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 грудні Управляючий комітет з питань координації роботи з підготовки проекту оновленої
Енергетичної стратегії України до 2035 року під головуванням Віце-прем’єр-міністра В. Кістіона
рекомендував взяти проект документу за основу для подальшого експертного, громадського
обговорення і доопрацювання, а Міненрговугілля оприлюднило текст на своєму сайті.
В секторі природного газу на фоні планів уряду збільшити видобуток газу в Україні, парламент не
підтримав зниження рентної плати за видобуток газу. З іншого боку, Верховна Рада затвердила новий
розподіл коштів від рентної плати між загальним і місцевими бюджетами. Водночас, українська
сторона разом з колегами з-за кордону активно працює над вирішенням проблеми зростання
використання Росією обхідних газопроводів.
В сфері електроенергетики роботу над створення ключового для сектору законодавства перенесено
на наступний рік. Парламент не зміг розглянути законопроект «Про ринок електроенергії» в другому
читанні. Також уряд знову стикнувся з проблемою заборгованості перед шахтарями.
Що стосується енергоефективності, то поряд з оптимістичними сигналами від розробки та реєстрації у
Верховній Раді законодавства, залишаються недопрацювання щодо продовження системного
кредитування енергоефективності, визначеності щодо моделі монетизації субсидій, тощо.
У сфері довкілля просування гальмується зволіканням з законопроектами про стратегічну екологічну
оцінку та про оцінку впливу на довкілля, на які було накладено вето. Ці законотворчі розробки
ризикують бути відкладеними, що продовжить період неврегульованості відповідних питань та
невиконання зобов’язань України в даному секторі.
Відсутністю нормотворчої роботи та врегулювання на законодавчому рівні можна охарактеризувати і
ситуацію в секторі нафти та нафтопродуктів. Відтак, завдання на 2016 рік, які б дозволили просунутися
у сфері, залишилися невиконаними, збільшивши автоматично обсяги, які необхідно втілити вже
наступного року.
Просування в сфері бізнес-клімату в цьому місяці полягали здебільшого в площинах налагодження
діалогів та платформ співпраці, а також заохочення інформаційної прозорості органів влади, дотичних
до роботи енергетичного сектору. Це не є достатнім, але необхідне для подальшої побудови
належного робочого діалогу та розуміння з бізнес-середовищем.

Найбільш вживані скорочення:
ВРУ – Верховна Рада України
ВЯП - відпрацьоване ядерне паливо
ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною
відчуження
ДІЯРУ - Державна інспекція ядерного регулювання України
ДНТЦ ЯРБ - Державний науково-технічний центр з ядерної
та радіаційної безпеки
ДФС – Державна фіскальна служба України
ЄК – Європейська Комісія
ІСЯБ - Інструменти співпраці у сфері ядерної безпеки в
Україні
ГРС – Газорозподільні системи
ГТС – газотранспортна система
КМУ – Кабінет Міністрів України

МЕВП – Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг
НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України»
ОЕС - Об’єднана енергосистема України
ОПЗ – Одеський припортовий завод
ПЕК – паливно-енергетичний комплекс
РАВ - Радіоактивні відходи
ТЕС – теплова електростанція
ТКЕ – теплокомуненерго
УА – Угода про асоціацію

Газ
У грудні в царині реформування правового поля газового ринку суттєвих змін не відбулося. У
контексті процесів бюджетної децентралізації було встановлено новий розподіл коштів рентної
плати за видобування природного газу між загальним і місцевими бюджетами. Водночас, ставки
рентної плати за видобуток газу не було змінено. Разом з тим, у ВРУ зареєстровано схвалений
урядом законопроект про особливості передачі в оренду державних газорозподільних систем (ГРС).
Робоча група з питань прискорення реформи "Нафтогазу" під керівництвом віце-прем’єр-міністра
схвалила зміни до плану дій з реструктуризації компанії, якими передбачено актуалізувати строки
та завдання цього плану, а також – до статуту. Всередині грудня КМУ затвердив нову редакцію
статуту "Нафтогазу" (постанова №1044), ухваливши зміни, покликані забезпечити безконфліктне
функціонування ПАТ "Укртранcгаз" у перехідний період (до початку роботи нового оператора ГТС).
Президенти України та Польщі виступили проти рішення Єврокомісії про розширення доступу
"Газпрому" до газопроводу OPAL, що відкриває Росії можливість збільшити обсяги поставок газу до
Європи в обхід України. У спільній заяві вказано, що це рішення є неприйнятним не тільки з точки
зору порушення газопостачання через Україну та Польщу, а й з точки зору енергобезпеки країн ЄС, і
має бути переглянуте. Тим часом, у 2016 році транзит газу до Європи українською газотранспортною
системою суттєво зріс (на 23%) і досягнув 82,2 млрд. кубометрів.
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:
ВРУ прийняла зміни до Бюджетного кодексу (№30381) про спрямування часток від суми рентної плати
за видобуток нафти, природного газу та газового конденсату в такій пропорції: 2% – до сільських,
селищних і міських бюджетів, 1,5% – до обласних бюджетів та 1,5% – до відповідних районних
бюджетів (до ухвалення змін вся сума зараховувалася до державного бюджету). Фінансові можливості,
які будуть надані місцевим громадам з 2018 року, сприятимуть не тільки покращенню екологічноекономічної ситуації, а й зацікавленості місцевого населення у розвитку газовидобувної галузі.
Ухвалено також зміни до Податкового кодексу2 в частині зниження рентних ставок за видобування.
Однак, на відміну від нафти, рентні ставки за видобуток якої було остаточно знижено з 45/21% до
29/14% (залежно від глибини залягання), прийняті в першому читанні пропозиції про зниження рентних
ставок за видобуток газового конденсату і газу з нових свердловин (початих бурінням з 1 січня 2017
року), у другому читанні було відхилено. Окремі законопроекти про зниження ставок рентної плати за
видобування газу (№54593, №5459-14) перебувають на розгляді у комітетах ВРУ.
У грудні так і не було розглянуто зареєстрований ще в жовтні законопроект № 52895 про приведення у
відповідність до Закону "Про ринок природного газу" 13-ти інших законодавчих актів.
Тим часом, з метою виконання Закону "Про ринок природного газу" щодо запровадження платного
використання газорозподільних систем, власником яких є держава, ВРУ зареєстровано урядовий
законопроект №55586. У разі прийняття цього законопроекту, облгази будуть зобов’язані укладати нові
договори оренди і сплачувати до бюджету орендну плату за користування державними ГРС. Також
внесено альтернативний законопроект №5558-17 про особливості оренди ГРС або їх складових.
1

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3038&skl=9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1791-viii
3 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60594
4 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60612
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=60757
7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60806
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Газ
Принципова відмінність цього документа від урядового - визначення орендодавцем не Фонду
держмайна, а "визначеного КМУ суб’єкта господарювання державного сектора економіки". Ймовірно,
таким суб’єктом може виступати "Нафтогаз" як власник міноритарних пакетів акцій операторів ГРС.
Трохи раніше до парламенту було подано проект звернення до КМУ з вимогою вжити невідкладних
заходів для запровадження платного використання державного майна у складі ГРС8. Депутати-автори
документа, зокрема, вказали, що зволікання веде до втрат державного бюджету у вигляді
недоотриманого доходу (930 млн грн з дня набрання чинності Законом "Про ринок природного газу" до
грудня 2016 року).
14 грудня постановою № 10449 КМУ затвердив рекомендовані урядовою робочою групою зміни до
статуту "Нафтогазу", а також до положення про наглядову раду та правління компанії. Цією ж
постановою схвалено й версії вказаних документів, що регламентують діяльність компанії, які набудуть
чинності з 1 квітня 2017 року. Всі ці зміни спрямовано на покращення корпоративного управління
"Нафтогазом", створення належних умов для виконання оператором ГТС – "Укртранcгазом" –
покладених на нього функцій та виключення у процесі реформування конфліктних ситуацій між
"Нафтогазом" і "Укртранcгазом", що мали місце раніше.
Разом з тим, КМУ розширив сферу дії регульованих цін на газ для виробників теплової енергії для
надання послуг з опалення та постачання гарячої води бюджетним установам. Відповідні зміни були
включені до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу
(постанова № 93710), яке діятиме до 31 березня 2017 року.
Тим часом, Україна суттєво лібералізувала експорт природного газу: відповідно до постанови КМУ
№ 100911, у 2017 році експорт газу не підлягатиме ліцензуванню і на нього не встановлено квот. Уряд
скасував також частину постанов для приведення у відповідність до Закону "Про ринок природного
газу"12, це рішення було зумовлено втратою актуальності питання про компенсацію різниці в тарифах
для населення, бюджетних установ та інших споживачів газу.
На засіданні 28 грудня уряд схвалив Концепцію розвитку газовидобувної галузі до 2020 року13. Ключова
мета – досягти в 2020 р. власного видобутку газу обсягом у 27 млрд. кубометрів, хоча неприйняття
знижених ставок рентної плати за видобуток з нових свердловин ставить досягнення цієї мети під
сумнів. У розробці документу взяли участь урядовці, народні депутати, експерти, представники
добувних компаній тощо.
Протягом грудня НКРЕКП оприлюднила два нових проекти постанов, що стосуються ринку природного
газу: 1) про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності14 та 2) про внесення
змін до низки постанов НКРЕКП щодо запровадження використання одиниць енергії15 (поки що тільки
в розрахунках). Перший проект регламентує ліцензійні умови транспортування, розподілу, зберігання
(закачування, відбору), надання послуг установки LNG та постачання природного газу. Другий –
затверджує доповнення низки нормативно-правових актів НКРЕКП (у т.ч. платіжних документів)
положеннями про порядок переведення об’єму природного газу в обсяг переданої (спожитої) енергії.
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60666
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249637698
10 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249595270
11 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249634792
12 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249570155
13 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249631979&cat_id=244274160
14 http://www.nerc.gov.ua/?id=22456
15 http://www.nerc.gov.ua/?id=22459
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Газ
За новим прейскурантом "Нафтогазу"16, з 1 січня 2017 року ціну газу знижено, у порівнянні з ціною грудня,
на 2,4% – до 8374,8 грн за тис. кубометрів. Виняток склали промислові та інші споживачі, що не підпадають
під дію положення про покладання спеціальних обов’язків, але не мають заборгованості перед
"Нафтогазом" і закуповують від 50 тис. кубометрів газу на умовах попередньої оплати17 – для них
запропоновано ціну в 7551,6 грн за тис. кубометрів (зниження на 2,9%).
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):
Президенти України та Польщі доручили прискорити будівництво газового інтерконектора18 між
країнами загальною довжиною 99,3 км, ТЕО якого вже спільно підготовлено операторами ГТС.
8
грудня представники національних операторів – ПАТ "Укртрансгаз" і GAZ-SYSTEM S.A. – підписали Угоду
про правила взаємодії ГТС через майбутній інтерконектор Україна-Польща19. Угодою передбачена
співпраця операторів ГТС обох країн у сфері проектувальних та будівельних робіт.
НКРЕКП оприлюднила рішення щодо повної імплементації в національному законодавстві Регламенту
Комісії (ЄС) № 312/201420. З метою забезпечити таку імплементацію, регулятор розробив та прийняв
протокольне рішення, яким передбачено: до 1 квітня 2017 року розглянути внесення змін до Кодексу
ГТС, що дозволить впровадити на ринку газу механізм добового балансування, за умови наявності у
оператора ГТС відповідної ІТ-платформи; звернутися до Комітету ВРУ з питань ПЕК і КМУ для
ініціювання внесення змін до Закону "Про публічні закупівлі". Впровадження IT-системи забезпечення
балансування газу на добу, зокрема питання графіка та вартості, є також предметом діяльності робочої
групи, створеної Міненерговугілля21.
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):
Сумарна прострочена заборгованість перед "Нафтогазом" теплопостачальних підприємств на 27 грудня
2016 року становила 22,3 млрд грн, з них за 2016 рік – 6,7 млрд грн 22. Борг підприємств ТКЕ і ТЕЦ за
природний газ, використаний у виробництві тепла, складає близько 83% від загальної суми
заборгованості, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії – близько 9%,
борг прямих промислових споживачів — близько 8%.
Щоб не допустити подальшого нарощення боргу ОПЗ за постачання природного газу і зберегти його
інвестиційну привабливість, КМУ погодив пропозицію Фонду державного майна про реструктуризацію
боргу ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 роки (розпорядження № 1018-р23). Виплату заборгованості
передбачено почати з 1 квітня 2017 року рівними частинами, без нарахування відсотків. Водночас,
повідомлено, що ОПЗ прийнято зустрічне рішення – тимчасово зупинити виробництво24.
Як відомо, досягти домовленості про укладення додаткової угоди для закупівлі газу між "Нафтогазом"
і "Газпромом" на тристоронніх переговорах у Брюсселі за участю Єврокомісії не вдалося 25. Голова
16

http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-January-2017.pdf
Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу
18 http://ua.interfax.com.ua/news/general/388195.html
19 http://utg.ua/utg/media/news/2016/12/integ-ua-pl-2016.html
20 http://www.nerc.gov.ua/?news=5563
21 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245170219
22 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/2C7D34056A26149AC2258097003B34EB?OpenDocument&year=2016&month
=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
23 http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249634642
24 http://www.opz.odessa.net/
25 http://www.epravda.com.ua/news/2016/12/9/613979/
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"Нафтогазу" А.Коболєв повідомляв, що без підписання такої угоди компанія не планує до кінця
опалювального сезону відновлювати перемовини з "Газпромом" із закупівлі газу.
Разом з тим, 30 грудня 2016 року "Нафтогаз" підписав кредитну угоду з Citi та Deutsche Bank26 на
отримання кредитної лінії для закупівлі газу під гарантію Світового банку27 в євро на суму, еквівалентну
500 млн дол. Дія угоди становить чотири роки: 2 роки на закупівлю газу і 2 роки на погашення кредиту.
Не тільки керівництво вищого рівня України й Польщі, як було заявлено на спільній прес-конференції у
Варшаві 2 грудня28, обстоює скасування жовтневого рішення ЄК щодо OPAL як такого, що забезпечує
більш широкий доступ Росії до європейського ринку газу і підриває принципи енергетичної безпеки ЄС,
але й очільники національних компаній обох країн. Польська PGNiG оскаржила це рішення29,
посилаючись на шкоду власним інтересам, а також порушення чинних в ЄС норм у сфері конкуренції,
захисту інтересів третіх сторін, норми пропорційності. Гендиректор PGNiG П.Возняк заявив, що 4 грудня
їх німецька дочірня компанія подала позов до Суду ЄС з протестом проти рішення Єврокомісії та із
запитом призупинити його виконання як ЄК, так і німецьким регулятором (Bundesnetzagentur).
6 грудня НАК "Нафтогаз України" звернулася до Bundesnetzagentur30, з вимогою застосувати загальний
порядок прийняття адміністративних рішень для випадку угоди про врегулювання умов доступу,
укладеної між цим регулятором, "Газпромом" та його афілійованими компаніями, щодо зміни рішення
2009 року по газопроводу OPAL. "Нафтогаз" вимагає залучити його до цієї адміністративної процедури,
з метою офіційно надати свою позицію, а також – одержати доступ до самої угоди та рішення
Європейської Комісії від 28 жовтня 2016 року, яке до цього часу ще не опубліковано.
За даними ENTSOG31, з 22 до 28 грудня (після рішення ЄК про OPAL) "Газпром" наростив добові обсяги
транспортування газу "Північним потоком" з 57,1 до 80,5 млн. кубометрів, та майже всі додаткові обсяги
пройшли через газопровід OPAL. Як розрахував НАК32, використання маршруту "Північний потік-OPAL"
зросло на 41%, а фізичне завантаження OPAL – з 50% до понад 80%. За цей період добові обсяги
транзиту українською ГТС в напрямку Словаччини впали зі 148,9 до 120,8 млн. кубометрів (-19%), тоді
як загальний добовий обсяг поставок газу до Європи практично не змінювався. Дані ENTSOG дають
змогу припустити, що є взаємозв’язок між збільшенням використання OPAL та зменшенням
транспортування Україною та Словаччиною.
27 грудня надійшло повідомлення33, що Суд ЄС підтримав вимоги польської PGNiG та призупинив
виконання рішення ЄК про збільшення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL. Відтак, до розгляду
позову по суті, "Газпром" не матиме можливості нарощувати поставки газу в обхід України.
Держави-члени ЄС та Європейський парламент домовилися34 надавати дозвіл Єврокомісії на перевірку
газових угод з третіми країнами, такими як Росія, для безпеки поставок і захисту від антиконкурентної
практики. Пропозиція є важливою частиною пакету енергетичної безпеки, запропонованого ЄК ще в
лютому 2016 року. Її головна мета – підвищити прозорість газового ринку і переконатися, що
міжурядові угоди відповідають законодавству ЄС та не призведуть до перебоїв у постачанні газу.
Корпоративні зв’язки між Україною та ЄС міцніють. "Нафтогаз" став асоційованим членом Європейської
Федерації Енерготрейдерів (EFET)35, що надасть йому доступ до оперативної інформації про нові
правила та законодавчі акти ЄС. Оператор української ГТС – "Укртрансгаз" – увійшов до координаційної
26

