його запасами зберігається, але, за словами В.Демчишина, можливо вчасно
накопичити на складах потрібні обсяги – після отримання кредиту в "Ощадбанку" в обсязі 2
млрд. грн., генеруючі підприємства, в першу чергу "Центренерго", мають почати уже зараз
закуповувати вугілля (у тому числі за кордоном); також триває робота щодо вивезення
частини обсягів з зони АТО. Проблемою є також і висока заборгованість перед шахтарями,
яка складає біля 500 млн. грн., і яка може бути вирішена, за словами міністра В.Демчишина,
у разі повернення боргів генерації за відвантажене у 2014-2015 роках вугілля.
Також Кабінет Міністрів схвалив рішення про ліквідацію деяких збиткових шахт
(Розпорядження № 696-р), зокрема у Львівській, Волинській та Донецькій областях, а
Міненерговугілля створило робочу групу з розроблення законопроекту про засади
функціонування ринку вугільної продукції (Наказ № 451).
Щоб запобігти віяловим відключенням, "Укренерго" звернулась до Міненерговугілля з
проханням сприяти поверненню Бурштинської ТЕС, яка належить ДТЕК "Західенерго", в
українську енергосистему. Також НКРЕКП звернула увагу учасників ринку на
неприпустимість включення до витрат теплової генерації необґрунтованих витрат, що
призводить до "уявних" збитків та невиконання плану накопичення вугілля.
Україна продовжує шукати альтернативних постачальників вугілля та веде переговори із
швейцарською компанією-дистриб'ютором щодо постачання з РФ та Південної Африки.
Водночас Казахстан також готовий поставити в Україну до 300 тис. т енергетичного вугілля.
Щодо імпорту вугілля для потреб державної "Центренерго", за словами міністра
В.Демчишина, перемовини із низкою приватних постачальників "практично завершені, і,
після закінчення усіх формальних процедур, можна буде назвати і постачальників і
відповідну ціну".
Темою в рамках підготовки до зими є потреба вкладення інвестицій в електромережі і
запровадження денного і нічного тарифів на електроенергію. У відповідь на поширену у ЗМІ
тему щодо закупівлі НЕК "Укренерго" трансформаторів за завищеними цінами та
блокування АМКУ результатів торгів, "Укренерго" поширила інформацію про зношений
стан та високу аварійність обладнання, а експерти опублікували матеріали про роль
трансформаторів для роботи мережі. Міненерговугілля створило робочу групи з оптимізації
споживання електроенергії, шляхом стимулювання до її споживання у нічний час (накази
№ 409 та № 414).

Також, через вдосконалення ефективності використання АЕС було збільшено виробіток на 2
млрд. кВт-год, що становить 10% від загального об’єму ринку атомної енергетики. Для
посилення безпеки діяльності ядерної енергетики, уряд зареєстрував у парламенті
законопроект № 2290а, підготовлений Держатомрегулювання, який поширює деякі заходи
державного нагляду не лише на ліцензіатів, а й на інших суб’єктів діяльності у сфері
використання ядерної енергії. Натомість, група народних депутатів внесла законопроект
№ 2360а щодо ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії, який
передбачає непоширення окремих норм Закону № 222-VIII на ліцензування у сфері
використання ядерної енергії, аргументуючи обмеженням повноважень та незалежності
Держатомрегулювання, як органу регулювання.
Окремою темою є посилення платіжної дисципліни
У липні Міненерговугілля оприлюднило проект постанови Кабінету Міністрів "Про
затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків за енергоносії, а також для погашення
позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій та інших розрахунків". Документ
стосується відкриття спецрахунків з боку водоканалів – підприємств, основним видом
діяльності яких є централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення.
Також відомство оприлюднило проект розпорядження Кабінету Міністрів "Про порядок
розрахунків за спожитий природний газ виробниками електричної енергії, які
використовують природний газ для виробництва електричної енергії". Мова також йде про
ведення енергогенеруючими компаніями розрахунків виключно через спецрахунки.
Примітно, що Міненерговугілля також опублікувало проект постанови Кабінету Міністрів
"Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості" на виконання
все ще чинного Закону "Про засади функціонування ринку природного газу". Йдеться про
можливість реструктуризації заборгованість теплогенеруючих і теплопостачальних компаній
за спожитий у 2014 році газ, за умови погашення боргів попередніх років.
В умовах невизначеності щодо російського газу зусилля України зосереджені на
формуванні фінансового ресурсу для закупівель газу з ЄС
Умовою, висунутою українською стороною щодо переговорів, є обґрунтована ціна за
зрозумілою формулою до кінця наступного опалювального сезону. За підсумками
переговорів "Нормандської четвірки" була досягнута домовленість про прискорення процесу
підписання "зимового пакету". Окремим питанням є фактор постачання газу на окуповані
території: російський уряд заявив про продовження поставок, а ЗМІ повідомляють про
вимогу росіян підписати окрему двосторонню угоду з цього приводу.
Україна заявила, що не постачатиме газ на неконтрольовані території під час опалювального
сезону, а щодо постачання газу Росією на окуповані території ініціює розслідування на
міжнародному рівні. Водночас, голова АМКУ Ю.Терентьєв повідомив, що перші гіпотези
розслідування у справі проти "Газпрому" щодо порушення українського законодавства про
захист економічної конкуренції будуть представлені через 1,5-2 місяці.
За словами міністра В.Демчишина, темпи закачування газу дозволяють до опалювального
сезону накопичити до 15 млрд. кубометрів. Ці темпи "дещо повільніші за очікування, але для
пришвидшення процесу бракує коштів". Для вирішення питання тривають переговори, в т.ч.
із Росією. Щодо кредитів, то міністр згадав про переговори з OPEC, IFC, Світовим банком.
