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 листопаді сектор природного газу демонструє динаміку в імплементації змін. Роботи з відкриття
внутрішнього ринку уможливили підписання контрактів з трьома європейськими постачальниками. Попри деякі
зволікання, просувається і законодавча робота в галузі, а також відбувається запровадження вже ухвалених
рішень, наприклад щодо питання страхового запасу. Спільне бачення реформ, пріоритетів та цілей було
викладене в оновленому меморандумі про взаєморозуміння щодо співпраці в енергетиці з ЄС.
В сфері електроенергетики ключову роль відігравали міжнародні заходи та законотворча робота. Нарешті було
завершено насування конструкції Арки на аварійний блок ЧАЕС. Крім того, основні напрямки співпраці з ЄС були
закріплені у згаданому вище Меморандумі. На цьому тлі продовжилася робота над підготовкою законопроекту
про ринок електроенергії до другого читання, а також обговорення подальших дій для його безпосередньої
імплементації.
Експерти констатували брак істотних просувань протягом листопада в секторі енергоефективності. Причинами
для цього стали надто довгі бюрократичні процедури узгодження проектів нормативних актів по лінії
виконавчої влади, а також дуже повільний процес узгодження та прийняття законодавства. Так, один з
ключових законопроектів в цій сфері, “Про енергоефективність будівель” був відправлений на доопрацювання.
У сфері довкілля просування також важко назвати істотними, зважаючи на брак належної комунікації щодо
політики та прийняття законодавчих рішень в галузі. З іншого боку, оптимізму додають оприлюднені проекти
актів, розроблені для вирішення питань, які обговорюються вже досить довгий час.
На думку експертів, через низький пріоритет, який надає уряд зобов’язанням в секторі нафти та
нафтопродуктів, виконання запланованих на 2016 рік завдань навряд чи можливе. Окрім негативного
послання міжнародним партнерам, це означає, що слід буде виконати більший обсяг зобов’язань, тоді як
ресурси на це вже не виділятимуться.
Просування в сфері бізнес-клімату продемонстрували в листопаді певний оптимізм. Цьому не в останню чергу
сприяли позитивні рішення законодавців та Президента в секторі, завдяки чому було встановлено чіткіші та
сучасніші правила. Втім, виправданість цього оптимізму буде перевірена в подальшому імплементацією
схвалених нововведень.
Найбільш вживані скорочення:
НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України»
ВРУ – Верховна Рада України
ЄК – Європейська Комісія
ПЕК – паливно-енергетичний комплекс
ГТС – газотранспортна система
КМУ – Кабінет Міністрів України
ОПЗ – Одеський припортовий завод
СПГ – скраплений природний газ
ТКЕ – теплокомуненерго
НБУ – Національний банк України
ДФСУ – Державна фіскальна служба України
ПРТ – постачальник за регульованим тарифом
ДНТЦ ЯРБ - Державний науково-технічний центр з ядерної та
радіаційної безпеки
ДСНС- Державна служба з надзвичайних ситуацій
ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження
ІСЯБ - Інструменти співпраці у сфері ядерної безпеки в Україні
ВАО АЕС - Всесвітня асоціація операторів атомних електростанцій

ТЕС – теплова електростанція
УА – Угода про асоціацію
ГРМ – Газорозподільні мережі
ДІЯР - Державна інспекція ядерного регулювання України
МЕВП – Міністерство енергетики та вугільної промисловості
НКРЕКП – Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики
та комунальних послуг
CERN - Європейська організація ядерних досліджень
ЦСВЯП - Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
ЦСВДІВ - Централізоване сховище для довгострокового зберігання
відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання
ОЕС - Об’єднана енергосистема України
РАВ - Радіоактивні відходи
ВДІВ - Відпрацьовані джерела іонізуючого випромінювання
ВЯП - відпрацьоване ядерне паливо
ЧФУ - Чорнобильський фонд «Укриття»
СВЯП – Сховище відпрацьованого ядерного палива
ССВЯП – Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива

Газ
У листопаді умови функціонування газового сектора України змінювалися, перш за все, під дією
набрання чинності прийнятими раніше правовими актами. Зокрема, це стосується зміни до Закону
"Про ринок природного газу" в частині зниження вимог до формування страхового запасу
постачальниками газу, а також Закону про НКРЕКП. Разом з тим, у царині модифікації вторинного
законодавства значимого прогресу не спостерігалося.
Продовжився процес реформування "Нафтогазу", розпочатий урядовою робочою групою. За її
ініціативою, виконуючи раніше затверджений план "анбандлінгу", в листопаді Уряд утворив
нового оператора української ГТС – ПАТ "Магістральні газопроводи України" і затвердив його
статут. Водночас, до плану реструктуризації "Нафтогазу" було внесено низку змін.
Парламент звернувся за підтримкою до владних інституцій країн-членів ЄС, у зв’язку із загрозами
курсу України на інтеграцію її газового ринку в об’єднаний європейський ринок, зумовленими
ризиками реалізації проектів будівництва транзитних газопроводів до Європи в обхід України.
З метою посилення стратегічного партнерства у сфері енергетики, на 18-му саміті Україна - ЄС було
підписано оновлений меморандум про взаєморозуміння щодо такого партнерства між Україною
та ЄС, спільно з Європейським співтовариством з атомної енергії.
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:
Ухвалені зміни до Закону "Про ринок природного газу"1 в частині зниження вимог до формування
страхового запасу в ПСГ постачальниками газу, чинні з 1 листопада, було остаточно закріплено
урядом шляхом прийняття постанови2, якою затверджено нульовий розмір запасу на 2016-2017 роки,
у разі відсутності на ринку надзвичайних ситуацій.
Вступив у силу новий закон про НКРЕКП3, який, залишаючись компромісним варіантом, все ж
знаменує крок уперед до дійсно незалежного регулятора газового ринку, забезпечуючи позитивні
зміни, зокрема у сфері фінансування та призначення й ротації комісіонерів.
Зареєстрований у жовтні законопроект № 5289 про приведення у відповідність до Закону "Про ринок
природного газу" 13-ти інших законодавчих актів одержав позитивні висновки усіх комітетів ВРУ, у
т.ч. профільного4, але не був розглянутий на поточній сесії5. Наразі зареєстровано проект постанови
про прийняття його за основу (№5289/П6). Тим часом, Міненерговугілля на виконання закону
оприлюднила проект наказу, яким скасовується наказ від 2 грудня 2013 року № 882 «Про покладення
функцій оператора Єдиної газотранспортної системи України»7.
Не вдається усунути законодавчу невизначеність у питанні користування державними
газорозподільними мережами (ГРМ)8 – розгляд 2 листопада законопроекту про оренду ГРМ (№ 42639)
на засіданні профільного комітету ВРУ закінчився не прийняттям висновку щодо нього, а створенням
на базі комітету спеціальної робочої групи з організації обговорення засадничих питань цієї
проблеми.
1

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1541-19/paran2#n2
http://economics.unian.ua/energetics/1626803-kabmin-shvaliv-zmenshennya-strahovogo-zapasu-gazu-dlya-kompaniypostachalnikiv-u-5-raziv.html
3
Закон № 1540-VIII від 22.09.2016 було офіційно оприлюднено 25.11.2016 в газеті «Голос України», № 225
4
Протокол № 39 від 16.11.2016
5
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60296
6
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60586
7
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245156850&cat_id=35082
8
http://www.epravda.com.ua/columns/2016/11/10/610632/
9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58443
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Газ
Тим часом, у листопаді в парламенті зареєстровано 2 законопроекти про внесення змін до Податкового
кодексу України, пов’язаних з рентною платою за видобування природного газу. Першим із них
(№ 5459 від 25.11.201610) регламентовано встановлення ставки рентної плати у 12% на видобуток газу з
нових свердловин (розпочатих бурінням після 1 січня 2017 року, незалежно від глибини залягання
покладу). За другим – встановлюється окремий розмір рентної плати на видобування газу для
забезпечення внутрішніх потреб населення України (№ 5459-1 від 29.11.201611), у розмірі 12% (з
покладів до 5000 м) та 6% (понад 5000 м).
Зареєстровано також проект постанови ВРУ про мораторій на приватизацію державних та
комунальних підприємств до 1 січня 2018 року (№534812), прийняття якої може негативно позначитися
на діяльності "Нафтогазу" (зокрема, на відшкодуванні йому боргів ОПЗ).
Факт прийняття Кабміном постанов про утворення ПАТ "Магістральні газопроводи України" (№ 801
від 09.11.2016), затвердження його установчих документів і забезпечення державної реєстрації
(№ 837 від 16.11.2016), підкріплений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку про реєстрацію випуску акцій цього ПАТ13, поклав початок практичним заходам з поділу
"Нафтогазу". За даними Міненерговугілля, всього було випущено акцій на 3,786 млн грн 14, а для
формування статутного капіталу ПАТ "МГУ" отримало також приміщення15.
Водночас, уряд змінив дедлайни деяких етапів процесу (Постанова № 800 від 09.11.2016): на більш
пізні терміни у 2017 році було перенесено впровадження структури та корпоративного управління
нового оператора ГТС, а також утворення ПАТ "Підземні газосховища України". Паралельно КМУ
вирішив взагалі відмовитися від створення у ПАТ "Укртрансгаз" наглядової ради з двома
незалежними директорами (яку передбачалося сформувати ще до 1 жовтня 2016 року).
За новим прейскурантом "Нафтогазу"16, з 1 грудня ціну газу підвищено, у порівнянні з ціною листопада,
на 4,8% – до 8577,6 грн за тис. кубометрів. Виняток склали промислові споживачі та інші споживачі, що
не підпадають під дію положення про покладання спеціальних обов’язків, які не мають заборгованості
перед "Нафтогазом" і закуповують від 50 тис. кубометрів газу на умовах попередньої оплати17 – для них
запропоновано ціну в 7780,8 грн за тис. кубометрів (підвищення – 5,4%).
Регламент (ЄС) № 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, на
заміну Регламенту (ЄС) № 1775/2005 (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА, питання
торгівлі (ст. 269-274 УА):
З метою подальшого реформування ринку природного газу та імплементації Регламенту (ЄС)
№ 312/2014, НКРЕКП 16 листопада провела нараду з упровадження на ринку добового
балансування18, передбаченого цим регламентом. За присутності представників оператора ГТС,
операторів ГРМ, постачальників, добувних підприємств, інших зацікавлених осіб було обговорено
Концепцію впровадження добового балансування, подану "Нафтогазом", та план її реалізації.
24 листопада 2016 року можна вважати днем відкриття внутрішнього газового ринку України для
європейських постачальників. На цю дату "Укртрансгаз" уклав три угоди на транспортування та
зберігання природного газу в українських ПСГ19. Серед контрагентів – французька ENGIE, швейцарська
10

