Ця публікація була створена з допомогою Європейського Союзу. 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 агентство». Зміст цієї публікації
не може жодним чином бути сприйнятий як такий, що відображає погляди Європейського Союзу.

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.

www.enref.org

Стислі висновки
Реформи газового ринку протягом звітного періоду не продемонстрували помітної динаміки. Попри
рух до організації та впорядкування процесів щодо необхідних передумов, важливі законодавчі
рішення залишилися неприйнятими. Відтак, реформа в цьому секторі продовжує перебувати в
початковому етапі.
В секторі електроенергетики на фоні неспроможності Верховної Ради розглянути законопроект про
ринок електроенергії в першому читанні були прийняті рішення, які є дискусійними та спричинили
потребу додаткових з’ясувань в рамках уряду. Щодо ядерної безпеки, проведення чергових перевірок
МАГАТЕ, а також співпраця з іноземними фахівцями в рамках різноманітних заходів, разом з кроками
законодавців до закріплення правового статусу територій, що постраждали від аварії на ЧАЕС,
характеризують прогрес в галузі.
Попри значну увагу до теми енергоефективності та проведення тематичного засідання Національної
Ради Реформ, істотного прогресу в цьому секторі енергетичних реформ не відбулося. Перш за все через
брак прийнятих законодавчих рішень Україна отримала незадовільну оцінку ситуації в галузі від
Енергетичного Співтовариства. Однак робота з розробки проектів необхідних рішень продовжується.
Питання довкілля хоч і були відображені в ключових державних документах (Плані дій уряду та ін..),
мали надто низький ступінь деталізації завдань, що потенційно розмиває рамки їх виконання. В галузі
відновлюваної енергетики уряд анонсує низку планів та законодавчих ініціатив, затвердження та
виконання яких ще попереду.
В секторі нафти і нафтопродуктів на фоні відсутності істотних просувань реформ спостерігаються
спроби повторення розпочатих раніше напрацювань.
В питаннях бізнес-клімату також не було продемонстровано прийняття необхідних рішень. В цій сфері
також розроблена низка ініціатив, які, втім, чекають свого правового затвердження.
Найбільш вживані скорочення:
ВДЕ – відновлювані джерела енергії
ВЯП – відпрацьоване ядерне паливо
ГРМ – газорозподільні мережі
ГТС – газотранспортна система
ДСТУ – державний стандарт України
ІПВГ – Ініціатива з прозорості видобувних галузей
ЛОС – летючі органічні сполуки
МАГАТЕ - Міжнародна агенція з атомної енергії
НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та
комунальних послуг
ОРЦ – оптова ринкова ціна
ПГВР – Постійна група на високому рівні (Енергетичного Співтовариства)
ПЕК – паливно-енергетичний комплекс
СОТ – Світова організація торгівлі
СЯП – свіже ядерне паливо
ТЕС – теплова електростанція
УА – Угода про асоціацію

Газ
У червні не було завершено навіть підготовчий етап реформи газового ринку – реформування
відповідного правового поля. Повна адаптація законодавства до нових умов функціонування ринку
продовжує потребувати прийняття правових актів, що регулюють право власності у сегменті
газорозподільних мереж, створення незалежного регулятора ринку, адаптації українського
законодавства, відповідно до Закону України "Про ринок природного газу", та поділу НАК "Нафтогаз
України", який зберігає домінуюче положення на ринку.
Для вирішення проблем подальшої лібералізації газового ринку 13 червня Міненерговугілля
створило робочу групу1,2, НКРЕКП визначила пріоритетні заходи3, народні депутати ВР зареєстрували
протягом червня низку законодавчих ініціатив.

Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює
Директиву 2003/55/ЄС (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА:
Законопроектом №47564 від 2 червня 2016 р. щодо змін до Закону України "Про забезпечення
комерційного обліку природного газу" пропонується, не змінюючи чинних норм про джерела
фінансування робіт і зобов'язання розподільних компаній, перейти до індивідуального обліку
споживання газу, відмовившись від багатоквартирних вузлів обліку.
Консультації про поділ НАК "Нафтогаз України" з метою відокремити транспортування, зберігання та
постачання газу, згідно з вимогами Третього енергетичного пакета ЄС, що відбулися 9 червня за участю
представників Кабінету Міністрів, в т.ч. міністра І.Насалика, та членів Наглядової ради компанії5, не
привели до прийняття рішення про відповідний план.
У моніторинговому звіті Секретаріату Енергетичного Співтовариства від 20 червня про виконання
Україною Плану заходів з реформування газового сектора6 як основну проблему зафіксовано суттєву
затримку із прийняттям закону про незалежного регулятора та змін до вторинних законодавчих актів,
покликаних забезпечити їх адаптацію до вимог Закону України "Про ринок природного газу".
Зазначено також, що КАБМІН не тільки не ухвалив рішення про поділ НАКу, а й вчасно не подав проект
плану заходів з реструктуризації НАК "Нафтогаз України" на експертизу Енергетичного Співтовариства.
Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо їх приведення у
відповідність із Законом України "Про ринок природного газу" (реєстр. №4868)7, внесений до ВР
24 червня, фактично замінює не прийнятий у травні урядовий законопроект №4503. Ним передбачено
зміни до більш ніж 10 законів, проте, положень про регулювання плати за користування державними
ГРМ законопроект № 4868 не містить.

Регламент (ЄС) № 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, що
замінює Регламент (ЄС) № 1775/2005 (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА, питання
торгівлі (ст. 269-274 УА)
1