24 липня уряд надав держгарантії за зобов’язаннями НАК "Нафтогаз України" за кредитом
від ЄБРР обсягом 300 млн. дол., що залучається для формування стабілізаційного
(резервного) енергетичного фонду (Постанова № 540). При цьому документ вказує, що газ,
який буде придбано за рахунок коштів запозичення, має бути використано виключно для
задоволення потреб українських споживачів.

З іншого боку, вивчаються можливості розширення реверсних постачань, зокрема
актуалізовано тему запуску "великого реверсу" зі Словаччини
10 липня Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння щодо спільного підходу до
питань диверсифікації поставок газу та викликів з безпеки газопостачань у регіоні
Центральної та Південно-Східної Європи, а також План дій з метою прискорення реалізації
проектів з будівництва газотранспортної інфраструктури. Меморандум дає Україні
можливість збільшення обсягів транзиту газу та закачування блакитного палива до
підземних сховищ газу, будівництва інтерконекторів з Польщею, Угорщиною і Румунією та
можливість запуску "великого реверсу" зі Словаччини, а також забезпечення диверсифікації
маршрутів постачань та підвищення енергетичної безпеки.
13 липня "Нафтогаз" поширив червневий лист від прем’єр-міністра А.Яценюка президентам
Єврокомісії, Євроради та Європарламенту з проханням перевірити контракт між словацьким
оператором Eustream та "Газпромом" через порушення ним законодавства ЄС та
перешкоджання вільному газопостачанню в напрямку України.
Тим часом, на початку липня оператори газотранспортних систем України та Словаччини
обговорили питання збільшення поставок газу: за результатами переговорів було знайдене
технічне рішення із розширення газового коридору з 1 грудня 2015 року. У пошуках
альтернативних поставок Україна також звернулася до Білорусі з проханням вивчити
можливість транзиту газу із Литви; поки що сторони домовились про консультації щодо
транзиту української електроенергії.
13 липня "Нафтогаз" підписав з представниками американської компанії Frontera Resources
Corporation меморандум про порозуміння, за яким сторони погодилися співпрацювати в
сфері інвестування в розвідку та розробку нафти та газу України, а також щодо реалізації
проекту імпорту LNG з потужностей Frontera Resources у Грузії.
15 липня Верховною Радою ратифіковано Фінансову угоду між Україною та Європейським
інвестиційним банком щодо проекту "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне
переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород" (Закон № 603-VIII).
На початку липня "Нафтогаз" повторив запрошення скористатися вільними
газотранспортними потужностями на кордоні з ЄС всім компаніям, які бажають завозити газ
в Україну з Європи. Також компанія готова обговорити умови використання заброньованих
потужностей для доставки газу з ЄС до кордону України, однак наголосила, що поряд із
допуском інших гравців до імпорту газу очікує солідарної участі трейдерів у створенні
відповідних запасів у сховищах – для покриття потреб їх клієнтів узимку.
У сфері реформи газового ринку:
Із наближенням до запровадження нової моделі ринку газу, множаться законотворчі
ініціативи щодо умов роботи суб’єктів ринку
7 липня група народних депутатів від правлячої коаліції внесла до Верховної Ради
законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх
у відповідність до положень Закону України "Про ринок природного газу" (стосовно
особливостей провадження господарської діяльності на ринку природного газу у перехідний
період)" (реєстр. № 2312а). Документ пропонує усунути можливі колізії та неоднозначні
тлумачення положень чинного законодавства, зокрема щодо ліцензування суб’єктів
господарювання , що здійснюють постачання природного газу, а також виведення процедури
сертифікації операторів газотранспортних систем (магістральних газопроводів) з-під дії
інших законів. Профільний комітет рекомендував прийняти документ в першому читанні за
основу.
Водночас, група депутатів-членів Міжфракційного об’єднання "Свобода" внесла на рогляд
парламенту законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
порядку використання природного газу, видобутого на території України" (реєстр. № 2408a).

Автори продовжують культивувати міф про "дешевий український газ", пропонуючи
спрямувати його на забезпечення потреб ЖКГ та населення України, тобто закріпити
сегментацію ринку.
14 липня НКРЕКП схвалила для оприлюднення проект розпорядження Кабінету Міністрів
"Про забезпечення населення комерційним обліком природного газу". Документом
передбачається зобов’язати газорозподільні підприємства встановити до 1 січня 2016 року
100% лічильників газу населенню, що використовує його для підігріву води та приготування
їжі. Натомість НКРЕКП отримує можливість щомісяця здійснювати контроль за виконанням
інвестиційних програм та проводити позапланові перевірки із застосуванням штрафних
санкцій у разі невиконання.
Стабілізувавши фінансову ситуацію, "Нафтогаз" планує реформу корпоративного
управління
10 липня Міненерговугілля прийняло рішення до кінця року відтермінувати припинення
діяльності ДП "Нафтогазбезпека" НАК "Нафтогаз України" (Наказ № 443). Того ж дня
міжнародні компанії Baker & McKenzie та PricewaterhouseCoopers представили ЄБРР та
"Нафтогазу" проект Плану дій щодо реформи корпоративного управління "Нафтогазу".
Основні положення документу включають приведення корпоративного управління у
відповідність до принципів ОЕСР, запобігання неправомірному політичному втручанню,
створення Наглядової ради та поступове збільшення її незалежності, впровадження сучасних
практик розкриття інформації, управління ризиками, аудиту, відокремлення оператора ГТС з
окремою структурою корпоративного управління. Роль холдингу в майбутній моделі –
"стратегічний контролер" над дочірніми структурами.