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60594
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60612
12
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60405
13
http://www.nssmc.gov.ua/press/news/nkcpfr_informueh_pro_rezultati_svogo_chergovogo_zasidannya119
14
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245162044
15
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245158645
16
http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-December-2016.pdf
17
Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу
18
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5520
19
http://utg.ua/utg/media/news/2016/11/ukrana-vdkrila-svj-gazovij-rinok-vropejskim-postachalnikam-ukladeno-3dogovori.html
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Газ
DufEnergy Trading SA та TrailStone Energy LLC (представництво в Україні), які до укладання договорів
продавали газ українським газотрейдерам на державному кордоні України. Тестові поставки
українським трейдерам і кінцевим споживачам за укладеними угодами очікуються у грудні.
Директива 2004/67/ЄC про заходи захисту безпеки постачання природного газу (ст. 338, 341,
Додаток XXVII УА), дія "Механізму раннього попередження" (Додаток XXVI УА), дії у надзвичайних
обставинах (ст. 275-276,309,314):
Середній поточний рівень розрахунків з "Нафтогазом" за газ, спожитий для виробництва теплової
енергії, на кінець листопада склав 80%20. За останній тиждень місяця заборгованість зменшилася на
515 млн грн (2,6%), і на 30 листопада сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ і ТЕЦ за
2016 рік становила 3,7 млрд грн.
Проблему забезпечення проходження опалювального сезону підприємствами, що генерують і
постачають тепло, було вирішено: депутати ВРУ прийняли закон про реструктуризацію боргів ТКЕ 21 за
спожиті енергоносії (у т.ч. природний газ), що дає змогу розблокувати рахунки близько 100 компаній і
відновити їх нормальну роботу22. Президент підписав цей закон 25 листопада23. Натомість
Міненерговугілля оприлюднило проект спільного наказу з Мінфіном, за яким вносяться зміни до
Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію24.
Також, на засіданні З0 листопада Кабмін затвердив фінансовий план "Нафтогазу" на 2016 рік 25 (як
окремої юридичної особи) і надав Світовому банку державну гарантію під кредитні зобов'язання
"Нафтогазу" на суму 500 млн дол. для закупівлі природного газу (Постанова № 876)26.
Сам "Нафтогаз" готовий до відновлення поставок газу з РФ за прийнятною ціною27 та підтримує
ініціативу про перемовини у Брюсселі з цього приводу у форматі Україна-ЄС-Росія. "Нафтогаз"
виразив вдячність віце-президенту Єврокомісії М.Шефчовичу за донесення позиції української
сторони до російської влади під час зустрічі 25 листопада з міністром енергетики РФ О.Новаком.
Президент України28 та МЗС29 негативно відреагували на жовтневе рішення Єврокомісії про дозвіл
"Газпрому" максимізувати до рівня в 90% використання газопроводу OPAL (суходільне продовження
"Північного потоку - 1" у ФРН). МЗС констатувало, що схвалення такого роду рішень без попередніх
консультацій з українською стороною є порушенням статті 274 УА, якою передбачено взаємне
врахування сторонами потенціалу та можливостей енергетичної інфраструктури одна одної,
погодження планів і проектів, а також координація дій у сфері безпеки постачання енергоресурсів.
Крім того, у процесі підготовки таких рішень ЄК має дотримуватися зобов’язань, взятих ЄС у рамках
участі в Договорі про створення Енергетичного Союзу 30, зокрема принципу солідарності, та уникати
ухвалення рішень, які б суперечили антимонопольному законодавству ЄС.
Реалізація цього рішення Єврокомісії потенційно ставить під загрозу забезпечення стабільності
транзиту газу до ЄС. Адже в умовах, коли "Газпром" буде більше використовувати не український
20
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транзитний маршрут, а систему "Північний потік - 1" – OPAL, ГТС України технологічно може опинитися
в режимі нестабільного функціонування – "Газпром" не забезпечуватиме належного тиску, як це було
влітку31, коли "Укртрансгаз" покривав низький тиск на виході з російських труб власним газом, щоб не
порушити технічні умови транзиту та передачу газу європейським споживачам на вихідних пунктах, а
також буває і зараз32.
Аналогічно негативною була оцінка рішення ЄК про OPAL Польщею, голова МЗС якої В.Ващиковський
заявив33 про наміри Польщі блокувати це рішення шляхом подання скарг до Єврокомісії та суду ЄС з
метою не допустити негативного впливу використання "Газпромом" додаткових потужностей OPAL на
газопостачання через Польщу та її LNG-термінал, а також майбутні поставки газу з Норвегії.
15 листопада ВРУ ухвалила звернення до парламентів та органів виконавчої влади країн-членів ЄС
стосовно посилення співпраці у галузі енергетичної безпеки та потенційних ризиків реалізації
проектів з будівництва транзитних газопроводів в обхід України (постанова № 1733-VIII від 15.11.1634). У
зверненні наголошено, що, незважаючи на всі обставини (у т.ч. воєнну агресію з боку РФ), Україна
залишається надійним партнером у доставці природного газу до ЄС і підтверджує свою готовність до
подальших скоординованих дій з реформування та більшої узгодженості енергетичної політики з ЄС.
Водночас, парламент висловив глибоку стурбованість у зв’язку з намірами будівництва транзитних
газопроводів в обхід України та вважає, що реалізація подібних проектів, а також надання "Газпрому"
можливості збільшувати перекачування газу через наявні газопроводи не тільки нівелює маршрути
транзиту газу через Україну і через Польщу ("Ямал - Європа") та загрожує енергетичній безпеці країн
Центральної і Східної Європи, а й ставить під сумнів власне створення ліквідного взаємопов’язаного
газового ринку в Енергетичному Співтоваристві.
На конференції 18 листопада у Відні, організованій Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та
посольством Польщі35, прозвучали різносторонні оцінки потенційного впливу на Європу проекту
газопроводу "Північний потік - 2" від експертів і менеджменту компаній-учасниць. Нарівні з
можливим позитивним впливом на ліквідність газових хабів, відмічалися нові ризики для діючих
газових контрактів і посилення залежності ЄС від російського газу.
"Укртрансгаз", що забезпечує стабільність поставок газу до ЄС, незважаючи на порушення
контрактних тисків з боку російської сторони (15.11.2016 тиск на прикордонній ГВС "Суджа" (РФ)
складав 57,7 атм, за вимогою контракту – 60,0 атм36), націлений на подальше збереження надійності
транзиту, для чого приступив до нового етапу модернізації української ГТС 37. 14 і 15 листопада
електронна система публічних закупівель ProZorro акцептувала результати тендерів на суму більш
ніж 4 млрд грн з реконструкції компресорних станцій "Задніпровська", "Ананьїв" і "Південнобузька"38.
Завдяки відкритим торгам, "Укртрансгаз" закупив роботи за вигідною ціною, заощадивши півмільярда
гривень.
За період з 1 січня до 1 грудня 2016 року через ГТС України було транспортовано 73,5 млрд
кубометрів газу для європейських споживачів39 – це на 22% більше, ніж у 2015 році. Тренд збільшення
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транзиту був характерним і в листопаді, досягнувши 8,5 млрд кубометрів (на 46% більше у порівнянні
з листопадом 2015 року). За прогнозом голови "Укртрансгазу" І.Прокопіва, сумарний обсяг транзиту за
результатами цього року сягне 80 млрд кубометрів.
На спільному саміті у Брюсселі 24 листопада Україна та ЄС узгодили актуалізацію стратегічних цілей і
напрямів співробітництва у сфері енергетики, потреба в якій виникла у процесі реформування
енергетичного сектора, на виконання взятих Україною зобов’язань. На закріплення узгоджених змін,
міністр енергетики І.Насалик та віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного Союзу
М.Шефчович у присутності Президента України, Президента Європейської Ради та Президента
Європейської Комісії підписали Меморандум про взаєморозуміння зі стратегічного енергетичного
партнерства між Україною та ЄС 40. Метою оновленого меморандуму є повна інтеграція енергетичних
ринків України та Євросоюзу. Підписаний документ передбачає, в першу чергу, розширення співпраці
сторін у зміцненні енергетичної безпеки на основі солідарності та довіри, а також підвищення
ефективності енергоспоживання, скорочення викидів, сприяння розвитку поновлюваних джерел.
Паралельно, як повідомив заступник голови АП К. Єлісєєв 41, Україна домовилася з ЄС про додаткові
консультації з приводу надання "Газпрому" розширеного доступу до газопроводу OPAL і сподівається
на вироблення компромісного рішення, що буде враховувати інтереси української сторони.
За даними "Укртрансгазу", в листопаді запаси газу в ПСГ скоротилися на 0,9 млрд кубометрів (останні 3
дні місяця режим відкачування складав 50 млн кубометрів)42. Загалом від початку опалювального
сезону 2016/2017 до 1 грудня Україна використала 1,14 млрд. кубометрів газу із ПСГ, що на 35%
більше, ніж торік43. На 1 грудня 2016 року в підземних сховищах "Укртрансгазу" залишилося 13,6
млрд. кубометрів – це найнижчий показник за останні роки44. Зазначене свідчить, що за умови
пониження температури, вже на початку 2017 року може виникнути проблемна ситуація із
забезпеченням України газом – будуть потрібні додаткові закупівлі. Передбачаючи це, уряд і надав
державні гарантії "Нафтогазу" під кредит у 500 млн дол.
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ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
БЕЗПЕКА ПОСТАЧАННЯ
8-9 вересня відбулося засідання групи CESEC, присвячене розвитку газотранспортної інфраструктури в
Центральній та Південно-Східній Європі45. Серед результатів – схвалення Плану дій з питань регулювання,
підписання гранту на розвиток коридору Болгарія-Румунія-Угорщина-Австрія, заяв щодо проектів
"Вертикального коридору" (за участю Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини), а також меморандуму між
"Укртрансгазом" та операторами ГТС Греції, Болгарії та Румунії.
Тим часом, у вересні Єврокомісія виділила 9,2 млн євро на розвиток газових інтерконекторів між Німеччиною
та Польщею46, а у жовтні – підписала угоду на 187 млн євро інвестицій у будівництво Balticconnector,
з’єднувального газопроводу між Естонією та Фінляндією47.
13 жовтня профільний комітет Європарламенту підтримав пропозицію Єврокомісії щодо запровадження
механізму перевірки міжурядових енергетичних угод з третіми країнами (на заміну Рішення 994/2012/EU)48.
Зміни також передбачають запровадження "регіонального механізму солідарності" – заходів із забезпечення
поставок газу із сусідніх країн у надзвичайних випадках (загроза безпеці і здоров'ю "захищених споживачів").
25 жовтня Європарламент схвалив комюніке Єврокомісії "Стратегія ЄС щодо СПГ і газосховищ"49, що
передбачає підвищення безпеки постачання через кращий доступ до імпорту СПГ, а також розвиток більш
ефективного, транскордонного ринку зберігання газу.
28 листопада розпочалися консультації щодо оцінки програми Connecting Europe Facility (CEF)50. Мета
консультацій, які триватимуть до 27 лютого 2017 року, полягає у зборі пропозицій, як провести оцінку
ефективності програми CEF з точки зору її цілі – розвитку високопродуктивних, стійких і взаємоповʼязаних
енергетичних мереж.
OPAL
28 жовтня за поданням німецького регулятора Bundesnetzagentur Єврокомісія прийняла рішення
про новий режим доступу до газопроводу OPAL51. Згідно з комюніке Єврокомісії, з метою підвищити
безпеку постачання газом Німеччини та Чехії, до 2033 року запроваджуються такі умови52:
 встановлюється рівень звільнення пропускної потужності OPAL від виконання вимог TPA53 у
50%;
 до 20% пропускної потужності OPAL (за наявності попиту) має реалізовуватися третім компаніям
на аукціонах на німецькому хабі Gaspool; «Газпром» та ін. компанії, які мають домінуюче
положення на чеському ринку, можуть претендувати на цю потужність, але тільки на рівні
базової ціни54. У разі документально доведеного факту більшого попиту, частку третіх компаній
може бути збільшено;
 решта 30% (як мінімум) пропускної потужності OPAL може реалізовуватися на аукціонах без
будь-яких додаткових умов чи обмежень; тобто, «Газпром» може цю частку забронювати та
збільшити свій контроль пропускної здатності OPAL до 80%.
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НОВИЙ ЕНЕРГОПАКЕТ
30 листопада Єврокомісія презентувала пакет заходів55, спрямованих на досягнення ЄС лідерства у процесі
переходу світових енергетичних ринків до "чистої енергетики". Законодавчі пропозиції пакета охоплюють
зокрема сфери: енергоефективності, використання поновлюваних джерел, забезпечення надійності
енергопостачання та правил управління для Енергетичного Союзу56 – все це з акцентом на інтереси
споживачів.
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Основними подіями листопада було підписання Президентом України закону «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
Повний склад комісії буде оновлено на конкурсній основі за 2 роки. Передбачена розробка та
подання до ВРУ у 2017 р. закону «Про енергетичного омбудсмена».
Визначною подією стало підписання оновленого Меморандуму про взаєморозуміння щодо
стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС спільно з Європейським
співтовариством з атомної енергії. Також розпочався важливий проект ЄС для ефективного
просування реформ в енергетичній сфері «Допомога Україні в імплементації реформ
енергетичного сектору відповідно до її міжнародних зобов’язань». Велика увага була прикута до
історичної події - завершення процесу насування унікальної споруди Арки на об’єкт «Укриття»
Чорнобильської АЕС.
В листопаді МЕВП окреслив більш чітко бачення розвитку вугільної галузі України. Зокрема,
презентував план дій щодо реформування вугільної галузі України та виставив на обговорення
концепцію структури державних підприємств вугільної галузі після реорганізації. Також КМУ
схвалив концепцію Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового
комплексу на період до 2020 року.
Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Ст.269, Глава 11, Розділ IV Угоди про
Асоціацію Україна - ЄС)
Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» підписано Президентом України і з 26 листопада він набрав чинності. 57
Протягом 2017-2018 років на конкурсній основі буде оновлено діючий склад комісії. Також
передбачено подання КМУ до ВРУ до липня 2017 року закону «Про енергетичного омбудсмена».
Продовжується робота в Комітеті ПЕК над підготовкою до другого читання проекту закону України
«Про ринок електричної енергії України» (№ 4493). Від народних депутатів подано загалом 1126
правок, вони ретельно опрацьовані в спеціально створеній Робочій групі. Міністр І. Насалик
