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

Короткі висновки
У функціонуванні газового сектору протягом місяця не відбулося істотних змін, хоча попри
парламентські канікули, певні зобов’язання вже вступили в дію. Зокрема, було оприлюднено рішення
про реструктуризацію «Нафтогазу України», що загострило питання щодо термінів його виконання.
Сектор електроенергетики також знаходиться в очікуванні ключових законодавчих рішень, проте
змушений вирішувати поточні питання – в тому числі, виклики вугільного сектору напередодні
опалювального сезону, вирішення проблем безпеки атомних об’єктів та їх діяльності.
Брак дій щодо активізації заходів в галузі енергоефективності, зокрема відсутність вичерпних
механізмів діяльності Фонду енергоефективності разом із законодавчим закріпленням його моделі
не дають змоги відзначити прогрес в цьому аспекті виконання Україною своїх зобов’язань. На цьому
тлі питання, які виникають щодо вже прийнятих рішень, як, наприклад, щодо програми «теплих»
кредитів, можуть поставити під загрозу довіру до державної політики в цій сфері.
У сфері довкілля та відновлюваної енергетики продовжується очікування прийняття стратегічних
законопроектів, що мають стати провідними інструментами для подальшої роботи. Проте динаміки
процесу додає робота, що має бути проведена щодо них Зокрема, доопрацювань потребує Стратегія
державної екологічної політики, в яку мають бути інтегровані цільові показники, а також принципи
щодо екологічної політики, закріплені в Угоді про Асоціацію. Відновлювана енергетика, тим часом,
знову ризикує зникнути з пріоритетів органів виконавчої влади.
Недостатність конкретних результатів в напрямку імплементації зобов’язань простежується також у
секторі нафти і нафтопродуктів. На фоні підготовчої роботи, яка триває з боку уряду, поки не вистачає
конкретних рішень та завершених завдань, які би свідчили про прогрес.
У питаннях бізнес-клімату ухвалені рішення, що полегшать діалог з державними органами, а також
започаткують потрібні ініціативи, втім прийняття критичних законопроектів, які покликані
запровадити законодавчу базу для вирішення питань регулювання та корупції в галузі, залишається
актуальним.
Поява в серпні 2016 року інформації про здійснювану експертами McKinsey & Company підготовку
проекту нової Енергетичної стратегії викликала побоювання щодо відповідності цілей і завдань
документу міжнародним зобов’язанням України. Пересторогу, зокрема, спричинили питання щодо
процедури відбору компанії для написання стратегії, врахування розробленого та обговореного
документу «Нова Енергетична стратегія України: безпека, енергоефективність, конкуренція» 1, а також
досвід розробки вказаною компанією «Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030
року» для уряду М. Азарова в 2013 році, що, на думку багатьох оглядачів, відображало бізнесінтереси одного з провідних учасників ринку, а також містило ряд методологічних і організаційних
недоліків2.
Найбільш вживані скорочення:
ВДЕ – відновлювані джерела енергії
ВРУ – Верховна Рада України
ГВС – газовимірювальна станція
ГРС – газорозподільна система
ГТС – газотранспортна система
КМУ – Кабінет Міністрів України
НКРЕКП – Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики
та комунальних послуг

1
2

ТЕС – теплова електростанція
УА – Угода про асоціацію
ЦСВЯП - Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
ДІЯР - Державна інспекція ядерного регулювання України
ДНТЦ ЯРБ - Державний науково-технічного центр з ядерної та
радіаційної безпеки
ДІВ - джерела іонізуючого випромінювання

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245032412
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=863

Газ
У царині реформування правового поля газового ринку протягом серпня змін практично не
відбулося (за відсутності пленарних засідань ВР, не було й зареєстровано нових законопроектів у
цій сфері). Водночас, набули чинності передбачені Законом «Про ринок природного газу» та
іншими законодавчими актами форми звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу ринку , у
тому числі моніторингу оптових цін.
У серпні було оприлюднено текст схваленого Урядом Плану реструктуризації НАК «Нафтогаз
України» з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування,
відбору) природного газу . У світлі виконання вимог Третього енергетичного пакета ЄС, сам факт
прийняття рішення про поділ «Нафтогазу» є позитивним, однак, про мету скасувати домінуюче
положення НАКу на газовому ринку в передбачені та схвалені Енергетичним Співтовариством
терміни, в ньому не йдеться.
Вчергове проявилася двоїстість положення «Нафтогазу» на ринку: з одного боку – це
господарюючий суб’єкт, що прагне максимізації прибутку, з другого – інструмент «державного
впливу на галузь», покликаний забезпечувати загальносуспільні інтереси. Так, «Нафтогаз» на 7,9%
знизив ціни на газ для промислових споживачів з 1 вересня (за умови 100%-ї передоплати).
Водночас, Уряд зобов’язав «Нафтогаз» до 1 листопада накопичити 17 млрд. кубометрів газу для
опалювального сезону , шляхом внесення зміни до Плану заходів з підготовки паливноенергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2016/17 року щодо конкретних обсягів
закачування газу на зиму.
НКРЕКП звільнила 4-х операторів газорозподільних систем (ГРС) від виконання вимог про
відокремлення і незалежність операторів ГРС , передбачених ч. 2 статті 39 Закону «Про ринок
природного газу» та затвердила кандидатури посадових осіб 36-и операторів ГРС , відповідальних
за моніторинг впровадження програм відповідності щодо безпеки експлуатації ГРС.
Прийнято рішення про проведення регулярних торгів газом на «Українській газовій біржі» (УГБ) .
Таким чином, в Україні з’явилася перша платформа для торгівлі газом на умовах гарантованого
виконання біржових угод.
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:
За оцінками експертної спільноти3, опублікованому в серпні урядовому плану реструктуризації
«Нафтогазу»4 бракує цілісного бачення газової реформи загалом і реформування української ГТС,
зокрема. Фактично план полягає у створенні 2-х нових підприємств з управління ГТС і сховищ та
складається з деталізації процедур їх організації.
За цим планом Урядом відтерміновано початок створення реального конкурентного ринку газу в
Україні на строк як мінімум 30 днів з дати набрання чинності рішеннями Стокгольмського арбітражу
по суті справи між «Нафтогазом» і «Газпромом». Зважаючи на безпрецедентну для Арбітражного
3

http://www.epravda.com.ua/rus/columns/2016/07/2/597900/; http://gazeta.zn.ua/energy_market/eto-ne-restrukturizaciyanaftogaza-a-likvidaciya-ukrtransgaza-_.html; http://www.epravda.com.ua/columns/2016/07/7/598119/; http://uaenergy.org/post/62357; http://gazeta.zn.ua/energy_market/kak-delyat-ukrainskuyu-gts-ili-unbundling-3-_.html
4
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інституту Торговельної палати м. Стокгольм загальну суму позовних вимог у цій справі (що перевищує
65 млрд. дол.5), прогнозувати цю дату, на нашу думку, взагалі не видається можливим.
Затверджені заходи з поділу «Нафтогазу» обумовлюють не тільки не дотримання узгоджених Урядом та
Енергетичним Співтовариством термінів реформування «Нафтогазу» (що відкладається по суті на
невизначений строк), а й змісту низки положень.
Так, за планом, новостворювані підприємства будуть не просто операторами транспортування та
зберігання газу, а й концесіонерами, що потребує внесення змін до законодавства. Паралельно з
відсутністю демонополізації ринку, що, перш за все, гальмуватиме конкуренцію в ціновому сегменті, до
негативних наслідків у функціонуванні ринку приведе неможливість не реформованого «Нафтогазу»
забезпечити виконання повною мірою вимог чинного законодавства, в першу чергу – Кодексу
газотранспортної мережі.
На підставі ч. 7 статті 39 Закону «Про ринок природного газу», НКРЕКП звільнила 4-х операторів
газорозподільних систем, що мають менше 100 000 підключених споживачів, від виконання вимог
про відокремлення і незалежність операторів ГРС (Розпорядження від 17.08.2016 № 15-р6).
Біржовий комітет товарної біржі «Українська газова біржа» прийняв рішення з 4 серпня на регулярній
основі проводити електронні біржові торги газом в ПСГ «Укртрансгазу» за участю ТОВ «Центральний
газовий контрагент», з 1-го по 25-е число кожного робочого дня місяця, крім п’ятниці7. УГБ стала
першою та на сьогодні єдиною в Україні платформою біржової торгівлі природним газом. Ця
платформа надає учасникам торгів можливість отримувати актуальну інформацію про ринок газу та
спостерігати за його динамікою в режимі реального часу.
На виконання положень Закону «Про ринок природного газу» та п. 11 розділу V Правил постачання
природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, НКРЕКП здійснила
моніторинг цін на природний газ для всіх категорій споживачів України8 та повідомила максимальну
ціну в липні 2016 року для споживачів, що не підпадають під дію положення про покладення
спеціальних обов’язків (8135,52 грн. за тис. кубометрів, з ПДВ).
З 23 серпня набрали чинності Форми звітності моніторингу ринку природного газу, затверджені
Постановою НКРЕКП від 07.07.2016 р. № 12349, які мають подавати суб’єкти ринку газу, на яких
покладено виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку (форми №№ 1, 2 і 3), оптові продавці газу (форма № 4 «Звіт про оптові
ціни на природний газ») та постачальники газу (форма № 5).
Регламент 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, що замінює
Регламент 1775/2005 (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА, питання торгівлі (ст. 269274 УА)
8 серпня «Укртрансгаз» одержав заявку «Газпрому»10 на збільшення обсягів транспортування газу
європейським споживачам на 20% - до 275 млн. кубометрів на добу, у зв’язку з ремонтом системи
5