17 липня Кабінет Міністрів зменшив рівень капіталізації "Нафтогазу" на 1,8 млрд. грн.,
знизивши рівень збільшення статутного капіталу компанії, згідно із Постановою № 13 від
23.01.2015, до 29,7 млрд. грн. (Постанова № 488). Водночас, за неофіційними
повідомленнями, які поширили ЗМІ, "Нафтогаз" перестав бути збитковою компанією,
отримавши за І півріччя 2015 року 500 млн. дол. доходів.
Тим часом, за даними самої компанії станом на 28 липня, сумарна прострочена
заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів склала 21,2 млрд.
грн. Водночас, НАК "Нафтогаз України" долучилась до проведення електронних закупівель
через державну систему ProZorro.
Поряд із новими договірними умовами, регулятор запустив дискусію щодо управління
газорозподільчими мережами
9 липня НКРЕКП оприлюднила лист № 6697/16/61-15 "Щодо укладання бюджетними
установами та організаціями договорів на постачання природного газу за регульованим
тарифом", який стосується угод із газопостачальними підприємствами, утвореними в
результаті відокремлення діяльності облгазів із розподілу та постачання природного газу.
Договір укладається між трьома суб’єктами ринку – постачальником газу за регульованим
тарифом, газорозподільним підприємством та споживачем.
15 липня регулятор створив Робочу групу з опрацювання проблемних питань
газорозподільних підприємств, до якої увійшли представники НКРЕКП та відповідних
компаній (Наказ № 200). Мова йде про запровадження заходів щодо зниження обсягів
виробничо-технологічних витрат і втрат газу, а також про виконання вимог Закону "Про
забезпечення комерційного обліку природного газу".
Водночас, на ринку динамічно змінюються суб’єкти управління регіональними мережами –
облгази розділяють постачання і транспортування, створюючи для постачання окремі
компанії, а Міненерговугілля створює окрему державну компанію з управління мережами.
17 липня було оприлюднено проект наказу Міненерговугілля "Про затвердження методик
визначення виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу під час
його транспортування газорозподільними системами". Документ розроблений на заміну

методикам, ухваленим ще 2003 року, та забезпечує єдиний підхід до розрахунків обсягів
виробничо-технологічних витрат газу.
21 липня народний депутат О.Кужель (фракція ВО "Батьківщина") внесла законопроект "Про
особливості передачі в оренду об'єктів газорозподільних систем, що перебувають у
державній чи комунальній власності" (реєстр. № 2423а). Документом пропонується
сформувати процедуру залучення приватних компаній до оперування об’єктами
газорозподільної системи, які перебувають у державній та комунальній власності на умовах
оренди. Законопроект передбачає низку вимог до компаній-орендарів, визначає умови та
порядок проведення конкурсу на право отримання в оренду об’єктів газорозподільної
системи, відповідні договірні відносини, заходи із забезпечення контролю за дотриманням
сторонами своїх зобов’язань.
Міненерговугілля має право на розірвання чинних договорів про господарське відання, проте
має визначити структуру, на баланс якої має бути передані газорозподільні системи.
Водночас у перехідних положеннях вказується, що нинішні користувачі газорозподільних
мереж протягом шести місяців з дати набуття чинності законом мають переважне право на
укладення договору оренди і без проведення конкурсу.
У сфері реформи ринку електроенергії:
Міністерство шукає інвесторів для створення конкурентного ринку електроенергії
Міністр В.Демчишин взяв участь у круглому столі щодо залучення інвестицій в
енергетичний сектор та здійснив поїздку до США, де обговорив питання допомоги США у
тому числі в сфері виробництва електроенергії. Також, міністерство не погодилось з
вимогою прем’єр-міністра А.Яценюка негайно передати акції ПАТ "Центренерго" для
приватизації, наполягаючи, що спочатку має бути проведений аудит, а приватизація зараз
може підвищити ціну на електроенергію в опалювальний сезон. У рамках цього
Міненерговугілля оголосило конкурс на заміщення посади генерального директора
"Центренерго".
Презентовано проекти нормативно-правових актів із запровадження нового ринку
електричної енергії
3 липня Міненерговугілля презентувало проект закону про ринок електричної енергії, який
був розроблений за участю Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Законопроект
враховує вимоги Директиви 2009/72/ЄС щодо загальних правил функціонування
внутрішнього ринку електроенергії та Регламенту № 714/2009 про умови доступу до мережі
для транскордонного обміну електроенергією.
Одночасно у липні в парламенті був зареєстрований законопроект 2199а "Про засади
функціонування ринку електричної енергії України", (автор – народний депутат С.Сажко,
фракція "Опозиційного блоку"), який був презентований публічно. Згідно з повідомленням
представників Міенерговугілля, Секретаріат Енергетичного Співтовариства не рекомендував
до прийняття альтернативні до урядового версії законопроекту.
У липні в Міненерговугілля тривало громадське обговорення законопроекту, аналітичний
центр DiXi Group відповідав за збір коментарів від громадських організацій, публікуючи всі
отримані заявки на сайті коаліції "Енергетичні реформи". Сама коаліція також надіслала
офіційні коментарі до опублікованого проекту.
Також, за результатами засідання Колегії 7 липня, Міненерговугілля зобов’язало
оприлюднити у липні проект Кодексу електричних мереж, а у вересні 2015 року
доопрацювати його з врахуванням отриманих пропозицій (Наказ № 453 від 17.07.2015). 17
липня проект Кодексу електричних мереж був оприлюднений.
Також, згідно із наказом, до 30 жовтня Міненерговугілля має провести тестування роботи
ринку прямих договорів. До 1 серпня Міненерговугілля має прискорити розробку Плану

розвитку об’єднаної енергосистеми України на 2015-2024 роки, а до вересня має бути
завершена робота з підготовки законопроекту щодо особливостей погашення заборгованості
за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії.
