Україна та Угода про Асоціацію:

Як запобігти
бурі?

ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕФОРМИ
РІЧНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
ПРО ПРОСУВАННЯ УКРАЇНИ У
ВИКОНАННІ
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ДОВКІЛЛЯ

Цей проект співфінансується
міжнародним фондом
�Відродження�

Ця публікація була створена з допомогою Європейського Союзу та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 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 енергетичне агентство»
та залучені експерти Уніговський Л.М., Рябцев Г.Л.. 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.
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Висновки
За останні три роки впровадження європейських реформ, зокрема
більш ніж дворічне впровадження зобовʼязань за Угодою про асоціацію, Україні вдалося досягти певного прогресу. Водночас, у процесі імплементації виникла низка перешкод.
Координаційні структури, покликані скеровувати зусилля відповідальних органів влади, виявилися неефективними. Стратегічна
група радників з підтримки реформ, Нацрада реформ, а потім і Офіс
реформ спільно з Офісом залучення та підтримки інвестицій діють непублічно. Бракує ланки, яка би поєднувала ці групи з бюрократичними апаратами міністерств та відомств, які формують і
реалізують політику. Інститут заступників з питань європейської
інтеграції, які мають подвійне підпорядкування (профільному міністру та віце-премʼєру з євроінтеграції), не справдив покладених
сподівань через затягування з їх призначенням та брак комунікації.
Зміна Уряду та відповідних управлінських команд у міністерствах
ускладнила і без того заплутаний процес підготовки і прийняття
рішень. Як наслідок, чимало проектів нормативно-правових актів
“зависли” на черговому колі міжвідомчих погоджень. Наприклад,
багатомісячне блокування Мін’юстом підготовленої та поданої
НКРЕКП Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги
з розподілу природного газу призвело до затягування розділення
рахунків (за газ як товар і за експлуатацію газових мереж).
Але й навіть після завершення процесу узгодження, необхідне законодавство і регулювання не приймається. На рівні проектів досі
існують Закон “Про ринок електричної енергії” та підзаконні акти
для впровадження нової моделі ринку, Національний план з обмеження викидів, пакет законодавства у сфері енергоефективності та з покращення інвестиційного клімату, регулювання у сфері
ядерної енергетики, Закон “Про розкриття інформації у видобувних галузях”. Важкий пошук компромісу щодо прийняття Закону
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висновки

“Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг” не призвів до оновлення її складу, а рішення НКРЕКП щодо регулювання відносин у вугільній сфері, тарифоутворення та в електроенергетиці викликали
дискусії як серед громадськості, так і у політичних колах. Взагалі,
політизація прийняття рішень, кожне з яких почало розглядатися
як гра з нульовою сумою, ще більше ускладнює ситуацію.
Почала даватися взнаки слабка інституційна спроможність ключових міністерств та відомств, відповідальних за виконання УА у
сферах енергетики та довкілля. Оскільки плани імплементації директив і регламентів ЄС були неконкретними, без відповідальних
за узгодження позицій між залученими органами, деякі виконавці
не приділили їх реалізації належної уваги, а самі плани не переглядалися і не вдосконалювалися.
Підводячи підсумок, встановлено зрозумілі цілі, але плани з їх досягнення містять мало конкретики. Попри постійну підтримку
зі сторони європейських партнерів, робота міжвідомчих робочих
груп, і, як наслідок, Уряду, є малоефективною. На додачу, відсутність вимогливості сприяла низькій виконавчій дисципліні. Ці
фактори разом призвели до невиконання завдань 2015-2016 років у
встановлені раніше строки.
Як наслідок, окремі реформи відбуваються вкрай незадовільно
(формування мінімальних запасів нафти та/або нафтопродуктів,
забезпечення рівних умов надання й використання дозволів на
користування надрами, створення системи моніторингу якості та
безпечності нафтопродуктів). Там, де прогрес намітився або досяг
суттєвого рівня, реформи не завершено (втілення плану реструктуризації НАК “Нафтогаз України”, створення незалежного регулятора ринку, що потребує зміни засад і правил функціонування
НКРЕКП, покращення інвестиційного клімату).
У звітах про виконання міжнародних зобов’язань простежується
бажання керівників органів влади видати продукти державної політики (проведення переговорів, створення робочих груп, підписання угод про наміри тощо) за її результати (вирішення проблем,
що існують у згаданій сфері). Рівень звітності про роботу кожного
з виконавців є недостатнім, а самі звіти оприлюднюються нерегулярно.
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Поряд із цим, у 2016 році зафіксовано і суттєві досягнення. Однією
з найуспішніших виявилась реформа системи державних закупівель, повністю виконані ряд підготовчих завдань із врегулювання
державної допомоги. В цілому значно зросла відкритість та прозорість діяльності як державних інституцій, так і великих компаній державного сектору економіки. Набагато більше даних почали
оприлюднювати НКРЕКП, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, АМКУ, на повну запрацював сервіс бізнес-аналітики системи
ProZorro. Уряд продемонстрував, що може бути успішним у комунікаціях – зокрема, позитивним був досвід проведення інформаційних кампаній щодо оформлення субсидій та участі у державних
програмах із підвищення енергоефективності (“теплі кредити”).
Значний вплив на темп реформ зберегли міжнародні структури,
передусім Єврокомісія, МВФ та Світовий банк, а також Секретаріат Енергетичного Співтовариства. Завдяки консолідованій позиції
цих установ, інших міжнародних інституцій, підтримці донорів
у цілому, вдалося прийняти Закон “Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, внести до парламенту та розглянути у першому
читанні законопроекти “Про ринок електричної енергії”, “Про комерційний облік комунальних послуг”, “Про житлово-комунальні
послуги”, здійснити інші перетворення. Загалом міжнародні партнери почали активніше залучалися до підготовки рішень, а також
висували більше практичних рекомендацій органам влади (наприклад, щодо Закону “Про Фонд енергоефективності”, щодо монетизації житлових субсидій тощо) у логіці “більше за більше”.
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Рекомендації