https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1087020708044380
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http://www.nerc.gov.ua/?id=21059
http://ugx.com.ua/files/documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%91%D0%9A
%2015.pdf
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http://www.nerc.gov.ua/?news=5326
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http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=21057
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http://utg.ua/utg/media/news/2016/08/ukrana-zabezpechit-zblshenu-zayavku-gazpromu-na-umovax-kontraktu.html
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газопроводів «Північний потік». Прес-служба оператора ГТС України повідомила про готовність
компанії забезпечити таку збільшену заявку «Газпрому» на транзит до Європи, за умови дотримання
російською стороною контрактних зобов’язань, зокрема в частині гарантування гранично допустимих
тисків на прикордонних газовимірювальних станціях (ГВС), розташованих на території РФ.
Голова «Нафтогазу» А.Коболєв виключив можливість постачання в Україну російського газу в ІІІ
кварталі 2016 року 11. В інтерв’ю 18 серпня він зазначив, що «Газпром» відмовився підписувати
додаткову угоду, яка є необхідною, щоб ці поставки мали місце. На думку представників
«Нафтогазу», така відмова є ознакою «недружньої та некомерційної політики», яка може змінитися
лише після завершення арбітражу між «Нафтогазом» і «Газпромом» у Стокгольмі.
Також «Нафтогаз» повідомив про систематичне порушення «Газпромом» умов із забезпечення
мінімально допустимого тиску газу на вході в українську ГТС, визначених транзитним контрактом12.
Останнє суттєве падіння тиску було зафіксовано 22 серпня на ГВС «Суджа»: тиск у російській ГТС на
цьому ключовому пункті входу склав 53,5 атм, за мінімально припустимого значення 60,0 атм.
Наприкінці липня «Нафтогаз» звернувся до Європейської Комісії та Секретаріату Енергетичного
Співтовариства з проханням розглянути питання про створення моніторингової місії для перевірки
подібних фактів значного перепаду тиску на вході в ГТС України та очікує на відповідь.
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):
На виконання положень ч. 5 статті 39 Закону «Про ринок природного газу», що стосуються
покладення на оператора газорозподільної системи зобов’язання розробити та впровадити програму
відповідності, що містить заходи забезпечення надійної та безпечної експлуатації ГРС, НКРЕКП
затвердила кандидатури посадових осіб для 36-и операторів ГРС, відповідальних за моніторинг
впровадження програми відповідності на цих підприємствах (Розпорядження від 18.08.2016 № 17-р13).
Як зазначено у прес-релізі від 25 серпня14, Фонд державного майна України звернувся до
Секретаріату Енергетичного Співтовариства за оцінкою його пропозиції до Уряду покласти на НАК
«Нафтогаз України» спеціальні зобов'язання щодо безперебійного забезпечення Одеського
припортового заводу (ОПЗ) природним газом у період з 1 серпня до 31 грудня 2016 року обсягом до
300 млн. кубометрів. Згідно з висновками Секретаріату, внесення таких змін до Постанови КМУ від
01.10.2015 № 758 можливо, за виконання таких умов: 1) чітке обмеження терміну таких обов’язків
31-м грудня 2016 року; 2) включення до змін обов’язковості гарантій оплати поставленого газу, із
зазначенням джерел оплати (всі поставки – за ринковими, не регульованими державою цінами);
3) повідомлення кожні 2 місяці Енергетичного Співтовариства про виконання цього зобов'язання, з
доказами оплати ОПЗ газу, поставленого «Нафтогазом». Наразі ОПЗ самостійно припинив
споживання природного газу15: як повідомив «Укртрансгаз», у контрагента відсутні підтверджені
номінації на серпень 2016 року, та порушено умови договору на транспортування газу в частині
оплати авансу за послуги транспортування.
11

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A98530DCF6ECE834C22580140028D280?OpenDocument&year=2016&month
=08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
12

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/1A828DDEEF80631BC2258017005F4781?OpenDocument&year=2016&month
=08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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http://www.nerc.gov.ua/?id=21060
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=13223
15 http://utg.ua/utg/media/news/2016/08/opz-samostjno-pripiniv-spozhivannya-prirodnogo-gazu.html
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Газ
22 серпня «Нафтогаз» сповістив про зниження з 1 вересня 2016 року ціни на газ для промислових
споживачів16 на 519,6 грн./тис. кубометрів або на 7,9%, у порівнянні з ціною серпня 2016 року. Як
свідчить це рішення, замість забезпечувати необхідні запаси газу в ПСГ (на зимовий період 2016-2017
рр.), НАК націлений на підвищення прибутковості продажів газу. Відповідно, таке рішення викликало
негативну реакцію в експертному середовищі17.
За оперативними даними «Укртрансгазу», на 28 серпня запаси газу в сховищах перевищили 12 млрд.
кубометрів18 «Нафтогаз» планував до початку опалювального сезону накопичити 14,5 млрд.
кубометрів газу19, що, на думку експертів, недостатньо для гарантовано безпечного проходження
опалювального сезону в умовах зниження температур, у порівнянні з попередньою зимою. Урядове
рішення від 31 серпня, яким «Нафтогаз» було зобов’язано накопичити до 1 листопада 17 млрд.
кубометрів газу20, засвідчило правильність такої оцінки.

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Газ
У червні Єврокомісія без попередження провела перевірки21 компаній, що займаються
транспортуванням і постачанням газу в Румунії. Перевірки відбулися в рамках розслідування щодо
підозри в антиконкурентній поведінці, що на меті перешкоджання експорту газу з Румунії до інших
держав-членів ЄС.
Тим часом, у липні Єврокомісія зняла обмеження, накладені на німецьку E.ON, щодо скорочення
обсягу довгострокових номінацій у ГТС Німеччини22. Як зазначається, E.ON фактично бронював значно
менші обсяги, ніж максимально дозволені 54% від загальної потужності, що дозволило розвиток
конкуренції на ринку.

Газ, Електроенергетика та ядерна безпека
18 липня розпочалися консультації щодо створення щорічних пріоритетних списків для розробки
мережевих кодексів та інструкцій (на 2017 рік і надалі)23. Мета консультацій, які триватимуть до 14
жовтня, полягає у визначенні пріоритетів: Єврокомісія повинна визначати їх відповідно до положень
Регламенту № 714/2009 (електроенергія) і Регламенту № 715/2009 (газ).

16

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3419A207E56FA699C22580170024C691?OpenDocument&year=2016&month=
08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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http://www.segodnya.ua/opinion/zakrevskiycolumn/gazovaya-deflyaciya-706870.html
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http://utg.ua/utg/business-info/live.html
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/8E0598F7F98B81CEC2257FFD0050FE6E?OpenDocument&year=2016&month=07
&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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http://195.78.68.90/4a1a2b23/docs/d19eaccf/Proekt_rozporyadzhennya.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2133_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2646_en.htm
23
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-developmentnetwork-codes-and-0
22

Газ
Безпека постачань
У червні Рада ЄС погодила основні підходи до проекту Рішення про створення механізму обміну
інформацією щодо міжурядових угод і необов'язкових інструментів між державами-членами ЄС та
третіми країнами в галузі енергетики24. Документ є одним з наріжних каменів реалізації Стратегії
Енергетичного Союзу ЄС. Згідно досягнутого компромісу, Єврокомісія буде проводити оцінку
міжурядових газових угод, перш ніж вони будуть підписані; інші типи угод можуть бути оцінені за
запитом урядів країн ЄС.
30 червня Єврокомісія оголосила другий конкурс25 на проекти транскордонної енергетичної
інфраструктури (проекти спільного інтересу) на суму 600 млн. євро в рамках програми Connecting
Europe Facility (CEF). Тим часом, у липні, в рамках першого конкурсу країнами ЄС підтримано загалом
9 проектів на суму 263 млн. євро26.
17 серпня Єврокомісія випустила оновлення Базового сценарію ЄС (в редакції 2016 року)27. Документ
є консультативним і містить прогнози та ключові тенденції у сфері енергетики, транспорту і клімату в
країнах ЄС до 2050 року.