Тим часом, 13 липня НКРЕКП проект постанови Кабінету Міністрів "Про ринкове
формування тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", якою
регулятору рекомендується з 1 вересня застосовувати ринкове формування тарифів на
електроенергію, окрім тієї, що відпускається на побутові потреби населення. При цьому,
граничний рівень підвищення тарифів не може перевищувати 5% рівня станом на 1 серпня
2015 року з подальшим щомісячним підвищенням, також обмеженим 5%.
Складною залишається ситуація з експортом електроенергії
Про це, зокрема, свідчить черговий щомісячний аукціон, участь в якому взяли лише дві
компанії: ПАТ "Донбасенерго" викупила 25 МВт доступу для експорту електроенергії в
напрямку Словаччини, Угорщини та Румунії, а ТОВ "ДТЕК Трейдінг" викупила 520 МВт
потужностей в цьому ж напрямку та ще 140 МВт для експорту електричної енергії в Польщу.
Крім того, за інформацією джерел в Міненерговугіллі, в січні-червні 2015 року Україна
скоротила експорт електроенергії в 2,6 рази порівняно з аналогічним періодом 2014 року −
до 1,802 млрд. кВт-год.
Тим часом, Кабінет Міністрів затвердив пілотний проект "Енергетичний міст "Україна-ЄС",
який передбачає синхронізацію ХАЕС-2 з європейською системою ENTSO-E для експорту
електроенергії до Польщі. Кошти від реалізації проекту планується залучити для
фінансування будівництва ХАЕС-3,4.
У сфері державного регулювання енергетики:
Доопрацьований урядом законопроект не пройшов навіть профільний комітет
15 липня до парламенту було внесено доопрацьовану версію законопроекту "Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг" (реєстр. № 2966). Водночас, як вказано у висновку Головного науковоекспертного управління Верховної Ради, більшість зауважень, висловлених до законопроекту
в редакції від 28 травня 2015 року, залишаються актуальними для нової версії. Йдеться про
неузгодженість його положень із вимогами положень Конституції України, Бюджетного
кодексу тощо.
В цілому, перелік зауважень не змінився – основна критика стосується механізму
призначення членів НКРЕКП (формування складу конкурсної комісії), нарахування внесків
на регулювання, оплати праці працівників регулятора, його кошторису та аудиту витрат,
скасування державної реєстрації актів НКРЕКП, включення до переліку компетенцій лише
питань ринків енергетики (хоча НКРЕКП також займається регулюванням ринків
комунальних послуг), а також вирішення питання щодо інструментарію моніторингу на
згаданих ринках.
Документ також розглядався на засіданні профільного комітету 15 липня, який прийняв
рішення підготувати звернення до Прем’єр-міністра щодо створення спільної робочої групи
із залученням міжнародних експертів з метою розробки нової версії законопроекту та його
подання на розгляд Верховної Ради у вересні 2015 року.
У сфері відновлюваної енергетики:
Щодо "зелених" тарифів
14 липня Президент України підписав Закон № 514-VIII "Про внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з

альтернативних джерел енергії", який зокрема змінює порядок розрахунку "зелених"
тарифів. 20 липня НКРЕКП прийняла Постанову № 2043 "Про встановлення фіксованих
мінімальних розмірів "зелених" тарифів на електричну енергію для суб'єктів
господарювання" та Постанову №2049 "Про встановлення "зелених" тарифів на електричну
енергію для суб’єктів господарювання". Тарифи для наземних сонячних станцій встановлено
на рівні 6,17-11,12 грн./кВт-год, для ВЕС – 1,54-2,70 грн./кВт-год, для виробників з
біогазу/біомаси – 2,96 грн./кВт-год.
Відповідно до рішення адміністративного суду Києва, який зобов'язав комісію розглянути
питання про додаткове перерахування різниці між вартістю фактично проданої
електроенергії в лютому 2015 року з відповідним закону рівнем "зеленого" тарифу, 23 липня
НКРЕКП прийняла Постанову № 2060, якою затвердила додаткові платежі для компенсації
недоотриманих коштів виробникам, що працюють за "зеленим" тарифом, на липень 2015
року загальною сумою 92,3 млн. грн. (без ПДВ).
Між тим, лише один з шести позивачів – ПрАТ "Вітряний парк Очаківський" – потрапив до
переліку компаній для компенсацій. У відповідь, 30 липня прес-служба ДТЕК заявила, що
регулятор не виконує судові рішення, оскільки не забезпечено повернення "Вінд Пауер"
понад 100 мільйонів гривень. За експертними оцінками, НКРЕКП повинна повернути
"зеленій" генерації 900 млн. грн.
Депутати розглянуть використання побутових відходів як джерела енергії
3 липня у Верховній Раді зареєстровано проект Закону "Про внесення змін до деяких законів
України щодо використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії"
(реєстр. № 2260а). Проектом, розробленим групою депутатів, серед яких – голова комітету
ПЕК М.Мартиненко, пропонується віднести побутові відходи до переліку альтернативних
джерел енергії та поширити "зелений" тариф на електроенергію, вироблену з побутових
відходів. Передбачається встановлення коефіцієнту "зеленого" тарифу для такого
виробництва на рівні 3,74 з подальшим зниженням в 2020 році до 3,02.
Стимулювання виробництва біодизельного палива
1 липня у Верховній Раді зареєстровано проект Закону "Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо підтримки виробництва біодизельного палива" (реєстр. № 2114а-2).
Законопроект пропонує у змінах до ст. 215 ПК виведення з переліку підакцизних товарів
групи 3826 "Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти
або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних
ефірів жирних кислот". Автор – народний депутат А.Лопушанський (фракція "Блоку Петра
Порошенка") – вважає, що законопроект допоможе відновленню роботи 14 великих та
близько 50 малих біодизельних заводів в Україні потужністю 325 тис. т на рік.