Поділяючи думку, що пріоритетними в реалізації реформ є докорінні зміни в системі державного управління, судовій гілці влади
та у виборчому законодавстві, ми вважаємо, що заінтересованим
сторонам варто дослухатися до таких пропозицій:
Критично необхідно налагодити продуктивні функціональні
звʼязки між дорадчими структурами, радниками та апаратом відповідальних органів влади. Умовою для більш злагодженого процесу є регулярна внутрішня комунікація всередині відомств (між
структурними підрозділами) та міжвідомча взаємодія. Це першочергове завдання має покладатися на заступників з євроінтеграції
та державних секретарів.
Водночас, з метою збереження інституційної памʼяті, формування
та реалізації ефективної і результативної політики, варто запровадити повний цикл її аналізу, стратегічне планування діяльності,
процедури моніторингу і оцінювання політики і програм. Наприклад, вже зараз треба оцінювати ефективність виконання державних програм з енергоефективності, національних планів дій у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики, здійснити
системний огляд стану справ на ринку природного газу. Затверджені урядом плани імплементації директив ЄС мають бути переглянуті та оновлені, а в окремих планах варто виправити зумовлені неточним перекладом помилки. В окремих випадках необхідна
зміна або навпаки – конкретне визначення відповідальних виконавців завдань, що потребують підготовки правочинів.
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рекомендації

Громадськість має отримати вільний і безперешкодний доступ
до звітів про виконання Угоди про асоціацію у сферах енергетики та довкілля, причому відповідальні органи мають забезпечити регулярну публікацію таких звітів. Окремою вимогою до таких
документів має бути достатній рівень деталізації завдань, який
обовʼязково повинен бути ширшим за формальні завдання в планах імплементації і/або відповідних урядових розпорядженнях чи
постановах. Успішні кейси реформ також мають стати частиною
таких звітів.
Подолання кризи інституційної спроможності також потребує визначення завдань, які можна вирішити за допомогою недержавних
установ, за донорські кошти (для прикладу, інформаційно-аналітична підтримка для розробки конкретних рішень). Якщо контрактування ресурсів буде здійснюватися через тендерні структури
органів влади або за державний кошт, доцільно проводити закупівлі по кожному з продуктів (deliverables), уникаючи штучного
обʼєднання таких послуг, аби залучити якомога ширше коло фахових претендентів, у тому числі з країн ЄС. Проекти технічної допомоги ЄС, покликані допомогти міністерствам в імплементації Угоди, повинні працювати ефективно, бути спрямовані на досягнення
конкретних результатів, а їх описові та фінансові звіти, включаючи підготовлені продукти, бути публічно доступними.
Державні структури мають посилити можливості для публічної
участі у виробленні політик. Обов’язковим елементом імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС має стати публічний
діалог усіх зацікавлених сторін на ранньому етапі впровадження
реформи та розробки її концепції, оскільки на етапі прийняття нормативно-правового акту обговорення альтернативних варіантів
вже не має сенсу.
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Це означає, що для контролю, моніторингу і подання пропозицій представники громадськості та експертних спільнот повинні
мати якомога ширший доступ до інформації та проектів нормативно-правових актів на ранніх стадіях розробки. Крім того, це дозволить отримати необхідний резонанс по проблемним питанням, і
таким чином сприяти їх вирішенню. Проекти нормативних актів,
що мають ознаку регуляторних, мають бути обов’язково узгоджені
із нормами відповідних директив, а в окремих випадках, коли це
стосується нових ринків, проходити через опрацювання проектами технічної допомоги.
Міжнародні партнери та інституції, що надають підтримку реформам в Україні, повинні зберегти принцип “позитивної обумовленості” при прийнятті рішень про таку підтримку. Разом з тим,
доцільно переглянути критерії надання міжнародної технічної допомоги та кредитів, що використовуються органами влади в Україні, та принципів оцінки їх використання. Усі звіти таких проектів
мають бути публічними, а відповідальні виконавці у міністерствах
і відомствах мають пройти аудит.
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Процес
СІЧЕ НЬ

Л ЮТИ Й

4 лютого
прийнято закон, що врегулював
процедури митного контролю
та митного оформлення газу,
у тому числі за операціями із
заміщення газу (бекхол)
13 січня
затверджено порядок
підготовки, схвалення та
виконання плану залучення
зовнішньої допомоги
Європейської Комісії у рамках
TAIEX

24 лютого
• урядом вдосконалено порядок
здійснення та зміст експертизи
проектів нормативно-правових
актів на предмет їх відповідності
Угоді про асоціацію та іншим
зобов’язанням у сфері
європейської інтеграції
• контактною особою української
сторони для обміну інформацією
та розгляду запитів у рамках
виконання Угоди про асоціацію,
пов’язаних з торгівлею,
визначено секретаря Комітету
асоціації у торговельному складі
з української сторони
• схвалено Стратегію
реформування системи
публічних закупівель (“дорожню
карту”).
25 лютого
прийнято постанову НКРЕКП
щодо змін до Процедури
встановлення тарифів для
ліцензіатів з постачання
електричної енергії за
регульованим тарифом та/
або з передачі електричної
енергії місцевими (локальними)
електричними мережами у разі
застосування стимулюючого
регулювання

16

Б ЕРЕЗЕНЬ

16 березня
КМУ прийняв постанову, якою
збільшив фінансування заходів
для підтримки у безпечному
стані енергоблоків та об’єкта
“Укриття”

імплементації
К В ІТЕ НЬ

1 квітня
була підписана году між Урядом
України та Урядом Австралії
про співробітництво в галузі
використання ядерної енергії
в мирних цілях, яка створює
умови для створює передумови
для постачання урану до України
6 квітня – удосконалено
правила проведення аукціонів із
продажу спеціальних дозволів
на користування надрами та
надання спеціальних дозволів
на користування надрами,
що дозволяють залучити до
аукціонів більше учасників і
створити умови для відкритої
конкуренції
13 квітня
Президентом видано указ
№141/2016 «Про додаткові
заходи щодо перетворення
об’єкта “Укриття” на
екологічно безпечну систему
та відродження територій,
що зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи»

ТРА ВЕНЬ

10 травня
Президентом підписано указ
про приєднання України до
Міжнародного агентства з
відновлюваних джерел енергії
(IRENA)

Ч ЕРВЕНЬ

10 червня
Україна долучилась до
Батумської ініціативи щодо
боротьби за чисте повітря
13 червня
НКРЕКП затвердила Порядок
ринкового формування
роздрібних тарифів на
електричну енергію, що
відпускається споживачам, який
дозволить здійснити поступовий
перехід до встановлення
ринкових роздрібних тарифів
та ліквідувати перехресне
субсидування між споживачами
за регіональною ознакою

14 квітня
НКРЕКП прийнято Порядок
здійснення процедури
сертифікації оператора
газотранспортної системи
27 квітня
КМУ затвердив єдину ціну на
природний газ для населення
на рівні 100% паритету до ціни
імпортованого газу (6879 грн за
тис. кубометрів з 1 травня 2016
року)
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Л ИПЕ НЬ