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/464EAAC9321C869CC225809A002B3471?OpenDocument&year=2016&month
=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
27 Державну гарантію Світовому банку під кредитні зобов'язання "Нафтогазу" надано постановою КМУ № 876
28 http://www.reuters.com/article/eu-energy-ukraine-poland-idUSL8N1DX36
29 http://uk.reuters.com/article/pgnig-gazprom-opal-idUKFWN1E00E9
30 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/B64C3EC5E38E92C9C225808100568020?OpenDocument&year=2016&month=
12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
31 Див. https://transparency.entsog.eu/
32 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/262771BB42E76577C22580990034A9DE?OpenDocument&year=2016&month
=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
33 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4311_en.htm
34 https://www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko/posts/1065627896880072
35 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/BDF8B0CAAD84D084C2258083004EF125?OpenDocument&year=2016&month
=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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команди диспетчерських служб європейських операторів ГТС, що функціонуватиме під егідою ENTSOG,
і 22 грудня взяв участь у першому засіданні групи цієї команди36. Основним завданням такої групи є
раннє попередження проявів можливих кризових ситуацій на газотранспортних мережах.
За даними "Укртрансгазу"37, споживання Україною природного газу за результатами 2016 року
зменшилось з 31,4 млрд. кубометрів (2015) до 30,3 млрд. кубометрів, тобто на 4%. Для покриття
внутрішніх потреб використовувався газ власного видобутку (20,2 млрд. куб. м) та імпортований (11,1
млрд. куб. м) зі Словаччини, Угорщини та Польщі. Якщо порівнювати з показниками 2015 року, то
вітчизняний видобуток зріс на 1,5%, а імпорт знизився – майже у 2 рази (2015 – 19, 9 млрд. куб. м).
Водночас, як свідчать дані "Укртрансгазу"38, транзит газу через українську ГТС для європейських
споживачів у 2016 році зріс на 23% і склав 82,2 млрд. кубометрів. Зокрема у грудні 2016 року, для
потреб споживачів Європи було транспортовано 8,4 млрд. куб. м, що на 25% більше за показник
аналогічного періоду попереднього року. Власне, завдяки доходам від транзиту "Нафтогаз" сформував
більшу частину чистого прибутку у розмірі 25,5 млрд грн, отриманого за 9 місяців 2016 року39.
Традиційно "Укртрансгаз" виконує заявки на транспортування газу територією України своєчасно та в
повному обсязі. На українських прикордонних ГВС надійно витримуються контрактні тиски, на відміну
від "Газпрому", який продовжує їх порушувати40. На російській прикордонній ГВС Суджа уже 3 січня
2017 року контрактний тиск становив 54,1 атмосфери, що на 10% нижче за контрактні умови41.
У грудні Україну відвідала моніторингова місія Єврокомісії42, яка вивчила повний пакет інформації про
рух природного газу через ГТС України, в тому числі дослідила проблему неналежного рівня тиску на
російських ГВС. За результатами сторони погодили план дій на випадок погіршення ситуації з
постачанням газу, а також дійшли згоди про розширення переліку інформації, яку щодня надсилає
"Укртрансгаз" на адресу ЄК, включаючи дані про рівень тиску на точках входу та виходу з ГТС України.
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http://utg.ua/utg/media/news/2016/12/entsog-team-dec-2016.html
http://utg.ua/utg/media/news/2017/01/spozhivannya-gazu-ukranoyu-zmenshilos-lishe-na-4.html
38 http://utg.ua/utg/media/news/2017/01/u-2016-rocz-tranzit-prirodnogo-gazu-dlya-vropejskix-spozhivachv-zrs-na-23.html
39 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E11824E27C3DF15EC225808F00489510?OpenDocument&year=2016&month=
12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
40 http://utg.ua/utg/media/news/2016/12/gazprom-prodovzhu-porushuvati-texnchn-umovi-tranzitnogo-dogovoru.html
41 http://utg.ua/utg/media/news/2017/01/u-2016-rocz-tranzit-prirodnogo-gazu-dlya-vropejskix-spozhivachv-zrs-na-23.html
42 http://utg.ua/utg/media/news/2016/12/ukranu-vdvdala-montoringova-msya-vropejsko-koms-po-tranzitu-prirodnogo-gazu.html
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Оцінка прогресу України: 53 зі 100
Більшість законів та підзаконних актів розроблено або прийнято. Нормативна робота спрямована
або на подальшу адаптацію до ЗУ "Про ринок газу", або на його імплементацію. Немає справ про
врегулювання спорів, порушених Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.
Почато практичну реалізацію Плану реструктуризації НАК "Нафтогаз України" з метою
відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу.
Зокрема, виконано пункти про створення нової компанії-оператора ГТС, однак законодавчих
підстав для передачі активів поки немає.
Питання дотримання законодавства з боку операторів ГРМ, а також дані про концентрацію на
роздрібному ринку (кількість і частки основних постачальників) поки важко з’ясувати, з огляду на
відсутність даних НКРЕКП про результати заходів державного контролю за 2016 рік.
Лише третина ринку (близько 30%) є лібералізованою, з високим рівнем цінової конкуренції. Інші
сегменти ринку – зокрема, постачання газу для домогосподарств, підприємств теплової енергетики
– діють в тимчасовому режимі регулювання цін за спеціальними обов’язками (до 1 квітня 2017
року). У зв’язку з цим, населення поки немає реальної можливості обирати постачальника.
Платіжна дисципліна на регульованих сегментах ринку все ще незадовільна. Станом на кінець
грудня 2016 року, рівень розрахунків ТКЕ і ТЕЦ із "Нафтогазом" становив близько 73%. За рахунок
боргу ОПЗ (понад 1 млрд грн), сформованого за поставки газу за спеціальними обов’язками, удвічі
зросли зобов'язання промислових споживачів.
За підсумками 2016 року, імпортозалежність зберігається на рівні більше 35%, однак структура
імпорту є конкурентною і диверсифікованою, з великою кількістю постачальників. За звітний період
не було зафіксовано випадків перебоїв у постачанні газу.

Електроенергетика та ядерна безпека
Комітету ПЕК ВРУ не вдалося розглянути та рекомендувати до другого читання проект закону «Про
ринок електричної енергії України» (№4493) через відсутність кворуму після того, як кілька
депутатів від Опозиційного блоку покинули засідання комітету. В той же час, депутати
запропонували скасувати фактично недіючий закон «Про засади функціонування ринку
електричної енергії України» (законопроект № 5625).
На території зони відчуження уряд планує будівництво сонячної електростанції та намагається
привабити для цього інвесторів - Державне агентство України з управління зоною відчуження
(ДАЗВ) оголосило про прийом заявок на отримання в користування земельних ділянок для
будівництва відповідних об’єктів. Майже до кінця грудня питання заборгованості перед
шахтарями лишалось актуальним і не до кінця вирішеним. Проте, в прийнятому Верховною Радою
та підписаному Президентом Законі «Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2016 рік" (щодо державної підтримки державних вугледобувних підприємств
на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції)», передбачене
вирішення даної проблеми.
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)
7 грудня Комітет ВРУ з ПЕК змушений був перервати голосування правок до законопроекту «Про
ринок електричної енергії України» (№4493) через відсутність кворуму після відходу депутатів від
Опозиційного блоку Артура Мартовицького і Юлія Іоффе.43 Розгляд законопроекту перенесено
орієнтовно на лютий 2017.
На цьому тлі заступниця директора Департаменту електроенергетичного комплексу-начальник
відділу методології енергозбутової діяльності та роботи зі споживачами МЕВП Людмила Власенко
поінформувала44, що Робочою групою МЕВП за участі представників НКРЕКП, енергопостачальних
компаній, з метою спрощення та удосконалення процедури приєднання електроустановок
споживачів до електричних мереж доопрацьовано проект Закону «Про ринок електричної енергії»
(реєстр. № 4493), у тому числі статтю 21 «Приєднання електроустановок до електричних», та змінено
концептуальні підходи до процедури приєднання до електричних мереж. Розроблені зміни до
законопроекту не передбачають прив'язки до довжини відстані від об'єкта замовника до точки
забезпечення потужності, як це на сьогодні передбачено для стандартного приєднання (300 метрів
по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання); ступеня напруги в точці
приєднання; категорії надійності електропостачання; - схеми приєднання (одно- чи трифазна);
сільської чи міської місцевості розташування об'єкта. Крім того, запропоновано у загальному випадку
встановити обов'язок оператора системи розподілу виконувати весь комплекс робіт для надання
послуги з приєднання «під ключ», а саме самостійно визначати точку забезпечення потужності,
розробляти та узгоджувати проектну документацію на будівництво, реконструкцію та/або технічне
переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок
замовника, здійснювати заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів
електроенергетики, здійснювати будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи.
12 грудня у ВРУ зареєстрований проект Закону №5532 «Про внесення змін до Закону України «Про
електроенергетику» щодо умов припинення електропостачання, що відпускається населенню для
43
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побутових потреб», автор - народний депутат Юрій Бублик, Блок Петра Порошенка.45 Пропонується
відключати електроенергію населенню лише через 3 місяці несплат, причому, якщо неплатник
попередньо не потурбується про складання графіка погашення боргів. На зимовий час вводити
мораторій на відключення, зокрема, для соціально незахищених та малозабезпечених громадян.
23 грудня депутатом від партії «Воля» зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо окремих питань застосування антикорупційних механізмів до
голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, та забезпечення незалежності цієї Комісії).46 Проектом закону пропонується
обрання членів НКРЕКП Верховною Радою, подання ними електронних декларацій починаючи з 2015
року, та інші антикорупційні запобіжники, на думку автора законопроекту.
29 грудня О.Домбровським та групою депутатів ВРУ зареєстровано проект закону про визнання
таким, що втратив чинність, закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії України"
(№ 5625)47, який набув чинності 1 січня 2014 року та імплементував Другий енергетичний пакет ЄС.
Підписавши Протокол про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства,
Україна зобов’язалась з 1 січня 2015 року застосовувати правила Третього енергетичного пакета ЄС. З
метою виконання взятих на себе зобов’язань, Верховна Рада 22 вересня 2016 прийняла у першому
читанні проект закону № 4493 «Про ринок електричної енергії України», поданий Кабінетом
Міністрів. З метою уникнення розбіжностей та враховуючи, що на теперішній час не створено
передумов, які б забезпечили можливість функціонування ринку електричної енергії за новою
моделлю, а діяльність Оптового ринку електричної енергії має бути припинена з визначеної дати,
існує потреба врегулювати питання щодо функціонування ринку електроенергії на період до
прийняття Верховною Радою закону «Про ринок електричної енергії».
Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003 ( Ст.270, Глава 11, Розділ IV УА)
29 грудня НЕК «Укренерго» на аукціоні реалізувало експортний перетин для поставки електроенергії
в Європу з «острова Бурштинської ТЕС» на січень 2017 року загальною потужністю 810 МВт п'яти
українським компаніям.48

Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003 ( Ст.271, Глава 11, Розділ IV, УА)
13 грудня представники ДП «НЕК «Укренерго» взяли участь у третьому засіданні підгрупи з
електроенергетики Координаційної групи з безпеки постачання в Секретаріаті Енергетичного
Співтовариства, в ході якого Європейська Комісія представила проект нового енергетичного пакету
«Чиста енергія для всіх європейців» (Clean Energy for All Europeans) в розрізі електроенергетики, який
було запропоновано Єврокомісією 30 листопада цього року, а також останні напрацювання в
законодавстві, зокрема, мережевих кодексів в ЄС. Під час розгляду Керівних принципів з управління
енергосистемою (System Operation Guideline) проекту нового мережевого кодексу ENTSO-E, що
включає в себе усі три операційні кодекси (Операційне планування та складання графіків (NC OPS),
Операційна безпека (NC OS) та Регулювання частоти і потужності та Резерви (NC LFCR), представники
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Секретаріату Енергетичного Співтовариства розглянули питання необхідності обговорення шляхів
його впровадження в країнах Енергетичного Співтовариства та, не виключили можливість розгляду
цього питання на одному з найближчих засідань Постійної Групи високого рівня (PHLG). Представник
«Укренерго» наголосив на важливості гармонізації національних мережевих кодексів з кодексами
ENTSO-E та запропонував провести окреме засідання підгрупи з електроенергетики Координаційної
групи з безпеки постачання саме з цього питання навесні наступного року. В його рамках контрактні
сторони Енергетичного Співтовариства зможуть заздалегідь сформувати свої пропозиції та бачення
щодо цих документів та строків їх імплементації, що було загалом підтримано учасниками засідання.
Також на зустрічі було представлено щорічний зимовий звіт ENTSO-E 2016-2017 (Winter Outlook
2016/2017 and Summer Review 2016), в якому ENTSO-E надає оцінку готовності енергосистем
Євросоюзу до зимового періоду, а також було заслухано доповіді кожної з країн-учасниць
Енергетичного Співтовариства, в тому числі України, щодо безпеки постачання та готовності
енергетичних систем до осінньо-зимового періоду.49