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245122142
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Завдання органу – робота над рішеннями, спрямованими на лібералізацію газового ринку, створення умов
для розвитку газовидобування, забезпечення торгівлі газом на біржах, функціонування в Україні "газового
хабу".
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http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5177
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59286
5 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245119046&cat_id=35109
6 http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4204380/35EEC5A192E3640BE053C92FA8C01AA6.pdf
7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59497
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Газ
Зареєстрований 1 червня законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту
прав споживачів при користуванні природними об'єктами права власності Українського народу)"
(№ 4749)8 призначений покращити умови доступу до ГРМ шляхом зниження плати за підключення.
Суть законопроекту – зобов'язати операторів ГРМ за власний кошт забезпечити проектування й
будівництво мереж внутрішнього газопостачання та послуг з приєднання до них споживачів.
7 червня, під час дискусійного круглого столу в НКРЕКП, міжнародні експерти надали регулятору
рекомендації з удосконалення системи тарифоутворення та системи показників операційної
діяльності для операторів ГРМ, одержані на базі дослідження та порівняльного аналізу таких
систем, чинних в Україні та країнах ЄС 9.
14 червня оприлюднено проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до деяких постанов
НКРЕКП"10. Йдеться про ухвалення змін, що регламентують правовідносини операторів ГТС і ГРМ, а
також ГРМ і споживачів, розроблених з урахуванням зауважень Секретаріату Енергетичного
Співтовариства, до певних регуляторних актів. Зокрема, змінами до Кодексу ГРМ споживачам
регламентовано можливість платити не за номінальну (тобто максимальну) потужність вузла передачі
газу, а за ту, що відповідає реальним обсягам споживання.
22 червня відбулося засідання Постійної групи високого рівня (ПГВР) Енергетичного Співтовариства, на
якому було презентовано Концепцію впровадження мережевих кодексів у країнах-членах
співтовариства11. Нею встановлено показники та практичні терміни покрокової імплементації 4-х видів
газотранспортних кодексів, зокрема, кодексу сумісності. Особливої ваги надано впровадженню цих
кодексів на точках з'єднання ГТС України з системами сусідніх країн-членів ЄС.
Застосування ціни газу за формулою п.2 чинної Постанови КАБМІНУ № 315 від 27.04.16, за експертними
оцінками, унеможливлює подальшу розбудову конкурентного ринку природного газу12.
Директива 2004/67/ЄС про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного
газу (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА), дія "Механізму раннього попередження" (Додаток XXVI УА), дії
у надзвичайних випадках (ст. 275-276, 309, 314):
7 червня НАК "Нафтогаз України" направив "Газпрому" пропозицію підписати доповнення до контракту
про умови постачання газу протягом 3-х наступних кварталів, за умови, що ціна "Газпрому" буде
нижчою за ціну європейських постачальників13. Тим часом, має місце суттєве відставання в обсягах
закачування природного газу в ПСГ, у порівнянні з 2015 роком14.
Україна підготувала та надала ПГВР Енергетичного Співтовариства на засіданні 22 червня позиційну
записку (Non Paper) про загрози проекту "Північний потік – 2" для безпеки постачання газу до Європи15.
Документ містить заклик забезпечити повноцінне застосування положень Третього енергопакета ЄС до
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59276
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5176
10 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5201
11 https://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4200388/35C8ECAA59427264E053C92FA8C0A8CB.pdf
12 http://gazeta.zn.ua/energy_market/rynok-gaza-ukrainy-normalnye-geroi-vsegda-idut-v-obhod-_.html
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14 http://utg.ua/utg/media/news/2016/07/ukrana-v-potochnomu-rocz-zakachala-v-sxovishha-xx-mlrd.kub.m-prirodnogo-gazu.html
15 https://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4206392/36059955F4707049E053C92FA8C018FA.pdf

Газ
вказаного проекту та підтримати ГТС України. Також, в окремому повідомленні "Нафтогаз" навів
аргументи на користь економічної вигоди ГТС України порівняно з "Північним потоком – 2"16.
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http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/B37FA3AED5E519CFC2257FD500214420?OpenDocument&year=2016&month=
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Електроенергетика та ядерна безпека
Ринок та політики продовжували обговорювати та очікувати на прийняття в першому читання
ключового для реформ проекту закону «Про ринок електроенергії». Тим часом регулятор прийняв
кілька рішень, які готують ринок до змін – зокрема, поступового переходу до ринкових тарифів для
споживачів та погашення заборгованостей на Оптовому ринку електроенергії. На фоні зростання
споживання електроенергії та скорочення генерації АЕС, оператор ринку попередив споживачів про
необхідність економії споживання ресурсів. Загострилась дискусія щодо формування цін на вугілля,
ця тема вийшли на рівень нарад у прем’єр-міністра В.Гройсмана. В атомній сфері, відбулась низка
перевірок українських об’єктів з боку МАГАТЕ, пройшли тренінги персоналу в рамках окремих
проектів ЄС, також парламент прийняв за основу проект Закону України щодо врегулювання
окремих питань правового режиму території, що постраждала від Чорнобильської катастрофи
(реєстр. № 4437). Очікується, що закон врегулює проблемні питання здійснення наукової,
природоохоронної діяльності на території зони відчуження.