24

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0053
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposalscef-energy-2016-2
26
https://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-invests-263-million-euros-energy-infrastructure
27
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REF2016_report_FINAL-web.pdf
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Електроенергетика та ядерна безпека
У зв’язку з перервою роботи ВРУ на відпустки, робота з законопроектами «Про ринок електричної
енергії України» (№ 4493) та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг» (№ 2966-д) відкладена на осінь.
Ключові стейкхолдери стратегічних рішень не приймали, але робота над вдосконаленням
законодавства з питань обліку електроенергії, переходу на зональні тарифи продовжувалась. Уряд
України активно працював над питанням диверсифікації постачання ядерних матеріалів та
ядерного палива для забезпечення потреб українських АЕС. В результаті протягом серпня було
укладено низку міжнародних угод та домовленостей. Президент України підписав Закон щодо
врегулювання питань правового режиму території, забрудненої від Чорнобильської катастрофи,
який створює умови виділення землі в зоні відчуження для будівництва ЦСВЯП.
Мінфін виділив 200 мільйонів гривень на виплату заборгованості по зарплатам шахтарям, однак
питання ще не вирішено остаточно, оскільки необхідне схвалення Комітету ВРУ з питань бюджету.
Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003 (Ст.270-271, Глава 11, Розділ IV УА)
ДП «НЕК «Укренерго» як системний оператор Об'єднаної енергосистеми опублікувало звіт з
виконання Інвестиційної програми за I півріччя 2016 року28, фінансовий звіт за цей період 29 та
повний фінансовий звіт за 2015 рік30 Аудит фінансової звітності проведено ПрАТ "Делойт енд
Туш ЮСК".
За 1 півріччя 2016 року, враховуючи неповну оплату послуг (79,32 %) компанія недоотримала
579,955 млн.грн. (без ПДВ), або 20,68 % вартості наданих послуг. Обсяг капітальних інвестицій
(оплата) в розвиток магістральних мереж за 1 півріччя 2016 рік склав 2 329,834 млн.грн. (без ПДВ),
що на 1 007,368 млн.грн. більше ніж за 1 півріччя минулого року.
22 серпня протягом 40 хвилин в ОЕС України, яка працює паралельно з об’єднанням ЄЕС Росії,
Білорусі та Балтії, зафіксовано максимально допустиме зниження частоти до величини 49,61 Гц.
Причина зниження частоти - аварійна ситуація в ЄЕС Росії. При цьому ОЕС України працювало в
розрахунковому режимі.31
25 серпня опубліковано проект Інвестиційної програми ДП "НЕК "Укренерго" на 2017 р.32

Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Стаття 273, Глава 11, Розділ IV, Угоди
про асоціацію Україна- ЄС)

Станом на 31 серпня порядок денний роботи ВРУ ще не сформований, тому тільки у вересні буде
відомо коли будуть розглядатися проекти законів України «Про ринок електричної енергії України»
(№ 4493) та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» (№ 2966-д).
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http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nID=2912
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nID=2919
30
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nID=2945
31
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nID=2995
32
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nID=2996
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Електроенергетика та ядерна безпека
5 серпня НКРЕКП оприлюднила доопрацьований проект постанови «Про затвердження Змін до
Порядку затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію». 33На
думку Комісії, постанова має забезпечити підвищення ефективності використання фінансових
ресурсів шляхом оптимізації тарифів на електричну енергію, продану в ОРЕ виробниками, які
працюють за ціновими заявками, за рахунок оптимізації інвестиційної складової, затвердженої для
реалізації проектів реконструкції ТЕС.
8 серпня НКРЕКП оприлюднила проект постанови «Про затвердження змін до Порядку визначення
відрахувань на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної
енергії»34. На думку Комісії, зміни стимулюватимуть енергопостачальні компанії до підвищення рівня
розрахунків за куповану в Оптовому ринку електроенергію.
15 серпня оприлюднений проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку визначення
регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики» ,
яким передбачено зменшення строку корисного використання активів (строку амортизації активів),
які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, з 30 років до 13 років. 35 На думку
регулятора, це дозволить збільшити суму амортизації, яка включається в тарифи на передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та на постачання електроенергії за
регульованим
тарифом,
та
відповідно
збільшити джерело
фінансування інвестиційних
програм «Амортизація» та створити умови для суттєвого поліпшення технічного стану електричних
мереж, що сприятиме покращанню енергопостачання споживачів.
23 серпня на засіданні уряду прем’єр В. Гройсман доручив віце-прем'єру В. Кістіону та голові НКРЕКП
Д. Вовку розробити до 1 вересня постанову НКРЕКП щодо спрощення процедури підключення до
мереж зі встановленням стандартного підключення не тільки 160 кіловат, а і до 5 мегават. 36
29 серпня НКРЕКП схвалила проект постанови «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів
якості послуг з електропостачання», яким запроваджується компенсація для споживачів у випадку
надання неякісних послуг енергокомпаніями. На думку НКРЕКП, це дозволить захистити права
споживачів та стимулюватиме ліцензіатів до підвищення комерційної якості послуг 37.
Також комісія проінформувала про спрощення умов отримання зонних лічильників для населення.
Тепер споживачі можуть самостійно вибирати та купувати лічильники, а обленерго встановлювати їх у
короткі терміни.
Ст.338, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС
Договори про співпрацю з МФО
11 серпня відбулась зустріч міністра енергетики та вугільної промисловості України І.Насалика з
Директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Я. Копачем. Також в зустрічі взяли участь
голова НКРЕКП Д. Вовк, директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Ю. Вітренко, голова
Держенергоефективності С. Савчук та представники Міненерговугілля України. Сторони обговорили
питання щодо надання Україні технічної підтримки в рамках нової регіональної програми
Європейської Комісії (EU4 Energy), яка включає в себе можливі напрями співробітництва у сферах
електроенергетики, нафти та газу, а також підготовку бази проектів щодо енергозбереження та
енергоефективності38.
33

http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5300
http://www.nerc.gov.ua/?id=20908
35
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5324
36
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249256324&cat_id=244276429
37
http://www.nerc.gov.ua/?news=5360
38
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245137251&cat_id=35109
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Електроенергетика та ядерна безпека
11 серпня Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна
Климпуш-Цинцадзе провела нараду з керівником Центру передового досвіду НАТО з енергобезпеки.
Було обговорено основні напрямки кооперації та плани на співпрацю у 2017 році. У зустрічі також
брав участь посол Литви М. Януконіс.39
Ст.339, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС, Ринок вугілля
У своєму звіті про перші сто днів роботи міністр І. Насалик зазначив, що значну увагу було приділено
вугільній галузі: підготований проект розпорядження КМУ про створення ринку вугілля в Україні40.
Розроблено Концепцію реформування вугільної галузі з детальним планом дій, щодо шахт: 11 шахт
планують ліквідувати41, 17-18 шахт будуть виставлені на приватизацію, а високорентабельні
залишаться у держвласності. Закриті шахти отримають дотацію з метою надання людям роботи.
Також, за словами міністра, здійснюється робота щодо переведення енергоблоків ТЕС на вугілля
газової групи, а для зменшення залежності ТЕС від зони АТО, від постачання антрацитової групи
вугілля, міністерство пропонує модернізацію генеруючих компаній так і закупівлю антрацитів по
імпорту.
За інформацією НЕК «Укренерго», запаси вугілля на складах ТЕС енергогенеруючих компаній станом
на 31 серпня складали 913,4 тис.т, у т.ч. антрацитового 359 тис.т. 42, що на думку фахівців галузі є
критично низьким рівнем.
Під час зустрічі з профспілками І.Насалик розповів про кроки зроблені Міненерговугілля для
забезпечення виплати заробітної плати – підвищення з серпня ціни вугілля до 1370 гривень,
перерозподіл коштів у межах бюджетних видатків Міненерговугіллю, підтримка проекту Закону
України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (№ 4744
від 01.06.2016), а також встановлення визначених днів виплати заробітної плати відповідно до
галузевої угоди43.. 10 серпня відповідно до розпорядження Уряду № 537-р від 27 липня 2016 р.
Міністерство фінансів України виділив 200 мільйонів гривень на виплату заборгованості і поточних
зарплат українським шахтарям, однак для остаточного перерахування коштів необхідне схвалення
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету44.
Відповідно до програми реформування вугільної галузі, Міненерговугілля України планує до 2020
року спрямувати на реформування державних вугільних підприємств 25,287 млрд грн, із яких 10,572
млрд грн становитимуть кошти держбюджету45.
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
З метою диверсифікації постачання ядерних матеріалів та ядерного палива для забезпечення потреб
українських АЕС протягом серпня Україна домовилась з американською компанією Westinghouse
щодо збільшення поставок палива46 та будівництва в майбутньому на території країни заводу з
виробництва ядерного палива47. Також 18 серпня був підписаний договір про співпрацю в сфері
поставок збагаченого урану між британсько-німецько-голландською компанією URENCO і НАЕК
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Електроенергетика та ядерна безпека
«Енергоатом» - збагачений уран, що постачатиметься за угодою, використовуватиметься для
виробництва ядерного палива для АЕС України на підприємстві компанії Westinghouse у Швеції 48.
18 серпня Міненерговугілля домовилося з Міністерством енергетики Казахстану і Національною
атомною компанією "Казатомпром" про створення спільного підприємства для видобутку урану в
обох країнах. За словами міністра І. Насалика, Казахстан також запросив Україну увійти в проект
будівництва заводу з виробництва тепловиділяючих збірок (ТВЗ) для АЕС, який став би
альтернативою російському ТВЕЛу 49.
31 серпня НАЕК «Енергоатом» та корейська компанія Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) підписали
Меморандум про взаєморозуміння з метою розширення взаємодії в ядерно-енергетичній галузі.
Основними напрямами співробітництва стануть питання добудови енергоблоків № 3 і № 4
Хмельницької АЕС та реалізації проекту «Енергетичний міст Україна – ЄС»50.
У рамках питання продовження експлуатації у понадпроектний термін енергоблоків №1 і №2
Запорізької АЕС, ДІЯР перевірила готовність 1-го та 2-го енергоблоків до продовження терміну
експлуатації до грудня 2025 та 2026 років.51. Відповідно до вимог Орхуської Конвенції, з 8 серпня по
18 вересня Держатомрегулювання проводить громадські слухання щодо можливості продовження
терміну експлуатації першого та другого енергоблоків ЗАЕС.52
У рамках заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки (КзПБ) енергоблоків
атомних електростанцій в серпні Хмельницька АЕС розпочала впровадження комплексної системи
діагностики реакторної установки на енергоблоці №1. 53
Фахівцями ДНТЦ ЯРБ (Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки) та
Держатомрегулювання, за підтримки Норвезького агентства з радіаційного захисту (NRPA), були
розроблені нові регулюючі вимог до радіаційної безпеки у медицині. Положення визначають загальні
вимоги радіаційної безпеки ДІВ (джерел іонізуючого випромінювання) медичного призначення,
радіаційного захисту персоналу та пацієнтів, попередження випадків помилкового або аварійного
медичного опромінення54.
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
1 серпня Президент України підписав закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України
щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», який створює умови для виділення землі в зоні
відчуження для будівництва ЦСВЯП. Даний закон вступив в силу з 4 серпня 2016 року 55. Одночасно
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Електроенергетика та ядерна безпека
набув чинності Указ Президента України «Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного
біосферного заповідника» від 26.04.2016 № 174, метою якого є збереження в природному стані
найтиповіших природних комплексів Полісся, забезпечення підтримки та підвищення бар'єрної
функції зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, стабілізації гідрологічного
режиму та реабілітації територій, забруднених радіонуклідами, сприяння організації та проведенню
міжнародних наукових досліджень56.