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, УА)
1 грудня НКРЕКП прийняла постанову № 2125, якою затвердила План здійснення заходів державного
контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, на 2017 рік та оприлюднила його на офіційному веб-сайті НКРЕКП.50
20 грудня НКРЕКП на відкритому засіданні затвердила оптово-ринкову ціну електричної енергії на
2017 рік на рівні 1285,06 грн за 1 МВт·год (без ПДВ) з розбивкою на квартали:- І квартал – 1341,57 грн
за 1 МВт·год (без ПДВ);- II, ІІІ та IV квартали – 1263,76 грн за 1 МВт·год (без ПДВ) та прийняла
відповідну постанову № 232651. Розрахунок прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії
на 2017 рік регулятор здійснив на підставі затвердженого міністром енергетики та вугільної
промисловості Прогнозного балансу електроенергії ОЕС країни на 2017 рік та прогнозних обсягів
відпуску електричної енергії в ОРЕ на 2017 рік і з урахуванням тарифів продажу електричної енергії в
ОРЕ, тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління ОЕС України; обсягу
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та обсягу
технологічних витрат електричної енергії в магістральних та міждержавних електричних мережах та
ін. Цим рішенням НКРЕКП знизила ОРЦ: з 1 січня 2017 року на 10% (до 1341,57 грн за 1 МВт·год (без
ПДВ)), та з 1 квітня 2017 року на 5,8 % (до 1263,76 грн за 1 МВт·год (без ПДВ)). Загальне зниження від
діючого рівня ОРЦ (1490,63 грн за 1 МВт·год (без ПДВ)) складатиме 15,2%.52
Також НКЕКП встановила на січень 2017 р. різні роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів
1-го і 2-го класів напруги енергопостачальних компаній (крім населення), згідно з якими тарифи на
електроенергію в Києві і 12 областях будуть знижені, в 4 - збільшені, а в інших знизяться тільки для 1го класу напруги, але збільшаться для 2-го класу. До цього НКРЕКП встановлювала єдині тарифи для
споживачів за класами напруги для всіх енергокомпаній у всіх регіонах країни. Зокрема, для Києва
роздрібні тарифи для споживачів 1-го класу (великі промспоживачі) знизяться на 6,62% (на 10,41 коп.
/ кВт-годину) до 146,87 коп. / кВт-година, а для споживачів 2-го класу - на 14,98% (на 29,5 коп. / кВт49
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годину) до 167,49 коп. / кВт-год. Згідно з рішенням комісії, тарифи для обох класів напруги
підвищаться
для
«Луганського
енергетичного
об'єднання»,
«Рівнеобленерго»,
53
«Тернопільобленерго», «Херсонобленерго».
21 грудня КМУ прийняв постанову №985 щодо підвищення надійності роботи ОЕС України під час
проходження осінньо-зимового періоду 2016/17 року. Зокрема, енергопостачальні компанії «ЛЕО» і
«ДТЕК Донецькобленерго» більше не повинні при розрахунках з ДП «Енергоринок» в першу чергу
оплачувати заборгованість за постачання на тимчасово неконтрольовані Україною території. Також
створено умови для виконання графіка накопичення вугільної продукції на складах
теплоелектростанцій, забезпечення цільового використання генеруючими компаніями теплових
електростанцій коштів інвестиційної складової тарифу на вироблену електроенергію та погашення
такими компаніями зобов'язань перед АТ "Ощадбанк". 54
29 грудня НКРЕКП оприлюднила проект постанови «Про затвердження Порядку затвердження,
коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію». 55 На думку
регулятора, прийняття зазначеного проекту постанови дозволить забезпечити максимально
ефективне використання фінансових ресурсів електроенергетичної галузі шляхом оптимізації тарифів
на електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками, які
працюють за ціновими заявками, за рахунок оптимізації інвестиційної складової, затвердженої для
реалізації проектів реконструкції теплових електростанцій.
НКРЕП також опублікувала інформацію щодо виконання обленерго Методики розрахунку плати за
приєднання електроустановок до електричних мереж (Постанова НКРЕ від 12.02.2013 № 115) та
повідомила, що значення питомої вартості нестандартного приєднання для кожної
електропередавальної організації будуть затверджені в січні 2017 року. 56
30 грудня НЕК «Укренерго» повідомило про запровадження принципу «єдиного вікна» для усіх
корпоративних клієнтів, що мають намір підключитися до магістральних мереж компанії. Повний
функціонал і сучасний інтерфейс буде забезпечено до квітня 2017 року, а до цього часу «вікно» буде
працювати у тестовому режимі.57
Директива, 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 274, Глава 11, Розділ IV
УА)
14 грудня на засіданні Управляючого комітету з питань координації роботи з підготовки проекту
оновленої Енергетичної стратегії України до 2035 року під головуванням Віце-прем’єр-міністра
України В. Кістіона було розглянуто проект Енергетичної стратегії України до 2035 року та
рекомендовано взяти його за основу з метою подальшого експертного і громадського обговорення
та доопрацювання.58
Ст.338, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС. Договори про співпрацю з МФО
Представники ЄС, МЕВП, керівництва обласної ради Дніпровської області, керівництва міста за участю
представників громадськості та фахівців проаналізували виконання поточного проекту з розробки
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довготривалої та екологічно безпечної стратегії зняття з експлуатації та реабілітації виробництва з
переробки урану виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод»59 (проект фінансується
ЄС і його вартість становить 1,1 млн грн). Також, під час реалізації проекту виникла потреба в вживанні
додаткових заходів для оптимізації безпеки населення та охорони майданчика. З цією метою
представники ЄС взяли на себе зобов’язання щодо виділення додаткових 3,5 млн. євро для
фінансування цих заходів. Водночас було прийнято рішення щодо включення до програми ІСЯБ 2017
року додаткових 5 млн. євро для проведення першочергових завдань з очищення та зняття з
експлуатації промислових об’єктів уранового спадку ПХЗ.
14 грудня у ДІЯРУ відбулась зустріч з делегацією Агентства зменшення загрози Міністерства оборони
США (АЗЗ МО США) з метою розгляду стану модернізації Інформаційно-кризового центру ДІЯРУ, що
здійснюється в рамках програми «Включення системи фізичної ядерної безпеки України у структуру
забезпечення глобальної фізичної ядерної безпеки» за підтримки уряду Сполучених Штатів Америки
через Агентство зменшення загрози Міністерства оборони США.60 Керівник програми від АЗЗ МО США
пан Скот Кроу підтвердив, що реалізація проекту відбувається відповідно до узгоджених планів і
технічних завдань. В рамках проекту виконано реконструкцію системи енергопостачання,
здійснюється модернізація системи зв’язку, комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення,
включно з питаннями інформаційної безпеки.
12 - 15 грудня делегація на чолі з першим заступником міністра Г. Карп взяла участь у заходах
Енергетичного Співтовариства, а саме засіданні підгрупи з питань електроенергії Координаційної
групи з безпеки постачань, бюджетного комітету та Постійної групи високого рівня. 61 А 18 – 19 грудня
Г. Карп взяла участь у Конференції високого рівня з питань Стратегічного Енергетичного партнерства
Україна–ЄС. Від Енергетичного Співтовариства участь у заході взяли Віце-Президент Єврокомісії з
питань Енергетичного Союзу Марош Шевчович, Віце-президент ЄІБ Вазиль Худак. З української
сторони також були присутні керівники НАК «Нафтогаз України», НАЕК «Енергоатом», ПАТ
«Укргідроенерго», ДП «НЕК «Укренерго», ДП «Енергоринок», компанії ДТЕК.62
19 грудня у Брюсселі Перший Віце-прем’єр-міністр України С. Кубів та Віце-президент ЄІБ Вазіл Худак
підписали Меморандум взаєморозуміння між Урядом України та ЄІБ. Метою Меморандуму є
посилення співпраці з ЄІБ та реалізація відповідних проектів у період 2017-2020, зокрема і у
енергетичній сфері.63
21 грудня відбулась зустріч міністра І. Насалика та адміністрації USAID. Під час зустрічі обидві сторони
підкреслили важливість співпраці з метою імплементації директив ЄС в галузі енергетики та
відповідності законодавства вимогам Третього енергетичного пакету. Реалізація спільних проектів
технічної допомоги сприятиме формуванню ринків, створенню сприятливих для бізнесу умов та
забезпеченню енергетичної незалежності.64
Ст.339, Глава 1, Розділ V УА, Ринок вугілля
21 листопада постановою НКРЕКП №2007 було погоджено рішення Ради Оптового ринку електричної
енергії України від 18 листопада 2016 року, за яким з 25 листопада 2016 року по 28 лютого 2017 року
в Україні діють нові правила роботи Оптового ринку електроенергії, згідно з якими диспетчер
національної енергетичної компанії «Укренерго» буде включати в графік покриття добового
навантаження в першу чергу блоки тих ТЕС, які мають запаси вугілля на складах більше, ніж визначено
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для них Міністерством енергетики та вугільної промисловості. 65 Проте, на початку грудня, загальні
запаси вугілля на складах ТЕС України знизились порівняно з минулими місяцями на 1,91% (на 38 тис.
тонн) до 1 948 тис. тонн.66 11 грудня 7 енергоблоків і 1 корпус ТЕС державної «Центренерго»
знаходились поза резерву через відсутність антрациту. В той же час, ДТЕК нарощує свої запаси і на 11
грудня на складах ТЕС ДТЕК знаходиться 1,1 млн тонн вугілля, що перевищувало норми незнижуваних
запасів, які встановило МЕВП.67 C початок грудня ТЕС ДТЕК Енерго збільшили середньодобове
виробництво електроенергії на 37% до аналогічного періоду минулого року - до 123 млн кВт-год. Для
збільшення запасів та в рамках диверсифікації ДТЕК уклав контракт на імпорт додаткових обсягів
вугілля марки Г з Польщі і планує поставити на станції 100 тис. тонн польського вугілля вже до кінця
лютого 2017 року. ДТЕК також продовжує викуповувати весь вільний обсяг вугілля у державних
шахт.68 В той же час, 15 грудня на засіданні Громадської ради при МЕВП директор Департаменту
електроенергетичного комплексу О.Буславець проінформувала, що запаси вугілля на складах ТЕС та
ТЕЦ у цілому відповідають рівню аналогічного періоду 2015 року.69 При цьому, ситуація з
накопиченням дефіцитної антрацитової марки вугілля на сьогодні краща ніж у попередньому році, а
саме більше на 200 тис. тонн.70
У грудні Державна фіскальна служба повідомила, що протягом січня-листопада 2016 імпорт
кам'яного вугілля та антрациту у грошовому виразі склав 43,3 мільйона доларів, і в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року скоротився в грошовому вираженні на 14,2% - до 1,295
мільярда доларів. Найбільшими постачальники вугілля до України протягом зазначеного періоду
були Росія (63,1% у загальній структурі поставок, що склало 817,4 мільйона доларів), США (14,7%, що
склало 190,8 мільйона доларів) та Австралія (5,9%, що склало 76,2 мільйона доларів) та інші країни
(16,3%, що склало 210,6 мільйона доларів).71 В той же час, загальний видобуток енергетичного та
коксівного вугілля в Україні в січні-листопаді 2016 року зріс на 1,8% в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року - до 37,002 млн тонн з 36,351 млн тонн.72 Однак, вугледобувні підприємства,
що підпорядковуються МЕВП, протягом зазначеного періоду знизили видобуток на 14,3% (на 877,2
тис. тонн) - до 5 млн 276,1 тис. тонн.73
12 грудня НКРЕП встановила тариф для 34 ТЕЦ і когенераційних установок на відпуск теплової та
електричної енергії з 1 січня 2017 року74, заклавши середню ринкову ціну на вугілля на європейському
ринку (на основі середніх індексів АРІ2 на умовах CIF в основних портах Західної Європи) за період
листопад 2015 - листопад 2016 року за курсом 25,77249 грн/$): для антрацитової групи - 1757
грн/тонна без ПДВ, для газової групи – 1641 грн/тонна без ПДВ.75
В грудні все ще залишалась проблема з заборгованістю перед працівникам вугільної галузі, зокрема,
на кінець грудня вона становила більше 1 мільярда гривень.76 Проте, 22 грудня очільник МЕВП,
спираючись на Закон «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо державної підтримки
державних вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної
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вугільної продукції» від 22 грудня 2016 77, пообіцяв погасити усі борги перед шахтарями до 1 січня
2017 року.78 Він також зазначив, що в наступному році прийнятими в бюджетному пакеті законами
передбачено 1 млрд грн на матеріально-технічне забезпечення шахт з використанням механізму
державних гарантій, 1 млрд грн на компенсацію різниці між ціною вугілля і собівартістю його
видобутку, а також 800 млн грн на реструктуризацію вугільної галузі.79
22 грудня на підсумковій річній прес-конференції І. Насалик повідомив, що МЕВП планує щорічно
скорочувати на 30% залежність від вугілля антрацитної групи, який майже повністю поставлявся з
зони АТО в обсягах понад 9 млн тонн на рік, 80 і таким чином через три роки повністю позбутись
залежності від вугілля з зони АТО. Міністр повідомив, що 1 березня буде переведений на вугілля
газової групи 2-й блок Зміївської ТЕС, який входить в держкомпанію "Центренерго", а через три місяці
- 5-й блок цієї станції. За його словами, це дозволить скоротити закупівлі вугілля антрацитної групи на
1,5-2 млн тонн на рік.81 Він також повідомив про намір міністерства збільшити ціну, за якою державні
вугледобувні підприємства реалізують свою вугільну продукцію. І. Насалик зазначив, що напрямок
подальшого розвитку державних вугледобувних підприємств буде націлений на збільшення
видобутку вугілля та збільшення матеріально-технічного забезпечення.82
За інформацією з МЕВП83, у рамках реформування ринку вугілля проект розпорядження КМУ «Деякі
питання подальшого функціонування підприємств вугільної галузі» щодо створення «Національної
вугільної компанії» був поданий у грудні на розгляд до КМУ.

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
В рамках імплементації окремих положень Директиви Ради 2013/59/Євратом, 14 грудня голова ДІЯРУ
С.Божко представив на засіданні уряду законопроект «Про внесення змін до деяких законів України
у сфері використання ядерної енергії», розроблений відповідно до Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС. 16 грудня проект закону зареєстрований у ВР за номером 5550. 84 Метою проекту закону є
гармонізація законодавства України з європейськими вимогами та стандартами, що діють у сфері
використання ядерної енергії, встановлення єдиних основних норм безпеки для захисту здоров’я
осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням, та населення проти небезпек, що
виникають при іонізуючому випромінюванні. Метою проекту також є врахування вимог щодо
державного регулювання питань, що стосуються поводження з урановими рудами. Законопроектом
передбачаються:
- врегулювання питань ядерної та радіаційної безпеки в частині зменшення ризиків тривалого
опромінення продуктами радону; врегулювання питань радіаційного захисту при медичному
опроміненні пацієнтів;
- удосконалення державного регулювання діяльності з видобування і переробки уранових руд
та запровадження ліцензування переробки уранових руд, враховуючи особливості технологічного
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циклу виробництва уранового концентрату.85
На початку грудня закінчилась комплексна інспекційна перевірка дотримання вимог, норм, правил,
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС (ХАЕС),
яку проводили ДІЯРУ і ДНТЦ ЯРБ.86 За результатами інспекційної перевірки був зроблений
позитивний висновок, що ХАЕС відповідає вимогам ядерної та радіаційної безпеки. А відповідні
пропозиції та зауваження, виявлені під час перевірки, будуть враховані та розроблені відповідні
заходи для покращення і вдосконалення роботи ядерного об’єкта. Також в грудні на Рівненська АЕС
успішно пройшла перевірку ДІЯРУ та ДНТЦ ЯРБ щодо додержання вимог норм, правил та стандартів
з ЯРБ. Результати перевірки позитивні, інспекторами не виявлено порушень. Однак все ж таки акт
перевірки комісії містить певні зауваження, усунення яких має бути забезпечено відповідними
розпорядчими документами по підприємству із зазначенням терміну виконання та відповідальних
посадових осіб. 87 У рамках Угоди між Україною і МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з
Договором про нерозповсюдження ядерної зброї на Рівненській АЕС відбулись дві інспекції МАГАТЕ.
Обидві інспекції пройшли успішно, без зауважень та у заплановані МАГАТЕ терміни. 88
У 2017 році закінчується термін дії Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з
радіоактивними відходами. Відповідно до Директиви Ради 2011/70/ EURATOM, яка визначає
програму дій у цьому напрямку, поводження з ВЯП та РАВ повинно здійснюватися в єдиному
комплексі. Тому 1 грудня 2016 року за участю Голови ДАЗВ В. Петрука та Голови ДІЯРУ С. Божка
відбулась міжвідомча нарада з розробки проекту Концепції Загальнодержавної програми
поводження з РАВ та ВЯП. За результатами міжвідомчої наради було сформовано робочу групу,
перше засідання якої відбулось 21 грудня 2016 року. 89
2 грудня на ХАЕС відбулась нарада за участі провідних технічних спеціалістів енергокомпанії та
атомної станції під керівництвом президента НАЕК «Енергоатом» Ю. Недашковського щодо
комплексу основних організаційних, технічних, фінансових питань по продовженню терміну
експлуатації енергоблока №1 ХАЕС. У грудні 2018 року спливає 30-річний ліцензійний термін
експлуатації енергоблока №1. За словами Ю. Недашковського, продовження терміну експлуатації є
стратегічним завданням компанії.90
В грудні в рамках реалізації Комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки АЕС України,
яка виконується за рахунок кредитних коштів ЄБРР/Євроатом, на енергоблоці №3 роботи з
модернізації.91
14 грудня уряд схвалив фінансовий план ДП «НАЕК «Енергоатома»92, яким на 2016 рік передбачено
відпуск в ОРЕ України електроенергії АЕС в обсязі 74 213 млн кВт*год. 93
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З 19 по 23 грудня інспекційною комісією ДІЯРУ проводилась планова комплексна інспекційна
перевірка експлуатуючої організації з поводження з радіоактивними відходами ДСП «ЦППРВ». У ході
інспекції перевірено дотримання вимог норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також
експлуатаційної і технічної документації підприємства при здійсненні діяльності із захоронення,
переробки та зберігання РАВ та підтримання рівня безпеки об’єктів, призначених для поводження з
РАВ, у яких розміщені аварійні РАВ Чорнобильського походження. Загалом висновки задовільні.94
Протягом четвертого кварталу 2016 року державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки
Держатомрегулювання спільно з відповідними структурами інших центральних органів виконавчої
влади України продовжували діяльність, направлену на виявлення у незаконному обігу
радіоактивних матеріалів, що перебували поза регулюючим контролем. 95
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
Стратегічною метою уряду є перетворення зони відчуження на зону інвестиційної привабливості,
зокрема, цьому сприятиме ухвалене рішення про те, що передача в оренду державного майна,
розташованого у Чорнобильській зоні, буде здійснюватися з урахуванням понижуючого коефіцієнта
на вартість оренди.96 14 грудня ДАЗВ оголосив про початок приймання заявок на отримання в
користування земельних ділянок для будівництва об’єктів сонячної генерації від зацікавлених
інвесторів в зоні відчуження. Інвесторам, які висловлять зацікавленість у реалізації проекту, ДАЗВ
обіцяє всебічну підтримку у частині оформлення права довгострокової оренди обраних майданчиків
та зміни їхнього цільового призначення на землі енергетики. Також потенційним інвесторам обіцяють
надати максимальну інформаційну підтримка, яка стосується поточного стану земельних ділянок,
електромережевої та трансформаторної інфраструктур, радіологічного стану в зоні відчуження. 97
З 19 по 21 грудня на базі навчально-тренувального центру ДСП «Чорнобильської АЕС» відбулось
навчання за двома міжнародними проектами: ДСП «Чорнобильська АЕС» – «Методологія процедури
звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів на ЧАЕС»; НАЕК «Енергоатом» –
«Удосконалення систем характеризації радіоактивних відходів на діючих атомних електростанціях
України». Фінансування проектів здійснюється за рахунок коштів Комісії Європейського
Співтовариства у рамках Програми «Інструмент стабільності та ядерної безпеки (ІСЯБ)». Реалізація
вищевказаного проекту триває два роки, і нині, на останньому етапі, йдеться про навчання персоналу
ДСП «Чорнобильська АЕС», атомних станцій України та підприємств зони відчуження розробленій
методології звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю та процедурам,
інструкціям і стандартам Чорнобильської АЕС з даної тематики.98
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Оцінка прогресу України: 29 зі 100
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства не закрито справу, порушену в 2013 році щодо
процедур, які регламентують доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних
мереж. Зняття претензій залежить від прийняття проекту Закону "Про ринок електричної енергії".
Сам рамковий законопроект прийнято лише у першому читанні (за основу). Постійно діюча група
в НКРЕКП має план роботи з напрацювання проектів вторинного законодавства. Певні проекти
напрацьовані, але не опубліковані. В робочих групах опрацьовані проекти мережевих кодексів,
кодексу комерційного обліку але вони не оприлюднюються, оскільки мусять відповідати закону
про ринок електричної енергії.
Розроблені окремі проекти НПА, і тільки частину з них затвердили. Ще наприкінці 2015 року було
розроблено проект змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень
радіоактивних матеріалів. Проте Державною регуляторною службою (ДРС) було відмовлено у
погодженні даного проекту, який має бути розглянутий після приведення Закону "Про дозвільну
діяльність у сфері використання ядерної енергії" у відповідність до Закону "Про адміністративні
послуги".
Друга редакція проекту Постанови КМУ "Про затвердження Порядку створення єдиної державної
системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення" станом на грудень 2016 року
погоджена з усіма ЦОВВ, окрім Міністерства охорони здоров’я.
В існуючому поки що ринку електроенергії конкуренція частково присутня лише у сегменті
теплової генерації (ТЕС), який у загальному виробництві досягає 43-47%. Але щомісячно НКРЕКП
корегує ціни на оптовому ринку. Аукціони щодо доступу до пропускної спроможності
міждержавних електричних мереж України для експорту електроенергії проводяться, але
електронний порядок ще не впроваджено. Проект НПА розроблений і може бути оприлюднений
після прийняття Закону "Про ринок електричної енергії".
Енергосистема працює стабільно. 22 серпня протягом 40 хвилин в ОЕС України зафіксовано
максимально допустиме зниження частоти до величини 49,61 Гц. Причина зниження частоти аварійна ситуація в ЄЕС Росії. При цьому ОЕС України працювало в розрахунковому режимі. 10річний План розвитку ОЕС України прийнято, щорічно до нього будуть вноситися зміни.