Уряд розробляє умови для розвитку альтернативної енергетики у житловокомунальній сфері та транспорті
Мінрегіоном розроблено законопроект, що передбачає внесення змін до Закону України
"Про теплопостачання", який спрямований на створення умов щодо надання органам
місцевого самоврядування повноважень зі встановлення тарифів на теплову енергію,
вироблену з альтернативних джерел енергії. Його прийняття сприятиме децентралізації
систем енергозабезпечення з використанням місцевих видів палива, розвитку альтернативної
енергетики в житлово-комунальній сфері та приведе до зменшення споживання природного
газу. Цей документ наразі проходить правову експертизу у Мін’юсті з подальшим внесенням
на розгляд Уряду.
22 липня Кабінет Міністрів відхилив нові редакції постанов № 293 та № 453, які створюють
умови для економічно доцільного заміщення природного газу в сфері теплопостачання.

Для підтримки національної політики енергозбереження й екологічної безпеки "Ощадбанк”,
яким володіє держава Україна в особі Кабінету Міністрів, запроваджує кредитування на
придбання всіх марок електромобілів, а також супутніх товарів до них.
У сфері навколишнього середовища:
Ратифікація Протоколу про стратегічну екологічну оцінку
1 липня Верховна Рада ухвалила Закон № 562-VIII "Про ратифікацію Протоколу про
стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у
транскордонному контексті". Законом ратифіковано Протокол, підписаний 21 травня 2003
року в Києві на 5-й Конференції міністрів "Довкілля для Європи". Ратифікація сприятиме
адаптації законодавства України до законодавства ЄС, оскільки Протокол відтворює підхід
прийнятий на рівні ЄС та закріплений у Директиві 2001/42/EC про оцінку впливу окремих
планів та програм на навколишнє середовище.
Законопроектна діяльність щодо оцінки впливу на довкілля
10 липня Головне науково-експертне управління Верховної Ради висловило ряд зауважень та
рекомендувало повернути на доопрацювання обидва законопроекти про оцінку впливу на
довкілля (реєстр. № 2910 від 20.05.2015 та № 2009а від 03.06.2015). 14 липня депутати
відкликали законопроект № 2910.
17 липня Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи розглянув законопроект № 2009а і пропонує прийняти його за
основу та доопрацювати його у процесі підготовки до другого читання.
Громадські слухання щодо Стратегії екологічної політики України
30 липня в Мінприроди відбулись громадські слухання щодо проекту змін та доповнень до
Стратегії екологічної політики України, де було представлено проект вищезазначеного
документа з врахованими коментарями та анотовану таблицю отриманих коментарів. Окрім
цього на веб-сторінці Мінприроди було оприлюднено Пропозиції щодо формування
Національного плану дій з навколишнього природного середовища на 2016-2020. Такі
пропозиції розроблені на виконання Стратегії державної екологічної політики України.
У сфері енергоефективності:
Механізми стимулювання
В інформаційному просторі актуалізувалася тема підготовки до опалювального сезону.
Міністр енергетики В.Демчишин охарактеризував поточну ефективність використання
енергоресурсів як "дуже сумнівну", закликав доопрацювати серед інших законопроект про
енергоефективність, висловився за встановлення різних тарифів на денне та нічне
споживання енергії.
Держенергоефективності регулярно звітує про активність отримувачів кредитів за
програмами відшкодування їх частини на негазові котли та заходи з енергоефективності.
Станом на 6 липня з початку дії програми стимулювання населення до впровадження
енергоефективних заходів видано кредитів на суму понад 130 млн. грн. 7400 отримувачам,
причому 60 млн. грн. банки видали за місяць – з початку червня до початку липня. До кінця
місяця сума виданих кредитів перевищила 210 млн. грн., а кількість їх отримувачів зросла до
12 тис., при цьому за тиждень брали кредитів на 20-30 млн. грн. За словами голови
Держенергоефективності С.Савчука, середній платіж учасників програми енергоефективного
кредитування становить близько 500 грн. на місяць за котел або 489 грн. на місяць за
енергоефективне обладнання чи матеріали.

Паралельно з цим набирає обертів співпраця Держенергоефективності в регіональними
адміністраціями щодо співфінансування програми та відшкодування частини сплати за
відсотками по кредиту (на додачу до державної програми, яка відшкодовує частину тіла
кредиту). У липні кількість меморандумів про партнерство в сфері енергоефективності
житлових будинків збільшилася до 18: в Дніпропетровську розроблять міські та регіональні
програми, за якими з місцевого та обласного бюджетів будуть виділені кошти (зокрема,
облрада має виділити 200 тис. грн.) на відшкодування відсоткової ставки за кредитами; в
Сумах облрада також вирішила виділити 200 тис. грн. на такі потреби та внести це у
регіональну програми підвищення енергоефективності; Хмельницька міська рада затвердила
Програму часткового відшкодування відсоткових ставок на 2015-2017 роки, виділивши на
неї в цьому році 266 тис. грн.; Бориспільська райдержадміністрація розробляє відповідну
районну програму та планує виділити в 2015 році близько 500 тис. грн.; подібну програму
узгоджують на Закарпатті та в Запоріжжі.
Держенергоефективності також повідомило про відшкодування в липні частини кредитів, які
громадяни взяли за державною програмою в травні на 2,5 млн. грн. Також в Агентстві
запевняють, що постійно оновлюють орієнтовний список енергоефективного обладнання та
матеріалів, якщо вони відповідають будівельним нормам та дійсно сприяють утепленню.
Тим часом, державні банки, що беруть участь в програмі, демонструють певну конкуренцію
за клієнтів. Один з банків збільшив строк кредитування для ОСББ та ЖБК з 5 до 10 років та
максимальну суму кредиту із 3 до 10 млн. грн., а також домовився про співпрацю з однією із
мереж будівельних гіпермаркетів, що також інформуватиме про умови державної програми.