1 липня
КМУ затверджено план реструктуризації НАК “Нафтогаз
України”, який на виконання
вимог Третього енергетичного
пакета ЄС має забезпечити
відокремлення видів діяльності
з транспортування та зберігання
природного газу
6 липня
• затверджено Положення про
Комісію з питань надрокористування, що відповідає новому
порядку надання надр у користування з урахуванням міжнародних зобов’язань.
• дію програми “теплих кредитів”
в частині надання відшкодування з державного бюджету фізичним особам було призупинено
13 липня
КМУ схвалив програму розвитку
гідроенергетики України до 2026
року
21 липня
Міністерство екології та природних ресурсів оприлюднило
проект розпорядження КМУ
“Про схвалення Концепції реформування державної системи
моніторингу довкілля”
25 липня
наказом Міненерговугілля утворено міжвідомчу робочу групу з
питань оновлення Енергетичної
стратегії України до 2035 року
29 липня
Міненерговугілля оприлюднило офіційний Звіт за 2015 рік
за результатами проведення
моніторингу безпеки постачання
природного газу
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С ЕРП ЕНЬ

1 серпня
• Президентом підписано Закон “Про ратифікацію Паризької
угоди”
• по всій країні запрацювала
електронна система публічних
закупівель ProZorro
• запуск нової автоматизованої
системи проходження митного
контролю «Єдине вікно»
• Президентом підписано Закон «Про внесення змін у деякі
законодавчі акти України щодо
врегулювання окремих питань
правового режиму території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи»
4 серпня
НКРЕКП внесла зміни до Процедури встановлення тарифів
для ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі
електричної енергії місцевими
(локальними) електричними
мережами у разі застосування
стимулюючого регулювання,
передбачивши більш прозорий
механізм прийняття рішень щодо
RAB-тарифоутворення
23 серпня
КМУ вніс зміни до Правил користування електричною енергією
для населення щодо попереджень про відключення, договорів
про купівлю-продаж електроенергії за “зеленим” тарифом

ВЕРЕСЕНЬ

5 вересня
утворено Робочу групу з питань
перегляду регуляторних нормативно-правових актів у сфері
енергетики, що потребують внесення змін чи скасування
21 вересня
енергоблок №1 Запорізької АЕС
приступив до роботи в понадпроектний строк на підставі ліцензії,
виданої ДІЯР про продовження
терміну експлуатації до 23 грудня
2025 року
22 вересня
• ВРУ у першому читані прийняла
законопроект «Про ринок електричної енергії України» (№4493)
• ВРУ прийняла в цілому Закон
«Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг»

ЖО ВТ Е Н Ь

4 жовтня
• ВРУ прийняла в другому читанні
та в цілому закони «Про оцінку
впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку»
• ВРУ прийняла в цілому закон,
що сприятиме добровільній здачі,
реєстрації та обстеженню РАВ,
включення їх до державної системи обліку і передачі на контрольоване зберігання
6 жовтня
енергоблок №2 Запорізької АЕС
приступив до роботи в понадпроектний строк на підставі ліцензії,
виданої ДІЯР про продовження
терміну експлуатації до 19 лютого
2026 року
11 жовтня
у Стокгольмі завершились усні
слухання в об’єднаній арбітражній
справі за позовами «Нафтогазу»
та «Газпрому» щодо контракту на
постачання газу
13 жовтня
міністром екології О.Семераком
представлено політичну пропозицію проекту Концепції реформування системи природоохоронного
контролю
18 жовтня
• прийнято у першому читанні законопроект «Про комерційний облік
комунальних послуг»
• НКРЕКП прийняла постанову про
стандарти якості з електропостачання
27 жовтня
підписано Правила професійної
етики у конкуренції щодо чесності
та прозорості роздрібного ринку
пального в Україні
28 жовтня
Президент наклав вето на закони «Про стратегічну екологічну
оцінку» і «Про оцінку впливу на
довкілля»

Л ИСТОПАД

1 листопада
ВРУ прийняла закон, яким перелік
відновлюваних джерел енергії доповнено аеро- та гідротермальною
2 листопада
атверджено зміни до порядків
проведення аукціонів із продажу
спецдозволів на користування
надрами та їх надання
7 листопада
НКРЕКП прийняла зміни до
Методики розрахунку плати за
приєднання до електромереж, які
спрощують умови для малого та
середнього бізнесу (установок від
160 кВт до 5 МВт
9 листопада
• КМУ утворено ПАТ «Магістральні
газопроводи України» та схвалено
план дій щодо корпоративного
управління оператора ГТС
• КМУ схвалив концепцію Державної цільової економічної програми
розвитку атомно-промислового
комплексу до 2020 року
15 листопада
ВРУ ухвалила звернення до країн
ЄС про посилення співпраці у галузі енергетичної безпеки та щодо
ризиків обхідних газопроводів
16 листопада
утворено Міжвідомчу робочу групу
з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку
нафтопереробки
23 листопада
• КМУ скасовано більше 360
нормативних актів, які обтяжували
ведення бізнесу
• Президентом підписано Закон
«Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг»
24 листопада – підписано Меморандум про взаєморозуміння
щодо стратегічного енергетичного
партнерства між Україною та ЄС

ГРУД ЕНЬ

5 грудня
у Стокгольмі завершились усні
слухання в об’єднаній арбітражній
справі за позовами «Нафтогазу»
та «Газпрому» щодо транзитного
контракту
8 грудня
український та польський оператори ГТС підписали Угоду про
правила взаємодії для поєднання
систем через інтерконектор Польща-Україна
14 грудня
КМУ затвердив зміни до статуту,
положення про наглядову раду та
правління «Нафтогазу»
19 грудня
підписаний Меморандум про
взаєморозуміння між урядом та
ЄІБ, який передбачає поглиблення
співпраці та реалізацію відповідних проектів у 2017-2020 рр.
20 грудня
• проведено перший аукціон із продажу спецдозволів на користування надрами за новими правилами
• завершено роботу Комітету з
питань ЖКГ над законопроектом
«Про енергетичну ефективність
будівель»
• ВРУ прийняла зміни до Бюджетного кодексу про спрямування 5%
від суми рентної плати за видобуток вуглеводнів до місцевих
бюджетів
22 грудня
оприлюднено для обговорення
проект Енергетичної стратегії
України до 2035 року
26 грудня
до ВРУ внесено законопроект
«Про Фонд енергоефективності»
28 грудня
• КМУ схвалено Концепцію розвитку газовидобувної галузі до 2020
року, з метою досягнення власного видобутку в 27 млрд кубометрів
• КМУ скасував ліцензування
експорту газу і не встановлював
експортних квот на 2017 рік
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ГАЗ
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Вітер західний, швидкість
0,3 кубометри на секунду

0,3

ГАЗ
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
Директива 2009/73/ЕС (Третій енергетичний пакет) спрямована на створення повноцінно діючого внутрішнього ринку газу ЄС. Нею передбачено відокремлення вертикально інтегрованих компаній за структурою власності
(тобто за майновими правами), або OU. Уряд країни самостійно визначає
модель розвитку ринку: або на подальшу лібералізацію (створення незалежного системного оператора, або ISO) чи на посилення регуляції (різні
компанія-власник та компанія-оператор системи транспортування газу,
або ITO). Не менш важливі зміни стосуються подальшого посилення незалежності національних регуляторів, розширення обміну ринковою інформацією та становлення роздрібного ринку.