Енергетична ефективність та соціальні
питання
Протягом останнього місяця року урядовці певною мірою намагалися покращити «річний залік».
Так, значним успіхом можна вважати реєстрацію у Верховній Раді, хоч і зі значним запізненням,
проекту закону про Фонд енергоефективності. Тривала робота вітчизняних та міжнародних
експертів над цим документом дає підстави сподіватися на те, що проект буде розглянутий та
прийнятий парламентом без істотних зауважень та у найкоротші терміни. Завдяки фінансовій та
технічній допомозі з боку ЄБРР, нарешті з місця зрушила робота з розробки нових технічних
регламентів з маркування енергетичних товарів. У той же час, триває незрозуміла затримка із
формальними кроками, необхідними для продовження програми «теплих» кредитів, не був
погоджений План заходів із впровадження систем енергоменеджменту, а також не було
зафіксовано жодної предметної роботи над законопроектом щодо енергетичних характеристик
будівель.
Так само залишається невирішеним питання про модель монетизації соціальної допомоги та
житлових субсидій – цей напрямок реформ цього місяця проігнорувала як законодавча, так і
виконавча влада.
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність
Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8)
Проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем
енергетичного менеджменту в бюджетних установах» протягом тривалого погодження
заінтересованими органами виконавчої влади було подано до Мінрегіону для внесення його на
розгляд Кабміну. Однак його так і не було розглянуто у грудні на засіданні уряду.
У результаті прийняття відповідного нормативно-правового акту та реалізації заходів, які ним
передбачаються, буде надано можливість забезпечити ефективне використання енергоносіїв
бюджетними установами шляхом впровадження системи енергоменеджменту з урахуванням
системного підходу до управління енергоспоживанням.
Облік (Стаття 9)
Депутатський законопроект «Про комерційний облік комунальних послуг» (№4901 від 06.07.2016
року)99 після прийняття у першому читанні у жовтні 2016 року не було внесено до другого читання на
розгляд Верховної Ради України. 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. На
підсумковій прес-конференції у грудні Голова Держенергоефективності С.Савчук зазначив, що після
збільшення у 2016 році рівня обліку теплопостачання в Україні з 34% до 64%, тепер у планах поширити
точний облік на усіх споживачів, у чому, зокрема, допоможе у разі прийняття зазначений
законопроект.100
Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20)
Значним успіхом грудня можна вважати факт реєстрації проекту закону «Про Фонд
енергоефективності», який був розроблений Мінрегіоном, 7 грудня 2016 року представлений на
засіданні Кабінету Міністрів і схвалений до подання на розгляд Верховної Ради (№ 5598 від 26.12.2016).
Проте, редакція проекту акту з врахованими чи неврахованими зауваженнями центральних органів
виконавчої влади не була опублікована на офіційному веб-сайті Мінрегіону перед подачею на розгляд
уряду. Під час презентації віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та
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житлово-комунального господарства Г.Г.Зубка Г.Г. на засіданні уряду проект закону всупереч
регламентним вимогам не було надано урядовцям та присутнім народним депутатам.
Оскільки першочерговими задачами Фонду є незалежність та високі стандарти прозорості, проект акта
передбачає створення внутрішньої ієрархічної організаційної структури, що складається з наглядової
ради, дирекції, технічного та фінансового офісів. Наглядова рада включає в себе 3 представника
Кабінету Міністрів, 3 незалежних представника та 1 представника донорів. При цьому в законопроекті
чітко визначені критерії до членів наглядової ради, що виключить ризики посадових зловживань.
Дирекція Фонду складається з трьох директорів – директора, фінансового директора та технічного
директора. Проект акту встановлює засади функціонування технічного та фінансового офісів, які
повинні узгоджувати проекти незалежно один від одного та орієнтуючись на максимальний ефект
досягнення енергозбереження. Як зазначає розробник, така структура діяльності розроблена на основі
практик країн-членів ЄС та направлена на виключення корупції та ефективне використання коштів на
енергоефективність.
Крім того, на виконання прийнятої Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування
заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності) Мінрегіоном розроблено проект
плану заходів щодо її реалізації. Відповідний нормативно-правовий акт подано на розгляд уряду
05.12.2016, однак відповідний проект розпорядження не був розглянутий.
Відповідно до прийнятого 21.12.2016 закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік» видатки на
фінансування Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 20102017 роки визначено у розмірі 400 млн грн. Однак, за розрахунками Держенергоефективності,
необхідна мінімальна сума для реалізації Програми у 2017 році складає близько 2 млрд грн.
Крім цього, проблемним питанням виявилося те, що відповідну постанову щодо продовження
Програми на 2017 рік Кабінет Міністрів не прийняв. Зазначений проект акту, розроблений
Держенергоефективності, був погоджений Мінфіном та Мінекономрозвитку без зауважень із
застереженнями щодо необхідності врахування додаткового фінансування із загального фонду
державного бюджету (+400 млн грн) відповідно до прийнятого закону про Державний бюджет на 2017
рік.
У зв’язку з тим, що відповідна постанова уряду про продовження у 2017 році Програми не прийнята у
2016 році, прийняття місцевих бюджетів відбувалося без урахування видатків на місцеві програми
енергоефективності для населення. Така ситуація може спричинити подальші проблеми в частині
участі органів місцевого самоврядування у фінансуванні заходів підтримки населення для проведення
термомодернізації житлового фонду.
Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
Урядовий законопроект «Про енергетичну ефективність будівель» (№ 4941 від 11.07.2016) був
розглянутий на засіданні Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства 7 грудня. На жаль, через відсутність кворуму прийняти рішення не вдалося,
проте автор альтернативного законопроекту народний депутат О.Рябчин зміг донести свою думку до
присутніх членів Комітету. За інформацією сайту Верховної Ради, 20 грудня Комітет врахував
оригінальний проект закону при доопрацюванні101, а народний депутат Рябчин вніс нову редакцію
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свого законопроекту на заміну попередньому.102 На жаль, станом на кінець грудня у публічному доступі
не було жодного з цих двох нових текстів законопроектів. Так само, до кінця 2016 року жодний з
проектів не було обговорено у залі Парламенту.
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
8 грудня відбулося заключне засідання Міжвідомчої робочої групи з питань розробки НПА у сфері
встановлення вимог з екодизайну103. За словами голови Агентства С.Савчука, європейські експерти,
залучені в рамках проекту FINTECC, який відбувається за підтримки ЄБРР, значно допомогли у розробці
затверджених на засіданні документів – проекту статті щодо екодизайну (має бути включена до
планованого на майбутнє закону про енергоефективність), проекту рамкового технічного рекламенту
з екодизайну, а також проектів деяких специфічних регламентів. Варто зазначити, що останні проекти
стосуються електричних двигунів, силових трансформаторів, промислових вентиляторів, приладів
спрямованого освітлення, насосів, але не стосуються телевізорів, духових шаф, сушильних та пральних
машин чи пилососів. Таким чином, навіть у разі прийняття цих нових регламентів, не дозволить
ліквідувати значне запізнення за відповідними зобов’язаннями з імплементації законодавства ЄС за
Угодою про асоціацію.
Соціальні питання
Місяць, що минув, на жаль, не був багатий на дії державної влади. У прийнятому 21 грудня Законі
України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», як і планувалося у законопроекті, передбачене
збільшення розміру мінімальної заробітної плати в Україні з 1600 до 3200 гривень. 104 Але, згідно з
коментарями Прем’єр-міністра В.Гройсмана, цей крок не вплине на отримувачів субсидій протягом
поточного опалювального сезону, оскільки для розрахунку відповідних умов отримання субсидії
використовувалися показники 2015 року.105
Незважаючи на численні заклики експертного середовища,106 ані відповідальні міністерства, ані
Кабінет Міністрів України, очевидно, не планують прискорити роботу над оптимізацією системи
житлових субсидій. Зокрема, в цьому контексті урядовці посилаються тільки на монетизацію субсидій,
оминаючи тему верифікації їхніх отримувачів, яка б могла значно підвищити ефективність системи
соціального захисту і зекономити бюджетні кошти.107 І навіть щодо монетизації у плани уряду, схоже,
не входить проводити активні дії з впровадження відповідної моделі до закінчення опалювального
сезону навесні 2017 року, хоча технічна можливість у відповідних державних банків є вже зараз. 108 У
той же час, допомога, яка надається Мінрегіону та Мінсоцполітики в частині розроблення оптимальної
моделі такої монетизації з боку Світового Банку,109 дає підстави сподіватися, що відповідна робота буде
проведена на належному рівні прозорості та якості.
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Оцінка прогресу України: 25 зі 100
Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС є низьким. Водночас, прийняті технічні регламенти з
екодизайну, подані до ВРУ проекти законів "Про енергоефективність будівель", "Про Фонд
енергоефективності", прийнято Національний план дій з енергоефективності.
У публічному доступі відсутня інформація про стан виконання Національного плану дій, незважаючи
на обов’язок та високу ймовірність того, що Держенергоефективності здійснює відповідний
моніторинг та оцінювання. Відповідь на прямий запит не було надано.
Водночас, фінансування єдиної наявної програм державної підтримки заходів з підвищення
енергоефективності ("теплі" кредити) відбувалося у повному обсязі. Також вживалися активні, хоч і
не завжди вчасні, дії розпорядників для оптимального їх використання протягом року.
Відсутні дані та національний план зі збільшення кількості будівель з майже нульовим споживанням
енергії. Попри те, що відповідна Директива 2010/31/ЄС має крайній термін транспозиції у 2012 році,
в Україні не прийнятий навіть рамковий закон, який зробив би розроблення такого плану
обов’язковим. Так само неможливо відслідкувати динаміку загальної площі бюджетних будівель,
що були відремонтовані задля виконання принаймні мінімальних вимог до енергоефективності.
Рамковий закон не був прийнятий.
Динаміка оснащення споживачів та багатоквартирних будинків лічильниками тепла є достатньою.
Остання зафіксована оцінка НКРЕКП у 61% станом на 1 листопада 2016 року, з огляду на прогрес у
3% за 6 місяців перед цим, дозволило розрахувати досягнення 62% до кінця грудня 2016 року.

Довкілля та відновлювані джерела енергії
У прес-релізі, оприлюдненому за результатами третього засідання Ради асоціації Україна-ЄС (19
грудня 2016 року), одне з піднятих екологічних питань стосується “необхідності швидкого ухвалення
в Україні актів законодавства, що перебувають на стадії розгляду, щодо ефективного управління
навколишнім середовищем”. Мова йде про законопроекти щодо оцінки впливу на довкілля та
стратегічної екологічної оцінки, які були заветовані Президентом України. Наразі у Верховній Раді
були зареєстровані проекти постанов щодо направлення на доопрацювання обидвох
законопроектів.
В оприлюдненому Урядом проекті Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року,
“забезпечення ефективного державного управління в сфері охорони довкілля” названо
пріоритетом, а збереження природної спадщини, забезпечення належного екологічного
врядування, сталого використання водних ресурсів, які вже закріплені Угодою про асоціацію, серед
пріоритетних дій на цей період. Серед пріоритетних дій є й нова кліматична політика, концепцію
якої затвердив Кабінет Міністрів України 7 грудня 2016 року.
13 грудня 2016 року під час засідання Робочої групи з охорони природи в Міністерстві екології та
природних ресурсів був представлений на розгляд проект Закону України “Про збереження
природних оселищ та видів природної фауни і флори”. Тим не менше, проекту ще немає у
відкритому доступі.
Очікування щодо затвердження змін до Технічного регламенту щодо вмісту сірки в паливі
завершились прийняттям постанови, яка з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року дозволяє обіг
котельного палива (мазуту) із вмістом сірки більше ніж 1 відсоток масовий для використання
тепловими електростанціями, теплоелектроцентралями та котельнями в стаціонарних теплових та
енергетичних установках, а також виробництво котельного палива (мазуту) нафто- та
газопереробними заводами, які розташовані на території України.
За результатами 2016 року було визначено пріоритетні напрямки роботи в галузі альтернативної
енергетики на наступний рік. Серед них – приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з
відновлюваних джерел енергії (IRENA), а також за рахунок прийняття відповідного законодавства
стимулювання виробництва тепла з альтернативних джерел енергії, розвиток галузі виробництва
рідких біологічних видів палива, вирішення проблеми резервування потужностей для приєднання
електростанцій до мереж.
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація) (Стаття 363 УА):
7 грудня 2016 року Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на своєму засіданні розглянув
Пропозиції Президента України до Закону “Про оцінку впливу на довкілля” та прийняв рішення, що у
зв’язку з тим, що “надані Президентом зауваження не сформульовані, тест запропонованих змін не
наданий, …Комітет не має можливості ухвалити висновок щодо доцільності прийняття чи відхилення
пропозицій у вигляді порівняльної таблиці”. Комітет не підтримує повторне прийняття Закону в цілому
(подолання вето) без його доопрацювання і пропонує Верховній Раді повернути його назад в Комітет
для доопрацювання. Відповідний проект Постанови про направлення на доопрацювання Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля” 8 грудня був зареєстрований у Верховній Раді України. 110
Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи розглянув Пропозиції Президента України до Закону «Про стратегічну екологічну оцінку».
Комітет аргументував неможливість ухвалити висновок щодо доцільності прийняття чи відхилення
пропозицій у вигляді порівняльної таблиці відсутністю сформульованих належним чином зауважень
від Президента. Комітет не підтримує повторне прийняття Закону в цілому (подолання вето) без його
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доопрацювання і пропонує Верховній Раді повернути його назад в Комітет для доопрацювання, тому 8
грудня був зареєстрований проект Постанови про направлення на доопрацювання Закону України
“Про стратегічну екологічну оцінку”.111
Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування
Директиви №90/313/ЄЕС (Стаття 363 УА):
26 грудня 2016 року в Міністерстві екології та природних ресурсів України відбувся круглий стіл на тему
«Впровадження
єдиної
уніфікованої
електронної
системи
доступу
до
екологічної
112
інформації». Заступник Міністра з питань європейської інтеграції Микола Кузьо підкреслив, що
впровадження електронного урядування у сфері охорони довкілля є європейським підходом в
організації роботи органів влади.«Зважаючи, що впровадження електронного урядування є одним із
заявлених пріоритетів Уряду України на наступні три роки, дуже сподіваюсь, що остаточно схвалений
урядовий документ надасть додаткового імпульсу для реалізації Єдиної уніфікованої електронної
системи доступу до екологічної інформації про дозволи, ліцензії, матеріали перевірок, моніторингу у
сфері охорони довкілля»,- зазначив Микола Кузьо. В результаті обговорення було прийнято рішення
опрацювати пропозиції, зауваження, рекомендації та розробки заінтересованих сторін щодо
впровадження на національному рівні уніфікованої електронної системи доступу до екологічної
інформації.
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 УА):
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».113Проте, попри очікування, постанова не була прийнята.
Натомість, 22 грудня була прийнята постанова, яка стосується питання сірки, проте жодним чином не
сприяє впровадженню Директиви 1999/32/ЄС, “Про внесення зміни до пункту 2 Технічного регламенту
щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив”. Згідно з
постановою, тимчасово з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року дозволено обіг котельного палива
(мазуту) із вмістом сірки більше ніж 1 відсоток масовий для використання тепловими
електростанціями, теплоелектроцентралями та котельнями в стаціонарних теплових та енергетичних
установках, а також виробництво котельного палива (мазуту) нафто- та газопереробними заводами,
які розташовані на території України. Виробництво та обіг котельного палива (мазуту) із вмістом сірки
більше ніж 1 відсоток масовий будуть можливі за умови дотримання встановлених норм викидів
діоксиду сірки в атмосферне повітря. Таке рішення обґрунтовується необхідністю стабільного
проходження осінньо-зимового періоду та уникнення загрози енергетичній безпеці держави.
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2) (Стаття 363 УА)
29 грудня 2016 року Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак підписав наказ
«Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин». 114 Цим
документом міністр зобов’язав Карпатський біосферний заповідник та національні природні парки, які
належать до сфери управління міністерства, створити за межами заповідних зон цих об'єктів
111http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60689
112http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5654-u-minpryrody-obhovoryly-z-hromadskistiu-vprovadzhennia-iedynoi-
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природно-заповідного фонду охоронні ділянки. За словами Остапа Семерака, такі кроки надзвичайно
необхідні для збереження місць зростання рослин та місць мешкання, розмноження, зимівлі рідкісних
і зникаючих видів тварин, в тому числі птахів, які охороняються Червоною книгою України та низкою
природоохоронних конвенцій.115 Відповідно до наказу, до цієї роботи будуть залучені
землекористувачі, земельні ділянки яких увійшли до складу біосферного заповідника та національних
природних парків без вилучення.
13 грудня 2016 року в Міністерстві екології та природних ресурсів відбулося засідання Робочої групи з
охорони природи, під час якого, серед іншого був представлений на розгляд проект закону “Про
збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори”. Тим не менше, проекту ще немає у
відкритому доступі.
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень)
(Стаття 363 УА)
6 грудня 2016 року на веб-сторінці Міністерства екології та природних ресурсів був оприлюднений для
обговорення проект наказу Міністерства “Про затвердження Змін до Інструкції про зміст та порядок
складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві”.116
Відповідно до Пояснювальної записки, проект наказу розроблений з метою приведення Інструкції у
відповідність до закону “Про охорону атмосферного повітря”, зміни до якого законом “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у
сфері екології та природних ресурсів, у тому числі і на місцевому рівні”, а також зазначено, що
“прийняття проекту наказу сприятиме урегулюванню відносин у сфері господарської діяльності в
частині реєстрації звітів по інвентаризації викидів забруднюючих речовин та отриманню дозволів на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктами
господарювання.”

Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС (Стаття 338 УА)
Цього місяця країни-члени Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) погодили
заяву України про приєднання117. Наступний крок держави – прийняття розробленого
Держенергоефективності законопроекту «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства
з відновлюваних джерел енергії “IRENA”». Наразі цей документ проходить погодження з
центральними органами виконавчої влади. Приєднання України до Статуту Агентства дозволить
отримувати пільгові кредити на реалізацію «зелених» проектів, мати доступ до наявної в Агенства
інформації щодо ВДЕ і прогресивних механізмів фінансування розвитку відновлюваної енергетики.
Окрім того, в грудні робоча група обговорила118 доопрацьований законопроект «Про внесення змін до
Закону України "Про теплопостачання" щодо стимулювання виробництва теплової енергії з
альтернативних джерел енергії» (№4334119), який наразі готується до другого читання. Ключове
положення законопроекту − встановлення тарифів на тепло, що виробляється з ВДЕ, на рівні 90% від
діючого тарифу на тепло з газу для потреб бюджетних установ та населення. Прийняття законопроекту
дозволить населенню мати на 10% нижчий тариф на тепло «не з газу», збільшити в країні кількість
115http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5665-ostap-semerak-zobov-iazav-pryrodno-zapovidni-ustanovy-vziaty-pid-
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робочих місць, а також, за прогнозами експертів, замістити місцевими видами палива щонайменше 3
млрд куб. м газу на рік у галузі виробництва тепла120.
Розуміючи, що розвиток «зеленого» сектору неможливий без надходження інвестицій, Україна
продовжує обговорювати та шукати нові можливості співпраці з іншими державами у цій галузі.
Зокрема, у грудні голова Держенергоефективності С. Савчук провів зустріч із Надзвичайним і
Повноважним Послом Республіки Словенія в Україні Н. Прах щодо подальших планів з реалізації
нещодавно підписаного Меморандуму про співпрацю України та Словенії у сфері енергоефективності
та відновлюваної енергетики121. Зокрема, пані Н. Прах зазначила, що Екологічний фонд Словенії («Eko
sklad»), який надає кредити з низькою відсотковою ставкою на «зелені» проекти, зацікавлений
провести переговори з Держенергоефективності. Тим часом, Україна також підготувала проект
Меморандуму про взаєморозуміння у сферах відновлюваної енергетики та альтернативних видів
палива з Міністерством економіки та зайнятості населення Фінляндської Республіки та вже передала
його на розгляд фінській стороні122.
Варто також зазначити, що в грудні введено в експлуатацію шосту чергу Очаківської ВЕС – «Вітряний
парк Причорноморський». Цей вітропарк першим в Україні отримав передбачений законодавством 10відсотковий бонус до «зеленого» тарифу за використання обладнання українського виробництва123. Це
є свідченням того, що Україна має достатньо потужностей для подальшого виробництва обладнання,
яке використовується в альтернативній енергетиці.
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Оцінка прогресу України: 16 зі 100
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства порушено дві справи про врегулювання спорів, які
стосуються відсутності дій із запровадження законодавства з оцінки впливу на довкілля і
зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива.
Розроблено та прийнято закони "Про оцінку впливу на довкілля" і "Про стратегічну екологічну
оцінку", проте вони були заветовані Президентом і повернуті до парламенту. Розроблено, проте
не оприлюднено проекти законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
частині доступу до екологічної інформації" і "Про збереження природних оселищ та видів
природної фауни і флори", розроблений Робочою групою при Мінприроди.
Прийняті в першому читанні проекти законів, які прямо не стосуються імплементації Директиви
2009/147/ЄС про захист диких птахів, проте матимуть позитивний вплив за їх ефективній
реалізації, а також Наказ Мінприроди "Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних і
зникаючих видів тварин і рослин". У зв’язку із відсутністю спеціального законодавства не
створюються спеціальні природоохоронні території (СПТ) для захисту птахів.
СЕО на національному і місцевому рівнях не проводиться. Об’єм екологічної інформації поки
недостатній. На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua доступні 111
наборів інформації в розділі "Екологія". Реєстр висновків державної екологічної процедури (не
нової процедури ОВД) доступний на веб-сторінці Мінприроди, протягом липня-грудня 2016 року
додано 61 висновок. На регіональному рівні, такі висновки доступні лише по Полтавській,
Запорізькій та Житомирській областях.
Розроблено проект розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції реформування державної
системи моніторингу довкілля". На рівні проектів існують Національний план скорочення викидів
від великих спалювальних установок і Національний план скорочення викидів підприємствами
гірничо-металургійного комплексу (не оприлюднено).
На виконання Директиви 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки Міненерговугілля оприлюднено
проект постанови КМУ зі змінами до відповідного Техрегламенту. Водночас, уряд тимчасово
дозволив реалізацію пального з високим вмістом сірки (на балансі "ПрикарпатЗахідтрансу") для
потреб силових відомств.
Програми та механізми стимулювання відновлювальної енергетики не мають жодної державної
програми підтримки. Єдиною схемою підтримки ВДЕ є застосування "зеленого" тарифу. На
виконання Директиви 2009/28/ЄС прийнято закони, якими перелік ВДЕ доповнюється такими
видами енергії як аеротермальна та гідротермальна, а також спрощено умови ведення бізнесу у
галузі виробництва біологічних видів палива. У першому читанні прийнято законопроект щодо
стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел.
Україною ратифіковано Паризьку кліматичну угоду та почато приєднання до Міжнародного
агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA).

Нафта
Відсутність вимогливості й низька виконавська дисципліна не дозволили уряду реалізувати
завдання 2016 року в нафтовій сфері. Йдеться, 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, Міненерговугілля мало розробити
проект закону про підтримку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів124, а Верховна Рада–
ухвалити акт в цілому в грудні 2016 року. Замість цього, згідно з підготовленим Держрезервом за
дорученням Кабінету Міністрів від 17 червня 2016 року № 22373/1/1-16 проектом розпорядження
Кабінету Міністрів «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня
2014 року № 847», повноваження щодо розроблення відповідного законопроекту планується
перекласти на Держрезерв. Але, згідно з Положенням125, згаданий орган влади може лише
реалізовувати державну політику у сфері у сфері державного матеріального резерву. Тому
встановлення його відповідальним за формування політики в цій сфері є порушенням пункту 2 статті 1
Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»126.
Незалежні експерти вважають небезпечними намагання керівництва Держрезерву перетворити цей
орган влади на «головного ініціатора»127 та єдиного виконавця плану імплементації Директиви
2009/119/ЄС, тим більше підготовлений Держрезервом і презентований 15 березня 2016 року
законопроект «Про стратегічні резерви» містить «велику кількість концептуальних помилок» 128.
Низка питань залишається і до Концепції реформування Держрезерву України, проект якої схвалений
27 грудня 2016 року на засіданні колегії цього органу129. Вона, зокрема, передбачає:
– виключення можливості застосування створюваних агентством запасів для стабілізації товарних
ринків, оскільки, на думку голови Держрезерву В. Мосійчука, ця задача «давно втратила свою
актуальність»;
– відмову від формування мобілізаційного резерву;
– «консолідацію нафтозберігаючих активів у галузевий холдинг відповідно до кращих європейських
практик».
Останнє, зокрема, суперечить курсу уряду на децентралізацію та є «утопічним з економічної точки
зору», оскільки державні підприємства такого холдингу будуть не в змозі сплачувати податок на
землю130.
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
22 грудня 2016 року Міненерговугілля презентувало Національну ініціативу «Електросьогодні» (Е2D),
метою якої є стимулювання громадян до переходу з бензинових і дизельних автомобілів на
електромобілі. У рамках Ініціативи заплановано створити велику робочу групу, яка розроблятиме
«Електричну стратегію глобального переходу України на електромобілі»131.
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Однак, попри амбітні цілі, згадану ініціативу ніяк не відображено в стратегічних документах
Мінінфраструктури та Міненерговугілля, зокрема в оприлюдненому 22 грудня 2016 року проекті
Енергетичної стратегії України до 2035 року132, підготовленого на виконання пункту 5 частини 2 розділу
III Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 27
травня 2016 року № 418-р і доручення Кабінету Міністрів від 22 липня 2016 року № 22882/59/1-15.
Директива 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування енергетичних
продуктів та електроенергії (Додаток XXVIII, ст. 353 УА)
20 грудня 2016 року Верховна Рада України ухвалила закон № 1791-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017
році». Ним, зокрема, передбачено підвищення з 1 січня 2017 року ставок акцизного податку на
бензини моторні, середні дистиляти (дизельне паливо) і скраплений нафтовий газ відповідно до
213,50; 139,50 і 52 євро/1000 літрів із одночасним скасуванням податку на роздрібну реалізацію цих
товарів у розмірі 0,042 євро/л133. Таким чином, ставки акцизного податку наближено до мінімальних
розмірів, передбачених Директивою (відповідно 359 і 330 євро за 1000 л і 125 євро за 1000 кг), хоча ці
зміни обґрунтовувалися не стільки необхідністю виконанням міжнародних зобов’язань України,
скільки необхідністю збільшення дохідної частини бюджету. При цьому акцизний податок на середні
дистиляти уніфіковано на рівні 139,50 євро за 1000 л (незалежно від умісту сірки), внаслідок чого
роздрібна ціна на дизельне паливо в Україні може зрости на 1 грн/л, що негативно вплине на
економічну ситуацію в країні134.
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
20 грудня 2016 року Верховна Рада ухвалила закон № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році». Ним,
зокрема, передбачена уніфікація з 1 січня 2017 року ставки акцизного податку на середні дистиляти
екологічних класів Євро-4 і 5 до рівня, що відповідає Євро-3135. Це збільшить споживання більш
дешевого дизельного палива нижчих екологічних класів, відтермінувавши виконання Україною вимог
Директиви 99/32/ЄC.
До того ж, попри встановлену Директивою 99/32/ЄC заборону використання нафтопродуктів із вмістом
сірки, що перевищує визначену граничну величину, Міненерговугілля розробило проект постанови
Кабінету Міністрів про продовження до 1 січня 2020 року дії Технічного регламенту про використання
в Україні пічного палива й мазуту з вмістом сірки понад 1 %.
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 нафтопродуктів136. За станом на 10 січня 2017 року
жодного документа поширено не було. При цьому після ліквідації Державного підприємства «Науководослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА», головного виконавця
усіх передбачених планом завдань, подальші роботи з імплементації Директиви 98/70/ЄС в Україні
зупинені.
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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/ЄС137. Попри це, за станом на 10 січня 2017 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 Ради138. 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 мала бути ухвалена нова
редакція Кодексу про надра139. 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 геологічної
інформації щодо стратегічних ресурсів, зокрема нафти й газу, в межах, передбачених законодавством.
За інформацією Кабінету Міністрів, за станом на 20 грудня 2016 року «розроблений проект Кодексу
про надра опрацьовується заінтересованими органами»140. Водночас, за даними Держгеонадр, 23
березня 2016 року законопроект було направлено на розгляд Державної комісії по запасах корисних
копалин, Українського державного геолого-розвідувального інституту та ДНВП «Геоінформ України»
для надання фахової та наукової оцінки. За станом на 5 січня 2017 року було отримано пропозиції від
Українського державного геолого-розвідувального інституту та Державної комісії по запасах корисних
копалин й планувалося долучити до обговорення законопроекту «представників заінтересованих
підприємств, установ та організацій».
Гальмується й запровадження спрощеного порядку використання земельних ділянок під час
геологічної розвідки. З цією метою необхідно до 1 квітня 2017 року розробити і винести на розгляд
Кабінету Міністрів проект закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та закону «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». У грудні 2016 року
Мінагрополітики, вважаючи, що це питання вже «врегульовано законодавством і не потребує
подальшого спрощення», звернулося до Кабінету Міністрів та Мінекономрозвитку з проханням
визначити відповідальним виконавцем цього завдання Мінприроди141.
За станом на 10 січня 2017 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 № 15254/13/04-16142.
Повідомлення про початок громадського обговорення проекту наказу Мінприроди «Про
затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ» з’явилося на офіційному сайті
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міністерства лише 10 листопада 2016 року143. Доопрацьований проект правил було «направлено до
заінтересованих державних органів» листом Мінприроди від 22 листопада 2016 року 144.
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, 20 грудня 2016 року Верховна Рада ухвалила в другому
читанні і в цілому 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)» 145. Документом
перебачено, що з 1 січня 2018 року 95 % рентної плати від видобутку нафти й газового конденсату
надходитиме до загального фонду державного бюджету, 2 % ренти спрямовуватиметься до обласних,
2 % – до районних, а 1 % – до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку природних
ресурсів. До бюджетів міст республіканського та обласного значення, а також бюджетів об'єднаних
територіальних громад надходитиме 3 % рентної плати. До загального фонду державного бюджету
буде зараховуватися 100 % ренти, лише якщо нафта й газовий конденсат видобуватимуться на
континентальному шельфі та/чи у виключній (морській) економічній зоні України. За станом на 10 січня
2017 року закон, підписаний Головою Верховної Ради, перебував на підписі у Президента.
20 грудня 2016 року Верховна Рада ухвалила закон № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»146. Ним,
зокрема, передбачено зменшення з 1 січня 2017 року рентної плати за видобуток нафти:
– з 45 до 29 % від вартості товарної продукції для покладів, розташованих на глибині до 5 тис. м;
– з 21 до 14 % – для покладів, розташованих на глибині покладів понад 5 тис. м.
Ренту для видобутку газового конденсату змінено не було (45 і 21 % для покладів, розташованих на
глибині до і понад 5 тис. м, відповідно).
Стаття 280 Угоди про асоціацію в частині забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи
дослідження або видобування вуглеводнів
19 серпня 2016 року Держгеонадр оголосила про проведення першого аукціону з продажу спеціальних
дозволів на користування надрами за новими правилами, уточненими постановою Кабінету Міністрів
від 6 квітня 2016 року № 277147. Внесені зміни дозволяють створити умови для відкритої конкуренції,
зокрема:
– висвітлювати всі етапи проходження поданих документів заявником через веб-сайт;
– проводити відкриті засідання аукціонного комітету;
– здійснювати он-лайн трансляцію аукціонів.
Перший аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами за новими правилами
відбувся 20 грудня 2016 року. В торгах брали участь 11 претендентів. Продано чотири лоти, зокрема на
Тереблянську нафтогазову площу (10,9 кв. км)148. При цьому незалежні експерти зазначають, що
більшість лотів реалізована маловідомим компаніям. Зокрема, спеціальний дозвіл на геологічне
вивчення й дослідно-промислову розробку Тереблянської площі отримала ТОВ «Еко-Інвестгруп»,
зареєстрована в 2012 році зі статутним фондом 1000 грн149.
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Стаття 338 Угоди про асоціацію в частині продовження та активізації співробітництва у сфері
енергетики
На виконання пункту «а» статті 338 щодо імплементації енергетичних стратегій і політик,
розвитку/опрацювання відповідних прогнозів і сценаріїв та з огляду на висловлені в серпні
побоювання незалежних експертів щодо прихованого від громадськості розроблення оновленої
Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, Управляючий комітет з питань координації
підготовки цього документа на засіданні 13 вересня 2016 року визначив головним виконавцем робіт
Національний інститут стратегічних досліджень, якому доручено забезпечити систематизацію
попередніх напрацювань150. Розроблення Енергетичної стратегії, узгодженої з міжнародними
зобов’язаннями України, мало бути завершене в четвертому кварталі 2016 року 151, однак її проект
оприлюднено лише 22 грудня152.
Документ визначає такі пріоритетні напрями розвитку нафтової сфери153:
– забезпечення функціонування конкурентного й прозорого ринку нафти та нафтопродуктів з
урахуванням чинника зовнішньої агресії;
– створення стратегічного резерву нафти й нафтопродуктів за 90-денним стандартом і змішаною
системою управління;
– упровадження інноваційних технологій у нафтовидобуток та нафтопереробку;
– збереження державного контролю над стратегічно важливими інфраструктурними активами,
системою магістральних нафтопроводів;
– виокремлення інфраструктурних підприємств у самостійні суб’єкти зі збереженням контролю та
керованості ними з боку держави.
Ключовими інноваційними сегментами нафтовидобувної промисловості названі:
– «оцифровування» нафтових родовищ, тобто створення візуалізованих веб-платформ, за допомогою
яких компанії можуть вимірювати та відстежувати всі дані, що надходять з усього родовища;
– «доступ до раніше недоступного», тобто збільшення обсягів вилучення важкодоступних ресурсів
завдяки впровадженню нових технологій інтенсифікації;
– зменшення екологічних наслідків видобутку традиційних вуглеводнів;
– розробка технологій оптимізації споживання нафти замість збільшення її видобутку.
Проектом Енергетичної стратегії заплановано до 2020 року:
– запровадити механізми прозорості видобутку й використання нафти з газовим конденсатом за
принципами міжнародної ініціативи із забезпечення прозорості видобувних галузей (EITI);
– затвердити програми реконструкції й модернізації нафтопереробної галузі та впровадження в
Україні екологічних норм Євро, поступового доведення якості моторних палив, що виробляються,
до екологічних норм Євро-5;
– відмовитися від необґрунтованих форм державної підтримки нафтопереробних заводів, утримання
від надання податкових пільг підприємствам галузі;
– запровадити вимоги про те, що річний обсяг імпорту нафти/нафтопродуктів з одного джерела не
може перевищувати 30 %;
– розробити та реалізувати програму виробництва в Україні колісних транспортних засобів з
бензиновими двигунами, пристосованими для роботи на сумішевому бензині Е10 зі вмістом
біоетанолу до 10 %;
–
удосконалити державну систему контролю якості нафтопродуктів (шляхом покращення
стандартів якості моторного палива, посилення контролю їхнього дотримання роздрібними
мережами, визначення органу виконавчої влади, на який будуть покладені вказані повноваження, меж

150

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245142949
http://www.kmu.gov.ua/document/249113344/R0418-00.doc
152 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245165746&cat_id=245165726
153 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245165790
151

Нафта
компетенцій цього органу, періодичності проведення перевірок, здійснення інших контрольних
заходів тощо).

Оцінка прогресу України: 10 зі 100
В Україні поки не створено мінімальних запасів нафти та/або нафтопродуктів, як того вимагає
Директива 2009/119/ЄС. Урядом не виконано жодного з пріоритетних завдань, передбачених
планом імплементації директиви.
Попри формування відповідних робочих груп, досі не прийнято рішення щодо визначення моделі
й затвердження плану дій зі створення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів, а також
нормативних актів, необхідних для формування таких запасів, створення системи управління
ними. Поки держава може забезпечити близько половини технічних можливостей для належного
зберігання запасів.
Системи гарантування якості і безпечності нафтопродуктів на ринку України відповідно до вимог
Директив ЄС не існує. Натомість суб’єкти ринку нафтопродуктів, у рамках погоджених Правил
професійної етики у конкуренції щодо чесності та прозорості роздрібного ринку пального в
Україні, передбачили добровільне створення недержавної системи.
Протягом 2016 року відбулося два аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування
надрами, розподілено лише 6 нафтогазоносних ділянок.
Не відбулося оновлення законодавчої бази у питанні надрокористування. Імплементація
Директиви 94/22/ЄС відбувається повільно, насамперед щодо розроблення нової редакції
Кодексу України про надра. Розроблено і оприлюднено для обговорення Правила розробки
нафтових і газових родовищ, після чого документ надіслано на погодження органів виконавчої
влади.