Інший банк після вступу в дію закону "Про особливості здійснення права власності в
багатоквартирному будинку" теж спростив умови для ОСББ – скоротив пакет документів,
знизив обов’язковий рівень надходжень платежів ОСББ та встановив єдину вимогу до
голосування за будь-яким проектом – 75% голосів співвласників. Окрім того, цей банк
запровадив кредитування електромобілів.
На фоні цього Держенергоефективності розробило проект постанови Кабінету Міністрів
України "Про продовження строку виконання Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки", запропонувавши продовжити
програму на 2016 рік.
Енергетичний сервіс
Держенергоефективності повідомило про розробку проекту примірного енергосервісного
договору під час тематичного форуму. В Агентстві висловили сподівання на швидкий
розгляд документу в Мінрегіоні та звернули увагу на потребі допомогти місцевим радам
створити шаблони деяких документів. Там також звернулися до міжнародних донорських
організацій з проханням допомогти в розробці методики щодо проведення конкурсних торгів
за NPV.
Маркування
17 липня Кабінет Міністрів затвердив Технічний регламент енергетичного маркування
побутових посудомийних машин (Постанова № 514), що набуде чинності через шість місяців
з дня опублікування.
Тим часом Держенергоефективності планує на засіданні своєї колегії 29 жовтня 2015 року
розглянути Звіт про виконання зобов’язань в рамках виконання Угоди про Асоціацію
Україна-ЄС та Протоколу про приєднання до Договору про створення Енергетичного
Співтовариства в частині запровадження в Україні системи енергетичного маркування
енергоспоживчих продуктів.

Нацплан дій з енергоефективності
Прем’єр-міністр А.Яценюк закликав прискорити реалізацію проектів з енергоефективності та
розробити тактичний і стратегічний план заходів з енергоефективності. Разом з тим, уряд
вже дуже довгий час не може розглянути та затвердити Національний план дій з
енергоефективності – документ все ще "готується до внесення до Кабінету Міністрів
України" та обговорюється експертами. Втім, деякі його положення виконуються – триває
доопрацювання законопроекту "Про енергетичну ефективність", завершується розробка
проекту Примірного енергосервісного договору, готується законодавче забезпечення для
створення Фонду енергоефективності.
Законопроект про енергоефективність в Україні
У липні представники органів влади та Секретаріату Енергетичного Співтовариства
доопрацьовували у Відні законопроект "Про енергоефективність в Україні", що визначає
основні засади державної політики у сфері енергетичної ефективності будівель; органи,
уповноважені здійснювати державне управління у цій сфері та їх повноваження;
організаційно-правові засади паспортизації та сертифікації енергетичної ефективності
будівель; основні енергоефективні заходи в будівлях; загальні засади професійної діяльності
та інформаційного забезпечення в сфері енергетичної ефективності будівель. До обговорення
цих питань також долучаються Група підтримки України Європейської Комісії та народні
депутати.
Енергетична ефективність будівель
Відповідний законопроект обговорювали в Держенергоефективності на зустрічі з
представниками Групи підтримки України Єврокомісії та народними депутатами. За
інформацією Агентства, законопроект погоджено з усіма зацікавленими центральними
органами влади та внесено на розгляд уряду.
Тим часом Мінрегіон запропонував продовжити до 5 років контракти на постачання
теплоносіїв бюджетним установам, що, за словами чиновників міністерства, відповідає
терміну окупності теплових установок з альтернативних джерел енергії і дасть більше
впевненості інвесторам, ширше залучивши їх до термомодернізації будівель.
Оснащеність засобами обліку
Група підтримки України Єврокомісії звертала увагу Держенергоефективності та деяких
народних депутатів на необхідність доопрацювання та реєстрації у Верховній Раді
законопроекту про обов’язковий комерційний облік енергоресурсів.
Тим часом, у Верховній Раді зареєстровано проект Постанови про прийняття за основу
законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного
обліку природного газу" (щодо порядку компенсації споживачам вартості встановлених
ними лічильників обліку природного газу постачальниками газу)", якою пропонується
повернути відповідний законопроект на доопрацювання депутату, який його подав
(В.Балозі).
8 липня Кабінет Міністрів врегулював процедуру подання засобів вимірювальної техніки на
періодичну повірку, обслуговування або ремонт (Постанова № 474).
Інформування
Держенергоефективності просуває державні програми з відшкодування частини кредитів під
час зустрічей (семінари енергоефективного партнерства) в областях за сприяння донорів та
місцевих адміністрацій, куди запрошують представників ОСББ та ЖБК. Окрім того, в
Агентстві відкрили кол-центр та готуються запустити зустрічі в районах ("план 476"),
соціальну рекламу на ТВ та біг-бордах (спільно з проектом IFC "Енергоефективність у
житловому секторі в Україні"). Чиновники також радяться із зацікавленими сторонами –
банками, донорськими організаціями, торгівельними мережами щодо розширення механізмів

стимулювання населення до енергоефективності. Деякі зацікавлені сторони також проводять
свої інформаційні компанії – в частині областей на зворотній стороні платіжок розміщують
інформацію про програми з енергозбереження.
Співпраця з міжнародними фінансовими інституціями
В Мінрегіоні вивчали досвід Швеції щодо впровадження енергоефективних заходів.
Європейський інвестиційний банк надав Україні кредит в розмірі 400 млн. євро на
фінансування інфраструктурних проектів українських великих і середніх міст по захисту та
відновленню комунальної інфраструктури, що стосуються, зокрема, проектів модернізації
постачання тепла і води – гроші обіцяють спрямувати також на заходи з енергоефективності:
забезпечення централізованого теплопостачання, енергетичної ефективності громадських
будівель, міське освітлення.
Швейцарія надасть збільшить допомогу Україні до 100 млн. швейцарських франків до 2018
року, що в тому числі стосується заходів з енергоефективності.