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
18 липня Європейська Комісія (Директорат з питань енергетики, DG Energy) розпочала щорічні
консультації із зацікавленими сторонами відповідно до статті 6 (1) Регламенту (ЄС) № 714/2009
щодо виявлення областей, які будуть включені в Кодекси електричних мереж. Консультації
триватимуть до 14 жовтня 2016 р.
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Енергетична ефективність та соціальні
питання
Незважаючи на важливість та необхідність проведення реформ у сфері енергозбереження та
енергоефективності, протягом серпня особливих стратегічних кроків, спрямованих на виконання
взятих зобов’язань Україною перед ЄС, на жаль, не було здійснено.
Навпаки, заяви профільного Міністра Г. Зубка щодо проведення заходів, спрямованих на
реалізацію задекларованих цілей реформи в частині виділення 100 млн. грн. на «теплі кредити»
для фізичних осіб, створення Фонду енергоефективності передчасними. За повідомленнями
експертів, додаткові кошти у розмірі 100 млн. грн., виділені постановою у липні, уже протягом
місяця так і залишаються недоступними через брак координації щодо джерел походження цих
коштів.
Прийнята Концепція впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з
енергоефективності (створення Фонду енергоефективності), як зазначалося раніше, потребує
значного доопрацювання. Крім того, відповідною постановою передбачена також розробка
Мінрегіоном у місячний строк проекту плану заходів щодо реалізації Концепції.
Проте, за інформацією з неофіційних джерел, ймовірно, що на даний час такий проект
розроблений не був, що, втім, не виключає паралельну роботу з реалізації конкретних кроків,
наприклад, розробки проекту профільного закону. Крім того, прийнята Концепція не передбачає
чіткого механізму функціонування Фонду, що ставить під сумнів наміри Уряду та профільного
Міністерства у реалізації зазначених цілей. Таким чином, робота з підготовки до масштабного
впровадження заходів з енергоефективності в Україні є вкрай незадовільною, адже результатом
трирічних зусиль органів влади залишається лише концепція, для реалізації якої бракує основного
– конкретних заходів.
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність
Відповідно до плану роботи Мінрегіону на 2016 рік передбачено розроблення низки нормативноправових актів, спрямованих на реалізацію заходів щодо вимог Європейського Союзу у сфері
енергоефективності. За неофіційною інформацією, проект розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних
установах» перебуває на стадії погодження з заінтересованими органами. Зазначений нормативноправовий акт створює умови для забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів та
буде сприяти економії видатків з бюджету.57
У той же час, прийняття рамкових законів, без яких повноцінна розробка нормативних актів органів
виконавчої влади може виявитися передчасною, відкладається. Віце-прем’єр Г. Зубко висловив
сподівання, що увесь комплекс змін до законодавства, включаючи Податковий та Бюджетний
кодекси, Закон «Про інвестиційну діяльність», а також нові законопроекти, зокрема, про Фонд
енергоефективності, про енергоефективність будівель та про комерційний облік будуть ухвалені до
кінця року.58
При цьому, процес розробки конкретних механізмів та порядку функціонування Фонду
енергоефективності, який є ядром політики Уряду в цьому напрямку, далекий від фіналізації. Про це
каже і загальна форма відповідної концепції, ухваленої Кабінетом Міністрів раніше, і нещодавні слова
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Енергетична ефективність та соціальні
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Віце-Прем’єра Г.Зубка про те, що досі немає ясності навіть у достатньо базових елементах
фінансування Фонду.59
Водночас, 1 серпня 2016 року набрав повної чинності Закон України «Про публічні закупівлі», яким
скасовується попередній профільний закон, що унеможливлював проведення закупівель
енергосервісних послуг. Таким чином, був ефективно скасований найбільший нормативний бар’єр
для масштабного залучення комерційних підрядників до енергомодернізації будинків бюджетних
установ та інших будівель, що у значній мірі знаходяться у державній чи комунальній власності.60
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
За неофіційною інформацією, незважаючи на те, що, як зазначалося у моніторинговому звіті за
липень, Міністерство юстиції України надало свої відповідні висновки стосовно розроблених
Держенергоефективності проектів технічних регламентів, уже протягом місяця зазначені проекти, які
необхідно було подати на розгляд Уряду, так і не були внесені на розгляд Кабінету Міністрів України.
Соціальні питання
23 серпня на засіданні уряду прийнято постанову «Деякі питання надання субсидій для
відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) та послуг з
газо-, електропостачання для індивідуального опалення» (№ 534). Це має дозволити врегулювати
питання розрахунку та повернення до державного бюджету невикористаних коштів субсидій на
оплату послуг з централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання).61
Зазначена постанова була прийнята всупереч певній критиці зацікавлених сторін.62 Крім складнощів із
практичною реалізацією, увага зверталася на безпідставне виключення з процесу повернення
надлишкової субсидії структурних підрозділів з питань соціального захисту населення. Оскільки з
таких органів було знято відповідальність за проведення розрахунків, за правильність даних щодо
невикористаних коштів тепер нестимуть відповідальність надавачі комунальних послуг, які й
нараховували розмір первинної оплати. В ході внутрішньо-урядового погодження зазначених змін
було висловлено думку, що новий порядок розрахунку суперечить законодавству, оскільки питання
відповідальності є предметом виключно законодавчого врегулювання.
Крім того, оперативне унормування повернення невикористаних населенням коштів, виділених на
субсидії, суперечить заявам віце-прем’єра Г. Зубка, який вчергове анонсував заходи з монетизації
невикористаної частини субсидій.63
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Енергетична ефективність та соціальні
питання
ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Енергоефективність будівель - Європейська Комісія опублікувала доповідь про «Прогрес державчленів у досягненні економічно оптимального рівня мінімальних вимог до енергетичної
ефективності»64. Звіт висвітлює прогрес, досягнутий державами-членами в досягненні економічно
обґрунтованого рівня мінімальних вимог до енергетичної ефективності нових та існуючих будівель, а
також для елементів будівель. Підготовка такого звіту є виконанням частини зобов'язання Комісії
представити Європейському Парламенту та Раді інформацію щодо використання делегованих
повноважень, зазначених у статті 5 (4) і статті 23 Директиви 2010/31/ ЄС з енергоефективності
будівель. Цей звіт також інформує про поточний перегляд Директиви, що є конкретним заходом з
виконання рамкової стратегії енергетичного союзу.
Директива з енергоефективності та Директива по енергоефективності будівель (EPBD), в тому числі
ініціатива «Смарт фінансування для смарт будівель», були заплановані для перегляду. Станом на
зараз планується, що поправки будуть обговорюватися і прийматися у четвертому кварталі 2016 року.
Разом з тим, нова версія Меморандуму про взаєморозуміння щодо Посиленого стратегічного
партнерства з Україною, яку планувалося ухвалити у третьому кварталі 2016 року, залишається
неприйнятою.
Ефективність використання енергії (після якої слідують питання інтелектуальних мереж, електронна
мобільність і вітроенергетичні технології) є ключовими пріоритетами, висунуті регіонами і країнами у
стратегіях інтелектуальної спеціалізації в галузі енергетики в усіх країнах-членах ЄС, а також їхніх
регіонах, відповідно до нового звіту65 Об’єднаного центру досліджень (JRC).