наголосив на основних питаннях, необхідних для впровадження нової моделі ринку, зокрема
розроблення проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону після його
прийняття, закупівлю програмного забезпечення ДП НЕК «Укренерго» та розроблення ТЕО для
підготовки тендерної документації з метою закупки програмного забезпечення ДП «Енергоринок»,
а також корпоратизацію ДП«НЕК «Укренерго» та реорганізацію ДП «Енергоринок». Міністр
зазначив, що для прискорення впровадження ринкових відносин потрібно вчасно підготувати
нормативно-правову базу: правила ринку, методику формування тарифів на диспетчерське
управління тощо.58
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)
11 листопада НКРЕКП оприлюднила Проект постанови «Про затвердження Змін до Методики
розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж» (доопрацьований). 59
Існуюча на сьогодні методологія розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних
мереж (при нестандартному приєднанні) не дозволяє замовникам послуг з приєднання розрахувати
та передбачити орієнтовну величину затрат на приєднання ані на етапі започаткування бізнесу, ані
на етапі отримання технічних умов на приєднання та/або узгодження проектної документації з
електропередавальною організацією. Запропоновані Проектом постанови зміни дозволять кожному
замовнику послуги з приєднання (споживачу електричної енергії, який має на меті збільшення
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приєднаної потужності власних електроустановок) завчасно, до моменту звернення до
електропередавальної організації, визначитись із кінцевою величиною вартості послуги з
приєднання, а саме, знаючи вартість послуги з приєднання замовник не буде нести надлишкового
фінансового навантаження, оскільки буде замовляти дійсно необхідну йому величину потужності,
що, в свою чергу, також призведе до розвантаження існуючих електричних мереж.
23 листопада Заступник директора з інформаційних технологій - директор ВП "Інформаційнотехнологічний центр" ДП "НЕК "Укренерго" Вадим Горюшко презентував концепцію «розумних
мереж» Smart Grid, які Укренерго планує впроваджувати в Україні вже найближчим часом «Розумне споживання електроенергії».60
Т.в.о. директора ДП «НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук заявив, що з 1 січня 2017 року в
Укренерго буде запроваджено принцип «єдиного вікна» для усіх корпоративних клієнтів, що мають
намір підключитися до магістральних мереж компанії. Йдеться, перш за все, про умови приєднання
до магістральних мереж виробників електроенергії потужністю від 10 МВт та вище, тобто, малих
електростанцій.61
25 листопада відбулося засідання Координаційної групи з впровадження нової моделі ринку
електричної енергії, під головуванням члена НКРЕКП Володимира Євдокімова. В засіданні
Координаційної групи взяли участь співробітники НКРЕКП, Міненерговугілля, ДП «Енергоринок», ДП
«НЕК «Укренерго», представники галузевих громадських організацій. На засіданні обговорювалися
питання щодо стану виконання Плану-графіку впровадження нової моделі ринку електричної
енергії; поточного стану підготовки проектів нормативно-правових актів нової моделі ринку;
організації подальшої роботи з підготовки до впровадження нової моделі ринку.62
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 Угоди про
Асоціацію Україна ЄС)
11 листопада НКРЕКП установила для ДП «Енергоринок» ціну на електричну енергію, яка
переміщується між енергосистемами України та Республіки Польща в рамках надання аварійної
допомоги з ОЕС України в Польську енергосистему, у розмірі 0,075 євро за 1 кВт×год (постанова
НКРЕКП № 1987 від 11.11.2016). 63
Ст.338, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС. Договори про співпрацю з МФО
Однією з найважливіших подій листопада стало підписання 24 листопада Меморандуму про
взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄC спільно з
Європейським співтовариством з атомної енергії.64 Строк дії документу 10 років, з правом перегляду
через 5 років. З однієї сторони в даному документі ЄС чітко вбачає повну інтеграцію енергетичних
ринків України та ЄС, Енергетичний Союз розглядається лише в контексті «спільної реалізації
принципів», але не можливого формату членства України в ньому.65
8 листопада розпочав роботу новий проект технічної допомоги ЄС «Допомога Україні в
імплементації реформ енергетичного сектору відповідно до її міжнародних зобов’язань». Метою
цього проекту є підтримка у процесі подальших реформ у секторі енергетики, сприяння МЕВП в
підготовці транспозиції та реалізації окремих положень Угоди про Асоціацію Україна-ЄС та Договору
про заснування Енергетичного Співтовариства, допомога Україні у створенні дієвої нормативної
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бази, яка сприятиме конкуренції, забезпечить ефективність ринків, привабливі умови для інвесторів,
а також сприятиме сталому розвитку сектору. Також проект, бюджет якого складає 2,3 млн. євро на
розрахований період в 30 місяців,66 зможе допомагати МЕВП покращити процес розробки галузевої
політики.
11 листопада 2016 року міністр І. Насалик та Віце-президент Європейського інвестиційного банку
(ЄІБ) В.Худак обговорили подальше співробітництво. Для реалізації інвестиційних проектів у ПЕК
вже залучено 675 млн. євро, а зважаючи на позитивну оцінку співпраці та пріоритетності енергетики
в діяльності ЄІБ в Україні, банк висловив готовність виділити додаткове фінансування для проектів у
сферах гідроенергетики та передачі електроенергії.67
29 листопада відбулась церемонія завершення процесу насування Арки на об’єкт «Укриття» ЧАЕС, в
якій взяли участь Президент України П. Порошенко та керівний склад ЄБРР, делегати країн-донорів
міжнародного Чорнобильського фонду «Укриття» (ЧФУ) й країн-вкладників Рахунку ядерної
безпеки.68 В будівництві «Укриття» свої зусилля разом з Україною об'єднали 28 країн-донорів, які
зібрали понад 1 мільярд 417 мільйонів євро. Загалом 40 країн взяли участь у цьому будівництві.
ЄБРР виступав Розпорядником коштів ЧФУ.69 В той же день чергова Асамблея країн-донорів
Чорнобильського фонду «Укриття» (ЧФУ) та Асамблея Рахунку ядерної безпеки обговорили
встановлення у проектне положення Арки над зруйнованим четвертим енергоблоком
Чорнобильської АЕС, а також реалізація проекту будівництва СВЯП-2.70
Ст.339, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС, Ринок вугілля
1 листопада МЕВП презентувало керівникам профспілок, головам облдержадміністрацій вугільних
регіонів та керівникам вугледобувних підприємств план дій щодо реформування вугільної галузі
України. Міністр запевнив, що до 1 січня заборгованість з заробітної плати буде повністю погашено,
звернувши, при цьому увагу на такі проблеми як нецільове використання коштів, значні витрати на
управлінський апарат, втрати на тендерних закупівлях, реалізацію вугілля через посередників тощо,
вирішення яких, на його думку, може додатково вивільнити понад мільярд гривень.71 2 листопада
на засіданні Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки І. Насалик презентував концепцію структури державних підприємств вугільної галузі після
реорганізації72. МЕВП вже має 300 млн. грн. та планує залучення 1 млрд. грн державної підтримки.
Планується переведення ТЕЦ з антрацитової групи на газову. В результаті реорганізації хочуть
повторно використати матеріали існуючих шахт, оптимізувати адміністративний персонал, та
розраховують на щорічну економію близько 150 млн грн. Через поганий стан проектних установ
пропонується створити нове державне підприємство.73 Очікується, що після впровадження
необхідних заходів видобуток вугілля газової групи збільшиться у 2 рази за 1,5 роки.
Говорячи про постачання вугілля з неконтрольованої території, І. Насалик зауважив, що Україна
споживає 24,5 млн. тонн вугілля на рік, з яких 9,2 млн тонн антрацитової групи, яке не
видобувається на території, підконтрольній українській владі. Міністр запевнив, що вугілля
постачають з тих шахт, які перереєстровані на підконтрольні території та сплачують податки до
Державного бюджету. За його інформацією, зафрахтовано більше 560 тис. тонн вугілля антрацитової
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групи. На Зміївській ТЕС збираються запустити блоки на вугіллі газової групи, що також сприятиме
зменшенню використання антрацитового вугілля.74
Також, у листопаді обговорювались питання кошторису75 та скоригованого проекту будівництва76
шахти «Нововолинська» № 10, на якій має добуватись енергетичне вугілля газової групи. За словами
очільника МЕВП, для завершення будівництва та запуску шахти необхідно 250-300 млн. грн. В свою
чергу, Голова Уряду В. Гройсман заявив, що готовий підтримати добудову і запуск шахти №10 у
Нововолинську, оскільки це дасть можливість з однієї сторони забезпечити робочі місця, а з іншої
дасть змогу закрити шахти, що є нерентабельними.77
Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС ,Співпраця в атомній сфері, Директива
Ради №2014/87/Євратом, Директива Ради №2013/59/Євратом, Директива Ради
№2006/117/Євратом
9 листопада КМУ схвалив концепцію Державної цільової економічної програми розвитку атомнопромислового комплексу на період до 2020 року,78 яка передбачає створення в Україні виробництва
ядерного палива та його компонентів з метою забезпечення диверсифікації його постачання та
імпортозаміщення для задоволення потреб АЕС країни ядерним паливом власного виробництва в
повному обсязі.79 В рамках програми диверсифікації джерел постачання ядерного палива для
атомних станцій України частку російського ядерного палива в закупівлях за 9 місяців скоротили до
64%, зокрема, 35,9% були імпортовані зі Швеції.80 В листопаді продовжувалась робота з
модернізації на енергоблоках Южно-Української та Запорізької АЕС, яка дозволить збільшити частку
постачання ядерного палива Westinghouse.81
У листопаді НАЕК «Енергоатом» та Сhina National Nuclear Power (CNNP) домовились про розвиток
взаємовигідного співробітництва на всіх етапах життєвого циклу АЕС. 82 Також НАЕК «Енергоатом» та
іспанська IDOM Nuclear Services домовилися шукати перспективні напрямки для співпраці та
можливого залучення досвіду IDOM NS в рамках реалізації майбутніх проектів Енергоатома, а також
укласти Меморандум про взаєморозуміння в ядерно-енергетичній галузі.83
У рамках ядерної безпеки, зокрема в питаннях безпечного перевезення ядерних матеріалів, 31
жовтня – 4 листопада на базі Южно-Української АЕС представники військових підрозділів, що
спеціалізуються на супроводі перевезень ядерних матеріалів, проходили навчальний курс «Варта з
охорони в системі фізичного захисту перевезень ядерних матеріалів». Участь приймали.84
31 жовтня – 3 листопада85 та 22-25 листопада86 у рамках міжнародної Угоди між Україною та
МАГАТЕ про нерозповсюдження ядерної зброї, на Запорізькій АЕС інспекторами МАГАТЕ були
проведені планові інспекції енергоблоку №6 і ССВЯП. Інспекції проведені успішно і без зауважень.
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Електроенергетика та ядерна безпека
Також у листопаді в рамках програми МАГАТЕ з надання технічної допомоги компанії ДП
«НАЕК«Енергоатом» представники НАЕК та Запорізької АЕС відвідали румунську АЕС «Чорнавода». 87
В листопаді у рамках перевірки рівня безпеки АЕС України на Рівненській АЕС завершилась перша у
історії ВАО обмінна партнерська перевірка експертами Паризького центру ВАО АЕС. Підсумки
перевірки підтвердили високий рівень безпеки атомної електростанції.88 22-25 листопада на
Хмельницькій АЕС (ХАЕС) працювала місія технічної підтримки ВАО АЕС,89 яка по завершенні роботи
надала рекомендації щодо запобігання помилок персоналу. 29 листопада на ХАЕС представники
ДІЯРУ та ДНТЦ ЯРБ розпочали комплексну інспекційну перевірку з дотримання вимог, норм, правил,
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації енергоблоків.90
3 листопада Колегія ДІЯРУ підтвердила, що проект ЦСВЯП відповідає вимогам з ядерної та
радіаційної безпеки91, схваливши висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки
стосовно Попереднього звіту з аналізу безпеки ЦСВЯП. 92
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
31 жовтня - 4 листопада ДІЯРУ із залученням ДНТЦ ЯРБ відбулась планова інспекційна перевірка
ДСП «Чорнобильська АЕС», щодо спорудження нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття»
(НБК).93
29 листопада відбулося насування нового безпечного конфайнменту «Арка» на об’єкт «Укриття» на
зруйнований аварією четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС.94 Наступний етап після
завершення насування Арки почнеться наступного року. Переміщення Арки в проектне положення
над об'єктом «Укриття» є найважливішою частиною роботи другого етапу реалізації Стратегії
перетворення об'єкта на екологічно безпечну систему. На другому етапі до 2023 року планується
розробити інфраструктуру для демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» та виконати їх
демонтаж. Третій етап передбачає вилучення паливовмісних матеріалів та довгоіснуючих
радіоактивних відходів, із зруйнованого вибухом енергоблока, а також їх кондиціонування з
подальшим зберіганням і захороненням у сховищах радіоактивних відходів.95 Кінцевою метою
виконання проекту є мінімізація негативних наслідків від впливу на довкілля зруйнованого
енергоблока не лише на термін експлуатації НБК (100 років), а й для майбутніх поколінь.96 А для
зони відчуження це стане кроком до позитивних трансформацій і можливість стати територією
спеціального промислового призначення на користь державі. Наразі на території зони відчуження
планується зведення сонячної електростанції.97 За словами міністра екології та природних ресурсів
О. Семерака, інфраструктура дозволяє створювати в Чорнобилі сонячну електростанцію до 1/4 від
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Електроенергетика та ядерна безпека
потужності ЧАЕС. Тому, планується, що розвиток в Чорнобильській зоні відновлюваної енергетики
стане ключовим напрямком її використання.98
Фінансування експлуатації нового безпечного укриття коштуватиме Україні близько 600 мільйонів
гривень на рік. Об’єкт «Укриття» планується передати на баланс Україні у листопаді 2017 року. 99 З
цього моменту Україна перестане робити внески до міжнародних фондів, за рахунок яких
фінансувалося будівництво.100
Також протягом листопада на базі навчально-тренувального центру ДСП «Чорнобильська АЕС»
пройшли дві місії МАГАТЕ - «Повторне використання і зміна цільового призначення звільнених
установок для потреб зняття з експлуатації»101, на якій експерти МАГАТЕ показали міжнародний
досвід зміни цільового призначення звільнених установок для потреб зняття з експлуатації; а також
місія з оцінки переглянутої Програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (в рамках проекту
технічного співробітництва МАГАТЕ UKR9035).102