У сфері нафти і нафтопродуктів:
Створено цільову робочу групу із розробки моделі нафтових резервів
2 липня Міненерговугілля створило робочу групу для розробки моделі створення запасів
нафти і нафтопродуктів у складі представників міністерства (В.Куйда, М.Оринчак, І.Рубан,
С.Коляденко-Лінецька), співробітників Представництва ЄС в Україні (О.Сімак, С.Ладний),
ДФС, Держрезерву, "Нафтогазу" та "Укртранснафти" (Наказ № 412). Розроблена групою
модель має містити план поступового нарощування запасів сирої нафти і нафтопродуктів,
програму фінансування, інформацію про відповідальний орган, а також кроки з апроксимації
законодавства щодо запасів нафти і нафтопродуктів. Після цього запланована розробка
відповідного законопроекту про підтримку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.
Контроль за виконанням наказу покладено на заступника міністра І.Діденка.
Тим часом, держава продовжує відновлювати контроль над нафтовими активами
16 липня голова правління "Нафтогазу" А.Коболєв повідомив, що міноритарні акціонери
ПАТ "Укрнафта" подали позов до Лондонського арбітражного суду щодо порушення
"Нафтогазом" акціонерної угоди. У позові міноритарії поскаржилися на новий закон про
акціонерні товариства, який позбавив їх контролю над головою правління "Укрнафти" та
частиною її наглядової ради, а також знизив кворум для загальних зборів акціонерів з 60% до
50%. Раніше міноритарії, завдяки акціонерній угоді від 2010 року і доповненнях до неї від
2011 року, мали ексклюзивне право пропонувати загальним зборам акціонерів кандидата на
пост глави правління "Укрнафти", який потім пропонував наглядовій раді інших членів
правління, а також право пропонувати 5 з 11 членів наглядової ради.
22 липня під час зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта" громадянин Великобританії М.Роллінз
призначений новим головою правління компанії. Окрім цього, загальні збори акціонерів
компанії прийняли рішення, що ПАТ направить на виплату дивідендів не менше 99,9%
чистого прибутку за 2014 рік. Також була переобрана Наглядова рада, до якої увійшов від
міноритарних акціонерів, пов’язаних із групою "Приват", І.Палиця.
На прес-конференції під час зборів акціонерів 22 липня І.Коломойський повідомив, що його
структури подали проти "Нафтогазу" два позови: до Лондонського та Стокгольмського
арбітражів. Другий позов містить претензію на 5 млрд. дол. за те, що "Нафтогаз" і регулятор
змушували компанію продавати газ для населення за ціною, нижчою від собівартості
видобутку, не дозволяли продавати газ на відкритому ринку, а також відібрали частину газу
компанії, який знаходився у сховищах "Укртрансгазу".

Водночас, для ефективнішого реформування сектору, Міненерговугілля розглядає
можливість створення вертикально-інтегрованої компанії нафтової (ВІНК) на базі
"Укрнафти", "Укртатнафти" і "Укртранснафти".
У сфері конкуренції:
Нове керівництво АМКУ продемонструвало перші зміни та заручилося підтримкою
міжнародних партнерів у реформах
8 липня в АМКУ відбулось обговорення технічного завдання проекту ЄС за програмою
Twinning "Підтримка інституційної спроможності АМКУ з проведення досліджень товарних
ринків України відповідно до міжнародних стандартів та кращих практик та подальшої
адаптації законодавства про захист економічної конкуренції до законодавства ЄС". Проект,
який має відбутися у 2016-2017 рр., передбачає два основні завдання: 1) гармонізацію
законодавства з правилами ЄС, 2) розвиток інструментів правозастосування, інституційної
структури для проведення досліджень важливих ринків.
Натомість 21 липня відбулася перша зустріч представників АМКУ з експертами Групи
підтримки України в Єврокомісії в рамках Місії з аналізу інституційного потенціалу в сфері
конкуренції (програма TAIEX), 23 липня консультації продовжилися на більш високому
рівні. Програма передбачає сприяння у вдосконаленні діяльності АМКУ в антитрастовій
діяльності та у впровадженні ефективного механізму надання державної допомоги в Україні
з метою наближення до стандартів ЄС.
13 липня на брифінгу державний уповноважений АМКУ М.Ніжнік поінформувала, що
відомством прийнято низку рішень, зокрема про внесення змін до Положення про
концентрацію (щодо встановлення часу розгляду справ, який не матиме перевищувати 180
днів), започаткування публікації рішень АМКУ (на виконання вимог Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС), розробка проекту рекомендаційних роз’яснень принципів накладення
штрафних санкцій за порушення конкурентного законодавства, перегляд Положення про
концентрації (щодо скорочення переліку необхідної інформації та документів). 21 липня, в
ході дискусії вона повідомила про ще один із кроків реформи АМКУ, а саме роботу щодо
розробки нормативно-правових актів з питань державної допомоги.
Відомство також оприлюднило законопроект про внесення змін до Закону "Про
Антимонопольний комітет України", яким пропонується уникнути дублювання запитуваної
органами АМКУ інформації, якщо така вже надавалася та не зазнала змін.
Водночас, у контексті надання державної допомоги, перевірки засвідчили
неефективність системи у попередні роки
2 липня Верховна Рада прийняла Закон № 576-VIII "Про Рахункову палату", ініційований
Президентом. передбачається розширення повноважень Рахункової палати в частині
здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету, що дає змогу
забезпечити контроль в повному обсязі, з урахуванням міжнародних стандартів аудиту
державних фінансів.
Для забезпечення прозорості передбачено, що Рахункова палата щокварталу подає Верховній
Раді висновки про стан виконання Закону про Державний бюджет України разом з
пропозиціями щодо усунення виявлених відхилень і порушень, та регулярно інформує
Парламент та Президента України про результати здійснення заходів державного
зовнішнього фінансового контролю (аудиту), включаючи факти порушень бюджетного
законодавства.