Імплементація Закону «Про ринок природного газу»
Програма діяльності Кабінету Міністрів, схвалена при формуванні
нового складу уряду (Постанова № 1099‑VIII 1), передбачала виконання
зобов’язань у рамках приєднання до Третього енергетичного пакета,
у т. ч. реорганізацію НАК «Нафтогаз України», розділення діяльності з
видобування і транспортування газу, надання доступу до газотранспортної інфраструктури, забезпечення прозорості встановлення
тарифів та ефективної системи надання адресних субсидій, запровадження комерційного обліку.
Аналогічні пункти містив і план пріоритетних дій Уряду на 2016 рік 2.
Серед кроків — визначення моделі відокремлення транспортування
газу, розробка та прийняття вторинного законодавства, впроваджен1 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1099–19
2 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249104044
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ня IT системи для добового балансування газу, створення умов для
функціонування газового хабу через зберігання газу у сховищах в режимі «митний склад» та його облік в енергетичних одиницях, створення умов для забезпечення стимулюючого тарифоутворення для
оператора ГТС та операторів ГРМ, розроблення законодавства для забезпечення торгівлі газом на біржах.
У розвиток Закону «Про ринок природного газу», 4 лютого прийнято
Закон «Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу» 3 (Закон
№ 994‑VIII). Документ врегулював процедури митного контролю та
митного оформлення обсягів природного газу, у тому числі за операціями із заміщення природного газу (бекхол). Фактично, зміни уможливили проведення таких операцій вже з 1 березня.
Набули чинності зміни до Закону «Про ринок природного газу», ухвалені восени цього року, щодо зниження вимог до формування постачальниками газу страхового запасу в ПСГ до максимум 10% від запланованих місячних обсягів поставок (№ 1541‑VIII від 22.09.2016 4), чим
забезпечено рівні умови у цій царині для всіх постачальників. Відповідно до закону, зазначені зміни остаточно закріпив КМУ шляхом
введення в дію постанови № 860 від 16.11.2016 5, якою він затвердив
на 2016/2017 роки нульовий розмір страхового запасу газу, за умови
відсутності на ринку надзвичайних ситуацій. На нашу думку, більш
універсальним рішенням цієї проблеми було розробити та ввести
в дію законодавство про стратегічні резерви газу 6.
ВР прийняла зміни до Бюджетного кодексу (№ 3038 7) про спрямування частки від суми рентної плати за видобуток природного газу
в такій пропорції: 1% — до сільських, селищних і міських бюджетів,
2% — до обласних бюджетів та 2% — 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 екологічно-економічної ситуації, а й зацікавленості місцевого населення у розвитку
газовидобувної галузі.
Виконуючи вимоги п. 9 розділу VII Закону «Про ринок природного
газу» КМУ скасував цілу низку своїх постанов і окремих їх пунктів,
що суперечили положенням цього закону (постанова № 442 8), зокрема постанову 2001 року «Про забезпечення споживачів природним
газом», застосування якої приводило до штучної сегментації ринку.
3 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994–19
4 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1541–19/paran2#n2
5 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/860–2016-%D0%BF
6 http://ngbi.com.ua/rada/report_ChUn.pdf
7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3038&skl=9
8 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249189576
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У цьому ж руслі, у зв’язку з відсутністю в Законі «Про ринок природного газу» поняття «Єдина газотранспортна система України», Міненерговугілля розробило та оприлюднило проект наказу про скасування власного наказу від 2 грудня 2013 року № 882 «Про покладення
функцій оператора Єдиної газотранспортної системи України» 9.
У ВР зареєстровано пропозицію (№ 5289/П 10) прийняти за основу поданий у жовтні законопроект № 5289 11 про приведення у відповідність до Закону «Про ринок природного газу» 12‑и законів («Про приватизацію державного майна», «Про трубопровідний транспорт»,
«Про угоди про розподіл продукції», «Про природні монополії», «Про
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про
нафту і газ», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про житлово‑комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період», «Про забезпечення комерційного обліку природного
газу», «Про ліцензування видів господарської діяльності»). Депутати
не розглянули внесені раніше аналогічні законопроекти: урядовий —
№ 4503 від 21.04.2016 12 та альтернативний йому, також підтриманий
урядом 13, № 4868 від 14.06.2016 14, а також зняли з розгляду окремий
законопроект про зміни до Закону «Про забезпечення комерційного
обліку природного газу» (№ 4756 від 02.06.2016 15), за яким пропонувалося перейти від багатоквартирних вузлів обліку газу до обліку його
індивідуального споживання.
Очікують на розгляд у комітетах ВР два законопроекти, пов’язані із
забезпеченням населення газом власного видобутку: 1) про внесення
змін до Закону «Про ринок природного газу» (№ 5290 16), яким передбачено: а) ввести пріоритет забезпечення газом власного видобутку
внутрішніх потреб населення України; б) обмежити рентабельність
постачання газу до максимум 10%; в) законодавчо визначити складові ціни на газ і 2) законопроект про зміни до Податкового кодексу
України (№ 5321 17), націлені на здешевлення вартості ЖКП для побутових споживачів України шляхом звільнення від оподаткування
операцій з видобутку і транспортування природного газу, що спрямовується на задоволення їх потреб.
На наш погляд, зазначеним законопроектам критично бракує повного та об’єктивного прогнозу їх соціально-економічних наслідків.
9 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245156850&cat_id=35082
10 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60586
11 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60296
12 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4503&skl=9
13 За даними відповіді Міненерговугілля на запит про доступ до публічної інформації, на засіданні
Уряду 20.07.2016 була підтримана пропозиція підтримати зазначений проект Закону як
пріоритетного.
14 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59497
15 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59286
16 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60298
17 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60364
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Забезпечуючи засади імплементації частини 1 ст. 12 Закону «Про ринок природного газу», в липні КМУ затвердив Примірний договір купівлі-продажу природного газу для постачальників зі спеціальними
обов’язками (постанова № 444 18), який, з метою вирішити проблему
затримки руху коштів з боку «Нафтогазу», у вересні було вдосконалено (постанова № 655 19) шляхом врегулювання переходу права власності на газ у ході підписання актів його приймання-передачі та розрахунків.
Набрали чинності зміни до відповідних актів НКРЕКП 20, ухвалені з
метою привести у відповідність до Закону “Про ринок природного газу” Кодекс газорозподільних систем, Правила постачання природного газу, Типовий договір розподілу природного газу, Типовий
договір постачання природного газу побутовим споживачам, Методологію встановлення плати за приєднання до газотранспортних і