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
30 листопада Європейська Комісія ухвалила проект нових законодавчих ініціатив в сфері енергетики «Чиста енергія для всіх європейців» (Clean Energy for All Europeans).
Серед іншого, в пакет входять законодавчі пропозиції щодо:
• нової моделі ринку електроенергії, фактично - Четвертий енергопакет - перегляд Директиви
2003/54/ЄС та перегляд Регламенту 714/2009;
• рішення щодо секторального розслідування про застосування країнами-членами механізмів
компенсації потужностей;
• перегляду Директиви з енергоефективності;
• перегляду Директиви з відновлюваних джерел енергії;
• проект Регламенту про механізм реалізації (управління реалізацією) стратегії Енергетичного Союзу ;
• звіт про ціни енергоносіїв в ЄС.
Комісія хоче, щоб ЄС не просто адаптував "зелені технології", а став лідером у цьому напрямку. З цієї
причини ЄС зобов'язався скоротити викиди CO2, принаймні, на 40% до 2030 року і розпочати глобальну
модернізацію економіки ЄС. Прийняті пропозиції мають три основні мети: - енергоефективність перш за
все; - досягнення глобального лідерства в галузі ВДЕ; - забезпечення справедливих рішень для
споживачів. Споживачі є активними і центральними гравцями на енергетичних ринках майбутнього.
Споживачі по всьому ЄС в майбутньому будуть мати кращий вибір постачальників, доступ до надійних
інструментів порівняння цін на енергоносії, а також можливість виробляти і продавати свою власну
електроенергію. Підвищення прозорості та покращення регулювання дають більше можливостей для
громадянського суспільства до більш активної участі в енергетичній системі та зможуть реагувати на
цінові сигнали. Запропонований пакет законодавчих змін також містить цілу низку заходів, спрямованих
на захист найбільш вразливих споживачів.
Щодо подальшої процедури, то частина документів, наприклад, нові директиви, підлягає узгодженню із
Радою ЄС та Європейським Парламентом. Частина ж документів належить до виключної компетенції
Європейської Комісії, наприклад, щодо механізмів компенсації потужностей.
При виконання Україною та ЄС Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного
партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної
енергії
сторони
мусять
враховувати
ці
нові
зміни
і
дотримуватися
правил.
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Енергетична ефективність та соціальні
питання
Листопад не приніс значних здобутків у реформі енергоефективності. Більшість нормативних актів,
які розробляються на виконання прийнятих законів або за прямими вимогами положень
відповідних Директив, як План заходів із запровадження систем енергетичного менеджменту або
деякі Технічні регламенти з енергетичного маркування, надалі залишаються у статусі погодження
або навіть розробки. В той же час, затримки з прийняттям рамкових законів, як закон про
енергетичні характеристики будівель або про Фонд енергоефективності, звужують можливості для
роботи над необхідними підзаконними актами. Особливо неприємним сюрпризом стало невдале
голосування за проект закону про енергоефективність будівель; кількість депутатів, які голосували
«за» навіть не наблизилася до 226. В той же час уряд знову прийняв ряд несподіваних рішень, які
не вкладаються у парадигму реформ, заснованих на ринкових принципах, натомість гальмуючи
вирішення таких нагальних питань, як оптимізація системи надання субсидій або збільшення рівня
фінансування державних програм з підтримки енергомодернізації житлових будинків.
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність
Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8)
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів із
впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах» перебуває у Міністерстві
фінансів України на повторному погодженні за результатами узгоджувальної наради за участі
представників громадськості, яка відбулася 6 вересня 2016 року. Відповідно до регламентних вимог,
після погодження Мінфіном зазначений законопроект буде надіслано до Міністерства юстиції
України для проведення правової експертизи та подано на розгляд уряду. Прийняття відповідного
нормативно-правового акту та реалізація заходів, які ним передбачаються, дасть можливість
забезпечити ефективне використання енергоносіїв бюджетними установами шляхом впровадження
системи енергоменеджменту з урахуванням системного підходу до управління енергоспоживанням.
Облік (Стаття 9)
Законопроект «Про комерційний облік комунальних послуг» (реєстр. №4901 від 06.07.2016 року),
зареєстрований депутатами та прийнятий у першому читанні 18.10.2016 року, готують до прийняття у
цілому; розгляд планується на першу половину грудня. У законопроекті пропонується визначити
засади забезпечення комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої
води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією
споживачів таких послуг. Про це, а також про активну роботу над пов’язаними проектами законів, 29
листопада повідомили учасники багатосторонньої зустрічі у Комітеті ВРУ з питань паливноенергетичного комплексу, включаючи Віце-прем’єр міністра Генадія Зубка та Голову
Держенергоефективності Сергія Савчука.103 “Законопроекти про комерційний облік комунальних
послуг, про енергоефективність будівель та про механізм закупівлі енергосервісу є ключовими у
вирішенні питання підвищення енергоефективності у житловому та бюджетних секторах. Їх розгляд та
прийняття Парламентом є пріоритетом на сьогодні”, - зазначив пан Савчук. 104
Крім цього, з огляду на незавершеність процесу обладнання багатоквартирних будинків засобами
обліку, уряд вдався до сумнівного кроку, постановивши, що за відсутності таких засобів, нарахування
плати за надані послуги з централізованого опалення здійснюється на підставі середньозважених для
відповідного населеного пункту показників споживання тепла поточного розрахункового періоду,
виставлених споживачам сусідніх будинків згідно з показниками їхніх засобів обліку.105 Таке рішення
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вірогідно може призвести до значного розходження у розмірах споживання теплової енергії з
рахунками, що виставлятимуться таким будинкам, зумовлюючи додаткові збитки постачальникам.
Крім цього, це може демотивувати такі необладнані лічильниками будинки скорочувати споживання.
Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20)
За повідомленнями співробітників Мінрегіону, розроблений цим міністерством проект Закону
України «Про Фонд енергоефективності» був погоджений усіма зацікавленими органами виконавчої
влади та підготовлений до подачі на розгляд уряду, що очікується у першій половині грудня. Варто
зазначити, що Міністерство фінансів у своєму погодженні констатувало низку зауважень щодо
наявності в акті корупціогенних норм, зокрема щодо нецільового використання бюджетних коштів.
На жаль, про прогрес у розробці та погодженні законопроекту стає відомо лише з неофіційних
джерел, адже на сайті Мінрегіону ця інформація, як і текст проекту закону, відсутні.
З метою продовження до кінця року функціонування Програми «теплих» кредитів за напрямком
«стимулювання придбання негазових/неелектричних котлів», де вчергове було вибрано усі надані
кошти, уряд здійснив ще один перерозподіл фінансування на користь цього напрямку за рахунок
«підтримки ОСББ/ЖБК», цього разу на 20 млн грн.106
Крім того, відсутність у проекті Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» видатків на
Програму «теплих» кредитів у 2017 році викликала занепокоєння у громадськості, експертного
середовища та представників ОСББ. Після низки інформаційних заходів, найбільшим з яких став
круглий стіл «Як припинити спалювати гроші?», організований Робочою групою «Енергоефективність
та соціальні питання» Проекту «Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та
політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації
Угоди про Асоціацію», а також після публічного звернення з боку громадськості за результатами
цього круглого столу, уряд прийняв рішення щодо передбачення у бюджеті коштів для фінансування
Програми у розмірі 400 млн грн.107 Однак, за розрахунками Держенергоефективності, необхідна
мінімальна сума для реалізації Програми у 2017 році складає близько 2 млрд грн. 108 З цього приводу
громадянською мережею ОПОРА було розміщено на сайті Кабінету Міністрів петицію «Продовжити
державну програму "теплих кредитів" та виділити 1,9 млрд. грн. на її фінансування». 109
Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
Урядовий законопроект «Про енергетичну ефективність будівель» (реєстр. № 4941 від 11.07.2016) 110
був розглянутий Верховною Радою 17 листопада, але не набрав необхідної кількості голосів для
прийняття навіть у першому читанні і був повернений Верховною Радою в профільний Комітет на
доопрацювання та підготовку до повторного першого читання. Крім цього, член цього Комітету
О. Рябчин 25 листопада зареєстрував альтернативний законопроект «Про енергетичні характеристики
будівель» (№ 4941-1)111, до розробки якого команда депутата залучала і представників
громадськості. В той час, як оригінальний проект закону був підтриманий Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства як такий, що загалом імплементує відповідні зобов’язання України за
Директивою 2010/31/ЄС, можна обґрунтовано очікувати, що текст альтернативного проекту може не
пройти цей тест так просто.
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Основні положення альтернативного законопроекту передбачають обов’язкову сертифікацію
енергетичних характеристик будівель лише для об’єктів нового будівництва, приміщень, які займають
органи центральної влади та місцевого самоврядування (площею більше 500 кв.м.) та у випадках
бажання громадян взяти участь у державних програмах підтримки енергоефективності. При цьому
ключове для виконання вимог Директиви зобов’язання з сертифікації будинків та приміщень
фізичних осіб у випадках відчуження або надання в оренду пропонується зробити факультативним.
Водночас, автори законопроекту використали більш коректний термінологічний підхід і позбавили
його текст недоречних положень (як, наприклад, засади створення Фонду енергоефективності), для
яких розробляються спеціальні законодавчі інструменти.112. Загалом, не можна не погодитися з
авторами в тому, що законопроект, який не пройшов сесійну залу Верховної Ради навіть у першому
читанні, має мало шансів стати законом без ґрунтовного опрацювання, але для повноцінної
імплементації вимог Директиви 2010/31/ЄС законопроект народного депутата О.Рябчина у випадку
його прийняття Верховною Радою, очевидно, може вимагати подальших коригувань.
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
За неофіційною інформацією, проекти постанов уряду щодо затвердження низки технічних
регламентів, які тривалий час перебувають на погодженні заінтересованих органів виконавчої влади
вже майже рік, так залишаються не затвердженими. Через низку бюрократичних процедур
погодження нормативно-правових актів до цього часу не затверджено:







Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів повітря;
Технічний регламент енергетичного маркування телевізорів;
Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок;
Технічний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин;
Технічний регламент енергетичного маркування побутових прально-сушильних машин;
Технічний регламент енергетичного маркування пилососів.

Соціальні питання
Нагальним питанням у сфері соціального захисту є зволікання Кабінету Міністрів із переглядом
системи надання субсидій для населення, обсяг яких у 2017 році очікується у 59 разів більшим, ніж
розмір асигнувань на фінансуванням державних програм з енергоефективності у 2016 році.113 В ході
обговорення прогресу із покращенням верифікації субсидіантів та очікуваного запровадження
монетизації засобів соціального захисту, організованого Аналітичним центром DiXi Group 29.11.2016
року, голова НКРЕКП підтримав схему, яка допоможе позбутися бюджетних взаємозаліків на рівні
підприємств та висловився за якомога скорішу монетизацію залишків по субсидіях. Представники
Мінфіну та Мінсоцполітики, однак, зазначили, що будь-яка монетизація у 2017 році є дуже
малоймовірною.114 З огляду на значний обсяг коштів (на наступний рік виділено приблизно 47 млрд
грн) субсидій, і надзвичайно низькі вимоги для їх отримання, можна констатувати, що значна частина
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фінансових ресурсів бюджету може бути використана для соціального захисту населення, але вкрай
малоефективно. Більше того, недосконалість системи не тільки не заохочуватиме населення
заощаджувати, але навпаки сприятиме більшому споживанню.

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
В останній день листопада 2016, Європейська Комісія опублікувала, з істотним запізненням, Робочий
план щодо екодизайну на 2016-2019 роки.115 Як частина Плану дій ЄС стосовно циркулярної економіки,
Робочий план базується на напрацюваннях європейських інституцій з 2005 року і передбачає перегляд
існуючих правил дизайну та маркування, а також розширює доповнює предмет регулювання 7-ма
новими категоріями електричної продукції. Особливу увагу спеціалісти приділили інформаційнокомунікаційній техніці (ICT). Загалом Комісія зосередить зусилля на 6 пунктах, включаючи продовження
існуючих та ініціювання нових досліджень, посилити ринковий контроль та посилити кооперацію з
міжнародними партнерами.
Поки всеохопний пакет нових заходів з комплексних заходів у сфері енергоефективності, ВДЕ, та ринку
електроенергії готується до випуску у грудні, в рамках COP22 у Марракеші, Марокко, за посередництвом
Єврокомісара з питань зміни клімату та енергетики Мігель Аріяс Каньєте була запущена платформа ЄвроСередземноморська платформа з енергоефективності та ВДЕ. Робота платформи, що доповнює існуючі
платформи з газу та електроенергії, буде направлена на координацію спільних зусиль з підвищення
енергоефективності та запровадження ВДЕ в регіоні у найбільш економічно та соціально орієнтований
спосіб.
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Довкілля та відновлювані джерела енергії
Під час саміту Україна-ЄС 24 листопада 2016 року було підписано Меморандум про
взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС, який, серед
іншого, піднімає питання екологічної безпеки в контексті енергетики та важливості таких
інструментів як оцінка впливу на довкілля для дотримання екологічних стандартів.
Окрім оприлюднених висновків Головного науково-експертного управління щодо заветованих
Президентом законопроектів про оцінку впливу на довкілля та стратегічну екологічну оцінку, будьяка інша інформація, яка б дала можливість зрозуміти подальшу долю двох євроінтеграційних
законопроектів, наразі недоступна.
У листопаді продовжувалась робота над низкою законопроектів, прийнятих у першому читанні в
“День довкілля” у Верховній Раді (4 жовтня 2016 року): зокрема, готувались до другого читання
проект Закону про внесення змін до Закону “Про природно-заповідний фонд України” (щодо
повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища” та проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з
одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування)».
Важливим у контексті вирішення проблеми з провадженням в рамках Енергетичного
Співтовариства щодо невиконання Україною своїх зобов’язань зі скорочення вмісту сірки в паливі,
стало оприлюднення проекту постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 1 червня 2011 р. № 573 і від 1 серпня 2013 р. № 927», що враховує вимоги Директиви
1999/32/ЄС.
Окрім того, у листопаді було прийнято два важливих законопроекти в галузі альтернативної
енергетики: «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про альтернативні види палива», яким
спрощуються умови ведення бізнесу з виробництва біологічних видів палива, а також закон
№4555-1, завдяки якому в Україні було розширено перелік відновлюваних джерел енергії. Варто
зазначити, що останній закон розроблено на виконання Директиви №2009/28/ЄС. Поступове
наближення українського «зеленого» законодавства до європейського підвищує інтерес іноземних
інвесторів до реалізації в Україні проектів в галузі альтернативної енергетики.

Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація) (Стаття 363 УА):
Головне науково-експертне управління підготувало та оприлюднило Висновок на пропозиції
Президента у зв’язку з накладеним вето на проекту закону “Про оцінку впливу на довкілля”.116
Головне управління у цілому підтримує пропозиції, які спрямовані на вдосконалення ключових
положень Закону, зокрема, щодо неврахування особливостей провадження окремих видів
господарської діяльності, зокрема, реалізації важливих для відновлення економічного потенціалу
проектів, щодо ускладнення проведення дозвільних процедур, щодо відсутності критеріїв та порядку
визначення екологічних умов у рішенні з оцінки впливу на довкілля. Управління також погоджується з
зауваженнями Президента щодо відсутності чітких та зрозумілих механізмів розгляду та врахування
пропозицій громадськості.
Під час саміту Україна-ЄС 24 листопада 2016 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння
щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС.117 Меморандум, серед іншого,
піднімає питання екологічної безпеки в контексті енергетики та важливості таких інструментів як
оцінка впливу на довкілля. “Сторони передбачають тісну співпрацю, щоб гарантувати вирішення
екологічних проблем України в енергетичному секторі, беручи до уваги Цілі сталого розвитку,
включаючи транскордонного та глобального характеру, і щодо імплементації відповідних
міжнародних екологічних угод. Оцінки впливу на довкілля, що проводяться відповідно до
законодавства ЄС та відповідних міжнародних зобов’язань, будуть використовуватись як важливий
інструмент дотримання екологічних стандартів.” – йдеться в Меморандумі.
116http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58257
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Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
Головне науково-експертне управління підготувало та оприлюднило висновок на пропозиції
Президента України до заветованого проекту Закону “Про стратегічну екологічну оцінку”. 118 Зокрема,
Управління підтримує зауваження Президента щодо використання різних підходів до визначення
сфери та об’єкта регулювання, щодо незастосування чітких критеріїв віднесення документів
державного планування до таких, що не потребують СЕО, щодо відсутності дієвих механізмів
врахування пропозицій громадськості. Управління також погоджується з зауваженнями Президента
щодо декларативності та нечіткості окремих положень законопроекту та недостатності врахування
Протоколу про стратегічну екологічну оцінку.
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 (Стаття 363 Угоди про асоціацію):
3 листопада 2016 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України на своїй вебсторінці оприлюднило для консультування з громадськістю проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 і від 1
серпня 2013 р. № 927».119 Проект постанови розроблений з метою впровадити в Україні основні
вимоги Директиви 1999/32/ЄС та зупинити провадження в рамках Енергетичного Співтовариства
щодо порушення Україною зобов’язань вчасно імплементувати положення Директиви щодо
зменшення вмісту сірки в паливі.
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2) (Стаття 363 Угоди про асоціацію)
У “День довкілля” (4 жовтня 2016 року) в Верховній Раді України депутати прийняли в першому
читанні низку законопроектів, що стосуються різних питань охорони флори і фауни та природнозаповідного фонду. Наразі проводиться робота з підготовки законопроектів до другого читання.
Зокрема, Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи прийняв рішення щодо підтримки у другому читанні та в цілому 120
проекту Закону про внесення змін до Закону “Про природно-заповідний фонд України” (щодо
повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища” (№4551).121 Головною метою
прийняття проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд
України" є врегулювання питання передачі повноважень від територіальних органів центрального
органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.
Відповідно до рішення Постійного комітету Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних
середовищ існування, 271 природоохоронний об’єкт України було включено до так званої
“Смарагдової мережі” Європи.122 Включення до переліку українських об’єктів, що становлять близько
10% площі держави, надає цим територіям міжнародний статус особливого природоохоронного
значення. Надалі має бути створена система управління та моніторингу за рідкісними та зникаючими
видами рослин і тварин, а також природними оселищами, які потребують заходів для збереження в
рамках виконання вимог Бернської конвенції. Таке рішення сприятиме охороні диких птахів в Україні,
проте не може розглядатись як альтернатива створенню спеціальних природоохоронних територій,
що мають бути створені на виконання Директиви про захист диких птахів.
118http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56730
119http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245160191&cat_id=35082
120http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/publish/article?art_id=61176&cat_id=48830
121http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58936
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Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень)
(Стаття 363 Угоди про асоціацію)
4 жовтня 2016 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з
одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування)» (№3323).123
Питання щодо впровадження інтегрованих дозволів у сфері водокористування є частиною
зобов’язань відповідно до Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди. Наразі проводиться робота
з підготовки законопроекту до другого читання, зокрема Комітет з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи на своєму засіданні
вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти проект закону у другому читанні та в цілому.124
8 листопада в рамках ХIV Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України:
сьогодення та майбутнє» відбувся круглий стіл з питання прийняття Національного плану скорочення
викидів від великих спалювальних установок України. Під час заходу було зазначено, що українська
сторона врахувала в документі всі зауваження з боку Енергетичного Співтовариства. Більше того, в
Міненерговугіллі підкреслили, що голова Секретаріату Енергетичного Співтовариства Я. Копач
підтвердив, що ця версія Нацплану повністю відповідає методології організації.
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 Угоди про асоціацію)
1 листопада Верховна Рада у другому читанні прийняла проект Закону «Про внесення змін до статті 8
Закону України «Про альтернативні види палива»125. Основна ідея законопроекту – спрощення умов
ведення бізнесу у галузі виробництва біологічних видів палива за рахунок виключення норми щодо
необхідності ведення державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазів та
внесення таких підприємців до цього реєстру.
У цей же час парламент прийняв проект Закону України №4555-1126, яким передбачено
доповнення переліку відновлюваних джерел енергії такими видами енергії як аеротермальна та
гідротермальна. Крім того, у документі визначено, що теплова енергія, вироблена тепловими
насосами з аеротермальної, гідротермальної або геотермальної енергії, вважатиметься такою, що
вироблена з ВДЕ. Варто зазначити, що прийняття законопроекту, розробленого спільно з
Держенергоефективності на виконання Директиви №2009/28/ЄС, сприятиме виконанню
Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року.
Приведення вітчизняного законодавства в альтернативній енергетиці до європейських норм
стимулює підвищення зацікавленості інвесторів у реалізації «зелених» проектів в Україні: зокрема, за
словами голови Держенергоефективності С. Савчука, литовські інвестори зацікавлені у реалізації
проектів, які стосуються вітрової, сонячної енергетики, а також проектів із виробництва тепла та
електроенергії з місцевих видів палива127. Окрім того, завдяки прийнятому минулого року Закону
щодо підвищення «зелених» тарифів для проектів з ВДЕ в інвестуванні у вітчизняні «зелені» проекти
також зацікавлена іспанська компанія128. На початку листопада також було підписано Меморандум
про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних
видів палива між Держенергоефективності та Міністерством інфраструктури Республіки Словенія 129.
Планується, що завдяки такій співпраці Держенергоефективності та Міністерство інфраструктури
Словенії опрацьовуватимуть можливості реалізації спільних проектів у галузі енергоефективності та
123http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56820
124http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/publish/article?art_id=61170&cat_id=48830
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відновлюваної енергетики. Сторони також обмінюватимуться інформацією щодо ефективних
механізмів державної підтримки впровадження проектів у цих галузях.
Варто також зазначити, що іноземні інвестори продовжують цікавитися можливістю реалізації
«зелених» проектів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Зокрема, у листопаді данська компанія
Nordic Power Partners (NPP) зацікавлена взяти участь у проекті будівництва парку сонячних
електростанцій потужністю не менш ніж 100 МВт у Чорнобильській зоні відчуження130. Директор NPP
Е. Крістенсен підкреслив, що цей проект є перспективним не тільки через його підтримку з боку уряду
України, масштаб та інвестиційну привабливість, а й тому, що він істотно впливає на галузь
відновлювальної енергетики і стане позитивним сигналом для інвесторів в усьому світі.
У зв’язку з пожвавленням інтересу інвесторів до галузі при Держенергоефективності було створено
спеціальний підрозділ, який надає консультаційну допомогу у розробці та реалізації «зелених»
проектів131, а для кращого розуміння ситуації на ринку відновлювальної енергетики для
представників бізнесу та споживачів, інвесторів, експертів, які зацікавлені в розвитку сталої
енергетики в Україні, запрацювала Інтерактивна карта проектів з енергоефективності та
відновлюваної енергетики – UAMAP132. Карта акумулює інформацію про проекти з
енергоефективності та відновлюваної енергетики в Україні і має на меті забезпечити комунікацію між
ініціаторами таких проектів та інвесторами, з метою сприяння залучення інвестицій у ці галузі.
Тим часом, статистика свідчить про те, що після прийняття у червні минулого року Закону “Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва
електроенергії з альтернативних джерел енергії” №514 (яким було введено «зелений» тариф для
домогосподарств, котрі встановлюють сонячні панелі), кількість охочих перейти на відновлювані
джерела відразу збільшилася на 40,4%, а ще через квартал − на 84,8% 133. Це є свідченням, що закон
дійсно працює та забезпечує інтерес до ВДЕ не тільки з боку інвесторів, а й з боку домогосподарств.
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Нафта
Попри зрозумілі цілі, розроблені плани й підтримку з боку європейських партнерів, уряд не вважає
міжнародні зобов’язання України в нафтовій сфері пріоритетними.
Через відсутність вимогливості й низьку дисципліну виконати завдання 2016 року в установлені
раніше терміни, скоріше за все, не вдасться. Ідеться, насамперед, про ухвалення нормативних
актів для формування мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів; установлення
гармонізованих вимог до зберігання, транспортування та перевантаження нафтопродуктів на
автозаправних станціях і нафтобазах; забезпечення рівних умов надання й використання дозволів
на розвідування, розроблення та виробництво вуглеводнів; а також створення системи
моніторингу якості та безпечності нафтопродуктів.
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 пунктом 1.1.2 Плану імплементації Директиви 2009/119/ЄС, Міністерство енергетики та
вугільної промисловості має розробити проект Закону про підтримку мінімальних запасів нафти та
нафтопродуктів134, а Верховна Рада– ухвалити акт в цілому в грудні 2016 року. Проте за станом на
5 грудня 2016 року інформації про перебіг підготовки цього документа не оприлюднено. Досі не
ухвалено й акт Кабінету Міністрів щодо вибраної моделі запасів (завдання 1.1.1, термін виконання –
грудень 2015 року). Однак 8 листопада 2016 року, під час презентації проекту «Допомога ЄС у
реформуванні енергетичного сектору України згідно з її міжнародними зобов’язаннями», начальник
відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної
промисловості О.Козловська, зокрема, зазначила, що «в рамках цього проекту ми зможемо
реалізувати такі ініціативи, як … створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів».
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
1 листопада 2016 року прийнято Закон № 1713-VIII «Про внесення змін до статті 8 Закону України
«Про альтернативні види палива», яким спрощено умови провадження підприємницької діяльності у
сфері виробництва біологічних видів палива шляхом скасування вимог щодо ведення державного
реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазу органом, уповноваженим Кабінетом
Міністрів, і внесення до цього реєстру суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську
діяльність у сфері виробництва, зберігання та введення в обіг рідких біологічних видів палива та
біогазу135. Закон прийнято на виконання пункту 103 Плану заходів щодо дерегуляції господарської
діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 18 березня 2015 року № 357-р136.
Директива 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування
енергетичних продуктів та електроенергії (Додаток XXVIII, ст. 353 УА)
З 1 січня 2017 року Міністерство фінансів має намір уніфікувати акцизний податок на середні
дистиляти на рівні 125 євро за 1000 л (незалежно від умісту сірки), наблизивши його до мінімального
розміру, передбаченого Директивою (330 євро за 1000 л). Проте, в разі схвалення цієї пропозиції
роздрібна ціна на дизельне паливо зросте на 1 грн/л, що негативно вплине на економічну ситуацію в
країні137.
9 листопада 2016 року уряд постановою № 785 привів у відповідність до законодавства порядок
обчислення коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати у разі зміни тарифів
на транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку. Прийняття постанови дозволить зменшити
податкове навантаження на суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з транспортування
нафти та нафтопродуктів. Зокрема, з відповідного порядку виключено положення щодо застосування
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коригуючого коефіцієнта до ставок рентної плати у разі зміни тарифів за транзитне транспортування
аміаку та за транспортування нафти магістральними нафтопроводами для споживачів України138.
Директива 99/32/ЄC 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
Міністерство фінансів запропонувало збільшити з 1 січня 2017 року ставку акцизного податку на
середні дистиляти екологічних класів Євро-4 і 5 до рівня, що відповідає Євро-3 (з 95 до 125 євро за
1000 л). Це збільшить споживання більш дешевого дизельного палива нижчих екологічних класів,
відтермінувавши виконання Україною вимог Директиви 99/32/ЄC.
Директива Ради 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до
Директиви 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і
Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА)
Згідно з Планом імплементації Директиви 98/70/ЄС (статті 7 і 8; пункт 1.3), Міністерство енергетики та
вугільної промисловості зобов’язувалося з грудня 2015 року надавати звіти щодо функціонування в
Україні системи моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів139. За станом на 5 грудня 2016 року
жодного документа поширено не було. При цьому після ліквідації Державного підприємства
«Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА», головного
виконавця усіх передбачених планом завдань, подальші роботи з імплементації Директиви 98/70/ЄС
в Україні зупинені.
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летких органічних сполук із резервуарів із
нафтопродуктами та при їхньому транспортуванні з нафтобаз до заправних станцій, зі змінами та
доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА):
У листопаді 2016 року сплив термін виконання завдань, передбачених пунктами 1.1.1, 1.1.2 і 1.2.1
плану імплементації Директиви 94/63/ЄС140. Попри це, за станом на 5 грудня 2016 року, Кабінетом
Міністрів не ухвалено постанову «Про затвердження Технічного регламенту про вимоги до
зберігання, транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних
станцій», а Мінприроди не затверджено рекомендацій з контролювання роботи автозаправних
станцій і не проведено інвентаризації нафтобаз. Не виправлено навіть помилок, що виникли
внаслідок неточного перекладу Директиви 94/63/ЄС українською мовою. Зокрема, нафтопродукти (а
саме автомобільний бензин, дизельне паливо, гас, скраплений нафтовий газ) названі в плані
імплементації бензином, нафтобази – терміналами, резервуари – мобільними контейнерами,
автозаправні комплекси – сервісними станціями, а пристрої для заливу та зливу нафтопродуктів –
вантажними кранами. Ці помилки повторює й переклад самої директиви, наведений на сайті
Верховної Ради141. Більше того, в її назві резервуари з нафтопродуктами названо «сховищами нафти».
Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)
Згідно з Планом імплементації Директиви 94/22/ЄС, до кінця 2016 року має бути ухвалена нова
редакція Кодексу України про надра142. Нею, зокрема, передбачено визначити поняття «функції
оператора», «договірне спільне підприємство», «механізм передачі спеціальних дозволів», «концепт
мінімальної робочої програми та мінімального робочого зобов’язання», «обов’язковість регулювання
специфіки видобування нетрадиційних вуглеводнів», а також урегулювати питання оприлюднення
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геологічної інформації щодо стратегічних ресурсів, зокрема нафти й газу, в межах, передбачених
законодавством. За інформацією Кабінету Міністрів, за станом на 20 листопада 2016 року
«розроблений проект Кодексу України про надра опрацьовується заінтересованими органами»143.
Гальмується запровадження спрощеного порядку використання земельних ділянок під час
геологічної розвідки, оскільки відповідальне за виконання Мінагрополітики вважає, що питання
«врегульовано законодавством та не потребує подальшого спрощення».
За станом на 5 грудня 2016 року не ухвалено й гармонізовані з нормами ЄС правила розробки
нафтогазових родовищ, оскільки Мінприроди вчасно не опрацювало підготовлений Державною
службою геології та надр проект, надісланий листом від 29 серпня 2016 року № 15254/13/04-16144.
Повідомлення про початок громадського обговорення проекту наказу Мінприроди «Про
затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ» з’явилося на офіційному сайті
міністерства лише 10 листопада 2016 року 145.
2 листопада 2016 року постановою № 775 затвердив зміни до порядків проведення аукціонів з
продажу спеціальних дозволів на користування надрами та надання спеціальних дозволів на
користування надрами. Ці зміни зокрема дозволять надрокористувачам убезпечитися від додаткових
витрат та анулювання дозволів, якщо їх потрібно переоформити, наприклад у разі реорганізації
підприємства146.
3 листопада 2016 року до Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки надійшов на розгляд законопроект № 3096 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» 147. Ним,
зокрема, передбачено вдосконалення процедури надання земельних ділянок для проведення
розвідувальних робіт, робіт з будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції
об’єктів трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин, і пов’язаних з їх
експлуатацією об’єктів та виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередач та зв’язку.
Ухвалення відповідного закону дозволить удосконалити процедуру реєстрації нафтогазових
свердловин, виконавши пункт 68 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 615-р148.
Стаття 279 Угоди про асоціацію в частині забезпечення рівності доступу та здійснення діяльності з
розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів
На виконання пункту 4 статті 279, згідно з яким усі суб’єкти, що мають дозвіл на здійснення діяльності
з розвідування, видобування й виробництва вуглеводнів, повинні сплатити певний внесок, процедура
якого має бути належним чином зафіксована, 1 листопада 2016 року на засіданні Верховної Ради
прийнято за основу, а 17 листопада підготовлено до другого читання законопроект № 3038 «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо упорядкування системи надходження та
використання коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного
газу та газового конденсату)». Автори законопроекту пропонують встановити з 1 січня 2018 року
розподіл коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу
та газового конденсату в такому співвідношенні: 2 % – до районних бюджетів, 3 % – до бюджетів
об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних
ресурсів, 95 % – до загального фонду Державного бюджету.
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Стаття 280 Угоди про асоціацію в частині забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи
дослідження або видобування вуглеводнів
У листопаді 2016 року на сайті Державного інформаційного геологічного фонду «Геоінформ України»
розміщено інтерактивну карту ділянок надр, на які видано спеціальні дозволи на користування
надрами. Зазначена карта є елементом запровадження спрощеного доступу в реальному часі до
державної геологічної інформації в обсязі та цифровій якості, необхідній для виявлення комерційної
заінтересованості приватних надрокористувачів149. Проте Мінприроди зволікає з розробленням до
кінця 2016 року проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 423», що запроваджує спрощений цифровий
доступ до вторинної геологічної інформації в реальному часі.
16 листопада 2016 року постановою № 814 Кабінет Міністрів України утворив Міжвідомчу робочу
групу з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної
промисловості. Серед її основних завдань – визначення шляхів, механізмів і способів вирішення
проблемних питань функціонування ринку; сприяння забезпеченню координації дій центральних і
місцевих органів виконавчої влади з питань розроблення та здійснення відповідних заходів;
удосконалення нормативно-правової бази з питань сталого функціонування ринку нафти і
нафтопродуктів, розвитку нафтопереробної промисловості.
Стаття 338 Угоди про асоціацію в частині продовження та активізації співробітництва у сфері
енергетики
На виконання пункту «е» статті 338 щодо співробітництва в рамках Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства, 24 листопада 2016 року Міністр енергетики та вугільної промисловості
І. Насалик та Віце-президент Європейської Комісії з питань Енергетичного Союзу М. Шефчович
підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між
Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським співтовариством з атомної енергії.