Бізнес-клімат
Головною подією грудня можна вважати конференцію високого рівня щодо стратегічного
партнерства України та ЄС в енергетиці, що відбулася в Брюсселі за участі віце-президента ЄК
Мароша Шефчовича, віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва, представників Міністерства та
керівників провідних державних компаній в сфері енергетики. В рамках підписаного раніше
Меморандуму про співробітництво, сторони обговорили основні досягнення в реформах в Україні,
а також визначили пріоритети у реформуванні енергетичного сектору в 2017 році. В той же час,
Європейський союз продовжить надавати уряду України підтримку для прискорення реформ та
співробітництва з ЄС.
В Україні відбулася перша нарада за участю посла ЄС в Україні та заступників міністрів з
євроінтеграції, які підбили підсумки 2016 року, та зазначили, що надалі такі зустрічі
проводитимуться щоквартально. В свою чергу, в грудні відбулося чергове засідання Комітету з
питань європейської інтеграції за участю заступників міністрів. На засіданні обговорили виконання
плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та зазначили, що необхідно
дотримуватись комунікації між КМУ та ВРУ.
Серед позитиву не можливо не відзначити і очікування Міненерговугілля щодо збільшення
надходжень до місцевих бюджетів за рахунок угод про розподіл продукції, що є новою формою
співробітництва між нафтогазовим бізнесом та органами місцевого самоврядування. Відповідно до
рейтингу інформаційної відкритості сайтів ЦОВВ, Антимонопольний комітет та НКРЕКП посіли,
відповідно, перше та друге місце. Також Система ProZorro отримала перемогу та здобула третю
щорічну премію Open Government Awards 2016. Окрім того що даний проект дозволив Україні
просунутися в дійсно прозорих процесах закупівлі, він також дозволив залучити до даного проекту
молодих та талановитих фахівців.
Стаття 277 та Директиви 2009/72/ЄС і 2009/73/ЄС в частинах про регулятора
Після підписання президентом Закону України «Про НКРЕКП», новим завданням є його належне
виконання. 5 грудня у комітеті ПЕК при ВРУ відбувся круглий стіл «НКРЕКП в законі. Що далі?». Експерти
та представники міжнародних груп підтримки України висловили своє бачення щодо процесу
створення нового регулятора та наголосили, що чимало важливих кроків має бути зроблено за дуже
короткий час. У свою чергу депутати профільного комітету та голова НКРЕКП запевнили, що на
досягнутому зупинятись не будуть і реформа продовжиться154.
Протягом грудня Комісія опублікувала для обговорення 10 постанов, які визначають порядок
ліцензування і правила звітування компаній згідно з чинним законодавством. До 16 січня 2017 року
всіма зацікавленими сторонами обговорюватиметься проект регуляторного акту, який встановлює
умови ліцензування компаній, які збираються здійснювати свою діяльність у сферах транспортування
природного газу, його зберігання, розподілу чи постачання кінцевим споживачам. Текст проекту
НКРЕКП оприлюднила на своєму сайті 155. Для сфери теплопостачання також розроблено проект
регулятивного акту (обговорюватиметься до 31 січня) щодо ліцензування діяльності з виробництва
теплової енергії, її транспортування тепловими мережами та постачання споживачам156. Аналогічний
проект акту розроблено для ліцензування господарської діяльності з транспортування нафти,
нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом, а всі зауваження та пропозиції Комісія
прийматиме до 23 січня157. Документи визначають:
-
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інформацію, яку має надати компанія-заявник для отримання відповідної ліцензії;
вимоги, яким мають відповідати компанії; та
організаційні вимоги, яких має дотримуватись компанія при здійсненні відповідної
господарської діяльності.
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Паралельно опубліковано і проект постанови НКРЕКП, що узгоджує ліцензійні умови для ведення
господарської діяльності щодо транспортування нафти з іншим законодавством та скасовує попередні
постанови Комісії. Проект також обговорюватиметься до 23 січня158.
До 20 січня НКРЕКП прийматиме правки до проекту постанови щодо комерційного обліку електричної
енергії, виробленої з джерел альтернативної енергетики, а саме мікро- (потужність до 200 кВт), міні(0,2-1 МВт) та малих (1-10 МВт) ГЕС. Відповідно до неї виробники мають забезпечувати щогодинний
облік виробленої електроенергії, а введені в експлуатацію в різний час черги об’єктів мають
обладнуватись окремими лічильниками, оскільки для них діють різні коефіцієнти «зеленого тарифу».
При цьому розрахунок з виробниками здійснюватиметься за обсяги електроенергії передані в мережу
без врахування власного споживання об’єктів.159
Також НКРЕКП надало для обговорення до 30 січня постанову про затвердження, коригування та
вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію. Основна мета Постанови –
оптимізація тарифів електричної енергії шляхом оптимізації інвестиційної складової в тариф:
визначається порядок та умови, згідно з якими затверджується, коригується та вилучається
інвестиційна складова в тарифі на вироблену електроенергію. У разі недотримання виробником
визначеного раніше плану реконструкції, Комісія у визначеному цим проектом порядку коригує
інвестиційну складову або взагалі її призупиняє. Визначається і порядок та терміни звітування
виробників про реалізацію проектів реконструкції160.
Опублікований для обговорення до 31 січня проект Постанови «Про затвердження Порядку
проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж». Проект має на меті вирішити ряд технічних проблем, які виявила ДП «НЕК
«Укренерго» в ході виконання діючої Постанови НКРЕКП №176 від 12 лютого 2015 року щодо
проведення таких електронних аукціонів. Прийняття змін дозволить забезпечити належне технічне
функціонування добових аукціонів для експорту чи імпорту електроенергії всіма бажаючими
компаніями на конкурентних умовах. Нова редакція порядку вже узгоджена з Міненерго та АМКУ161.
Разом з тим, Комісія оприлюднила для обговорення (до 10 січня 2017 року) проект регулятивного акту,
який запровадить на ринку газу використання нових одиниць обліку: замість одиниць об’єму (м 3)
почати використовувати одиниці енергії (МВт•год), якими користуються у ЄС 162. Оприлюднено і
формування оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію в 2017 році, що передбачає зниження ОРЦ
на 15,2% за рік в цілому від діючої ОРЦ163. Крім того НКРЕКП опублікувала дві постанови, які узгоджують
із законами України порядки звітування нафтогазових164 та компаній, що ведуть свою діяльність у сфері
теплопостачання165. Проекти обговорюватимуться до 10 лютого 2017 року.
25 грудня НКРЕКП прозвітувала про успішне завершення тестового проекту дистанційного обліку
спожитого природного газу. Участь взяли 3 розподільчі компанії: «Дніпропетровськгаз», «Одесагаз» та
«Полтавагаз». В результаті виявлені і відпрацьовані нестандартні ситуації та підтверджено здатність
системи автоматично формувати реальні баланси газу (щогодинне споживання) і передавати
інформацію незалежно від типу його споживання166.
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Директива 2014/25/ЄС та Глава 8, Розділ IV УА
Розпочала роботу Центральна закупівельна організація (ЦОВ), створення якої почалось у листопаді
2016 року. Очікується, що вже на початку 2017 року будуть підписані перші угоди з міністерствами167.
Стосовно державних закупівель, Прем’єр-міністр В.Гройсман заявив, що уряд забезпечить продукції та
послугам вітчизняних компаній переважне становище у порівнянні з іноземними постачальниками,
якщо співвідношення ціни і якості їх пропозицій буде приблизно однакове168.
Стаття 255 УА
14 грудня АМКУ провів обговорення з представниками юридичних компаній, бізнесу та експертів
проекту рекомендаційних роз’яснень щодо оцінки горизонтальних концентрацій, тобто роз’яснення
застосування ст. 25 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». Оцінка Комітетом горизонтальної
концентрації включає в себе визначення відповідних товарних та географічних ринків, а також оцінку
впливу концентрації на конкуренцію169. 16 грудня обговорення продовжилось з Громадською Радою,
де крім оцінки горизонтальних концентрацій говорили і про Рекомендаційні роз'яснення щодо
принципів визначення штрафів за порушення конкурентного законодавства (щодо положень ст. 52 ЗУ
«Про захист економічної конкуренції»)170.
Між тим у ВРУ зареєстровано проект закону № 5596 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо вдосконалення законодавчого регулювання економічної конкуренції)». Пропонується
покласти відповідальність за надання дозволів на узгоджені дії виключно на АМКУ, оскільки зараз
такий дозвіл може надати і Кабмін (зміни до ст. 25 ЗУ «Про захист економічної конкуренції) та
збільшити штрафи за антиконкурентні узгоджені дії в два рази (зміни до ст. 52 того ж ЗУ). Крім цього
пропонується встановити кримінальну відповідальність для посадовців АМКУ за сприяння
антиконкурентним діям з обмеженням або позбавленням волі на 3 роки (зміни до ст. 219-1
Кримінального кодексу України)171.
Стаття 256 УА
У жовтні завершилась так звана «бензинова справа» і АМКУ оштрафувала 7 нафтотрейдерів за
узгоджені дії на ринку. На думку Комітету, причиною для зловживань є недостатня прозорість самого
ринку і для усунення цієї проблеми АМКУ провів міжвідомчу нараду з представниками Асоціації
«Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України», Мінфіну, ДФС, МВС та інших органів. В
результаті було створено Робочу групу, яка має напрацювати удосконалені показники та можливі
форми обміну інформацією, щоб забезпечити системний моніторинг ринків нафти та
нафтопродуктів172.
На сайті АМКУ для суб’єктів господарювання опубліковано роз’яснення щодо інформації, яка повинна
міститись в заявах для отримання дозволу здійснювати узгоджені дії на ринку. Вона стосується
технічних моментів для коректного оформлення відповідних заяв 173.
Стаття 258 УА
20 грудня АМКУ провів круглий стіл на тему «Теплопостачання: проблемні питання та шляхи щодо їх
врегулювання». Основними питаннями обговорення були застосування тарифів на централізоване
167
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опалення, відмови від укладання прямих договорів теплопостачання зі сторони теплопостачальних
організацій та визначення плати за місця загального користування. Результатом робочого столу стало
звернення до КМУ з проханням доручити Мінрегіонбуду розробку необхідних законодавчих актів для
врегулювання всіх проблемних питань, які визначені у відповідному зверненні174.
Статті 263 та 267 УА
На виконання прямих вимог статті 267 АМКУ розробив проект Постанови Кабміну "Про затвердження
Порядку повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції", яким чітко
визначаються підстави, спосіб і терміни для повернення незаконної держдопомоги. Також
визначаються вимоги до рішення Уповноваженого органу та наслідки від невиконання цього
рішення175. Також АМКУ представив результати пілотного проекту з аналізу деяких програм підтримки
суб’єктів господарювання у секторах енергетики. За його результатами сформовано рекомендації для
ЦОВВ, серед яких останньою потрібно провести інвентаризацію наявних механізмів держдопомоги та
надати цю інформацію АМКУ. Комітет у свою чергу зобов’язується підготувати для розгляду уряду
нормативно-правові акти щодо критеріїв, за якими має проводитись аналіз таких механізмів, та
створити проект реєстру допустимої держдопомоги176.
В АМКУ відбувся третій тренінг для працівників відомства, який проводили експерти CMS (юридична
компанія, що входить в ТОП-10 у світі) за підтримки ЄБРР, де розглядали кращі світові та європейські
практики виконання конкурентного законодавства. Експерти розповіли про контроль за злиттями у
міжнародних транзакціях, про підходи і методи розслідувань та про застосування інших механізмів
конкурентного законодавства177.
Стаття 379 УА
Тема індустріальних парків продовжує обговорюватись, проте не в стінах ВРУ, а за їх межами. На Другій
промислово-торговій конференції178 під час обговорення теми «Розвитку індустріальних парків»
директор Департаменту конкурентної політики АМКУ Сергій Лахно звернув увагу, що стимулююче
оподаткування учасників парків має ознаки однієї з форм державної допомоги та має бути обмежене
в часі179. При цьому Прем’єр-міністр В. Гройсман вважає, що дане законодавство має бути прийняте і
уряд цьому сприятиме180. Наразі відповідний законопроект №2554а-д про внесення змін до розділу
«Перехідні положення «Податкового кодексу України, з метою створення індустріальних парків в
Україні» пройшов тільки перше читання ВРУ в жовтні181.
Статті 144-177 УА
ВРУ прийняла в другому читанні, а Президент підписав проект закону «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»182. Детальніше
зміни, які передбачає новий ЗУ, описано у моніторинговому звіті за листопад 183.
Статті 27-29 УА
Схвалено проект закону про внесення змін до Митного кодексу України. Даним законопроектом
передбачається застосування різних видів митних декларацій, так само як в ЄС при процедурі спільного
транзиту при торгівлі між договірними сторонами Конвенцій. Це надасть Україні низку переваг,
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зокрема розпочнеться процес впровадження в Україні європейських правил транзиту товарів, що має
призвести до приєднання України до ряду Конвенцій про єдиний режим транзиту та торгівлі товарами.
Також серед переваг слід відзначити застосування єдиної митної декларації, відсутність необхідності
декларування експортних товарів та ін..184
На початку грудня представник ДФС провів зустріч із Керівником Групи підтримки України в Єврокомісії
П. Вагнером, де обговорили проекти у податковій та митній сферах, які підтримуються ЄС. Було
визначено і напрямки роботи на 2017 рік, серед яких електронний обмін інформацією та приєднання
до спільної транзитної системи (NCTS) в митній сфері та автоматичний обмін податковою інформацією
з іноземними органами, контроль трансфертного ціноутворення та модернізації інформаційних
систем, зокрема, в податковій сфері185. Між тим, в.о. заступника голови ДФС
М. Продан під
час обговорення виконання Рамкової стратегії митного співробітництва Україна-ЄС зауважив, що до неї
необхідно внести зміни, проте не уточнив які186.
Слід відзначити і результати роботи проекту Єдиного вінка на митному контролі: кількість оформлень
за цим принципом зросла в 3 рази з 6 тисяч у вересні до 18 тисяч заявок у листопаді 187.
Стаття 88 УА
Прем’єр-міністр В.Гройсман, сподівається в 2017 році отримати 3% зростання економіки за рахунок
створення нормального клімату в країні для інвестицій. На його думку, цьому має сприяти процес
децентралізації, завдяки якому повноваження місцевих влад було збільшено. Це, у свою чергу, означає
для бізнесу простіше здійснення реєстрації майна, бізнесу, управління земельними ресурсами та ін. на
місцевому рівні188.
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Оцінка прогресу України: 30 із 100
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства не закрито справу, порушену в 2014 році щодо
відсутності законодавства, яке регламентує питання державної допомоги. Справа існує з
формальних причин, оскільки не набув чинності Закон "Про державну допомогу суб'єктам
господарювання".
Україною ратифіковано Угоду СОТ про державні закупівлі та прийнятий головний закон про публічні
закупівлі. Також урядом схвалено Стратегію. реформування системи публічних закупівель На
виконання Директиви 2014/25/ЄС щодо закупівель у сфері комунального господарства має бути
прийнято ще 10 нормативно-правових актів.
Прийнято Закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг", який повністю враховує положення директив 2009/72/ЄС
2009/73/ЄС, а також кращий міжнародний досвід щодо забезпечення незалежності та
професійності регулятора. На його виконання ВРУ і НКРЕКП має прийняти низку документів.
На виконання зобов’язань у сфері конкурентного законодавства прийнято 6 із 10 НПА та
імплементоване положення у закон "Про захист економічної конкуренції".
У сфері зобов’язань щодо державної допомоги суб’єктам господарювання прийнято головний
закон та 5 із 10 нормативно-правових акти, ще половина на етапі розробки, але їх проекти не
опубліковано. Також завершився пілотний проект з аналізу деяких програм підтримки суб’єктів
господарювання у секторах енергетики, що дозволяє АМКУ рухатись до виконання завдання по
створенню реєстру держдопомоги.
Робота АМКУ із захисту економічної конкуренції оцінювалася на основі Індексу глобальної
конкурентоспроможності за критеріями конкуренції на місцевому рівні та ефективності
антимонопольної політики України.
Водночас, слабкою залишається інвестиційна привабливість енергоринків. На основі даних за
червень-вересень 2016 року, порівняно з аналогічним періодом 2015 року, зростання капітальних
інвестицій у добувній промисловості склало 154% (6796,9 млн грн), у виробництві коксу та продуктів
нафтоперероблення – 101,7% (158,3 млн грн), у постачанні електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – 110,3% (6702,5 млн грн). При цьому, динаміка прямих іноземних
інвестицій у всі три види господарської діяльності мала від’ємне значення.
Вся необхідна інформація щодо процедур і вимог для ліцензування та підключення знаходиться у
вільному доступі на сайті НКРЕКП у розділі "Ліцензування (адмінпослуги)". Відповідно до офіційних
даних, Україна значно відстає від країн ЄС (за приклад бралася Німеччина) у питанні підключення
до газових та електричних мереж. Зокрема, для підключення до газової мережі (Кодекс
газорозподільних систем) потрібно пройти 7 процедур, що займає 115 днів, до електромережі
(рейтинг Doing Business) – 5 процедур і 281 день відповідно.

Методологія
Проект виконується п’ятьма партнерами і двома запрошеними постійними експертами. Проект
виконується такими п’ятьма організаціями-партнерами: аналітичним центром «Діксі Груп», ресурсноаналітичним центром «Суспільство і довкілля», всеукраїнською громадською організацією «Опора»,
асоціацією «Європейське українське енергетичне агентство» та громадською організацією
«Енергетична Асоціація України». Також, постійними членами проекту є Уніговський Л.М., генеральний
директор ТОВ «Нафтогазбудінформатика», та Рябцев Г.Л., директор спеціальних програм НТЦ «Псіхєя».
Для цілей моніторингу Угоди про Асоціацію, учасники проекту працюють у п’яти тематичних групах.
Це, зокрема, група «Газ», до якої входять Л.Уніговський (ТОВ «Нафтогазбудінформатика») та Р.Ніцович
(«Діксі Груп»); група «Електроенергія», до якої входять С.Голікова («Енергетична Асоціація України»)
та О.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 «Бізнес-клімат та
інвестиції», до якої входять В.Белякова («Європейське українське енергетичне агентство») та А.Білоус
(«Діксі Груп»), група «Нафта», до якої входять Г.Рябцев (НТЦ «Псіхєя») та Т.Ткачук («Діксі Груп»).
Проаналізувавши Угоду про Асоціацію, учасники проекту визначили рамки моніторингу для кожної
з тематичних груп. Вони, зокрема, розподілені наступним чином (Див. Додаток 1).
Основними джерелами інформації для моніторингу є офіційні повідомлення органів влади. Це,
зокрема, прийняті нормативно-правові акти, заяви високопосадовців, інформація про зустрічі та події
за участю представників органів влади. Також, джерелами моніторингу є повідомлення ключових
гравців ринку енергетики, прийняті ними рішення чи ініціативи. За можливості, джерелами інформації
можуть бути також опубліковані статті, інтерв’ю, новини, а також результати двосторонніх зустрічей
експертів з учасниками енергетичних ринків.
Предметом моніторингу є прийняття Директив, за можливості – також їх імплементація. Групи та
експерти моніторять, в першу чергу, прийняття Директив в українське законодавство та відповідність
їх правилам та суті Директив ЄС. За можливості, але не обов’язково, може бути висвітлено якість
запровадження Директив на практиці та ефект від їх запровадження для ринку та/чи споживачів.
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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

Методологія
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 держави-члени
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.
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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 водноболотних 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

Глосарій
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 державами-членами
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 1882/2003189
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.