газорозподільних систем (Постанова НКРЕКП № 1418 від 11.08.2016 21),
в частині вдосконалення відносин споживач — оператор газорозподільної системи (ГРС), які регулюються цими актами. Внесені зміни
забезпечують імплементацію положень Директиви 2009/73/ЄС, зокрема Додатку І до неї, в частині захисту прав споживачів газу.
У квітні уряд затвердив єдину ціну на природний газ для споживачів — таким чином, кінцева ціна газу для населення з 1 травня
2016 року становить 6879 грн за 1 тис. кубометрів 22 (Постанова № 315).
Ціна газу як товару визначена на рівні 100% паритету до ціни імпортованого газу, а роздрібна ціна утворюється з урахуванням оптової
ціни, середньозважених тарифів на транспортування та розподіл,
а також торгової націнки постачальника.
Як йдеться у роз’ясненні Мінекономрозвитку, встановлюється оптова ціна природного газу 4942 грн за тис. кубометрів, яка утворюється з урахуванням: прогнозної ціни на німецькому газовому хабі NCG
(за даними Platt’s European Gas Daily), вартості транспортування від
NCG до західного кордону України (за тарифами європейських операторів ГТС), установленого НКРЕКП тарифу на послуги транспортування газу транскордонними газопроводами до точок входу в ГТС Украї18 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444–2016-%D0%BF
19 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249354036
20 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249536134&cat_id=244277212
21 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=22285
22 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249005214
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ни. Водночас, за оцінками експертів, ця формула практично унеможливлює подальший розвиток тарифної системи «вхід-вихід» 23.
На виконання положень Закону «Про ринок природного газу» та
п. 11 розділу V затверджених НКРЕКП Правил постачання природного
газу (постанова № 2496 від 30.09.2015 24), протягом року НКРЕКП здійснює щомісячний моніторинг цін на природний газ для всіх категорій споживачів України та повідомляє на своєму офіційному сайті
максимальну ціну для споживачів, що не підпадають під дію положення про покладення спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів.
Наказом Міненерговугілля від 03.10.2016 № 627 25 створено робочу групу з розроблення проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення торгівлі природним газом на біржах. Робоча група має подати
пропозиції щодо внесення змін до законодавства або розробки нових нормативно-правових актів для започаткування торгівлі газом
на біржах.
Набрали чинності передбачені Законом «Про ринок природного
газу» й іншими законодавчими актами та ухвалені Постановою
НКРЕКП № 1234 26 форми звітності моніторингу ринку природного
газу 27 (у т. ч. — надання інформації про оптові ціни), що мають подавати суб’єкти ринку газу, на яких покладено виконання спеціальних
обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку газу (форми №№ 1, 2 і 3), оптові продавці газу
(форма № 4 «Звіт про оптові ціни на природний газ») та постачальники газу (форма № 5). Раніше, у березні, регулятор оновив звітні форми
для операторів ГТС, сховищ та ГРС 28, скоригувавши відповідну постанову від 2012 року.
На підставі ч. 7 статті 39 Закону «Про ринок природного газу», НКРЕКП
звільнила від виконання вимог про відокремлення і незалежність
операторів газорозподільних систем (ГРС) 4‑х операторів ГРС, що
мають менше 100 000 підключених споживачів (Розпорядження від
17.08.2016 № 15‑р 29).
Закон про незалежного регулятора (НКРЕКП)
Наприкінці листопада нарешті набув чинності 30 затверджений ВР
у вересні новий закон (№ 1540‑VIII від 22.09.2016 31) про регулятора рин23 http://gazeta.zn.ua/energy_market/rynok-gaza-ukrainy-normalnye-geroi-vsegda-idut-v‑obhod-_.html
24 http://www.nerc.gov.ua/?id=18009
25 У публічному доступі станом на грудень 2016 року відсутній.
26 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=21057
27 http://www.nerc.gov.ua/?news=5343
28 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=19878
29 http://www.nerc.gov.ua/?id=21059
30 Закон № 1540‑VIII від 22.09.2016 було офіційно оприлюднено 25.11.2016 в газеті «Голос України»,
№ 225
31 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1540–19
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ку — Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Найбільш суттєві
зміни, передбачені цим законом, стосуються сфери фінансування комісії та призначення й ротації комісіонерів.
За планом реформування сектора, законопроект про посилення незалежності діяльності НКРЕКП мав бути поданий на розгляд КМУ
не пізніше травня 2015 року. Однак, процес узгодження зацікавленими сторонами змін, що мали бути внесені, виявився складним і
надзвичайно суперечливим. Про це свідчить хоча б той факт, що зрештою внесений (і прийнятий) законопроект став десятим за останні
15 років зареєстрованим ВР законопроектом про регулятора.
Відтак, являючи собою компромісний варіант, закон № 1540‑VIII, що
набрав чинності, все-таки знаменує рух уперед — до дійсно незалежного регулятора газового ринку.
Поділ (unbundling) «Нафтогазу»
19 лютого Міненерговугілля створило Робочу групу з питань розроблення плану заходів щодо запобігання виникненню ризиків,
пов’язаних з реорганізацією НАК «Нафтогаз України», її дочірніх підприємств та господарських товариств, корпоративні права (часток,
акцій) яких належать НАК «Нафтогаз України», в частині виконання
кредитних зобов’язань 32.
Чинний план реструктуризації НАК «Нафтогаз України», покликаний,
на виконання вимог unbundling Третього енергетичного пакета ЄС,
забезпечити відокремлення від НАКу видів діяльності з транспортування та зберігання природного газу, було затверджено КМУ у липні
(постанова № 496 33). Міненерговугіллям було створено міжвідомчу
робочу групу з реалізації плану.
У світлі виконання зобов’язань України з імплементації європейського законодавства і практичної необхідності просувати далі лібералізацію газового ринку, сам факт прийняття рішення про поділ
«Нафтогазу» цього року, безумовно, є позитивним, однак, про мету
скасувати домінуюче положення компанії на українському газовому ринку в передбачені та схвалені Енергетичним Співтовариством
терміни в ньому не йдеться.
Фактично, план уряду полягає у створенні 2‑х нових акціонерних товариств, 100% акцій яких буде належати державі — «Магістральні газопроводи України» та «Підземні газосховища України»– і складається з деталізації процедур їх організації. Їм і буде передано відповід32 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245095097
33 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249240258
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ні активи ПАТ «Укртрансгаз». Проте, постановою № 496 передбачено,
що передача газотранспортних активів новому оператору станеться,
лише після винесення Стокгольмським арбітражем остаточного рішення за обома позовами між «Нафтогазом» і «Газпромом» (як мінімум, через 30 днів з дати набрання ним чинності), що очікується
в 2017 році. Тобто, навіть за цим, офіційним планом реструктуризації,
фактичний поділ «Нафтогазу» від терміновано, принаймні, на середину 2017 року.
За повідомленням «Нафтогазу», усні слухання в об’єднаній арбітражній справі за позовами «Нафтогазу» та «Газпрому» щодо контракту
на постачання газу завершились у Стокгольмі 11 жовтня 34. Хоча позиція української сторони була простою і переконливою, слухання