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Консультації150 щодо Директиви 2009/119/ЄC, яка встановлює зобов'язання держав-членів підтримувати
мінімальні запаси сирої нафти та/або нафтопродуктів.
Метою консультацій було визначення наявних проблем у підтриманні мінімальних запасів сирої нафти
та/чи нафтопродуктів країнами-членами ЄС та отримання пропозицій зацікавлених сторін щодо
вдосконалення механізмів реалізації Директиви151.
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Бізнес-клімат
Результати роботи уряду в листопаді показали значний прогрес в покращенні умов для інвесторів
та бізнес-клімату. Свідченням цього став «дерегуляційний день», за результатом якого скасовано
велику кількість обмежуючих нормативних актів. Зокрема сектор енергетики отримав якісно нові
правила розробки нафтогазових родовищ, частина яких не змінювалась з 1984 року. Очікуємо, що
дана ініціатива проводитиметься і надалі регулярно і зменшуватиме бюрократичність сектору.
Президент П. Порошенко підтримав позитивний рух реформ та підписав Закон «Про Національну
Комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», який
визначає чіткі межі регулювання енергоринків. Очікуємо, що процес оновлення складу Комісії та
формування нового бюджету для її діяльності здійснюватиметься відповідно до закону і, що не
менш важливо, без затримок, а діяльність самої НКРЕКП стане прозорою та передбачуваною для
бізнесу.
Цього місяця НКРЕКП своєю постановою значно спростила умови приєднання електроустановок
потужністю 160 кВт - 5 МВт до електричних мереж. Це рішення дозволить покращити позицію
України у рейтингу «Doing Business» (+13 пунктів) за показником «Підключення до системи
електропостачання».
Потрібно також відзначити вдосконалення процесу державних закупівель. Так, в листопаді було
створено пілотний проект по аутсорсингу закупівель через Централізовану закупівельну
організацію та було внесено ряд технічних правок в існуюче законодавство про державні закупівлі.
Мінекономрозвитку запропонувало ряд змін до Податкового Кодексу та деяких законодавчих
актів для поліпшення інвестиційного клімату. Серед інших переваг, зміни зменшать ризики
пов’язані з інвестуванням та кредитною діяльністю, буде вдосконалена процедура реєстрація
платників ПДВ та обрання спрощеної системи оподаткування.
Стаття 277 Регуляторний орган
Директиви 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішніх ринків електроенергії та
природного газу (в частині про регулюючий орган)
Президент підписав раніше ухвалений Верховною Радою Закон «Про Національну Комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 152. У Мін’юсті
зареєстровано постанову НКРЕКП №1946 «Про затвердження Змін до Методики розрахунку плати за
приєднання електроустановок до електричних мереж»153, якою вносяться зміни до методики
розрахунку плати за приєднання до електричних мереж електроустановок потужністю від 160 кВт до
5 МВт. Нова методика розрахунку плати встановлює прозоре ціноутворення, що є основою
зрозумілих та передбачуваних умов для ведення бізнесу у відповідному секторі.
Згідно з постановою №1418 НКРЕКП154, було внесено ряд змін в деякі постанови НКРЕКП щодо
впорядкування взаємовідносини між споживачами та операторами газорозподільних систем. Зміни
стосуються оплати послуг щодо заміни комерційного вузла обліку, строків заміни комерційного вузла
обліку, удосконалення процедури перенесення комерційного вузла обліку газу, визначення
приєднаної потужності об’єкта споживача тощо.
23 листопада Кабінет Міністрів скасував більше 360 старих нормативних актів, які обтяжували
ведення бізнесу в багатьох галузях155. Сектор енергетики отримав нові правила розробки нафтових і
газових родовищ.156 підготувало Міністерство екології та природних ресурсів. У новій редакції для
компаній спрощено процедури отримання дозволів, всі правила розробки родовищ викладені одним
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документом та адаптовані до сучасних потреб ринку. Також усунуті моменти, де була правова
невизначеність, що позитивно вплине на зменшення корупційних ризиків.
Глава 8 Державні закупівлі. Розділ IV Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею
Директива 2014/25/ЄС про порядок надання державних контрактів щодо виконання робіт,
постачання товарів та надання послуг.
Мінекономрозвитку ініціювало законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо здійснення закупівель замовниками, що здійснюють діяльність в окремих сферах
господарювання»157. Проектом Закону пропонується розширити поняття «замовник» та «діяльність в
окремих сферах господарювання» з урахуванням положень діючого законодавства, зокрема Закону
«Про ринок природного газу». Крім того, проект Закону дозволить визначити порядок подання скарги
щодо окремих частин предмета закупівлі (лотів), врегулювати питання, що стосуються строків та
плати за подання скарги до органу оскарження, а також внести ряд технічних правок щодо уточнення
наявних норм Закону для однозначного їх тлумачення.
Згідно з затвердженою раніше Стратегією реформування системи публічних закупівель до 2022
року158, КМУ затвердив розпорядження про початок пілотного проекту по запуску діяльності
Централізованої закупівельної організації (ЦЗО)159. Дана організація дозволить аутсорсити закупівлі за
рамковими угодами в інтересах замовників.
Глава 7 Поточні платежі та рух капіталу (статті 144-147). Розділ IV Торгівля і питання, пов’язані з
торгівлею.
Мінекономрозвитку ініціювало проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні»160. Цілями цього Проекту Закону є:





зменшення ризиків, пов’язаних з інвестуванням у міноритарні пакети акцій акціонерних
товариств;
впровадження можливості застосування електронних систем комунікацій у господарському
судочинстві;
зменшення ризиків, пов’язаних з кредитною діяльністю;
розширення кола осіб, які можуть захистити свої права за допомогою альтернативного
способу врегулювання спорів – третейського судочинства.

Більше того, проектом Закону встановлюється право споживача у будь-який момент припинити
розгляд третейським судом позову про захист прав споживача та право звернутися за захистом
порушеного права до державного суду. Також, зменшення тривалості провадження у справі про
банкрутство та спрощення відповідної процедури у випадках наявності мажоритарного кредитора
або вирішального впливу кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою та ін. Крім того, планують
внести відповідні зміни в Податковий кодекс161. Проектом такого Закону вдосконалюється процедура
реєстрації платниками ПДВ та обрання спрощеної системи оподаткування, що зменшить витрати
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суб’єктів господарювання та обмежить випадки порушення їх прав і законних інтересів. Внаслідок
прийняття проекту Закону буде досягнуто ряд важливих цілей:




буде запроваджено спрощену та прозору систему реєстрації осіб платниками податку на
додану вартість та обрання ними спрощеної системи оподаткування;
суб’єкти господарювання отримають реальну можливість здійснювати господарську
діяльність без використання печаток;
будуть створені умови для використання довірчої власності як способу забезпечення
виконання зобов’язань.

Стаття 256 Наближення законодавства та практика застосування. Частина 1 Антиконкурентні дії та
злиття. Глава 10 Конкуренція. Розділ IV Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею
14-16 листопада відбувся семінар в рамках проекту технічної підтримки Twinning162, де експерти від
ЄС поділились зі своїми колегами з Антимонопольного комітету досвідом щодо контролю за
злиттями. Зокрема обговорювали питання обсягу інформації, яку компаніям потрібно надіслати, щоб
АМКУ почав розгляд заяв про злиття за спрощеною чи за повною процедурами. Також обговорювали
порядок розгляду заяв про концентрацію за спрощеною процедурою та методи нотифікації і
ухвалення злиття.

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
10 жовтня 2016 року вступило в дію рішення Єврокомісії (ЄС) 2016/1804 163, яким уточнюються
правила застосування статей 34 та 35 Директиви 2014/25/ЄС щодо закупівель юридичними
особами, які працюють у секторі енергетики. Дані статті визначають дії, що можуть обмежувати
конкуренцію та порядок встановлення порушення. Зокрема рішенням визначено типову структура
заяви, яку мають подавати компанії, котрі постраждали від порушення конкурентного
законодавства іншими компаніями, до Комісії, щоб повідомити про факт порушення.
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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.Шуміло; 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 «Бізнесклімат 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.
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ДОДАТОК 1.
Перелік статей Угоди про Асоціацію та директив, щодо яких здійснюється моніторинг

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» проводить моніторинг та оцінку тем
«електроенергія», «атомна енергетика», «вугілля» та «подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи». Це, зокрема, наступні Директиви:
Ст.269, Глава 11, Розділ IV, Директива 2009/72/EC (в частині ринку)
Ст.270, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC
Ст.271, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC
Ст. 273, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC
Ст. 274, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC
Ст.305, Глава 14, Розділ IV, Директива 2009/72/EC, Директива 2005/89/ЄС
Ст.338, Глава 1, Розділ V
Договори про співпрацю з МФО
Ст.339, Глава 1, Розділ V, Вугільний ринок
Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері, Директива Ради 2014/87, Директива Ради
2013/59/Євратом, Директива Ради 2006/117/Євратом
Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері
Група «Газ» проводить моніторинг та оцінку тем «газ», зокрема, імплементацію наступних Директив:
Статті 338, 341, Директива 2009/73/ЄС (в частині ринку)
Статті 338, 341, Регламент (ЄС) № 715/2009
Статті 338, 341, Директива 2004/67/ЄС + Додаток XXVI (дія "Механізму раннього попередження"),
статті 275 (несанкціонований відбір), 276 (збої у постачанні), 309 та 314 (вирішення спорів) Угоди про
асоціацію
Глава 11 "Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями" - зокрема статті 269 (ціни на внутрішньому
ринку), 270 (заборона подвійного ціноутворення), 271 (режими імпорту-експорту), 272 (режим
транзиту) і 273-274 (транспортування, доступ до інфраструктури)
Додаток XXVII до Глави "Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику" Директива 94/22/ЄС + статті 279-280 (доступ та здійснення діяльності з розвідки, видобування та
виробництва вуглеводнів, а також ліцензування)
Група «Енергоефективність та соціальні питання» проводить моніторинг та оцінку імплементації
наступних Директив:
Директива 2010/30/ЄС
Директива 2010/31/ЄС
Директива 2012/27/ЄС
Директива 2009/72/ЄС (в частині соціальних питань)
Директива 2009/73/ЄС (в частині соціальних питань)
Статті 338, 341 Угоди про асоціацію
Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» проводить моніторинг та оцінку
імплементації наступних Директив:
Cтаття 363, Директива 2011/92/ЄС)
Стаття 363, Директива 2001/42/ЄС
Стаття 363, Директива 2003/4/ЄС
Стаття 363, Директива 2003/35/ЄС
Директиви 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС
Стаття 363, Директива 2008/50/ЄС
Стаття 363, Директива 1999/32/ЄС
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Стаття 363, Директива 2009/147/ЄС
Стаття 363, Директива 2010/75/ЄС
Стаття 338, Директива 2009/28/ЄС
Група «Нафта» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:
Директива 2009/119/ЄС
Директива 94/22/ЄС
Директива 98/70/ЕС
Стаття 274 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 275 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 276 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 279 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 280 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 337 Угоди про асоціацію
Стаття 338 Угоди про асоціацію
Стаття 339 Угоди про асоціацію
Стаття 363, Директива 94/63/ЄС
Група «Бізнес клімат» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:
Стаття 27, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 28, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 29, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 88, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 93, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Статті 97-102, Глава 6 Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 104, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 105, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 107, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Статті 144-147, Глава 7, Розділ IV Угоди про асоціацію
Глава 8, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директива 2014/25/ЄС
Стаття 255, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 256, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 258, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 263, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 267, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 277, Глава 11, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директиви 2009/72/ЄС і 2009/73/ЄС (в частинах
про Регуляторний орган)
Статті 355-359, Глава 5, Розділ V Угоди про асоціацію та Директива 2008/92/ЄС
Стаття 379, Глава 10, Розділ V Угоди про асоціацію