Глосарій


завчасне доведення до відома всіх організацій, які беруть участь у встановлених процедурах, усієї
необхідної інформації.
Група «Бізнес клімат»

Директива 2014/25/ЄС від 26 лютого 2014 року щодо здійснення закупівель організаціями, що
працюють у водогосподарському, енергетичному, транспортному секторах та секторі поштових
послуг, яка скасовує Директиву 2004/17/EC
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 неї 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.

Бенчмарки
ДОДАТОК 3
Ключові показники для оцінки просування України у виконанні угоди про асоціацію Україна-ЄС в секторах енергетики та довкілля

ГАЗ

1

Індикатори-результати
(outcomes)
Факти невідповідності з актами ЄС,
відсутність дій з імплементації
Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС
в українське законодавство

Індикатори-ефекти
(outputs, effects)
Кількість справ про врегулювання
спорів, порушених Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства
Кількість та рівень нормативноправових актів, прийнятих на
виконання конкретної директиви
/ регламенту190
Директива 2009/73/ЄС
Регламент (ЄС) № 715/2009

2
Директива 2004/67/ЄС

Оцінка
(бал)
-
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Шкала оцінки
(assessment)
Оцінка наявності/відсутності
Наявність: -10 від загального балу
Відсутність: без змін
Оцінка від 0 до 100 балів
0: не розроблено і не прийнято
жодного НПА
1-20: розроблено окремі НПА,
жодного не прийнято
21-40: розроблено більшість НПА,
частину прийнято
41-60: розроблено всі НПА,
частину прийнято
61-80: розроблено і прийнято
більшість НПА
81-100: розроблено і прийнято
усі НПА

Питома
вага
1

1

Підсумковий бал – середнє
арифметичне по всім директивам
у розділі.

190

Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації
тощо.

Бенчмарки
Ступінь незалежності операторів
ГТС/сховищ

Реалізація Плану
реструктуризації НАК "Нафтогаз
України" з метою відокремлення
діяльності з транспортування та
зберігання (закачування, відбору)
природного газу

35

3

Ступінь незалежності операторів ГРМ

Кількість задокументованих
порушень з боку операторів, що є
дискримінаційними191

N/A
(потребує
додаткового
вивчення)

4

Ступінь відкриття ринку
5a

191

Частка ринку з нерегульованими
цінами або відсутністю обмежень
за спеціальними обовʼязками

30
(всього спожито –
30.3 млрд.м3;

Оцінка від 0 до 100 балів
0: відсутність практичної
незалежності, повна вертикальна
інтеграція
1-30: виконано підготовчий етап
(пп. 1-5, 8 плану)
31-50: розроблено та схвалено
НПА (пп. 6 плану)
51-70: здійснено передачу
активів, проведено сертифікацію
оператора ГТС (пп. 7,9 плану)
71-90: здійснено виділення
газосховищ (пп. 10-15 плану)
91-100: незалежність обох
операторів підтверджена
сертифікацією та відповідними
актами контролю НКРЕКП
Оцінка від 0 до 100 балів
Бал = частка операторівпорушників серед загальної
кількості перевірених операторів
0: 90-100%
1-20: 75-90%
21-40: 50-75%
41-60: 25-50%
61-80: 10-25%
81-100: 0-10%
Оцінка від 0 до 100 балів
Бал = частка відкритого ринку

1

1

1

За даними НКРЕКП про результати заходів державного контролю, зокрема даних про факти надання переваги будь-якому замовнику чи газопостачальному підприємству
при укладенні договорів про транспортування газу розподільними трубопроводами, фактів прямого або опосередкованого заважання або протидії іншим газопостачальним
підприємствам у провадженні ними діяльності з постачання природного газу та інших фактів зловживання монопольним становищем.

Бенчмарки
Показники ринкової концентрації
на роздрібному ринку (кількість
гравців, їх частки)192
5b

Наявність чітко регламентованих
механізмів зміни постачальників
6

Рівень залежності від імпорту газу та
диверсифікація

пром.-сть – нерег. –
близько 9 млрд.м3;
9/30  30)
N/A
(потребує
додаткового
вивчення)

Реальна здатність обирати
поміж постачальниками
(частка домогосподарств, що
змінили постачальника, за
рік194)

N/A
(потребує
додаткового
вивчення /
Дані НКРЕКП)

Частки імпорту в структурі
загального споживання

(50+90)/2 = 70

Частка кожного постачальника в
структурі імпорту
7

50
(імпортозалежн.:
35%,
імпортовано газу –
11,1 млрд.м3)
90
(диверсифікація:
4 постачальн., усі з

192

Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому).
Сума ринкових часток трьох найбільших постачальників.
194
Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому).
193

Оцінка значення індикатора
CR3193 від 0 до 100 балів
0: 95-100%
1-20: 85-95%
21-40: 70-85%
41-60: 60-70%
61-80: 50-60%
81-100: до 50%
Оцінка т.зв. switching rate від 0 до
100 балів
0: до 0,5%
1-20: 0,5-1%
21-40: 1-4%
41-60: 4-6%
61-80: 6-8%
81-100: понад 8%
Оцінка імпортозалежності від 0
до 100 балів
0: повна залежність (95-100%)
1-20: часткова залежність (7095%)
21-40: часткова залежність (5570%)
41-60: часткова залежність (2550%)
61-80: часткова залежність (525%)

1

1

1

Бенчмарки
часткою <30%)

81-100: повна незалежність (05%)
Оцінка диверсифікації від 0 до
100 балів
0: монопольна залежність від 1
постачальника
1-20: частка альтернативних
постачальників менше 30%
21-40: частка альтернативних
постачальників між 30% і 50%,
існує щонайменше 2 таких
постачальника
41-60: частка альтернативних
постачальників між 50% і 66%,
існує щонайменше 3 таких
постачальника, один або два
мають частку понад 30%
61-80: частка альтернативних
постачальників між 66% і 75%,
існує щонайменше 4
постачальників, один або два
мають частку понад 30%
81-100: існує щонайменше 4
постачальника, усі з часткою
менше 30%

Вплив перебоїв з постачанням
8

Обсяг дефіциту газу, створений у
випадку перебоїв у постачанні, за
період збоїв (у % до від
загального споживання)

N/A
90

Бал = середнє арифметичне (бал
за імпортозалежність, бал за
диверсифікацію)
Оцінка від 0 до 100 балів
0: 65-100%
1-20: 20-65%
21-40: 15-20%

1

Бенчмарки
Стан розрахунків

За наявності – тривалість
надзвичайного періоду (у днях)
Динаміка поточних розрахунків
кінцевих споживачів (крім
промислових) перед
постачальними компаніями195

9

25
(Розрахунки ТКЕ /
ТЕЦ за газ із НАК
«Нафтогаз України» 73%)

41-60: 10-15%
61-80: 5-10%
81-100: менше 5%
Оцінка від 0 до 100 балів, у % до
від загального споживання за
період
0: менше 50%
1-20: 50-70%
21-40: 70-85%
41-60: 85-90%
61-80: 90-97%
81-100: 97-100%

1

Сукупний бал:
53,33196

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ТА ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

1

Індикатори-результати
(outcomes)
Факти невідповідності з актами ЄС,
відсутність дій з імплементації
Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС
в українське законодавство

2

195
196

Індикатори-ефекти
(outputs, effects)
Кількість справ про врегулювання
спорів, порушених Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства
Кількість та рівень нормативноправових актів, прийнятих на
виконання конкретної директиви
/ регламенту:
Директиви 2009/72/EC

Оцінка
(бал)
-10

35

Шкала оцінки
(assessment)
Оцінка наявності/відсутності
Наявність: -10 до загального балу
Відсутність: без змін

Питома
вага

Закон «Про ринок електричної
енергії» прийнято лише у 1-му
читанні (за основу). Постійно
діюча група в НКРЕКП має план

1

Без урахування боргів попередніх періодів.
Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів.

1

Бенчмарки
роботи з напрацювання проектів
вторинного законодавства. Певні
проекті напрацьовані, але не
опубліковані.

Регламенту 714/2009/EC

20

В робочих групах опрацьовані
проекти мережевих кодексів,
кодексу комерційного обліку але
вони не оприлюднюються ,
оскільки мусять відповідати
закону про ринок електричної
енергії, який ще не пройшов
друге читання у 2016 р.

Директиви 2005/89/ЕС

21

Розроблені окремі проекти НПА,
проте лише НПА «Вимоги та
умови безпеки (ліцензійні
умови) провадження діяльності з
виробництва джерел іонізуючого
випромінювання»197 був
затверджений наказом ДІЯРУ від
13.08.2015№ 148,
зареєстрований в Мін’юсті за №
1054/27499 від 03.09.2015

10

Ще наприкінці 2015 року було
розроблено проект постанови
КМУ «Про внесення змін до
Порядку видачі дозволу на
здійснення міжнародних

Директиви 2013/59/Євратом

Директиви 2006/117/Євратом

197

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-15

Бенчмарки
перевезень радіоактивних
матеріалів». Проте Державною
регуляторною службою (ДРС)
було відмовлено у погодженні
даного проекту постанови.
Представники ДРС повідомили,
що проект постанови буде
розглянутий після приведення
Закону України «Про дозвільну
діяльність у сфері використання
ядерної енергії» у відповідність
до Закону України «Про
адміністративні послуги».

Ступінь незалежності оператора
магістральних мереж
3

Ступінь незалежності операторів
розподільних мереж (обленерго)
4

Ступінь відкриття ринку

5a

Директиви 2014/87/ Євратом
Реалізація процесу
відокремлення функцій з
передачі електроенергії та
диспетчерської діяльності
Зміна корпоративного
управління "Укренерго"
Кількість задокументованих
порушень з боку операторів, що є
дискримінаційними (відповідно
до ліцензійних умов з розподілу
та з передачі електричної енергії)
Частка ринку з нерегульованими
цінами або відсутністю обмежень
за спеціальними обовʼязками

32
N/A

1

N/A
1

25

В існуючому поки що ринку
конкуренція частково присутня
лише у сегменті теплової
генерації (ТЕС), який у
загальному виробництві досягає
43-47%. Але щомісячно НКРЕКП
корегує ціни на оптовому ринку

1

Бенчмарки
Показники ринкової концентрації
на роздрібному ринку (кількість
гравців, їх частки)

N/A

Наявність чітко регламентованих
механізмів зміни постачальників

Реальна здатність обирати
поміж постачальниками
(частка домогосподарств, що
змінили постачальника, за рік)

N/A

Умови торгівлі, у т.ч. транскордонної

Недискримінаційні умови
імпорту/експорту електроенергії
(митні ставки, обмеження,
аукціони тощо)

50 198

5b

6

1

1

7

Безпека постачань

8

Прийняття рішень щодо
процедури питань консультацій з
питань перетоків (транзиту)
електричної енергії
Прийняття рішень щодо
введення надзвичайного стану в
електронергетиці, ОЕС України
тощо

0

За наявності – тривалість
надзвичайного періоду (у днях)

(<1199)

1

Оцінка від 0 до 100 балів

Прийняття і виконання 10-річного
Плану розвитку ОЕС України
90

198

Аукціони проводяться, але
електронний порядок ще не
впроваджено. Проект НПА
розроблений. Може бути
оприлюднений після прийняття
Закону про ринок електричної
енергії України

22 серпня протягом 40 хвилин в
ОЕС України, яка працює
паралельно з об`єднанням ЄЕС
Росії, Білорусі та
Балтії, зафіксовано максимально
допустиме зниження частоти до
величини 49,61 Гц. Причина
зниження частоти - аварійна
ситуація в ЄЕС Росії. При цьому

1

Аукціони проводяться, але електронний порядок ще не впроваджено. Проект НПА розроблений. Може бути оприлюднений після прийняття Закону про ринок електричної енергії України
22 серпня протягом 40 хвилин в ОЕС України, яка працює паралельно з об`єднанням ЄЕС Росії, Білорусі та Балтії, зафіксовано максимально допустиме зниження частоти до величини 49,61 Гц.
Причина зниження частоти - аварійна ситуація в ЄЕС Росії. При цьому ОЕС України працювало в розрахунковому режимі
199

Бенчмарки
ОЕС України працювало в
розрахунковому режимі

Створення системи моніторингу та обліку
опромінення

Динаміка виконання відповідної
державної цільової програми
(національний план дій із
зменшення ризиків тривалого
опромінення продуктами
радону)

30

9

Сукупний бал:
28,72200

200

Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів.

План прийнятий, щорічно до
нього будуть вноситися зміни.
Друга
редакція
проекту
Постанови
КМУ
«Про
затвердження
Порядку
створення єдиної державної
системи контролю та обліку
індивідуальних
доз
опромінення» була направлена
на погодження з Міністерством
охорони
здоров’я
України,
Міністерством
економічного
розвитку і торгівлі України,
Державною службою України з
питань праці. Станом на грудень
2016р.
проект
вказаної
Постанови погоджено з усіма
ЦОВВ,
окрім
Міністерства
охорони здоров’я України.

1

Бенчмарки
НАФТА

1

Індикатори-результати
(outcomes)
Факти невідповідності з актами ЄС,
відсутність дій з імплементації
Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС
в українське законодавство

Індикатори-ефекти
(outputs, effects)
Кількість справ про врегулювання
спорів, порушених Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства
Кількість та рівень нормативноправових актів, прийнятих на
виконання конкретної директиви
/ регламенту201

Оцінка
(бал)
-

14

Директива 2009/119/ЄС
Директива 98/70/ЄС
2
Директива 98/70/ЄС

3

201

Ступінь готовності інфраструктури до
створення необхідного запасу нафти та/або
нафтопродуктів.

Наявність технічних можливостей 40
для належного зберігання запасів
нафти та/або нафтопродуктів
необхідних для виконання
Директиви 2009/119/ЄС

Шкала оцінки
(assessment)
Оцінка наявності/відсутності
Наявність: -10 до загального балу
Відсутність: без змін
Оцінка від 0 до 100 балів
0: не розроблено і не прийнято
жодного НПА
1-20: розроблено окремі НПА,
жодного не прийнято
21-40: розроблено більшість НПА,
частину прийнято
41-60: розроблено всі НПА,
частину прийнято
61-80: розроблено і прийнято
більшість НПА
81-100: розроблено і прийнято
усі НПА
Підсумковий бал – середнє
арифметичне по всім директивам
у розділі.
Оцінка від 0 до 100 балів
Бал = готовність інфраструктури
(% від необхідних / індикативних
обсягів)
0: 0-10%
1-20: 10-25%

Питома
вага
1

1

1

Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації
тощо.

Бенчмарки

Обсяги створених запасів нафти та/або
нафтопродуктів.

Обсяги запасів нафти та/або
нафтопродуктів

0

4

Прозорість надання надр у користування

5

Система забезпечення якості палива
6

Кількість ділянок
нафтогазоносних надр, що
виставлені на відкриті аукціони
на розробку та видобуток, і
надані у користування за новим
порядком (у річному вимірі)

5

Кількість порушень, зафіксованих
системою моніторингу якості і
безпечності нафтопродуктів на
ринку України відповідно до
вимог Директив ЄС

0

21-40: 25-50%
41-60: 50-75%
61-80: 75-90%
81-100: 90-100%
Оцінка від 0 до 100 балів
Бал = обсяг запасів (% від
необхідних / індикативних
обсягів)
0: 0-10%
1-20: 10-25%
21-40: 25-50%
41-60: 50-75%
61-80: 75-90%
81-100: 90-100%
Оцінка від 0 до 100 балів
0: менше 5
1-20: 5-10
21-40: 11-15
41-60: 16-20
61-80: 21-30
81-100: 30 і більше
Оцінка від 0 до 100 балів
0: системи гарантування якості
палива не існує
1-100: залежно від виявленої
кількості порушень та масштабу
проблеми

Сукупний бал: 10 202

202

Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів.

1

1

1

Бенчмарки
ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ

1

Індикатори-результати
(outcomes)
Факти невідповідності з актами ЄС,
відсутність дій з імплементації
Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС
в українське законодавство

Індикатори-ефекти
(outputs, effects)
Кількість справ про врегулювання
спорів, порушених Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства
Кількість та рівень нормативноправових актів, прийнятих на
виконання:
Директиви 2010/30/ЄС203

Директиви 2010/31/ЄС204

2

Директиви 2012/27/ЄС

Оцінка
(бал)
-

28

Шкала оцінки
(assessment)
Оцінка наявності/відсутності
Наявність: -10 до загального балу
Відсутність: без змін
Оцінка від 0 до 100 балів
(для Директиви 2012/27/ЄС
питома вага = 3)
0: не розроблено і не прийнято
жодного НПА
1-20: розроблено окремі НПА,
жодного не прийнято
21-40: розроблено більшість НПА,
частину прийнято
41-60: розроблено всі НПА, частину
прийнято
61-80: розроблено і прийнято
більшість НПА
81-100: розроблено і прийнято усі
НПА
Підсумковий бал – середнє
арифметичне по всім директивам
у розділі, з урахуванням питомої
ваги Директиви 2012/27/ЄС

203

Маркування та стандартна інформація про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
Встановлення мінімальних вимог енергетичної ефективності будинків та їх елементів; національний план для збільшення кількості будівель з майже нульовим споживанням енергії;
застосування мінімальних вимог щодо енергетичної ефективності нових будівель; енергетична сертифікація; встановлення незалежних систем контролю сертифікатів.
204

Питома
вага
1

1

Бенчмарки
3

4

5

6

7

8

Динаміка підвищення ефективності
використання енергії на
загальнонаціональному рівні (згідно з
Національним планом дій з підвищення
енергоефективності)

Обсяг коштів, що вкладається за
програмами підвищення
енергоефективності

Динаміка будівель з майже нульовим
споживанням енергії
Динаміка загальної площі приміщень
опалюваних і (або) охолоджуваних
будівель, що належать її центральному
урядові та займається ним, що були
відремонтовані задля виконання
принаймні мінімальних вимог до
енергоефективності
Динаміка оснащення споживачів та
багатоквартирні будинки індивідуальними
лічильниками тепла
Кількість випадків та загальна сума
штрафів, стягнутих за позовами про
невиконання впроваджених положень з
енергоефективності.