64

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:464:FIN
https://ec.europa.eu/jrc/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/mapping-regional-energy-interests-s3penergy
65

Довкілля та відновлювані джерела енергії
Міністерство екології і природних ресурсів черговий раз оприлюднило для громадського
обговорення законопроект, що вносить зміни до Закону “Про основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 року”. Стратегія державної екологічної політики
має бути основним стратегічним документом у здійсненні екологічної політики, включаючи
виконання Угоди про асоціацію в частині адаптації законодавства та інших екологічних положень.
Для цього стратегія має бути суттєво доопрацьована. Зокрема, мають бути прописані цільові
показники для усіх поставлених цілей та включені принципи європейського права навколишнього
середовища, закріплені в Угоді про асоціацію.
До другого читання готуються два важливих законопроекти – про оцінку впливу на довкілля та про
стратегічну екологічну оцінку, які, при належному доопрацюванні, стануть важливими
інструментами екологічної політики в Україні, а також першим кроком в напрямку імплементації
горизонтального екологічного законодавства ЄС відповідно до вимог Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС.
Розповідаючи про перші 100 днів роботи на своїй посаді, міністр енергетики І. Насалик назвав
пріоритети роботи міністерства на найближчий час – покращення ситуації з розвитком
відновлювальної енергетики серед них не було.
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація) (Стаття 363 УА):
12 липня 2016 року Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону України про оцінку
впливу на довкілля (№2009а-д).66 Законопроект готується до другого читання. Як повідомляє Комітет
з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи Верховної Ради України, до законопроекту надійшла велика кількість зауважень та
пропозицій від народних депутатів України та від Конфедерації будівельників України. 67
Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
(Стаття 363 УА):
12 липня 2016 року Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону України про стратегічну
екологічну оцінку (реєстраційний №3259).68 Законопроект готується до другого читання. За
інформацією Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України, депутати вже надіслали свої зауваження та
пропозиції до законопроекту.69 Сам же Комітет при підготовці законопроекту до першого читання
наголошував, зокрема, на необхідності уточнення та уніфікації термінів, що використовуються, а
також визначення й уточнення ключових понять (стратегічна екологічна оцінка, звіт про стратегічну
екологічну оцінку, замовник, громадське обговорення, громадські слухання), чіткого визначення
процедури проведення СЕО тощо.
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)
Міністр енергетики І. Насалик, розповідаючи про перші сто днів роботи та перспективи роботи ПЕК,
заявив, що оптимальна генерація енергії для економічного розвитку України та задовільного
66http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1449-19
67http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/133730.html
68http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1450-19
69http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/133790.html

Довкілля та відновлювані джерела енергії
екологічного стану складає 70% атомної енергетики та 30% гідроенергетики . При цьому він зазначив,
що «Україна не може бути відірвана від Європи», а тому в майбутньому країна йтиме до того, щоб
атомна енергетика в балансі займала приблизно 60%, а гідро – 15,5% до 2026 року, що схвалено
Розпорядженням уряду № 552-р від 13.07.2016 .
Тим часом, за результатами участі делегації України у VIII Міністерській конференції «Навколишнє
середовище для Європи» (м. Батумі, Грузія) наразі створюється міжвідомча робоча група щодо
впровадження принципів «зеленої» економіки в Україні. До участі в цій групі Мінекології запрошує
зацікавлені громадські організації.

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

11 травня 2016 року була прийнята та оприлюднена в Офіційному віснику Європейського Союзу 21
травня 2016 року Директива ЄС/2016/802 Європейського Парламенту і Ради про зменшення вмісту
сірки у деяких видах рідкого палива (кодифікація). Директива не є новою за змістом, а лише
кодифікує попередню версію директиви із змінами до неї.

Директива доступна офіційними мовами ЄС за посиланням: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0058.01.ENG#ntr3-L_2016132EN.01005801-E0003
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Протягом звітного періоду дії Уряду в нафтовій сфері було зосереджено на аналізі можливостей
розширення резервуарного парку, який може бути використаний для зберігання запасів нафти й
нафтопродуктів, диверсифікації джерел, постачальників нафти, шляхів і методів її транспортування
та оновленні процедур надання ліцензій на користування надрами з урахуванням міжнародних
зобов’язань.
На жаль, у більшості заяв керівників органів виконавчої влади, що стосувалися імплементації
положень Угоди про асоціацію в нафтовій сфері, простежується бажання видати продукти
державної політики (проведення переговорів, створення робочих груп, підписання угод про наміри
тощо) за її результати (вирішення проблем, що існують у згаданій сфері).
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів (ст. 338 УА)
Згідно з пунктами 4 і 5 розділу 1.2 плану імплементації Директиви, Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України взяло на себе зобов’язання щодо будівництва додаткових
резервуарних ємностей для зберігання мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів70. У
рамках цієї роботи, у 2016 році, за словами генерального директора ПАТ «Укртранснафта»
М. Гавриленка, «заплановано будівництво двох резервуарів для зберігання нафти місткістю 50 тис. т
кожний»71. Проте досі відомо лише про план зведення протягом 21 місяця у с. Смільне Бродівського
району Львівської області вертикального сталевого резервуару з плавучою покрівлею РВСПП-50 000,
призначеного для зберігання 50 тис. куб. м нафти72. При цьому згаданий резервуар будуватиметься
на місці чотирьох раніше виведених з експлуатації, і обсяг державного резервуарного парку
збільшиться не на 100, а на 10 тис. куб. м.
Директива Ради 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування
енергетичних продуктів та електроенергії (Додаток XXVIII, ст. 353 УА)
Згідно з зобов’язаннями, взятими Україною, розмір оподаткування, який застосовується щодо
моторного палива, має бути збільшений щонайменше до 359, 330 євро за 1000 л і 125 євро за 1000 кг
для неетильованого бензину, дизельного палива і скрапленого нафтового газу, відповідно. Ці
положення мають впроваджуватися поступово73.
23 серпня 2016 року Уряд схвалив внесення на розгляд Парламенту проекту змін до Податкового
кодексу України, якими передбачено підвищення з 01 січня 2017 року акцизного податку на 12 %,
зокрема до 192, 140,5 і 34,5 євро за 1000 л для неетильованого бензину, дизельного палива і
скрапленого нафтового газу, відповідно. Проте це рішення міністр фінансів О. Данилюк обґрунтовує
не виконанням міжнародних зобов’язань, а необхідністю врахування гривневої інфляції (хоча
акцизний податок в Україні встановлений в євро)74.
Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)
23 серпня 2016 року в рамках роботи з підготовки нової редакції Кодексу про надра, в якому
планується унормувати єдині правила, що забезпечуватимуть рівні умови для отримання й
використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів всім організаціям, які мають
у своєму розпорядженні необхідні ресурси, Державною службою геології та надр України підписано
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меморандум про співробітництво з Американською торговельною палатою в Україні 75. Планується
спільна робота фахівців служби та експертів палати над галузевими законопроектами та
запровадження механізму оперативного реагування на проблеми інвесторів.
25 серпня 2016 року в рамках створення в Україні «єдиної геологічної бібліотеки» в Державній службі
геології та надр України було проведено офіційну зустріч з представниками компанії Halliburton,
метою якої було налагодження співробітництва в питаннях відкриття геологічної інформації та
надання їй економічної привабливості76. Однак оскільки деталей досягнутих домовленостей не
розголошується, виникають побоювання, що під час запланованої сторонами реалізації пілотного
проекту з оцифровування геологічних даних його виконавці можуть отримати інформацію, що
становить комерційну чи державну таємницю.
Стаття 280 Угоди про асоціацію в частині забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи
дослідження або видобування вуглеводнів
19 серпня 2016 року Державна служба геології та надр України оголосила про проведення першого
аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами за новими правилами,
уточненими постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 277 77. На думку т.в.о.
керівника Державної служби геології та надр України М. Бояркіна, внесені зміни дадуть можливість
залучити до аукціону якомога більше учасників і створити умови для відкритої чесної конкуренції.
Аукціон відбудеться 20 грудня. Після офіційної публікації оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» та
оприлюднення інформації на офіційному сайті служби, потенційні надрокористувачі матимуть 75 днів
на подання заявок – до 2 листопада 2016 року. На аукціон виставлено сім ділянок у Вінницькій,
Закарпатській, Сумській, Кіровоградській, Одеській областях 78.