у справі про перегляд умов транзитного контракту між Україною та
Росією тривали два тижні і завершилися 5 грудня. З огляду на безпрецедентну для Арбітражного інституту Торговельної палати м. Стокгольм загальну суму позовних вимог у справі «Нафтогазу»/»Газпрому»
(що перевищує 65 млрд. дол. 35), прогнозувати дату unbundling, а значить, і дату передачі активів ГТС незалежному оператору, з нашого
погляду, взагалі не видається можливим.
На нашу думку, солідарну з думками інших експертів 36, зволікання
з реформуванням НАК «Нафтогаз України» ставить під загрозу весь
подальший процес лібералізації газового ринку. Уже зараз розвиток
ринку потребує реального, а не відкладеного на потім відокремлення оператора ГТС від НАКу. Крім того, значимою є оцінка експертною
спільнотою ухваленого плану unbundling, як такого, якому бракує
цілісного бачення реформи газового сектора й реформи української
ГТС. На наш погляд, цей план не враховує реальних умов і практики
роботи оператора ГТС, а також робить проблематичним залучення
міжнародних інвесторів на окремі ділянки ГТС України.
Ще у вересні увагу всіх експертів було прикуто до конфлікту, який
виник внаслідок того, що з метою сприяти незалежності оператора
ГТС, Мінекономрозвитку, яке до тих пір управляло НАКом, не повідомивши його керівництво, відкоригувало та затвердило нову редак34 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/1E3E64706CE94E9DC225804F0029A51E
35 https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1087020708044380
36 http://www.epravda.com.ua/rus/columns/2016/07/2/597900/; http://gazeta.zn.ua/energy_market/
eto-ne-restrukturizaciya-naftogaza-a‑likvidaciya-ukrtransgaza-_.html; http://www.epravda.com.ua/
columns/2016/07/7/598119/; http://ua-energy.org/post/62357; http://gazeta.zn.ua/energy_market/kakdelyat-ukrainskuyu-gts-ili-unbundling‑3-_.html
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цію статуту «Нафтогазу», перебравши управління «Укртрансгазом»
на себе (наказ МЕРТ № 1478 37). За цих неординарних обставин, всі
відносини власності між НАКом і «Укртрансгазом» було збережено.
По суті, за цим новим статутом, НАК не міг одноосібно міняти керівний склад оператора. Тим не менш, через відсутність гласності, залучення до процесу міжнародних партнерів, а також перебільшену
реакцію «Нафтогазу», наказ було скасовано, що, проте, не вирішило
проблеми. Цей конфлікт знову привернув увагу не тільки до процедури поділу, а й у цілому до реформи «Нафтогазу».
Після скасування наказу Мінекономрозвитку, процес реформування
«Нафтогазу» відновився, тепер уже під егідою урядової робочої групи, створеної за ініціативою Прем’єр-міністра 38, яка наразі й відповідає за його прискорення. До складу групи, крім представників уряду,
«Нафтогазу» та «Укртрансгазу», входять фахівці Світового банку, ЄБРР,
а також посол США в Україні. Починаючи з жовтня, відбуваються засідання робочої підгрупи з питань unbundling, за участі представників Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
У жовтні Мінекономрозвитку, на виконання постанови КМУ № 675 39,
було передано 100% акцій «Нафтогазу» в управління КМУ; введено
мораторій на будь-які кадрові зміни у топ-менеджменті профільних
державних компаній 40; вжито заходів з вироблення оптимальної моделі управління «Укртрансгазом» і відображення її в нових статутах
«Нафтогазу» й «Укртрансгазу» 41. Уже в листопаді КМУ утворив нового
оператора української ГТС — ПАТ «Магістральні газопроводи України»
і затвердив його статут, а також вніс низку змін до плану реструктуризації «Нафтогазу».
Факт прийняття постанов КМУ про утворення ПАТ «Магістральні
газопроводи України» (№ 801 від 09.11.2016), затвердження його уста37 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/0D0D1DFF88C3A5BFC225803D0039D9F3?OpenDocu
ment
38 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249329740&cat_id=244276429
39 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249369692
40 http://www.epravda.com.ua/news/2016/10/13/607980/
41 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24940642&4cat_id=244276429
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новчих документів і забезпечення державної реєстрації (№ 837 від
16.11.2016), підкріплений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію випуску акцій цього ПАТ 42,
поклав початок практичним заходам з поділу «Нафтогазу». За даними Міненерговугілля, всього було випущено акцій на 3,786 млн грн 43,
а для формування статутного капіталу ПАТ «МГУ» отримало також
приміщення 44. Міненерговугіллям затверджені положення про наглядову раду та про правління «МГУ» 45.
Водночас, на більш пізні терміни у 2017 році змінено дедлайни деяких
етапів подальшого процесу (постанова № 800 від 09.11.2016 46): впровадження структури та корпоративного управління нового оператора
ГТС, а також утворення ПАТ «Підземні газосховища України». Паралельно КМУ вирішив взагалі відмовитися від створення у ПАТ «Укртрансгаз» наглядової ради з двома незалежними директорами (яку
передбачали сформувати іще до 1 жовтня 2016 року).
Фактично, у ході процесу одразу стала очевидною недосконалість затвердженого плану, як у прямому сенсі (КМУ сам визнав це і вже вніс
зміни до постанови № 496, ухваливши їх за постановою № 800), так і
в переносному: численні зауваження членів експертного середовища про недоліки плану уряду вже були оприлюднені 47 та продовжують надходити.
Тим часом, 14 квітня НКРЕКП прийняла постанову «Про затвердження Порядку здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи» 48, розроблену з метою адаптації до законодавства
ЄС. Документом передбачено, що зобов’язання щодо сертифікації
оператора ГТС встановлюються, незалежно від обраної моделі його
відокремлення.
Ще одним досягненням року є формування повного складу наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Цей орган було створено вперше
в історії компанії та є складовою реформи системи корпоративного
управління за рекомендаціями ОЕСР. Зокрема, на посади незалежних
членів обрано іноземних спеціалістів із значним досвідом роботи
у галузі 49.
42 http://www.nssmc.gov.ua/press/news/nkcpfr_informueh_pro_rezultati_svogo_chergovogo_
zasidannya119
43 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245162044
44 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245158645
45 Наказ № 771 від 25.11.2016, у публічному доступі станом на грудень 2016 року відсутній.
46 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/800–2016-%D0%BF
47 http://ukrgasforum.org/forum-program: Ринок природного газу України: що зроблено і що потрібно
зробити? Погляд експертів
48 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=20977
49 http://ua-energy.org/post/59485
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Окрім того, на засіданні КМУ 09.11.2016 було схвалено план дій щодо
корпоративного управління оператора ГТС, підготовленого Міненерговугілля за участю ЄБРР 50. Для реалізації плану Міненерговугілля та
інші органи влади мають розробити і подати на розгляд уряду відповідні нормативно-правові акти.
Нарешті, 14 грудня постановою № 1044 51 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.
Таким чином, можна заключити, що цього року в реформуванні «Нафтогазу» намітився прогрес.
Інші ініціативи
Уряд ще у лютому 2016 року представив Дорожню карту дерегуляції