Відсоткове значення енергії,
зекономленої завдяки
впровадженню заходів з
енергоефективності
За наявності – показник
енергоємності ВВП
Сума коштів, виділених або
залучених до усіх наявних
програм з підвищення
енергоефективності (наприклад,
«теплі кредити», розмір Фонду
енергоефективності)
Кількість будівель з майже
нульовим споживанням енергії
% загальної площі
енергомодернізованих публічних
закладів

0

Оцінка від 0 до 100 балів
__ згідно з процентним значенням
виконання закладеного плану
2

100

0

0

Оцінка від 0 до 100 балів
__ згідно з процентним значенням
виконання очікуваних індикаторів
фінансування

Оцінка від 0 до 100 балів
__ згідно з процентним значенням
виконання очікуваних індикаторів
Оцінка від 0 до 100 балів
__ 0 за від’ємну динаміку
__ 100 за позитивну динаміку

2

1

Відсоткова кількість споживачів,
оснащених індивідуальними
лічильниками тепла
Кількість випадків та загальна
сума штрафів, стягнутих за
позовами про невиконання
впроваджених положень з
енергоефективності.

62

-

Оцінка від 0 до 100 балів
__ згідно з процентним значенням
виконання закладеного плану
Оцінка від 0 до 100 балів
__ згідно з процентним значенням
виконання очікуваних індикаторів

Сукупний бал: 25 205
205

1

Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів.

2

2

Бенчмарки
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА

1

Індикатори-результати
(outcomes)
Факти невідповідності з
актами ЄС, відсутність дій з
імплементації

Індикатори-ефекти
(outputs, effects)
Кількість справ про врегулювання спорів,
порушених Секретаріатом Енергетичного
Співтовариства

Ступінь транспозиції актів
законодавства ЄС в
українське законодавство

Кількість та рівень нормативно-правових
актів, прийнятих на виконання конкретної
директиви / регламенту206
(1) Директив 2011/92/ЄС, 2003/4/ЄС,
2003/35/ЄС (створення системи
оцінки впливу на довкілля)

2

(2) Директиви 2001/42/ЄС (створення
системи стратегічної екологічної
оцінки)
(3) Директива 2003/4/ЄС про доступ
громадськості до екологічної
інформації

206

Оцінка
(бал)
-20
Дві справи:
- по сірці
- по ОВД (з вересня)

(1) 20 – є План імплементації
Директиви
- було розроблено та прийнято ЗУ
«Про оцінку впливу на довкілля”,
проте закон був заветований
Президентом і повернутий в
парламент
(2) 20 – План імплементації
Директиви
- Було розроблено та
прийнято ЗУ “Про
стратегічну екологічну
оцінку”, проте закон був

Шкала оцінки
(assessment)
Оцінка
наявності/відсутності
Наявність: -10 до
загального балу
Відсутність: без змін
Оцінка від 0 до 100 балів
0: не розроблено і не
прийнято жодного НПА
1-20: розроблено окремі
НПА, жодного не прийнято
21-40: розроблено
більшість НПА, частину
прийнято
41-60: розроблено всі НПА,
частину прийнято
61-80: розроблено і
прийнято більшість НПА
81-100: розроблено і
прийнято усі НПА

Питома
вага

1

1

Підсумковий бал – середнє
арифметичне по всім
директивам у розділі.

Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації
тощо.

Бенчмарки
(4) Директива 2003/35/ЄС про
забезпечення участі громадськості
у підготовці окремих планів і
програм
(5) Директиви 2009/147/ЄС про захист
диких птахів
(6) Директиви 2008/50/ЄС про якість
атмосферного повітря та чистіше
повітря для Європи
(7) Директиви 2010/75/ЄС про
промислові викиди
(всеохоплююче запобігання і
контроль забруднень)
(8) Директиви 1999/32/ЄС про
зменшення вмісту сірки у певних
видах рідкого палива
(9) Директиви 2009/28/ЄС про
заохочення до використання
енергії, виробленої з
відновлюваних джерел

заветований Президентом і
повернутий в парламент
(3) 15 - План імплементації
директиви
- проект Закону України
«Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України у частині доступу
до екологічної інформації»,
розроблений Робочою
групою при Мінприроди,
проте не оприлюднений
(4) 20 – План імплементації
Директиви
- проект Закону України
“Про стратегічну екологічну
оцінку” (враховував
більшість положень щодо
участі громадськості в
підготовці планів і
програм) був розроблений
та прийнятий, проте
заветований Президентом
(5) 20 – план імплементації
Директиви
- проект ЗУ “Про
збереження природних
оселищ та видів природної

Бенчмарки

-

-

фауни і флори”
розроблений Робочою
групою при Мінприроди,
проте не оприлюднений
Наказ Мінприроди “Про
додаткові заходи щодо
збереження рідкісних і
зникаючих видів тварин і
рослин”
Прийняті в першому
читанні проекти законів,
які прямо не стосуються
імплементації цієї
директиви, проте матимуть
позитивний вплив на
охорону птахів при їх
ефективній реалізації
(проект Закону про
внесення змін до Закону
України “Про природнозаповідний фонд”
(№4551), проект Закону
про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України (щодо посилення
охорони екомережі)
(№1769), проект Закону
про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України (щодо виконання
конвенції 1979 року про
охорону дикої флори і

Бенчмарки
фауни та природних
середовищ існування в
Європі” (№2023), проект
Закону про внесення змін
до деяких законодавчих
актів України (щодо
охорони фауни та флори
згідно міжнародних угод)
(№3445), проект Закону
про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України (щодо
імплементації
європейських екологічних
норм про охорону
середовища рідкісних
видів тварин і рослин)”
(№2604)
(6) 15 - План імплементації
директиви
- Проект розпорядження
КМУ “Про схвалення
Концепції реформування
державної системи
моніторингу довкілля’’
(7) 20 – План імплементації
директиви
- Проект Національного
плану скорочення викидів

Бенчмарки
-

-

від великих спалювальних
установок
Проект Національного
плану скорочення викидів
підприємствами гірничометалургійного комплексу
(не оприлюднено)
Проект Закону України
“Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України, що регулюють
відносини, пов’язані з
одержанням документів
дозвільного характеру”
(прийнято в першому
читанні)

(8) 15 - план імплементації
Директиви
- Проект Постанови “Про
внесення змін до постанов
КМУ від 1 червня 2011 р.
№573 і від 1 серпня 2013
р.№927” (оприлюднено
для обговорення)
- Постанова “Про внесення
зміни до пункту 2
Технічного регламенту
щодо вимог до
автомобільних бензинів,

Бенчмарки
дизельного, суднових та
котельних палив” (-5 балів)
(9) 30 - план імплементації
Директиви
- Прийнято Закон №4555-1
(документом передбачено
доповнення переліку ВДЕ
такими видами енергії як
аеротермальна та
гідротермальна)
- Прийнято проект Закону
України «Про внесення
змін до статті 8 Закону
України «Про
альтернативні види
палива» (основна ідея
якого − спрощення умов
ведення бізнесу у галузі
виробництва біологічних
видів палива)
- Прийнято Закон №0105
(про ратифікацію Паризької
угоди)
- Указ Президента №
200/2016 «Питання
приєднання України до
Статуту Міжнародного
агентства з
відновлювальних джерел
енергії (IRENA)»

Бенчмарки
-

Застосування системи оцінки
впливу на довкілля на
практиці

Наявність електронного реєстру
проведених ОВД

3

4

5

Застосування системи
стратегічної екологічної
оцінки на практиці

Проведення СЕО на національному і
місцевому рівнях

Динаміка створення
спеціальних
природоохоронних

Кількість та достатність СПТ,
запропонованих до створення

Прийнято в першому
читанні законопроект №
4334 «Про внесення змін
до Закону України "Про
теплопостачання" (щодо
стимулювання
виробництва теплової
енергії з альтернативних
джерел енергії»)

30 – реєстр стосується висновків
державної екологічної процедури
(не нової процедури ОВД, яка ще
не була затверджена)
Реєстр висновків, що надаються
Мінприроди, доступний на вебсторінці Мінприроди. Його останнє
оновлення 19 грудня 2016 року,
протягом липня-грудня 2016 року
додано 61 висновок державної
екологічної експертизи.
Щодо висновків, які надаються
облдержадміністраціями, то такі
висновки доступні лише по
Полтавській, Запорізькій та
Житомирській областях.
0 – не проводиться

0 – не створюються, у зв’язку із
відсутністю спеціального
законодавства

Оцінка від 0 до 100 балів
0-20 – реєстр створений
21-40 – містить мінімальну
інформацію
41-100 – залежно від
повноти поданої
інформації
1

Оцінка від 0 до 100 балів
залежно залежно від
кількості та якості
проведених СЕО
Оцінка від 0 до 100 балів
залежно від кількості та
достатності СПТ,

1

1

Бенчмарки
територій (СПТ) для захисту
птахів
Доступ до екологічної
інформації на практиці

Динаміка об’єму екологічної інформації,
яка доступна в електронному форматі

6

7

Реформована система
моніторингу довкілля, що
відповідає вимогам
Директиви 2008/50/ЄС про
якість атмосферного повітря
та чистіше повітря для
Європи
Контроль за викидами зі
стаціонарних джерел,
зокрема викидами діоксиду
сірки

8

9

Наявність і виконання
Національного плану дій із
скорочення викидів
забруднюючих речовин в

Динаміка об’єму моніторингових даних
стану довкілля, що доступні в
електронному форматі

20 – інформація оцінюється
відповідно до наявності даних на
Єдиному державному веб-порталі
відкритих даних data.gov.ua
(портал наразі працює в тестовому
режимі)
Розділ “Екологія” містить 111
наборів інформації. Останнє
оновлення – 18 грудня 2016 року.
За даний період не застосовується

запропонованих до
створення
Оцінка від 0 до 100 балів
залежно від повноти
поданої інформації
1

Оцінка від 0 до 100 балів
залежно від повноти
поданої інформації
1

Динаміка викидів забруднюючих речовин
зі стаціонарних джерел в атмосферне
повітря

За даний період не застосовується

Динаміка викидів діоксиду сірки зі
стаціонарних джерел в атмосферне
повітря

За даний період не застосовується

Динаміка викидів забруднюючих речовин
спалювальними установками понад 50
МВт

За даний період не застосовується

Оцінка від 0 до 100 балів
залежно від динаміки
зменшення викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря зі
стаціонарних джерел
Оцінка від 0 до 100 балів
залежно від динаміки
зменшення викидів
діоксиду сірки з
стаціонарних джерел в
атмосферне повітря
Оцінка від 0 до 100 балів
залежно від динаміки
викидів забруднюючих

1

1

1

Бенчмарки
атмосферне повітря від
великих спалювальних
установок

10

11

Наявність і стан застосування
методик обліку та
моніторингу використання
ВДЕ

Програми та механізми
стимулювання
відновлювальної
енергетики, обсяг коштів, що
вкладається за цими
програмами

речовин спалюальними
установками понад 50 МВт

Динаміка обсягу інвестицій в
модернізацію енергооб’єктів,
спрямованих на зменшення шкоди від них
навколишньому середовищу, в
будівництво нових обʼєктів

Динаміка кількості та потужності об’єктів
відновлювальної енергетики, а також
обсягу і частка виробленої ними
електроенергії у структурі споживання,
обсяги виробництва та реалізації
біоетанолу, біопалива (відповідно до
індикаторів Нацплану)
Кількість схем підтримки ВДЕ, оцінка
виконання Нацплану дій

Оцінка від 0 до 100 балів
__ згідно з процентним
значенням виконання
очікуваних індикаторів
фінансування

За даний період не застосовується

0 – нема жодної державної
програми підтримки

Сукупний бал: 16,3 207
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Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів.

Підсумковий бал – середнє
арифметичне
Оцінка від 0 до 100 балів
__ згідно з процентним
значенням виконання
очікуваних індикаторів
Нацплану

Оцінка від 0 до 100 балів
__ згідно з процентним
значенням виконання
очікуваних індикаторів
фінансування

1

1

Бенчмарки
БІЗНЕС-КЛІМАТ
Індикатори-результати
(outcomes)
Факти невідповідності з актами ЄС,
відсутність дій з імплементації

1

Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС
в українське законодавство

Індикатори-ефекти
(outputs, effects)
Кількість справ про врегулювання
спорів, порушених Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства
Кількість та рівень нормативноправових актів, прийнятих на
виконання конкретної директиви
/ регламенту208:

Оцінка
(бал)
-10

1)
2)
3)
4)
5)

50
80
25
67,5
64

1) Директиви 2014/25/ЄС
Сер.знач 57,3
2) Директив 2009/72/ЄС і
2009/73/ЄС (в частині
вимог до регулятора)

2

3) Директива 2008/92/ЄС
4) Державна допомога
суб’єктам
господарювання

3

208

Інвестиційна привабливість енергоринків
(динаміка)

5) Конкурентне
законодавство
1. Капітальні інвестиції209:
А) добувна промисловість
(добування кам'яного та бурого

Шкала оцінки
(assessment)
Оцінка наявності/відсутності
Наявність: -10 до загального балу
Відсутність: без змін
Оцінка від 0 до 100 балів
0: не розроблено і не прийнято
жодного НПА
1-20: розроблено окремі НПА,
жодного не прийнято
21-40: розроблено більшість НПА,
частину прийнято
41-60: розроблено всі НПА, частину
прийнято
61-80: розроблено і прийнято
більшість НПА
81-100: розроблено і прийнято усі
НПА

Питома
вага
1

1

Підсумковий бал – середнє
арифметичне по всім директивам
у розділі.

А) 85
Б) 4
В) 20

Оцінка від 0 до 100 балів
0: відношення до попереднього
періоду <100%

1

Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації
тощо.
209
За даними Держстату за період січень-вересень 2016 року

Бенчмарки
вугілля, сирої нафти та
природного газу, металевих руд
та інших корисних копалин)
Б) Виробництво коксу та
продуктів нафтоперероблення
В) Постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого
повітря
2. Прямі іноземні інвестиції
(акціонерний капітал) в Україну:
А) добувна промисловість
(добування кам'яного та бурого
вугілля, сирої нафти та
природного газу, металевих руд
та інших корисних копалин)
Б) Виробництво коксу та
продуктів нафтоперероблення
В) Постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого
повітря
Середнє 3.1+3.2
Ступінь зарегульованості

4

4.1. Підключення до мереж
1. Кількість процедур для
(Україна в порівнянні з
Німеччиною):
А) Підключення до газової
мережі
Б) Підключення до електричної
мережі

Сер.знач. 36,3

А) 0
Б) 0
В) 0
Сер.знач. 0

1-20: 100-110%
21-40: 110-120%
41-60: 120-130%
61-80: 130-150%
81-100: >150%
Підсумковий бал – середнє
арифметичне по всім показникам.
Оцінка від 0 до 100 балів
0: відношення до попереднього
періоду <100%
1-20: 100-125%
21-40: 126-150%
41-60: 151-175%
61-80: 176-200%
81-100: >200%

1

Підсумковий бал – середнє
арифметичне по всім показникам.
18,15
А) 5
Б) 6

Оцінка від 1 до 100 балів, де 1 –
абсолютно незарегульоване
середовище, максимально
подібне до Європейських
стандартів, 100 – протилежне
значення.
Визначається добутком двох
параметрів:

1

Бенчмарки
2. Час на опрацювання
необхідних документів в Україні в
порівнянні з Німеччиною:
А) Підключення до газової
мережі
Б) Підключення до електричної
мережі

Виконання конкурентних правил

5

210

Оцінка:
А) 5
Б) 6

 Різниця у кількості процедур
1-2: більше на >6
3-4: більше на 4-5
5-6: більше на 2-3
7-8: більше на 1
9-10: однакова к-ть у порівнянні з
Німеччиною

Ср. знач: 5,5



А) 1
Б) 1

4.2 Наявність загальнодоступної
інформації щодо процедур і
вимог для ліцензування та
підключення

100

Середнє 4.1+4.2
Функціонування АМКУ у
відповідності до регламентів ЄС у
справах про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції

52,75
51

Частка опублікованих онлайн процедур отримання дозволів/ліцензування від загальної кількості

Різниця у час, необхідному на
підключення (календарні дні)
1-2: >45 днів
3-4: <45 днів
5-6: <21 дня
7-8: <14 днів
9-10: <7 днів
Оцінка від 0 до 100 балів
1-20: доступно <20% необхідної
інформації210
21-40: доступно <40%
41-60: доступно <60%
61-80: доступно <80%
81-100: доступно <100%
Оцінка від 0 до 100 балів
0: АМКУ є нефункціональним
1-100: з огляду на впровадження і
виконання конкурентного
законодавства (з урахуванням
позицій у рейтингу Глобальної
конкурентоспроможності в
категорії "Ефективність
антимонопольної політики",

1

1

Бенчмарки
Приведена у відповідність система надання
державної допомоги
6

Функціонування електронного
20
реєстру механізмів державної
допомоги на ринках енергетики (і
суміжних)

конкретних кейсів та судової
практики у справах АМКУ, даних
розслідувань АМКУ)
Оцінка від 0 до 100 балів
0: реєстр не створено
1-100: реєстр створений, оцінка
залежно від повноти інформації,
частоти оновлень, актуальності

Сукупний бал:
29,84211
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Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів.

1