Стаття 338 Угоди про асоціацію в частині продовження та активізації співробітництва у сфері
енергетики
У рамках роботи зі створення нової енергетичної інфраструктури, що становить спільний інтерес, з
метою диверсифікації джерел, постачальників нафти та шляхів і методів її транспортування (пункт «с»
статті 338), міністр енергетики та вугільної промисловості України І. Насалик під час робочої поїздки
до Ісламської Республіки Іран, що відбулася з 31 липня по 2 серпня 2016 року, обговорив із міністром
нафти Ісламської Республіки Іран Б. Зангане можливість використання нафтотранспортної системи
України для постачання іранської нафти до Литви, Польщі, Чехії та Словаччини. Було досягнуто
домовленості щодо утворення робочої групи, яка впродовж 30 днів «опрацює можливості
впровадження найбільш перспективних проектів»79. Сторони також обговорили перспективи
розбудови українських потужностей зі зберігання нафти для їхнього використання з метою
підвищення логістичної конкурентоспроможності іранських компаній на нафтових ринках
Чорноморського регіону та Європи80.
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Нафта
ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Проведення консультацій по оцінці Директиви 2009/119 / EC, що зобов'язує держав-членів
підтримувати мінімальні запаси сирої нафти і / або нафтопродуктів.
Метою консультацій є збір думок і пропозицій від зацікавлених осіб і громадян з метою поточної
оцінки Директиви 2009/119 / EC, що встановлює зобов'язання держав-членів щодо підтримки запасів
сирої нафти і / або нафтопродуктів.
Загальними цілями консультацій є оцінка, реалізації Директиви про запаси нафти в державах-членах і
як вона функціонує на практиці; для виявлення можливих проблем і областей для поліпшення або
спрощення.

Бізнес-клімат
Пріоритетними напрямками роботи Уряду України в серпні у питанні покращення бізнес-клімату
стали боротьба з корупцією та підвищення якості держдопомоги для ведення бізнесу в Україні. На
всіх українських митницях запрацювала система «Єдине Вікно». Антимонопольний комітет України
провів ряд обговорень з фахівцями та підтвердив свою позицію, згідно з якою штраф за
порушення конкуренції має перевищувати незаконно отриманий прибуток та мати стримуючий
ефект, при цьому не усуваючи суб’єкта господарювання з ринку чи позбавляючи його можливості
конкурувати. Прем’єр-міністр України В.Гройсман ініціював створення Офісу сприяння інвестицій
та дав доручення НКРЕКП розробити постанову про підключення до електромереж, що має усунути
ймовірні прояви корупції в обленерго.
Стаття 22 УА, Розділ ІІІ «Юстиція, Свобода та Безпека», про боротьбу зі злочинністю та корупцією.
Стаття 29 УА, Розділ IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», Частина 2 «скасування мит,
зборів та інших платежів», про скасування ввізного мита.
Статті 271-296 УА, Глава 11 «Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями» Директиви 2009/72/ЄС
про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії та 2009/73/ЄС про спільні правила
внутрішнього ринку природного газу.
В серпні почала працювати система «Єдиного вікна» на митницях України, що була ініційована
Прем’єр-міністром України В. Гройсманом. Дана система запроваджує єдину електронну базу даних
про всі вантажі, що проходить державний кордон.81
Також в Україні було створено міжрегіональну митницю ДФС, яка має на меті посилити контроль над
роботою митниць та зменшити прояви корупції.82
Статті 255-260 УА, Глава 10 «Конкуренція», Частина 1 «Антиконкурентні дії та злиття», про
застосування законодавства про конкуренцію та державні монополії.
АМКУ було проведено громадське обговорення проекту рекомендаційних роз’яснень «Щодо
застосування положень частин другої та п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» та частин першої та другої статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції», що стосується методики розрахунку розмірів штрафів. Більшість спірних питань було
вирішено на зустрічі, частина, як наприклад визначення коефіцієнтів для розрахунку штрафів,
лишилась на доопрацюванні в Комітеті. Нові рекомендаційні роз’яснення були затверджені. 83
За ініціативи Прем’єр-міністра України, В.Гройсмана, НКРЕКП було доручено розробку постанови по
підключенням до електромереж, що має подолати корупцію в обленерго.84
Стаття 262-267, Глави 10 «Конкуренція», Частина ІІ «Державна допомога"
2 серпня 2017 року набере чинності Закон України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання», який визначає Антимонопольний комітет України як Уповноважений орган з
питань державної допомоги. У зв’язку з цим комітет провів зустріч робочої групи для розробки
документу, що регулюватиме надання державної допомоги.
Крім того, АМКУ створило новий розділ на офіційному веб-порталі для підвищення рівня
поінформованості суб’єктів господарювання про державну допомогу.85
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Бізнес-клімат
Прем’єр-міністр України, В.Гройсман, ініціював створення Офісу сприяння інвестицій, що буде
виконувати функцію консультативно-дорадчого органу при прем’єр-міністрові, та включатиме
провідних фахівців з інвестиційної, комунікаційної та маркетингової сфер.86

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
8 червня 2016 року вступила в дію директива 2016/943/ЄС про захист ділової інформації (комерційної
таємниці). Стосується незаконного придбання, використання, розкриття такої інформації та
поширюється, в тому числі, на процедуру закупівель юридичними особами, які працюють у секторі
енергетики (Директива 2014/25/ЄС)
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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 «Псіхєя».
Для цілей моніторингу Угоди про Асоціацію, учасники проекту працюють у п’яти тематичних
групах. Це, зокрема, група «Газ», до якої входять Л.Уніговський (ТОВ «Нафтогазбудінформатика») 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.Белякова («Європейське українське
енергетичне агентство») та А.Білоус («Діксі Груп»), група «Нафта», до якої входять Г.Рябцев (НТЦ
«Псіхєя») та Т.Ткачук («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.

Методологія
ДОДАТОК 1.
Перелік статей Угоди про Асоціацію та директив, щодо яких здійснюється моніторинг

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» проводить моніторинг та оцінку тем
«електроенергія», «атомна енергетика», «вугілля» та «подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи». Це, зокрема, наступні Директиви:
Ст.269, Глава 11, Розділ IV, Директива 2009/72/EC (в частині ринку)
Ст.270, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC
Ст.271, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC
Ст. 273, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC
Ст. 274, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC
Ст.305, Глава 14, Розділ IV, Директива 2009/72/EC, Директива 2005/89/ЄС
Ст.338, Глава 1, Розділ V
Договори про співпрацю з МФО
Ст.339, Глава 1, Розділ V, Вугільний ринок
Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері, Директива № 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 2012/27/ЄС
Директива 2009/72/ЄС (в частині соціальних питань)
Директива 2009/73/ЄС (в частині соціальних питань)
Статті 338, 341 Угоди про асоціацію
Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» проводить моніторинг та оцінку
імплементації наступних Директив:
Cтаття 363, Директива 2011/92/ЄС)
Стаття 363, Директива 2001/42/ЄС
Стаття 363, Директива 2003/4/ЄС
Стаття 363, Директива 2003/35/ЄС
Директиви 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС
Стаття 363, Директива 2008/50/ЄС
Стаття 363, Директива 1999/32/ЄС
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Стаття 363, Директива 2009/147/ЄС
Стаття 363, Директива 2010/75/ЄС
Стаття 338, Директива 2009/28/ЄС
Група «Нафта» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:
Директива 2009/119/ЄС
Директива 94/22/ЄС
Директива 98/70/ЕС
Стаття 274 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 275 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 276 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 279 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 280 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 337 Угоди про асоціацію
Стаття 338 Угоди про асоціацію
Стаття 339 Угоди про асоціацію
Стаття 363, Директива 94/63/ЄС
Група «Бізнес клімат» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:
Стаття 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",
Директива 2014/24/ЄС та Директива 2014/25/ЄС
Стаття 255-260 Угоди про Асоціацію, Глава 10 "Конкуренція",
Частина 1 "Антиконкурентні дії та злиття"
Стаття 296-271 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані 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
Стаття 273 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями",
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
Стаття 274 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями",
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
Стаття 275-276 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями",
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
Стаття 277 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями",
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
Стаття 279-280 Угоди про асоціацію, глава 11 "Питання пов’язані з торгівлею енергоносіями",

Методологія
Директива 2003/54/ЄС та Директива 2003/55/ЄС
Стаття 337-342, Угоди про Асоціацію, Розділ V "Економічне та галузеве співробітництво", Глава 1
"Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну"
Директива 2009/73/ЄC, Директива 2009/72/ЄC та Директива 2004/8/ЄС
Стаття 378-379, Угоди про Асоціацію, Глава 10 "Політика у сфері промисловості та підприємництва"
Стаття 381-382, Угоди про Асоціацію, Глава 11 "Співробітництво у видобувній та металургійній галузі"
Стаття 383-385, Угоди про Асоціацію, Глава 12 "Фінансові послуги"
Стаття 387, Угоди про Асоціацію, Глава 13 "Законодавство про заснування та діяльність компаній,
корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит"

Глосарій
ДОДАТОК 2.
Глосарій (стислий опис) актів законодавства ЄС, щодо яких здійснюється моніторинг