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 УА)
3 червня 2016 року в Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки ВР під час засідання спільної робочої групи Комітету, Міністерства енергетики та вугільної
промисловості, НКРЕКП та ДП «Енергоринок» було розглянуто питання моделювання нової моделі
ринку електричної енергії відповідно до проекту Закону «Про ринок електричної енергії України»
(№4493)17. НКРЕКП анонсовано розробку ДП «Енергоринок» під керівництвом Комісії спрощеної
моделі нового ринку18. Проект закону України «Про ринок електричної енергії України»19 був
включений до розгляду 4 сесії VIII скликання ВЕРХОВНОЇ РАДИ 31 травня та 16 червня 2016 року, але
не був розглянутий. Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час Української енергетичної конференції
30 червня заявив, що Верховна Рада України ухвалить закон про ринок електричної енергії восени20.
13 червня на відкритому засіданні НКРЕКП прийнято постанову «Про затвердження Порядку
ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам».21
На думку НКРЕКП, цей Порядок дозволить здійснити поступовий перехід до встановлення ринкових
роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів та надасть змогу ліквідувати перехресне
субсидування енергопостачальних компаній за регіональною ознакою між споживачами. Документ
направлений до Міністерства юстиції для реєстрації.
13 червня НКРЕКП оприлюднила проекти законів України "Про стабілізацію розрахунків на Оптовому
ринку електричної енергії України" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України". Метою
законопроектів є погашення існуючої заборгованості на Оптовому ринку електроенергії,
запровадження заходів стабілізації повних поточних розрахунків за електричну енергію та створення
передумов для запровадження повномасштабного ринку електричної енергії. У березні НКРЕКП
прийняла Постанову №289 "Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової
ціни електричної енергії"22, якою зафіксувала формулу ціни енергетичного вугілля23, що враховується
при розрахунку оптової ринкової ціни електричної енергії (ОРЦ), на основі середніх індексів АРІ2 +
доставка.
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14 червня у Комітеті ПЕК Верховної Ради України відбувся круглий стіл, під час якого голова НКРЕКП
презентував механізм формування ОРЦ24, процедуру розгляду та особливості визначення граничної
ціни на вугілля. Деякі політики та посадовці не погодились із запропонованим механізмом формування
ціни, зокрема міністр енергетики та вугільної промисловості І.Насалик запропонував замість формули
запустити біржу вугілля25. 24 червня 2016 року Прем’єр-міністр України В.Гройсман доручив
Міненерговугілля врегулювати питання формування ціни на вугілля.
НКРЕКП розроблено проект постанови26 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 2013 року № 1009», якою
пропонується збільшити регуляторну норму доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату
переходу до стимулюючого регулювання та регуляторну норму доходу на регуляторну базу активів,
яка створена після переходу на стимулююче регулювання до рівня граничної норми доходності,
затвердженої Мінекономрозвитку. Проект відповідної постанови 29 червня оприлюднений на сайті
НКРЕКП. Проект передбачає запровадження єдиної регуляторної норми доходу як на «старі», так і на
«нові» активи (створені до та після запровадження стимулюючого регулювання).
29 червня НКРЕКП повідомила про розробку нової Концепції порядку приєднання електроустановок
(об'єктів) до електричних мереж27 спільно з Міненерговугілля та експертами. НКРЕКП вважає, що її
впровадження забезпечить досягнення стратегічних цілей щодо:
 максимального спрощення порядку приєднання електроустановок до електричних мереж та
зменшення кількості процедур для замовника з п'яти до однієї;
 ліквідації та недопущення проявів корупційних зловживань на ринку послуг з приєднання
електроустановок до електричних мереж;
 покращення позиції України в рейтингу Світового банку "Doing Business" за показником
"Підключення до системи електрозабезпечення".
Концепція передбачає, зокрема, принцип приєднання «під ключ» та запровадження двох складових
плати за приєднання: лінійної та за заявлену потужність. Плату за приєднання до електричних мереж
оператора системи розподілу пропонується визначати відповідно до методики (порядку) формування
плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої Регулятором, яка має
бути недискримінаційною і прозорою. Пропозиції до Концепції приймаються НКРЕКП до 11 липня 2016
року. До 11 липня зацікавлені сторони мали можливість подати НКРЕКП свої пропозиції до Концепції.
Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003 ( Ст.270, Глава 11, Розділ IV УА)
1 червня аукціонний офіс «Укренерго» повідомив28, що ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» передав, а ДПЗД
«Укрінтеренерго» отримав пропускну спроможність для постачання 200 МВт по міждержавному
перетоку ОЕС України → ОЕС Білорусі на червень місяць. 7 червня аукціонний офіс «Укренерго»
повідомив про перехід на резервний механізм29 проведення аукціону на період з 01.07.2016 по
31.07.2016р. відповідно до розділу ХІ Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення
пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕКП №
176 від 12 лютого 2015 року. Аналогічне повідомлення було поширене 24 червня, в ньому надавалася
інформація щодо аукціону30 на імпорт 500 МВт електроенергії у напрямку ОЕС України – Молдавська
ЕС у липні.
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НЕК «Укренерго» попередила споживачів про збільшення електроспоживання31 і закликала до
заощадження використання електроенергії у зв’язку зі спекою. Пік споживання 22-23 червня склав
близько 17,5 ГВт в порівнянні з 17,1 ГВт 21 червня і 16 ГВт - 20 червня, при зростанні середньодобової
температури повітря. Обсяг споживання електроенергії в ці дні збільшився на 11,6%, до 381,7 млн кВтгод, обсяг виробництва - на 11,4%, до 405,1 млн кВт-год. В той же час, в ремонті знаходиться низка
атомних енергоблоків, критично знизились запаси антрацитового вугілля на ТЕС (станом на 1 липня на
складах ТЕС знаходилось 1232 тис.т. вугілля, у т.ч. 328 тис.т. антрациту).

Ст.338, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС
26 травня під час виступу на Енергетичному конгресі "ЕнергоВесна – 2016" міністр енергетики І.Насалик
окреслив основні напрямки стратегії міністерства на 2016 рік: проведення загального аудиту галузі для
ідентифікації боргів, розблокування роботи
НАЕК «Енергоатом»;
впровадження реформ;
впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей;
реформування вугільної галузі;
впровадження заходів з енергоефективності та енергетична безпека країни; відновлення експорту
електроенергії та реалізація проекту Енергомосту «Україна – ЄС» (відновлення лінії 750 кВ
Хмельницька АЕС-Жешув, збільшення експорту за рахунок одного з існуючих енергоблоків
Хмельницької АЕС та добудова 3-го і 4-го блоків); підтримка реалізації проекту будівництва
централізованого сховища ядерного палива з американською компанією Holtec, підтримка розвитку
ВДЕ, зокрема біоенергетики.32
В рамках проекту програми співпраці з Європейською комісією «Інструмент співробітництва в сфері
ядерної безпеки» з 7 по 9 червня на Хмельницькій АЕС було проведено навчання33 з розробки та
впровадження стратегії технічного обслуговування, орієнтованої на надійність, за участі представників
компаній AREVA та Енергоатом. На Рівненській 17 червня АЕС відбулася нарада робочої групи проекту
«Автоматизованої системи інформації про конфігурацію станції» (АСІКС)34 в рамках програми
співробітництва з Єврокомісією (ЄК) в галузі ядерної безпеки. На Южно-Українській АЕС 21-24 червня в
рамках проекту «Сприяння в удосконаленні експлуатаційних і ремонтних процедур, а також сприяння
в управлінні безпекою на АЕС НАЕК «Енергоатом» відбувся навчальний семінар «Аналіз корінних
причин і надійності персоналу в контексті розслідування подій»35. Проект входить до програми «м'якої
допомоги» Євросоюзу «Інструмент співпраці в царині ядерної безпеки» (INSC).
В рамках проекту Twinning36 «Підтримка НКРЕКП у процесі реформування ринку електроенергії» 8
червня відбулось перше засідання Керівного комітету, під час якого керівник проекту від словацького
регулятора М. Луптак презентував перший квартальний звіт.