видобутку 52, яку було обговорено із зацікавленими сторонами. Міненерговугілля також виступило з рядом ініціатив: одним законопроектом 53 пропонується передати відомству функції видачі та контролю виконання спеціальних дозволів на користування надрами щодо
горючих (газ природний, газ, розчинений у нафті, газ сланцевих товщ,
газ центрально-басейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ,
конденсат, бітум нафтовий, нафта), твердих (антрацит, сланці, буре
вугілля, кам’яне вугілля, торф) корисних копалин та уранових руд; іншим законопроектом 54 — встановити пільгові ставки рентної плати,
визначити компетенції відповідних органів та уточнити процедури
укладання угод про розподіл продукції (УРП).
50 За даними відповіді Міненерговугілля на запит про доступ до публічної інформації.
51 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249637698
52 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245087515&cat_id=35109
53 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245094152&cat_id=35082
54 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245094456&cat_id=35082
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У частині впровадження нової моделі оподаткування підприємств
усіх форм власності, що видобувають природний газ, передбаченої
ч. 6 пункту 5 плану реформ, від початку 2016 року видимого прогресу
не спостерігалося. Водночас, у листопаді зареєстровано 2 законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України, пов’язаних
з рентною платою за видобування природного газу. Першим із них
(№ 5459 від 25.11.2016 55) регламентовано встановлення ставки рентної плати у 12% на видобуток газу з нових свердловин (розпочатих
бурінням після 1 січня 2017 року, незалежно від глибини залягання
покладу). За другим — встановлюється окремий розмір рентної плати на видобуток газу для забезпечення внутрішніх потреб населення
України (№ 5459–1 від 29.11.2016 56), у розмірі 12% — з покладів глибиною
до 5000 м та 6% — понад 5000 м. На наш погляд, прийняття першого із
зазначених вище законопроектів створить реальні умови для збільшення видобутку природного газу в Україні.
На засіданні у грудні уряд схвалив Концепцію розвитку газовидобувної галузі до 2020 року 57, в розробці якої взяли участь урядовці, народні депутати, експерти, представники добувних компаній тощо.
Ключова мета — досягти в 2020 р. власного видобутку газу обсягом
у 27 млрд. кубометрів, хоча не прийняття знижених ставок рентної
плати за видобуток з нових свердловин — ставить досягнення цієї
мети під сумнів.
В аспекті вирішення приватизаційних проблем, було лише зареєстровано 2 законодавчих акти — це проекти постанов ВРУ: № 4664/П 58 —
за якою депутати Комітету з питань економічної політики рекомендують ВР відхилити внесений до порядку денного 5 сесії VIII скликання 59 законопроект про занесення до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, ПАТ «Укргазвидобування» 60 та № 5348 61 — за якою
запропоновано накласти мораторій на приватизацію всіх державних
і комунальних підприємств до 1 січня 2018 року. Ухвалення такого
мораторію може негативно позначитися на діяльності «Нафтогазу»
(зокрема, на можливості відшкодування йому досить значних боргів 62 ОПЗ).
Тим часом, Україна суттєво лібералізувала експорт природного газу:
відповідно до постанови КМУ № 1009 63, у 2017 році експорт газу не під55 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60594
56 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60612
57 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249631979&cat_id=244274160
58 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60333
59 5 сесія VIII скликання (поточна) має завершитися 31 січня 2017 року
60 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59090
61 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60405
62 http://www.epravda.com.ua/news/2016/09/13/605224/
63 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249634792
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лягатиме ліцензуванню і на нього не встановлено квот. Уряд скасував також частину постанов для приведення у відповідність до Закону «Про ринок природного газу» 64, це рішення було зумовлено втратою актуальності питання про компенсацію різниці в тарифах для
населення, бюджетних установ та інших споживачів газу.
НКРЕКП оприлюднила для обговорення низку проектів постанов, зокрема, постанови про внесення змін до Кодексу ГРС і Типового договору транспортування природного газу 65, покликаної вдосконалити процес нарахування додаткової оплати за газ, параметри якого
не відповідають вимогам Кодексу ГТС, та постанови про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності 66., що регламентує ліцензійні умови транспортування, розподілу, зберігання
(закачування, відбору), надання послуг установки LNG та постачання
природного газу.
Паралельно регулятором оприлюднено 2 проекти постанов, що стосуються запровадження на ринку природного газу використання
одиниць енергії (поки що тільки в розрахунках). Зміни, передбачені
проектом першої постанови 67, дадуть змогу доповнити чинні нормативно-правові акти НКРЕКП положеннями про порядок перетворення обсягів газу в об’ємних одиницях на обсяг переданої (спожитої)
енергії, а платіжні документи споживачів — інформацією про кількість спожитого газу в енергетичних одиницях. За проектом другої
постанови 68, передбачено доповнити такими ж положеннями кодекси ГТС і ГРС.
У разі прийняття цих постанов, поки що фактично спрямованих
на уніфікацію інформування сторін про параметри використовуваного газу в енергетичних одиницях, НКРЕКП започаткує позитивний вектор руху до обліку газу в енергетичних одиницях, відповідно
до вимог директив і регламентів ЄС (переходу ринку на розрахунки
в енергетичних одиницях поки що не передбачено).
На виконання зобов’язань України у цьому ж напрямі, націлені й законодавчі ініціативи «Нафтогазу» 69, підтримані КМУ — проект постанови про затвердження Плану заходів із запровадження обліку газу
в одиницях енергії передано на розгляд Міненерговугілля та Мінекономрозвитку 70. За планом передбачено впровадити облік газу в одиницях енергії, починаючи з ІІ кварталу 2017 року.
64 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249570155
65 http://www.nerc.gov.ua/?id=21784
66 http://www.nerc.gov.ua/?id=22456
67 http://www.nerc.gov.ua/?id=21852
68 http://www.nerc.gov.ua/?id=22459
69 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/BF19A453140F7596C225803B00270D7E?OpenDocum
ent&year=2016&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
70 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245146527
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Висновок: Можна констатувати, що у виконанні Україною
«Плану заходів з реформування газового сектора», узгодженого з Енергетичним Співтовариством (Розпорядження КМУ № 375‑р від 25.03.2015 71), на кінець 2016 року найбільшого прогресу досягнуто у впровадженні закону «Про
ринок природного газу» та розробці похідних від нього
підзаконних актів. Водночас, попри недотримання ухвалених термінів, також важливим позитивним надбанням
року є прийняття та початок втілення плану реструктуризації НАК «Нафтогаз України» — відсутність руху в цьому напрямі гальмувала весь процес лібералізації ринку. Загальну оцінку перетворенням українського газового ринку та
рекомендації щодо його подальшого розвитку було дано
на 2‑му Українському газовому форумі 72.