22 липня Рахункова палата повідомила, що розглянула результати перевірки обґрунтованості
надання та законності застосування пільг з податку на прибуток підприємствами ПЕК у
період 2013-2014 років та зробила висновок, що в Україні не створено цілісної та ефективної
системи державного контролю за чинними податковими пільгами. Не запроваджена також

методика оцінки ефективності галузевих пільг державними органами, які ініціювали їхнє
впровадження.
Зокрема, жоден державний орган не здійснив на сьогодні оцінку економічної ефективності
впровадженої у 2011 році пільги з податку на прибуток у сфері виробництва і передачі
електроенергії, транспортування і розподілення газу, які реалізують інвестиційні програми,
включають у тарифи на електроенергію інвестиційну складову, необхідну для повернення
кредитів, інвестицій тощо.
За висновком Рахункової палати, показники діяльності постійних пільговиків ПЕК свідчать,
що реального покращення їх фінансово-господарського стану не відбулося, нарахування та
сплата податку на прибуток у цілому зменшилися.
Відомство також провело аудит вугільних дотацій. За його підсумками Рахункова палата
зробила висновок, що Міненерговугілля у 2012-2014 роках не забезпечило законного,
ефективного та результативного використання коштів державного бюджету, передбачених на
державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості
готової товарної вугільної продукції. Аудитом встановлено, що за відсутності реального
реформування галузі дії Міненерговугілля призводили лише до збільшення обсягів
бюджетного фінансування.
Планування видатків здійснювалося без достовірних розрахунків реальних збитків
підприємств і собівартості вугільної продукції. Розподіл бюджетних асигнувань на державну
підтримку собівартості готової товарної вугільної продукції здійснювався безсистемно та в
ручному режимі. Внаслідок зволікання Міненерговугілля з розробленням законопроекту
"Про державну підтримку вугільної галузі" не врегульовано критеріїв відбору підприємств,
визначення обсягів та напрямів їх державної підтримки.
На цьому фоні, 20 липня АМКУ розпочато комплексне дослідження ринків електричної
енергії. Відомство направило запити компаніям, які отримали ліцензії з виробництва
електроенергії; отримана інформація буде використана для визначення меж релевантних
ринків, становища суб’єктів господарювання на таких ринках та, у разі необхідності, вжиття
відповідних заходів на розвиток конкуренції та припинення порушень законодавства.
У сфері соціальної політики:
Влада реагує на перші результати запровадження нової системи субсидій
Президент України П.Порошенко ветував закон № 2676, що змінював процедуру
нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам. Варто зазначити, що раніше в
Мінсоцполітики прийнятий законопроект викликав обурення. Зокрема, міністр П.Розенко
заявив, що документ не спрощує, а навпаки, значно ускладнює процедуру оформлення
субсидій. Крім того, високопосадовець зазначив, що виконання цього закону на практиці
неможливо і якби він вступив у дію, то приблизно 2,5 млн. громадян втратили б можливість
отримати субсидію.
Ключовою подією стало прийняття 16 липня Закону № 626-VIII "Про внесення змін до
деяких законів України у сфері комунальних послуг", яким заборонено встановлення
цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво. Документ був ключовою вимого міжнародних партнерів України,
зокрема МВФ, у наданні макрофінансової допомоги.
Напередодні опалювального сезону Мінсоцполітики активно займається питаннями
субсидування. Зокрема, за статистикою відомства, понад 2 млн. українських родин вже
отримали субсидію за новим порядком, ще приблизно 500 тис. заяв перебувають на обробці в
органах соцзахисту. За словами П.Розенка, це уп’ятеро більше, ніж за аналогічний період у
попередні роки. Планується, що до початку опалювального сезону субсидії на сплату за
житлово-комунальні послуги оформлять 4 млн. українських родин.

Разом із тим, існують і певні проблеми: відповідно до статистики, у таких областях як
Полтавська, Київська та Дніпропетровська рівень оформлення субсидій становить більше
85% від загальної кількості поданих заяв, в той час як в Одеській, Харківській, Чернівецькій
та Закарпатській цей рівень менший за 50%. Саме тому П.Розенко звернувся до прем’єрміністра А.Яценюка з проханням дати доручення головам обласних і районних державних
адміністрацій взяти на особистий контроль стан призначення субсидій у регіонах. Прем’єр
зазначив, що відтепер голови ОДА і РДА нестимуть персональну відповідальність за
оформлення субсидій населенням.
Попри необхідність посилити інформаційну роботу з людьми, варто відзначити й позитивні
моменти: зокрема, врегульовано питання надання субсидій фізичним особам-підприємцям.
Крім того, у Мінсоцполітики констатують, що на сьогодні технічних проблем із
оформленням субсидій не виникає. Крім того, нещодавно було вирішено ще одну проблему,
яка виявилася під час практичного застосування програми житлових субсидій, а саме –
невміння громадян правильно заповнити декларацію про їхні доходи. Її було вирішено
завдяки постанові Кабінету Міністрів № 475 "Про спрощення порядку призначення та
надання населенню житлових субсидій". Вона дозволила налагодити ефективнішу співпрацю
Уряду з Державною фіскальною службою і Пенсійним фондом. Планується, що громадяни
вказуватимуть в оновлених деклараціях лише свої персональні дані, на основі яких
автоматично встановлюватиметься розмір їхнього доходу за попередній календарний рік. Це
суттєво зменшить кількість неправильно заповнених декларацій. Така схема розроблена,
схвалена та буде впроваджена вже наступного місяця. Оновлені декларації та бланки заяв
українські родини повторно отримають також в серпні.