Ст.339, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС, Ринок вугілля
9 червня міністр енергетики І. Насалик провів засідання колегії Міненерговугілля України 37, за
підсумками якого було вирішено сформувати Робочу групу з підготовки Державної програми
реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року, запровадити моніторинг за
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станом виплати зарплати працівникам вугільних підприємств, шукати вирішення проблем неплатежів
за електроенергію та ін. Рішення колегії були затверджені наказом38 Міністерства № 416 від 30.06.2016.
В Міненерговугілля відбулася зустріч з делегацією Державного банку розвитку КНР39, під час якої було
обговорено перспективи двостороннього співробітництва у сфері модернізації та технічного
переоснащення державних вугледобувних підприємств України.
30 червня відбулась урядова нарада40 за участю віце-прем’єрів та міністрів та голови НКРЕКП щодо ціни
на вугілля, де обговорювалось питання модернізації обладнання на ТЕС, забезпечення вугіллям
підприємств генерації з урахуванням ситуації на Сході України, однак невідоме рішення щодо даного
питання.
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
1 червня Кабінет Міністрів Розпорядженням № 403-р41 схвалив проект Угоди між Урядом України та
Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану
участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018).
З 31 травня по 1 червня Інспекторами МАГАТЕ проведено чергову планову інспекцію42 енергоблоків №
1,2 Рівненської АЕС. Інспектори МАГАТЕ перевірили відпрацьоване ядерне паливо в басейні витримки
і свіже ядерне паливо у сховищі СЯП після завершення планово-попереджувального ремонту
енергоблоку №2 РАЕС. За інформацією представників АЕС, інспекція проведена успішно та в
заплановані МАГАТЕ терміни. З 4 по 7 червня 2016 року інспекторами Міжнародної агенції з атомної
енергії (МАГАТЕ) проведено чергову планову інспекцію енергоблоку №3 Запорізької АЕС43, який в
даний час знаходиться у плановому капітальному ремонті. Інспектори МАГАТЕ провели фізичну
інвентаризацію ядерних матеріалів, технічне обслуговування систем нагляду та збереження МАГАТЕ.
За даними представників АЕС, інспекція проведена успішно та без зауважень.
Постановою №358 уряд ліквідував як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні
органи Державної інспекції ядерного регулювання44, які, натомість, функціонуватимуть як структурні
підрозділи апарату Держатомрегулювання.
Держатомрегулювання погодило рішення ДП НАЕК «Енергоатом»45 щодо завантаження першої партії
палива компанії Westinghouse у реактор п’ятого енергоблоку Запорізької АЕС.
30 червня в рамках здійснення аналізу можливості добудови енергоблоків ХАЕС/3,4 на Хмельницькій
АЕС українські фахівці та представників чеської компанії UJV Rez46 обговорили можливість
впровадження на нових енергоблоках Хмельницької АЕС нової сучасної системи управління важкими
запроектними аваріями.
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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
2 червня Верховна Рада Постановою № 1408-VIII прийняла за основу проект Закону України щодо
врегулювання окремих питань правового режиму території, що постраждала від Чорнобильської
катастрофи (реєстр. № 4437)47. Очікується, що закон врегулює проблемні питання здійснення наукової,
природоохоронної діяльності на території зони відчуження.
6 червня завершилося вивантаження відпрацьованого ядерного палива з першого енергоблоку
Чорнобильської атомної електростанції48. Станом на сьогоднішній день усі енергоблоки
Чорнобильської АЕС повністю звільнені від відпрацьованого ядерного палива.
8 червня в Києві відбулась акція протесту працівників ЧАЕС та інших підприємств зони відчуження49.
Згідно з заявами учасників протесту, уряд не виконує зобов’язань стосовно поновлення виплат за
роботу в умовах впливу іонізуючого випромінювання. Представники уряду, які вийшли до
протестувальників, пообіцяли розв’язати проблему впродовж двох тижнів.
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Імплементація вимог директив ЄС щодо енергозбереження супроводжується низкою гальмівних
бар'єрів на рівні законодавчого і виконавчих органів влади. Директор Секретаріату Енергетичного
Співтовариства Янез Копач зазначив, що у сфері виконання зобов’язань з впровадження вимог
директив з енергоефективності Україна «не зробила майже нічого».50
Важливість питання створення організаційно-законодавчих передумов для реалізації заходів з
масштабної енергомодернізації підтверджується великою увагою керівництва держави. Так, 7
червня під головуванням Президента України відбулося 3-тє засідання Національної ради реформ у
2016 році, повністю присвячене питанням енергоефективності. Головними темами стали підходи до
монетизації та оптимізації субсидій для населення та концепція спеціалізованого фонду,
покликаного інституалізувати державну політику у сфері енергоефективності та поєднати технічну
компетенцію, фінансові продукти та прозорі механізми звітності51.
Варто зазначити, що протягом червня 2016 року в рамках співпраці з Енергетичним Співтовариством
відбулося обговорення законопроекту щодо енергоефективності, спрямованого на реалізацію
заходів, що визначені Директивою 2012/27/ЄС, а також схвалення Урядовим комітетом
законопроекту щодо енергоефективності будівель.

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
30 червня 2016 року Урядовий комітет з питань європейської, євроатлантичної інтеграції,
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ухвалив проект Закон України «Про
енергетичну ефективність будівель». Законопроект розроблено фахівцями Держенергоефективності,
Мінрегіону та незалежними експертами з урахуванням зауважень та пропозицій Секретаріату
Енергетичного Співтовариства. Голова Держенергоефективності С. Савчук оцінив це рішення як
значний крок до підвищення рівня енергетичної ефективності будівель відповідно до оновленого
законодавства ЄС52. Законопроект передбачає основні засади державної політики у сфері енергетичних
характеристик будівель та критерії визначення їх енергоефективності, встановлення мінімальних вимог
до них. Положення проекту закону визначають необхідність розроблення національних планів щодо
збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, а також у разі
прийняття закон вимагатиме створення цілого ряду баз даних, зокрема, сертифікатів та виконавців
сертифікації енергоефективності, звітів про результати обстеження систем опалення, гарячого
водопостачання та кондиціонування будівель.