Група «Газ»
Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює
Директиву 2003/55/ЄС
Директива спрямована на запровадження спільних правил для передачі, розподілу, постачання та
зберігання природного газу. Вона стосується природнього газу, скрапленого природного газу (СПГ),
біогазу та газу з біомаси. Правила функціонування сектора спрямовані на розвиток конкурентного,
безпечного й екологічно стійкого ринку. Обов’язковою є вимога щодо відокремлення операторів
системи транспортування (TSO) від функцій з його постачання в рамках вертикально-інтегрованих
підприємств. Країни-члени ЄС повинні забезпечити, щоб усі споживачі мали право вибирати
постачальника газу і могли його легко змінити протягом щонайдовше 3-х тижнів. Водночас, країничлени ЄС можуть накладати на постачальників, що продають газ домогосподарствам (населенню),
зобов’язання у питаннях безпеки і надійності постачань, регулярності та якості послуг, цін, охорони
навколишнього середовища та енергоефективності.
Регламент 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, що замінює
Регламент 1775/2005
Регламент встановлює єдині механізми правил доступу до газотранспортних систем, LNG-терміналів
та сховищ, беручи до уваги спеціальні характеристики національних і регіональних ринків. Документ
прописує процедуру сертифікації оператора системи транспортування, а також розробки,
узгодження, імплементації мережевих кодексів (за участі Європейської мережі операторів
транспортування газу ENTSOG). Ключова мета – забезпечити для всіх учасників ринку газу вільний та
недискримінаційний доступ до відповідних обʼєктів інфраструктури та їх потужностей.
Директива 2004/67/ЄС про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного
газу
Директива вимагає провадити загальну, прозору і недискримінаційну політику із безпеки постачання,
сумісну з вимогами конкурентного ринку, а також визначити ролі та обов’язки учасників ринку (у
тому числі в надзвичайних ситуаціях). Уряд має визначити мінімальні стандарти безпеки постачання
газу, яких повинні дотримуватися гравці ринку, підготувати і оновлювати план надзвичайних заходів,
визначити категорію "вразливих споживачів" та забезпечити їм належний рівень захисту, налагодити
взаємодію з Єврокомісією та іншими зацікавленими сторонами.
Група «Електроенергетика та ядерна безпека»
Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що
скасовує Директиву 2003/54/ЄС
Директива запроваджує єдині правила для генерації, передачі, розподілу та постачання
електроенергії. Вона також встановлює зобов'язання щодо універсального обслуговування і прав
споживачів, а також уточнює вимоги щодо конкуренції. Відкритий внутрішній ринок дозволяє усім
громадянам вільно обирати своїх постачальників, а усім постачальникам вільно здійснювати
постачання своїм клієнтам (свобода переміщення товарів, свобода заснування та свобода надання
послуг). У той же час Директива містить більш посилені вимоги щодо відокремлення операторів
системи передачі (TSO) в рамках вертикально-інтегрованих підприємств; додано положення щодо
захисту прав споживачів; посилено та деталізовано функції та повноваження органів регулювання.
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Регламент 714/2009/EC про умови доступу до мережі транскордонного обміну електричною
енергією та скасовує Регламент 1228/2003
Регламент спрямований на встановлення правил для транскордонних обмінів електроенергією з
метою підвищення конкуренції та гармонізації на внутрішньому ринку електроенергії. У порівнянні з
попереднім Регламентом 1228/2003, Регламент містить додаткові положення щодо сертифікації
оператора системи передачі (TSO), запровадження мережевих кодексів, оприлюднення інформації
системним оператором. Він також визначає, що Європейська мережа операторів систем передачі
електроенергії (ENTSO) відповідає за управління системою передачі електроенергії для забезпечення
можливості торгівлї і постачання електроенергії через кордони в межах ЄС.
Директива 2005/89/EC щодо заходів із забезпечення безпеки постачання електроенергії та
інвестицій в інфраструктуру
Директива встановлює заходи, які покликані забезпечити безпеку постачання електроенергії, що
гарантуватиме належне функціонування внутрішнього ринку електроенергії ЄС, адекватний рівень
взаємозв’язку (interconnection) між країнами-членами, достатній рівень потужності генерації та
баланс між постачанням та споживанням. Країни-члени ЄС повинні визначити загальні, прозорі,
недискримінаційні політики з безпеки постачання електроенергії, що відповідають вимогам
конкурентного ринку електроенергії. Вони повинні визначити та опублікувати ролі та відповідальності
відповідальних органів влади та різних учасників ринку. Вживаючи ці заходи, країни-члени повинні
гарантувати безперервність постачання електроенергії, вивчати можливості для транскордонної
співпраці в частині безпеки постачання, знизити довгострокові ефекти від зростаючого попиту,
забезпечувати диверсифікацію в генерації електроенергії, просувати енергоефективність та
використання нових технологій, забезпечити постійне оновлення мереж.
Директива № 96/29/Євратом щодо основ стандартів безпеки для захисту здоров’я робітників та
громадян в цілому від загрози, що виникає від іонізуючого випромінювання
Завданням Директиви є встановити єдині базові стандарти безпеки, щоб захистити здоров’я
працівників та громадян в цілому від загрози іонізуючого випромінювання. Директива має
застосовуватись у всіх випадках, які передбачають ризик від такого випромінювання, що виходить від
штучного джерела, або від природного джерела у випадках, коли природні радіонукліди оцінюються
з точки зору їх радіоактивності, поділу тощо. Директива також застосовується у роботі, яка пов’язана з
наявністю природних джерел випромінювання і призводить до суттєвого зростання опромінення
робітників або окремих громадян.
Директива 2006/117/Євратом щодо нагляду і контролю за перевезенням радіоактивних відходів і
відпрацьованого ядерного палива
Директива дозволяє перевозити використане паливо між країнами ЄС для переробки, вимагає
попередній дозвіл для переміщення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між
кордонами, якщо це паливо відправляється з, через територію або до однієї з країн ЄС. Директива
також передбачає, що поставки радіоактивних речовин мають бути повернуті в країну їх походження.
Директива 2003/122/Євратом щодо стандартів безпеки для захисту від радіації
Директива запроваджує більш жорсткі правила у роботі з «закритими радіоактивними джерелами», а
також гармонізує підхід до цього питання на загальноєвропейському рівні. «Закритими
радіоактивними джерелами» є невеликі обсяги радіоактивних матеріалів, які є постійно запечатані в
капсулі, або зв’язані з нерадіоактивними матеріалами тощо (можуть використовуватись у медицині,
наукових дослідженнях). Директива визначає правила для тих, хто зберігає такі матеріали, а також
вимагає від країн-членів перелік конкретних кроків для поводження з ними.
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Група «Енергоефективність та соціальні питання»
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
Директива регламентує маркування електричних продуктів та надання споживачам інформації щодо
споживання ними енергії. Вона застосовується до продуктів, які можуть мати прямий або
опосередкований вплив на споживання енергії та інших ресурсів під час використання. При
розміщенні на ринку продуктів, постачальники забезпечують, щоб вони мали етикетку, що містить
інформацію про його споживання електричної енергії або інших видів енергії. Постачальники повинні
також надавати технічну документацію, включаючи: загальний опис продукту, результати проектних
розрахунків, протоколи випробувань, довідку, що дозволяє ідентифікувати аналогічні моделі.
Технічна документація повинна бути доступна протягом п'яти років. Постачальники повинні надавати
дистрибуторам позначки та інформацію про продукти безкоштовно, а останні повинні розміщувати
етикетки таким чином, що їх було розбірливо видно.
Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
Директива спрямована на підвищення енергетичної ефективності будівель в ЄС з урахуванням різних
кліматичних і місцевих умов. Вона встановлює мінімальні вимоги, загальну методологію й охоплює
енергію, що використовується для опалення, гарячого водопостачання, охолодження, вентиляції та
освітлення. Національні органи влади повинні встановити обґрунтовані мінімальні вимоги до
енергетичної ефективності, які повинні переглядатися щонайдовше кожні 5 років. Вони також ведуть
систему сертифікації ефективності використання енергії. Сертифікати надають інформацію для
потенційних покупців або орендарів щодо споживання енергії приміщеннями, а також рекомендації
щодо його раціонального зменшення.
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і
скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC
Директива встановлює набір обов'язкових заходів, що мають допомогти ЄС досягти цільового рівня
енергоефективності у 20% до 2020 року. Серед таких заходів:








щорічна економія енергії у 1,5% за рахунок реалізації операторами розподільчих мереж,
постачальниками заходів з підвищення енергоефективності;
підвищення ефективності систем опалення, установка вікон з подвійним склінням або ізоляція
дахів;
придбання бюджетними органами енергоефективних будівель, продуктів і послуг;
щорічне здійснення бюджетними органами енергомодернізації щонайменше 3% площі будівель,
якими вони володіють або які займають;
розширення прав і можливостей споживачів у сфері енергоменеджменту, що включає в себе
легкий і безоплатний доступ до даних про фактичне споживання за рахунок індивідуального
обліку;
національні стимули для малих і середніх підприємств пройти енергоаудит, обовʼязковий для
великих компаній;
моніторинг рівня ефективності нових потужностей з виробництва енергії.