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 Ради 2014/87/Євратом, яка вносить зміни до Директив 2009/71/ Євратом, що
встановлює основи з ядерної безпеки ядерних установок.
(Далі опис завдань Директив 2009/71 вже зі змінами внесеними Директивою 2014/87/)
Завданням Директиви є встановлення основ Співтовариства по підтримці і подальшому зміцненню
ядерної безпеки та її регулювання, а також прийняття необхідних заходів для того, щоб державичлени ЄС затвердили відповідні національні положення з метою забезпечення підвищеного рівня
безпеки населення і працівників від небезпечного впливу іонізуючих випромінювань, джерелом яких
є ядерні установки. Директива застосовується до будь-якої ядерної установки для мирних цілей, що
підлягає ліцензуванню.
Директива Ради 2013/59/Євратом щодо основних норми безпеки для захисту від небезпеки, яка
виникає від іонізуючої радіації.
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Директива запроваджує єдині основні норми безпеки для захисту здоров'я осіб, які піддаються
впливу професійного опромінення, опромінення у медичних цілях, а також опромінення населення, і
направлена проти небезпек, пов'язаних з іонізуючим випромінюванням. Директива стосується будьякої ситуації планового, існуючого або надзвичайного опромінення, що пов'язане з ризиком впливу
іонізуючої радіації. Зокрема, Директива стосується виробництва, виготовлення, переробки, обробки,
утилізації, використання, накопичування, зберігання, перевезення, імпорту, та експорту із
Співтовариства радіоактивних матеріалів; виробництва та експлуатації електроустаткування, яке
випромінює іонізуючу радіацію; людської діяльності, що передбачає наявність природних джерел
радіації, які призводять до значного підвищення опромінення працівників або населення; впливу
внутрішнього опромінення на працівників або населення, зовнішнього випромінювання від
будівельних матеріалів, а також випадків довгострокового опромінювання, спричинене наслідками
надзвичайних ситуацій або людської діяльності; готовності та планування заходів по реагуванню і
керуванню ситуаціями надзвичайного опромінення з метою захисту здоров'я населення або
працівників.
Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що
скасовує Директиву 2003/54/ЄС
Директива запроваджує єдині правила для генерації, передачі, розподілу та постачання
електроенергії. Вона також встановлює зобов'язання щодо універсального обслуговування і прав
споживачів, а також уточнює вимоги щодо конкуренції. Відкритий внутрішній ринок дозволяє усім
громадянам вільно обирати своїх постачальників, а усім постачальникам вільно здійснювати
постачання своїм клієнтам (свобода переміщення товарів, свобода заснування та свобода надання
послуг). У той же час Директива містить більш посилені вимоги щодо відокремлення операторів
системи передачі (TSO) в рамках вертикально-інтегрованих підприємств; додано положення щодо
захисту прав споживачів; посилено та деталізовано функції та повноваження органів регулювання.
Регламент 714/2009/EC про умови доступу до мережі транскордонного обміну електричною
енергією та скасовує Регламент 1228/2003
Регламент спрямований на встановлення правил для транскордонних обмінів електроенергією з
метою підвищення конкуренції та гармонізації на внутрішньому ринку електроенергії. У порівнянні з
попереднім Регламентом 1228/2003, Регламент містить додаткові положення щодо сертифікації
оператора системи передачі (TSO), запровадження мережевих кодексів, оприлюднення інформації
системним оператором. Він також визначає, що Європейська мережа операторів систем передачі
електроенергії (ENTSO) відповідає за управління системою передачі електроенергії для забезпечення
можливості торгівлі і постачання електроенергії через кордони в межах ЄС.
Директива 2005/89/EC щодо заходів із забезпечення безпеки постачання електроенергії та
інвестицій в інфраструктуру
Директива встановлює заходи, які покликані забезпечити безпеку постачання електроенергії, що
гарантуватиме належне функціонування внутрішнього ринку електроенергії ЄС, адекватний рівень
взаємозв’язку (interconnection) між країнами-членами, достатній рівень потужності генерації та
баланс між постачанням та споживанням. Країни-члени ЄС повинні визначити загальні, прозорі,
недискримінаційні політики з безпеки постачання електроенергії, що відповідають вимогам
конкурентного ринку електроенергії. Вони повинні визначити та опублікувати ролі та відповідальності
відповідальних органів влади та різних учасників ринку. Вживаючи ці заходи, країни-члени повинні
гарантувати безперервність постачання електроенергії, вивчати можливості для транскордонної
співпраці в частині безпеки постачання, знизити довгострокові ефекти від зростаючого попиту,
забезпечувати диверсифікацію в генерації електроенергії, просувати енергоефективність та
використання нових технологій, забезпечити постійне оновлення мереж.
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Директива № 96/29/Євратом щодо основ стандартів безпеки для захисту здоров’я робітників та
громадян в цілому від загрози, що виникає від іонізуючого випромінювання
Завданням Директиви є встановити єдині базові стандарти безпеки, щоб захистити здоров’я
працівників та громадян в цілому від загрози іонізуючого випромінювання. Директива має
застосовуватись у всіх випадках, які передбачають ризик від такого випромінювання, що виходить від
штучного джерела, або від природного джерела у випадках, коли природні радіонукліди оцінюються
з точки зору їх радіоактивності, поділу тощо. Директива також застосовується у роботі, яка пов’язана з
наявністю природних джерел випромінювання і призводить до суттєвого зростання опромінення
робітників або окремих громадян.
Директива 2006/117/Євратом щодо нагляду і контролю за перевезенням радіоактивних відходів і
відпрацьованого ядерного палива
Директива дозволяє перевозити використане паливо між країнами ЄС для переробки, вимагає
попередній дозвіл для переміщення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між
кордонами, якщо це паливо відправляється з, через територію або до однієї з країн ЄС. Директива
також передбачає, що поставки радіоактивних речовин мають бути повернуті в країну їх походження.
Директива 2003/122/Євратом щодо стандартів безпеки для захисту від радіації
Директива запроваджує більш жорсткі правила у роботі з «закритими радіоактивними джерелами», а
також гармонізує підхід до цього питання на загальноєвропейському рівні. «Закритими
радіоактивними джерелами» є невеликі обсяги радіоактивних матеріалів, які є постійно запечатані в
капсулі, або зв’язані з нерадіоактивними матеріалами тощо (можуть використовуватись у медицині,
наукових дослідженнях). Директива визначає правила для тих, хто зберігає такі матеріали, а також
вимагає від країн-членів перелік конкретних кроків для поводження з ними.
Група «Енергоефективність та соціальні питання»
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
Директива регламентує маркування електричних продуктів та надання споживачам інформації щодо
споживання ними енергії. Вона застосовується до продуктів, які можуть мати прямий або
опосередкований вплив на споживання енергії та інших ресурсів під час використання. При
розміщенні на ринку продуктів, постачальники забезпечують, щоб вони мали етикетку, що містить
інформацію про його споживання електричної енергії або інших видів енергії. Постачальники повинні
також надавати технічну документацію, включаючи: загальний опис продукту, результати проектних
розрахунків, протоколи випробувань, довідку, що дозволяє ідентифікувати аналогічні моделі.
Технічна документація повинна бути доступна протягом п'яти років. Постачальники повинні надавати
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.

Глосарій
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і
скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC
Директива встановлює набір обов'язкових заходів, що мають допомогти ЄС досягти цільового рівня
енергоефективності у 20% до 2020 року. Серед таких заходів:








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

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії»
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація)
Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – оцінка впливу на довкілля.
Основне завдання – забезпечити, щоб проекти, які можуть мати значні наслідки для довкілля
(внаслідок, зокрема, їх природи, розміру чи місця розміщення), були об’єктом згоди на розробку
(дозволу) та об’єктом оцінки їх наслідків для довкілля. Директива містить два переліки проектів, які є
об’єктами оцінки впливу на довкілля (від атомних електростанцій, газопроводів тощо до великих
свиноферм). Важливим елементом є жорсткі вимоги щодо гласності, у тому числі щодо участі
громадськості у процесі оцінки впливу на довкілля.
Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – стратегічна екологічна
оцінка. Для певних державних планів та програм під час їх підготовки повинна проводитись оцінка
впливу їх реалізації на довкілля. Така оцінка включає розробку звіту про стратегічну екологічну оцінку
(з детальною інформацією щодо можливого значного впливу на довкілля та доцільних
альтернативних варіантів), а також проведення консультацій з зацікавленими державними органами
та громадськістю. У випадку ймовірного транскордонного впливу, повинна проводитись
транскордонна оцінка та консультації.
Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування
Директиви №90/313/ЄЕС
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються доступу
громадськості до екологічної інформації. Громадянам має бути гарантовано доступ до екологічної
інформації, якою володіють органи державної влади, – як на вимогу, так і через активне її поширення.
Інформація на запит повинна надаватись принаймні через місяць від дня звернення. В наданні
інформації можна відмовити, якщо запит є нераціональним, надто загальним , стосується ще не
завершеного документу, або стосується внутрішньої комунікації.

Глосарій
Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та
програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін та доповнень до Директив
№№85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються участі
громадськості та доступу до правосуддя. Директива передбачає вимоги щодо встановлення
механізму інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю та врахування
зауважень та пропозицій громадськості у процесі прийняття рішень. Держава повинна забезпечити
надання громадськості ефективних можливостей на ранньому етапі брати участь у підготовці,
внесенні змін чи перегляді планів або програм, які необхідно розробити відповідно до положень,
наведених у Додатку І до Директиви.
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи
Мета Директиви – встановити стандарти якості атмосферного повітря та управління якістю
атмосферного повітря. Для цього визначається верхня та нижня межі оцінки, цільових та граничних
значень, а також мети щодо зменшення впливу твердих часток, визначаються та класифікуються зони
та агломерації, встановлюється система інформування громадськості та система оцінки якості
атмосферного повітря відносно забруднювачів. Для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення
допустимих меж забруднення встановлюються короткострокові плани дій.
Директива 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін
і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС)
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС
Метою директиви є зменшення викидів діоксиду сірки, які утворюються при спалюванні окремих
типів рідкого палива і, таким чином, зменшення шкідливого впливу на людину і навколишнє
середовище. Директива встановлює максимальний вміст сірки у важкому мазуті, газойлі та
судновому паливі. Вона також визначає методи, які повинні застосовуватися для відбору проб і
аналізу вмісту сірки в паливі для того, щоб перевірити дотримання вимог.
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2)
Загальною метою Директиви є збереження популяції усіх видів диких птахів, які природно
проживають на європейській території держав-членів ЄС. Механізм захисту диких птахів передбачає
охорону середовищ існування (оселищ); захист та використання птахів; попередження шкоди від
інвазійних видів; дослідження та звітування. Відповідно до статті 4.2, необхідно створити спеціальні
природоохоронні території (СПТ) на підставі орнітологічних критеріїв. Також потрібно вживати
заходів для захисту мігруючих видів птахів, що постійно трапляються на території держави, особливо
на водно-болотних угіддях.
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень)
Для контролю промислових викидів, ЄС розробив загальну систему, що базується на наданні
інтегрованого дозволу. Директива вимагає використовувати систему інтегрованого дозволу для видів
діяльності, зазначених у Додатку І до неї. Усі установки, що регулюються Директивою, повинні
запобігати чи зменшувати забруднення шляхом використання найкращих доступних технологій,
ефективного використання енергії, запобігання утворенню та управління відходами. Прозорість
процедури видачі інтегрованого дозволу забезпечується участю у ній громадськості.
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС
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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.
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 1882/2003164
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:
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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;

Офіційний переклад містить значну кількість помилок, що виникли внаслідок неточного перекладу. У цьому
глосарії назва Директиви подається відповідно до офіційного перекладу.
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завчасне доведення до відома всіх організацій, які беруть участь у встановлених процедурах, усієї
необхідної інформації.
Група «Бізнес клімат»

Директива 2014/25/ЄС щодо закупівель юридичними особами, які працюють у секторі енергетики
та така, що скасовує Директиву 2004/17/ЄС від 18 квітня 2016 року
Спрямована на забезпечення відкритості ринку, а також справедливого здійснення закупівель,
зокрема у секторі енергетики: добування (виробництва), транспортування та розподілу газу, тепла,
електроенергії.
Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що
скасовує Директиву 2003/54/ЄС
Передбачає імплементацію законодавства про ринок електроенергії, згідно якого електроенергія є
"енергетичним товаром", який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається.
Вказані операції можуть виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства.
Також держава забезпечує недискримінаційний доступ до наявної інфраструктури, створює
виробникам електроенергії сприятливі умови для інвестування у нові види енергії (вітер, сонце та ін.)
Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює
Директиву 2003/55/ЄС
Передбачає імплементацію законодавства про ринок газу, згідно якого газ є "енергетичним товаром",
який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається. Вказані операції можуть
виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства. Також держава забезпечує
недискримінаційний доступ підприємствам до розподільчих мереж, газових сховищ та магістральних
мереж газопроводів.
Директива 2008/92/ЄС стосовно процедури Співтовариства для вдосконалення цін на газ та
електроенергію для кінцевих промислових споживачів
Згідно з нею мають бути впроваджені відкриті загальнодоступні механізми інформування про ціни на
енергоресурси для споживачів. Також має бути спеціально розроблена методика та впроваджений
механізм збору відповідної інформації про ціни на газ та електроенергію.