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність
З 8 по 10 червня 2016 року в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства відбулось друге засідання
робочої групи з доопрацювання проекту Закону України щодо енергетичної ефективності,
спрямованого на реалізацію заходів, що визначені Директивою 2012/27/ЄС Європейського
Парламенту та Ради. У ході перемовин учасниками зустрічі висловлено низку пропозицій щодо
законопроекту, серед основних – державне регулювання у сфері енергоефективності, повноваження
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органів влади у цій сфері, стратегія термомодернізації будівель, система енергоаудиту та
енергоменеджменту, облік енергії53.
В Україні прийнято національні стандарти (гармонізовані з міжнародними нормативними
документами) у галузі енергетичного аудиту, впровадження, ефективного функціонування та
сертифікації систем енергоменеджменту, які затверджено наказом № 125 Національного органу
стандартизації Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), які набирають чинності з 01.09.201654,
зокрема:


ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх
проведення;



ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до
органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту;



ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Настанова
щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту;



ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання
рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів
енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова;



ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання
та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та
настанова.
23 червня 2016 року відбувся Український Форум з енергоефективності'16 «Фонд енергоефективності:
ключовий start-up України. Закони, інвестиції, виробництво», організований Мінрегіонбудом.
Основним завданням форуму було обговорення питання створення на національному рівні Фонду
енергоефективності та можливих джерел його фінансування55. Однак, варто зазначити, що основні
положення запропонованої концепції створення фонду не повною мірою відповідають
задекларованим вимогам Директиви та потребують суттєвого доопрацювання експертами та
фахівцями у сфері енергозбереження та енергоефективності.

Соціальні питання
В оприлюдненому 20 червня звіті Секретаріат Енергетичного Співтовариства оцінив стан виконання
Україною своїх зобов’язань, серед іншого, за Директивою 2009/73/ЄС. Так, в частині забезпечення
державою прав споживачів на зміну постачальника газу, Секретаріат дійшов висновку, що і
законодавча, і підзаконна нормативна база у повній мірі захищає цей принцип, однак потрібен
постійний регуляторний моніторинг за його дотриманням.56
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Імплементація соціальних зобов’язань держави перед споживачами електроенергії, які передбачені
Директивою 2009/72, значною мірою залежить від прийняття парламентом відповідного закону, що
впровадить принципи і виконає вимоги Третього енергетичного пакету у сфері електричної енергії.

Довкілля та відновлювані джерела енергії
27 травня 2016 року Кабінет Міністрів затвердив План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік57. З питань
гармонізації національного екологічного законодавства на 2016 рік визначено 9 цільових
показників, які охоплюють широкий спектр екологічних проблем — від оцінки впливу на довкілля,
стратегічної екологічної оцінки до захисту диких птахів, підвищення ефективності поводження з
генетично-модифікованими організмами. Проте такі показники не є чіткими та вимірюваними,
наприклад, запровадження європейського екологічного механізму щодо стратегічної екологічної
оцінки планованої діяльності.
Постановою №336 від 08.06.2016 р. 58 уряд вніс зміни до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку
сфери охорони навколишнього природного середовища, хоча першочерговим завданням мало б
бути затвердження оновленої Стратегії державної екологічної політики та плану дій на її виконання
на наступний період.
В свою чергу, Урядовий офіс з питань європейської інтеграції оприлюднив черговий Звіт про
виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС59 за січень-травень
2016 року, де серед досягнень у сфері довкілля названо лише підписання Паризької угоди та
ратифікацію Київського протоколу до Оргуської конвенції, які мають досить опосередковане
відношення до тих завдань, які стоять перед Україною в рамках виконання УА.

Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація) (Стаття 363 УА):
19 травня у Верховній Раді відбувся "День Європи", метою якого було прийняття пакету законопроектів,
спрямованих на виконання Україною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію з ЄС, серед них законопроект 2009а-д "Про оцінку впливу на довкілля". Проте законопроект і цього разу не набрав
достатньої кількості голосів і був знову спрямований на повторне перше читання60.
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 (Стаття 363 УА):
26 червня 2016 року депутатом Ю.Левченком було зареєстровано проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності61 (№4733-2).
Законопроект, серед іншого, пропонує розширити права громади у сфері містобудування,
передбачаючи включення детальних положення щодо проведення громадських слухань в Закон "Про
регулювання містобудівної діяльності". В пояснювальній записці впровадження таких положень
аргументується необхідністю виконувати Оргуську конвенцію. Законопроектом пропонується
проводити громадські слухання для схем планування територій на регіональному рівні, генеральних
планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів територій, проектної
документації на будівництво окремого об’єкта містобудування у випадку, якщо для його спорудження
необхідно отримання дозволу на виконання будівельних робіт. У разі розроблення генеральних планів
населених пунктів у дві стадії громадським слуханням підлягають окремо проект концепції розвитку
населеного пункту та безпосередньо проект генерального плану населеного пункту.
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У червні міністр екології та природних ресурсів О.Семерак також акцентував увагу на тому, що
основними пріоритетами в роботі міністерства є гармонізація законодавства України з нормами ЄС, а
саме створення та реалізація Національного плану дій з охорони навколишнього середовища на 20162020 року та виконання планів імплементації Директив ЄС 62. Для цього міністр, зокрема, зустрівся з
керівниками провідних бізнес-асоціацій України, з якими обмінявся думками щодо державного
регулювання у сфері навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (Стаття 363
УА):
Україна долучилася до інших країн та підтримала Батумську ініціативу щодо боротьби за чисте
повітря63, яка була розглянута на Восьмій Міністерській Конференції “Довкілля для Європи” (8-10
червня 2016 року) в Батумі. 44 країни, які входять до Європейської економічної комісії ООН, ухвалили
Батумську ініціативу по боротьбі за чисте повітря на 2016-2021 роки. Ініціатива пропонує урядам вжити
низку заходів щодо налагодження систематичної, співставної і транспарентної діяльності з моніторингу
і ведення кадастрів викидів, розробки національних програм дій зі скорочення забруднення повітря;
підвищення інформованості громадськості; збільшення потенціалу і технічної підтримки; діяльності в
сфері політики. Документ також передбачає Типову форму для надання інформації про добровільні
зобов’язання в рамках Батумської ініціативи щодо боротьби за чисте повітря.
За словами Міністра екології та природних ресурсів О.Семерака64, «Міністерство працює над
розробкою Національного плану скорочення викидів від підприємств гірничо-металургійного
комплексу з урахуванням вимог законодавства ЄС». Зокрема, передбачено включення до нього всіх
підприємств галузі з графіком поетапного впровадження найкращих доступних технологій і методів
керування та зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин65. За словами міністра, підприємства,
які не інвестують у сучасні технології очищення, повинні платити максимальні суми на здійснення
природоохоронних заходів.66

Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2) (Стаття 363 УА):
24 червня 2016 року депутатами І.Луценком та І.Рибаком було зареєстровано проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо посилення заходів по охороні природи)67 (№4869).
Законопроектом передбачено внесення змін в Закон України «Про Червону книгу України» і Лісовий
кодекс України, які передбачають спеціальну охорону гніздувань занесених до Червоної книги України
рідкісних видів тварин – орлана-білохвоста, підорлика, чорного лелеки, сірого журавля та ін.
Законопроектом передбачено внести зміни в Закон України «Про тваринний світ», заборонивши
перевезення та пересилання браконьєрських знарядь, а також правки до закону України «Про
природно-заповідний фонд України» для заборони вирубки дуплястих дерев, де гніздуються
червонокнижні птахи, в заповідних урочищах.
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Довкілля та відновлювані джерела енергії
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС (Стаття 338 УА)
Прем’єр-міністр В.Гройсман наголосив на тому, що уряд підтримуватиме розвиток
гідроелектронергетики України та збільшення її питомої ваги у балансі68 вироблення електроенергії
країни для досягнення енергетичної незалежності країни та розвитку національної економіки. Зокрема,
в липні Кабмін представить десятирічну програму розвитку гідроенергетики в Україні 69, що дозволить
майже удвічі збільшити її питому вагу у виробленні електроенергії країни.
17 травня Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та "Укргазбанк" підписали Угоду про співпрацю70,
яка має на меті спростити доступ компаній, які бажають запровадити відновлювані та енергозберігаючі
технології, до фінансових ресурсів. Анонсований проект є частиною програми IFC зі стимулювання
сталого фінансування в Україні, і допоможе збільшити обсяги кредитування для малого та середнього
бізнесу в таких напрямах як ВДЕ, екологічний транспорт, енергозбереження, ефективне використання
водних ресурсів і переробка відходів. Крім того, у червні зустріч із представниками IFC провів і голова
НКРЕКП Д. Вовк71. Під час неї сторони обговорили поточний стан, проблемні питання та перспективи
розвитку відновлюваної енергетики в Україні, а також домовилися щодо подальших спільних дій
робочої групи з метою покращення умов для розвитку «зеленої» енергетики.
Водночас, кредитування "зелених" проектів для малого та середнього бізнесу стає доступнішим 72 –
«Укргазбанк» прийняв рішення знизити процентну ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24% до
20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7% у доларах США та з 9% до 6,7% у євро.
У червні міністр екології та природних ресурсів О. Семерак повідомив, що Україна поступово виходить
на позиції одного з найперспективніших ринків відновлюваної енергетики73. Про це він сказав у
Торонто, де відбувся канадсько-український бізнес-форум, який став першим кроком до реалізації
п‘ятирічного проекту двох країн із підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS). Тим часом, у липні до
України прибуде делегація Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка спільно з
українськими урядовцями обговорить перехід до «зелених» методів економічної діяльності 74.
1 червня за участю голови Держенергоефективності С. Савчука відбулося засідання Комітету
ВЕРХОВНОЇ РАДИ з питань ПЕК, на якому було розглянуто низку законопроектів75, розроблених
Агентством. Зокрема, було обговорено проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про альтернативні джерела енергії" щодо віднесення теплових насосів до обладнання, яке
використовує відновлювані джерела енергії (реєстр. № 4555-1 від 23.05.2016). Законопроектом,
зокрема, передбачається поповнити перелік альтернативних джерел енергії такими видами, як
аеротермальна, геотермальна та гідротермальна. Голова Держенергоефективності С. Савчук зазначив,
що законопроект розроблено у тісній співпраці з фахівцями Агентства з метою імплементації
Директиви 2009/28/ЄС і що він вже узгоджений з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства76.
Також було обговорено законопроект «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про
альтернативні види палива» (реєстр. № 4618 від 06.05.2016). За словами голови
Держенергоефективності С. Савчука, його розроблено з метою спрощення умов підприємницької
діяльності у галузі виробництва біологічних видів палива. Під час засідання також було розглянуто
законопроект щодо врегулювання питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг стосовно
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Довкілля та відновлювані джерела енергії
проведення кваліфікації когенераційної установки, підтвердження належності
альтернативного, а також видачі відповідних свідоцтв (реєстр. № 4564 від 04.05.2016).

палива

до

Нафта
Протягом звітного періоду Уряд не виявив активності з імплементації міжнародних зобов’язань
України на ринку нафти і нафтопродуктів. Частково це можна пояснити зміною керівництва
відповідальних органів влади, що триває, і віддаленими термінами виконання поставлених завдань.
Суттєві побоювання викликає відсутність ознак наступності у формуванні та реалізації державної
політики у визначеній сфері, коли в діяльності кожного нового Уряду майже не використовуються
напрацювання попередніх років.

Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів
Згідно з планом імплементації, Міністерство енергетики та вугільної промисловості мало розробити
проект акту Кабінету Міністрів щодо моделі запасів і затвердити його в грудні 2015 року в координації
з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства77. Проте внаслідок переформатування Уряду, зокрема
зміни керівництва Міненерговугілля, роботи в цьому напрямі було відкладено на невизначений
термін. Інформації про завершення підготовки відповідного документа оприлюднено не було.
Попри це, 26-27 травня 2016 року Державне агентство резерву України провело круглий стіл
«Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні» за участі представників органів
державної влади, суб'єктів господарювання, Енергетичного Співтовариства та Міжнародного
енергетичного агентства78. Його учасники обговорили питання виконання Україною вимог Директиви
2009/119/ЄС.
За оприлюдненими під час круглого столу розрахунками, загальний обсяг мінімальних запасів нафти і
нафтопродуктів в Україні має становити близько 2 млн т у нафтовому еквіваленті, зокрема 580 тис. т
сирої нафти, 460 тис. т дизельного палива і 930 тис. т бензину. Джерелом фінансування заходів зі
створення цього запасу може стати додатковий збір з учасників ринку нафтопродуктів у розмірі 0,40
грн. із кожного реалізованого в 2017-2023 роках літра автомобільного бензину та дизельного палива79.
Ця пропозиція спричинила жваве обговорення в українських засобах масової інформації. Зокрема,
висловлено побоювання, що модель формування резерву не буде врахувати інтереси максимальної
кількості учасників ринку. Було зазначено, що відповідальність за створення ефективного механізму
створення запасів має нести, насамперед, уряд80.
З огляду на це, європейські експерти запропонували використовувати для управління запасом змішану
систему, засновану на взаємодії уряду та учасників ринку, під головуванням незалежного суб'єкта –
агентства. На нього можуть бути покладені повноваження з придбання і продажу нафти й
нафтопродуктів, укладання угод з учасниками ринку і Державним агентством резерву на зберігання
продукції, а також підписання опціонних контрактів на її постачання за запитом.
На думку експертів Енергетичного Співтовариства, щоб виконати свої зобов'язання, уряду України
варто якнайшвидше визначитися з моделлю побудови системи резервування та виступити
засновником агентства, очолюваного радою директорів, до якої мають увійти представники
Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфіну, а також Держрезерву81.
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Нафта
За результатами роботи круглого столу 26-27 травня було прийнято рішення сформувати робочу групу
з представників приватних і державних структур, яка має розробити механізм створення запасів82. Це
викликає подив, оскільки Робочу групу щодо створення запасів нафти і нафтопродуктів уже було
утворено Наказом Міністра енергетики та вугільної промисловості від 2 липня 2015 року № 41283.

Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279-280 УА)
Згідно з планом імплементації, терміном першого звітування визначено січень 2017 року (розроблення
проекту нової редакції Кодексу України про надра)84. У червні будь-яка інформація про виконання
цього завдання Державною службою геології та надр відсутня. При цьому, згідно з Положенням85, цей
орган влади може лише реалізовувати державну політику у сфері геологічного вивчення та
раціонального використання надр. Тому встановлення його відповідальним за формування політики в
цій сфері є порушенням пункту 2 статті 1 Закону «Про центральні органи виконавчої влади» 86. До того
ж, призначення керівника Державної служби геології та надр «тимчасово виконуючим обов'язки»,
дотримання установлених процедур під час якого викликає питання, не дозволяє сформувати штат
його заступників і склад колегії, а також створює перешкоди для ефективної роботи цього органу
влади.
17 червня у ВР зареєстровано законопроект "Про внесення змін до розділу IX "Рентна плата"
Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування рентною платою" (№ 4850)87. Ним
запропоновано встановити нульову ставку ренти на "понад базові обсяги" видобутих нафти, газу й
газового конденсату з родовищ, що мають важкодобувні та виснажені запаси, для компаній з
державною часткою власності мінімум 25% та їх дочірніх підприємств, представництв і філій, а також
учасників договорів про спільну діяльність.
У контексті реформи надрокористування, підготовленої Мінприроди, йдеться про спрощення видачі
дозволів на користування надрами та запровадження ефективного контролю за дотриманням екологічних
вимог. Мінприроди планує залучити для цього досвід і технічну допомогу Литви88 й Канади (пров.
Альберта)89.

Директива 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива
Згідно з планом імплементації статей 3 і 4 Директиви 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради про
якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 93/12/ЄС90
Міністерство енергетики та вугільної промисловості зобов’язано до грудня 2016 року затвердити та
ввести в дію 36 національних стандартів на моторні палива та методи випробувань автомобільних
бензинів, дизельних палив, суднових, котельних палив, необхідних для забезпечення застосування
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Нафта
Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних
палив91.
За станом на червень 2016 року, роботи з розроблення п’яти стандартів не розпочато, дев’ять
повернено на доопрацювання, 21 проект перебуває на стадії остаточного редагування, один готується
до видання92. При цьому через ліквідацію Державного підприємства «Науково-дослідний інститут
нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА», що є розробником більшості стандартів,
подальші роботи можуть бути під питанням.
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Бізнес-клімат
Представлено проект закону «Про розкриття інформації у видобувних галузях» (№ 4840)93, що
надасть громадськості доступ закритої інформації видобувних компаній, у тому числі про сплачені
податки. Ключові закони згідно зобов’язань по Директивах 2009/72/EC та 2009/73/EC, які мають на
меті створення сприятливих умов для розвитку та чітких правил для ведення бізнесу, досі не
прийняті. На цьому фоні Мінрегіон видав наказ «Про затвердження Порядку функціонування
електронної системи здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V
категорій складності» (№ 132)94, який надає доступ до інформації щодо ліцензування та дає
можливість суб’єктам господарювання дистанційно подавати документи для отримання
відповідних ліцензій.
Стаття 22 УА, Розділ III "Юстиція, Свобода та Безпека", про боротьбу зі злочинністю та корупцією
Статті 271-296 УА, Глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями" Директиви 2009/72/ЄC
про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії та 2009/73/ЄC про спільні правила
внутрішнього ринку природного газу
Проекти законів «Про ринок електричної енергії України» (№ 4493)95 та «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (№ 2966-д)96 вносились
до порядку денного на розгляд у Верховній Раді відповідно 5 та 3 рази. Останній раз 16 червня по обох
законопроектах розгляд не відбувся через те, що не було достатньої кількості депутатів у залі Верховної
Ради для голосування через гру збірної України з футболу97.
Мінфіном розроблено проект постанови щодо реалізації нової автоматизованої системи проходження
митного контролю «Єдине вікно»98. Вона має на меті спростить та пришвидшить процедури
розмитнення, а також сприятиме зменшенню корупції. Проект може вступити в дію на митницях
України з 1 серпня 2016 року99. Тим часом, експерти з США для Міненерговугілля провели семінар з
кібербезпеки100, а 24 червня Кабмін затвердив план заходів для реалізації Стратегії кібербезпеки
України на 2016 рік101.
Стаття 22 УА, Розділ III "Юстиція, Свобода та Безпека", про боротьбу зі злочинністю та корупцією
Статті 281-288 Угоди про асоціацію, Глава 12 «Прозорість» Директиви 2013/34/ЄС про річну
фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів
підприємств, 2013/50/ЄС про внесення вносить змін до Директиви 2004/109/EC про гармонізацію
вимог до прозорості щодо інформації про емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на
регульованому ринку та 2007/14/ЄС що встановлює докладні правила для виконання деяких
положень Директиви 2004/109/EC
17 червня до ВР внесено законопроект "Про розкриття інформації у видобувних галузях" (№ 4840)102.
Ця законодавча ініціатива має на меті посилити вимоги до звітності видобувних компаній, на базі
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вимог міжнародних стандартів та передових практик розкриття інформації, а також Ініціативи
прозорості у видобувних галузях та УА (в частині імплементації Директиви 2013/34/ЄС).
Представлений законопроект передбачає надання доступу громадськості до розкритої інформації
суб’єктами діяльності видобувної галузі щодо результатів своєї діяльності, зокрема про сплачені
податки. Проект закону врегульовує процедуру та способи розкриття інформації, вимоги та
відповідальність. Також робота у напрямку прозорості видобувної галузі увійшла в стратегію
Міненерговугілля як одна з пріоритетних103.
Стаття 150-156 УА, Глава 8 "Державні закупівлі", про інституційні засади та стандарти, що регулюють
процес укладення державних контрактів Директиви 2004/18/ЄС стосовно координації порядків
надання державних контрактів щодо виконання робіт, постачання товарів та надання послуг та
2004/17/ЄС, що координує процедури електронної закупівлі для організацій, які діють в секторах
водопостачання, енергетики, транспорту та надання поштових послуг (Додаток XXI )
Україна офіційно приєдналася до Угоди СОТ про державні закупівлі104, що відкрило світовий ринок
держзакупівель для вітчизняних компаній. Члени профільного комітету внесли на перше читання
законопроект105 про внесення змін до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для
проведення масштабної енергомодернізації» (№ 4549)106. Зміни передбачають узгодження
законодавств сфер публічних закупівель і енергосервісу.