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії»
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація)
Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – оцінка впливу на довкілля.
Основне завдання – забезпечити, щоб проекти, які можуть мати значні наслідки для довкілля
(внаслідок, зокрема, їх природи, розміру чи місця розміщення), були об’єктом згоди на розробку
(дозволу) та об’єктом оцінки їх наслідків для довкілля. Директива містить два переліки проектів, які є
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об’єктами оцінки впливу на довкілля (від атомних електростанцій, газопроводів тощо до великих
свиноферм). Важливим елементом є жорсткі вимоги щодо гласності, у тому числі щодо участі
громадськості у процесі оцінки впливу на довкілля.
Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – стратегічна екологічна
оцінка. Для певних державних планів та програм під час їх підготовки повинна проводитись оцінка
впливу їх реалізації на довкілля. Така оцінка включає розробку звіту про стратегічну екологічну оцінку
(з детальною інформацією щодо можливого значного впливу на довкілля та доцільних
альтернативних варіантів), а також проведення консультацій з зацікавленими державними органами
та громадськістю. У випадку ймовірного транскордонного впливу, повинна проводитись
транскордонна оцінка та консультації.
Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування
Директиви №90/313/ЄЕС
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються доступу
громадськості до екологічної інформації. Громадянам має бути гарантовано доступ до екологічної
інформації, якою володіють органи державної влади, – як на вимогу, так і через активне її поширення.
Інформація на запит повинна надаватись принаймні через місяць від дня звернення. В наданні
інформації можна відмовити, якщо запит є нераціональним, надто загальним , стосується ще не
завершеного документу, або стосується внутрішньої комунікації.
Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та
програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін та доповнень до Директив
№№85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються участі
громадськості та доступу до правосуддя. Директива передбачає вимоги щодо встановлення
механізму інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю та врахування
зауважень та пропозицій громадськості у процесі прийняття рішень. Держава повинна забезпечити
надання громадськості ефективних можливостей на ранньому етапі брати участь у підготовці,
внесенні змін чи перегляді планів або програм, які необхідно розробити відповідно до положень,
наведених у Додатку І до Директиви.
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи
Мета Директиви – встановити стандарти якості атмосферного повітря та управління якістю
атмосферного повітря. Для цього визначається верхня та нижня межі оцінки, цільових та граничних
значень, а також мети щодо зменшення впливу твердих часток, визначаються та класифікуються зони
та агломерації, встановлюється система інформування громадськості та система оцінки якості
атмосферного повітря відносно забруднювачів. Для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення
допустимих меж забруднення встановлюються короткострокові плани дій.
Директива 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін
і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС)
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС
Метою директиви є зменшення викидів діоксиду сірки, які утворюються при спалюванні окремих
типів рідкого палива і, таким чином, зменшення шкідливого впливу на людину і навколишнє
середовище. Директива встановлює максимальний вміст сірки у важкому мазуті, газойлі та
судновому паливі. Вона також визначає методи, які повинні застосовуватися для відбору проб і
аналізу вмісту сірки в паливі для того, щоб перевірити дотримання вимог.

Глосарій
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2)
Загальною метою Директиви є збереження популяції усіх видів диких птахів, які природно
проживають на європейській території держав-членів ЄС. Механізм захисту диких птахів передбачає
охорону середовищ існування (оселищ); захист та використання птахів; попередження шкоди від
інвазійних видів; дослідження та звітування. Відповідно до статті 4.2, необхідно створити спеціальні
природоохоронні території (СПТ) на підставі орнітологічних критеріїв. Також потрібно вживати
заходів для захисту мігруючих видів птахів, що постійно трапляються на території держави, особливо
на водно-болотних угіддях.
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень)
Для контролю промислових викидів, ЄС розробив загальну систему, що базується на наданні
інтегрованого дозволу. Директива вимагає використовувати систему інтегрованого дозволу для видів
діяльності, зазначених у Додатку І до неї. Усі установки, що регулюються Директивою, повинні
запобігати чи зменшувати забруднення шляхом використання найкращих доступних технологій,
ефективного використання енергії, запобігання утворенню та управління відходами. Прозорість
процедури видачі інтегрованого дозволу забезпечується участю у ній громадськості.
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС
Директива передбачає встановлення обов’язкових національних цілей для частки енергії з ВДЕ в
загальному енергобалансі, які формуються на основі статистичних даних та потенціалу кожної країни.
Такі цілі мають до 2020 року забезпечити досягнення 20% частки з ВДЕ в загальному
енергоспоживанні країн-членів ЄС та країн, які є сторонами Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства, та 10% частки цього типу енергії в транспортному секторі. Директивою, зокрема,
встановлюються правила щодо спільних проектів між державами-членами ЄС та третіми країнами у
галузі "зеленої" енергетики та правила доступу до мереж електропостачання для виробництва енергії
з ВДЕ.
Група «Нафта»
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів
Директива встановлює правила, спрямовані на забезпечення високого рівня безпеки поставок нафти
в Співтоваристві через надійні і прозорі механізми, засновані на солідарності між державамичленами ЄС. Передбачається прийняття законів, підзаконних актів та адміністративних положень для
забезпечення збереження на постійних засадах загального рівня резервів сирої нафти та/або
нафтопродуктів, що був би еквівалентним або 90 дням середньодобового значення імпорту, або 61
дням середнього внутрішнього добового споживання.
Директива 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива
ЄС ввів правила, що забороняють бензин зі свинцем і обмежують кількість сірки в дизельному паливі
з метою поліпшення якості повітря і скорочення викидів парникових газів. Ця Директива встановлює
технічні вимоги, які повинні застосовуватися на бензин, дизельне паливо і біопаливо що
використовується в автомобільному транспорті, а також газових масел, які використовуються для
недорожньої мобільної техніки. Окрім заборони продажу етилованого бензину, держави-члени ЄС
повинні провести оцінку національного споживання палива, прийняти законодавство та визначити
уповноважений орган (органи) для встановлення системи моніторингу за якістю палива.

Глосарій
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі
сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та
доповненнями, внесеними Регламентом 1882/200387
Директива передбачає взяття на облік усіх нафтобаз, призначених для зберігання, наливання та
зливання нафтопродуктів, встановлення на них технічних засобів для зменшення викидів ЛОС із
резервуарів із нафтопродуктами, приведення у відповідність до установлених вимог усіх
стаціонарних резервуарів, залізничних, морських, автомобільних цистерн, а також пристроїв для
наливання та зливання нафтопродуктів.
Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і
виробництво вуглеводнів
Набір загальних правил вводиться з метою забезпечення недискримінаційного доступу до розвідки,
дослідження і видобутку вуглеводневої сировини. Ці об'єктивні та прозорі правила допомагають
зміцнити інтеграцію внутрішнього ринку, сприяти більшій конкуренції в ньому і підвищити безпеку
поставок. Директива передбачає запровадження правил, які забезпечуватимуть:




рівні умови для отримання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів всім
організаціям, які мають у своєму розпорядженні необхідні ресурси;
надання зазначених дозволів на підставі об’єктивних, опублікованих критеріїв;
завчасне доведення до відома всіх організацій, які беруть участь у встановлених процедурах, усієї
необхідної інформації.

Група «Бізнес клімат»
Директива 2014/25/ЄС щодо закупівель юридичними особами, які працюють у секторі енергетики
та така, що скасовує Директиву 2004/17/ЄС від 18 квітня 2016 року
Спрямована на забезпечення відкритості ринку, а також справедливого здійснення закупівель,
зокрема у секторі енергетики: добування (виробництва), транспортування та розподілу газу, тепла,
електроенергії.
Директива 2014/24/ЄС щодо державних закупівель та така, що скасовує Директиву 2004/18/ЄС
Спрямована на забезпечення відкритого ринку державних закупівель, справедливого конкурсу на
укладення контрактів з надання громадських робіт, поставок та контрактів з надання послуг між
переможцем конкурсу та державою. Державні закупівлі мають публікуватись на офіційних сайтах.
Переможці обираються за критерієм найбільш економічно вигідної пропозиції виходячи з таких
критеріїв як ціна, якість, технічні характеристики, досвід виконання подібних замовлень.
Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що
скасовує Директиву 2003/54/ЄС
Передбачає імплементацію законодавства про ринок електроенергії, згідно якого електроенергія є
"енергетичним товаром", який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається.
Вказані операції можуть виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства.
Також держава забезпечує недискримінаційний доступ до наявної інфраструктури, створює
виробникам електроенергії сприятливі умови для інвестування у нові види енергії (вітер, сонце та ін.)
Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює
Директиву 2003/55/ЄС

87

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

Глосарій
Передбачає імплементацію законодавства про ринок газу, згідно якого газ є "енергетичним товаром",
який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається. Вказані операції можуть
виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства. Також держава забезпечує
недискримінаційний доступ підприємствам до розподільчих мереж, газових сховищ та магістральних
мереж газопроводів.
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU
скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC
Передбачає створення привабливих умов для стимулювання та розвитку когенерації з високим ККД:
надання інвестиційної допомоги, звільнення від податків чи зменшення їх розміру, надання зелених
сертифікатів або запровадженням спеціальних програм підтримки.