Статті 104-105 УА, Частина 5 «Нормативно-правова база», Підрозділ 1 «Національне регулювання»,
про умови та процедури ліцензування
Прийнятий наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення
ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності» (№ 132)107.
Передбачено створення веб-ресурсу, призначенням якого є інформування суб’єктів звернення щодо
ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності; можливість
подання суб’єктом звернення електронних документів для отримання ліцензії; реєстрація,
опрацювання та розгляд електронних документів щодо отримання ліцензії відповідальним органом;
надання суб’єктам звернення інформації про стан та результати розгляду електронних документів
щодо отримання ліцензії.
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Методологія
Проект виконується п’ятьма партнерами і двома запрошеними постійними експертами. Проект
виконується такими п’ятьма організаціями-партнерами: аналітичним центром «Діксі Груп», ресурсноаналітичним центром «Суспільство і довкілля», всеукраїнською громадською організацією «Опора»,
асоціацією «Європейське українське енергетичне агентство» та громадською організацією
«Енергетична Асоціація України». Також, постійними членами проекту є Уніговський Л.М., генеральний
директор ТОВ «Нафтогазбудінформатика» та Рябцев Г.Л., директор спеціальних програм НТЦ
«Психея».
Для цілей моніторингу Угоди про Асоціацію, учасники проекту працюють у п’яти тематичних групах.
Це, зокрема, група «Газ», до якої входять Л.Уніговський та Р.Ніцович («Діксі Груп»); група
«Електроенергія», до якої входять С.Голікова («Енергетична Асоціація України») та О.Павленко («Діксі
Груп»); група «Енергоефективність та соціальні питання», до якої входять Т.Бойко («Опора») та
Д.Назаренко («Діксі Груп»); група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії», до якої входять
Н.Андрусевич (Суспільство і довкілля») та Н.Єрмакова («Діксі Груп»), група «Бізнес-клімат та
інвестиції», до якої входять В.Бєлякова («Європейське українське енергетичне агентство») та А.Білорус
(«Діксі Груп»).
Проаналізувавши Угоду про Асоціацію, учасники проекту визначили рамки моніторингу для кожної
з тематичних груп. Вони, зокрема, розподілені наступним чином (Див. Додаток 1).
Основними джерелами інформації для моніторингу є офіційні повідомлення органів влади. Це,
зокрема, прийняті нормативно-правові акти, заяви високопосадовців, інформація про зустрічі та події
за участю представників органів влади. Також, джерелами моніторингу є повідомлення ключових
гравців ринку енергетики, прийняті ними рішення чи ініціативи. За можливості, джерелами інформації
можуть бути також опубліковані статті, інтерв’ю, новини, а також результати двосторонніх зустрічей
експертів з учасниками енергетичних ринків.
Предметом моніторингу є прийняття Директив, за можливості – також їх імплементація. Групи та
експерти моніторять, в першу чергу, прийняття Директив в українське законодавство та відповідність
їх правилам та суті Директив ЄС. За можливості, але не обов’язково, може бути висвітлено якість
запровадження Директив на практиці та ефект від їх запровадження для ринку та/чи споживачів.
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ДОДАТОК 1.
Перелік статей Угоди про Асоціацію та Директив, щодо яких здійснюється моніторинг
Група «Електроенергія 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
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 № 96/29/Євратом, Директива Ради №
2006/117/Євратом, Директива Ради № 2003/122/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 2006/32/ЄС
Директива 2012/27 / ЄС
Директива 2009/72/ЄС (в частині соціальних питань)
Статті 338, 341 Угоди про асоціацію
Директива 2009/73/ЄС (в частині соціальних питань)
Статті 338, 341 Угоди про асоціацію
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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
Стаття 363, Директива 94/63/ЄС
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
Група «Бізнес клімат» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:
Стаття 15 Угоди про асоціацію, Розділ III
Стаття 22 Угоди про асоціацію, Розділ III
"Юстиція, Свобода та Безпека"
Стаття 29 Угоди про Асоціацію, Розділ IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею", Частина 2
"Скасування мит, зборів та інших платежів"
Стаття 56 Угоди про Асоціацію, Глава 3 "Технічні бар’єри у торгівлі"
Стаття 88 Угоди про Асоціацію, Частина ІІ, Глава 6 "Заснування підприємницької діяльності, торгівля
послугами та електронна торгівля"
Стаття 93 Угоди про Асоціацію, Частина ІІІ "Транскордонне надання послуг"
Стаття 97-102 Угоди про Асоціацію, Частина ІV "Тимчасова присутність фізичних осіб для цілей
економічної діяльності"
Стаття 104-105 Угоди про Асоціацію, Частина 5 "Нормативно-правова база", Підрозділ 1 "Національне
регулювання"
Стаття 127 Угоди про Асоціацію, Підрозділ 6 "Фінансові послуги"
Стаття 144-147 Угоди про Асоціацію, Глава 7
"Поточні платежі та рух капіталу"
Стаття 150-156 Угоди про Асоціацію, Глава 8
"Державні закупівлі",
Директив 2004/18/ЄС та 2004/17/ЄС (ДОДАТОК XXI )
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Стаття 255-260 Угоди про Асоціацію, Глава 10 "Конкуренція",
Частина 1 "Антиконкурентні дії та злиття"
Стаття 296-271 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання повязані з торгівлею енергоносіями",
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
Стаття 272 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями",
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
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