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)
Регламент 715/2009 (Третій енергетичний пакет) 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 об’єднання операторів ENTSOG).

Імплементація Закону «Про ринок природного газу» та розробка
підзаконних актів
До порядку денного поточної сесії ВР включено 73 зареєстрований
ще 1 червня законопроект про внесення змін до законів: «Про ринок
природного газу», «Про забезпечення комерційного обліку газу», «Про
метрологію та метрологічну діяльність» щодо захисту прав споживачів при користуванні природними об’єктами права власності українського народу (№ 4749 74), призначений покращити умови доступу
споживачів до ГРМ шляхом зниження плати за підключення.
71 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/375–2015-%D1%80
72 http://ngbi.com.ua/rada/report_ChUn.pdf
73 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1707‑viii
74 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59276
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Суть законопроекту — зобов’язати операторів ГРС за власний кошт
забезпечити проектування й будівництво мереж внутрішнього газопостачання, а також послуги з приєднання до них споживачів. З
нашої точки зору, законопроект потребує доопрацювання, в частині
узгодження норм процедури приєднання до ГРМ інших чинних законодавчих актів (в першу чергу, Кодексу ГРС).
Міжнародні експерти, на підставі дослідження та аналізу показників ГРС в Україні та країнах ЄС, надали НКРЕКП рекомендації 75 з модифікації регуляторних актів, необхідної для вдосконалення чинної
системи тарифоутворення, а також — системи оцінки діяльності операторів ГРС, спрямованої на підвищення ефективності виконання
ними покладених на них функцій.
У березні відповідно до Кодексу газотранспортної системи запроваджено порядок оплати послуг замовленої потужності, зокрема надання фінансової гарантії та укладання угод 76, а «Укртрансгаз» оприлюднив форми подання номінацій та алокацій 77, диференційовані для
потреб різних суб’єктів ринку. У свою чергу, НКРЕКП змінила кодекси
ГТС і ГРС, визначивши Порядок проведення аукціонів розподілу потужності на міждержавних з’єднаннях, а оператора ГТС зобовʼязано
використовувати кошти, отримані за послуги балансування та не використані за результатами року, виключно як джерело фінансування
розвитку ГТС 78.
Водночас, приведення договірних відносин щодо транзиту газу
у відповідність до Типового договору транспортування природного
газу заблоковано до моменту прийняття рішення Стокгольмським
арбітражем, який розглядає транзитний спір «Нафтогазу» і «Газпрому». Щодо тарифів на транспортування газу для точок входу і виходу, розташованих на території України (внутрішнє транспортування), то НКРЕКП прийняла протокольне рішення про їх встановлення
не пізніше 1 квітня 2017 року 79.
У сфері функціонування ГРС, досі не вдалося усунути законодавчу невизначеність щодо користування державними газорозподільними
мережами 80. 18 березня народні депутати внесли законопроект «Про
особливості передачі в оренду приєднаних газорозподільних мереж
з контрольною часткою державної та/чи комунальної власності» (реєстр. № 4263) 81. Документом запропоновано визначити ГРС як цілісні майнові комплекси та надати органам управління державною та
комунальною власністю право на передачу таких об’єктів в оренду
75 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5176
76 http://utg.ua/utg/customers/transmission-contract.html
77 http://utg.ua/utg/customers/dispetching-gas-transmission.html
78 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=19859
79 Відповідь на запит про доступ до публічної інформації.
80 http://www.epravda.com.ua/columns/2016/11/10/610632/
81 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58443
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(у випадку, якщо частка державної/комунальної власності перевищує 50%) за конкурентною процедурою. Восени, після останнього невдалого розгляду комітетом ВР з питань ПЕК цього законопроекту,
на базі комітету було створено спеціальну робочу групу з аналізу та
вироблення нових можливих підходів до вирішення цієї проблеми.
Водночас, іншою спробою забезпечити виконання положень ст. 37 Закону «Про ринок природного газу» щодо платного використання газорозподільних систем, власником яких є держава, став урядовий законопроект № 5558, зареєстрований ВР 82. 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 № 5558–1 83 про
особливості оренди ГРС або їх складових. 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.
Натомість регулятор розробив зразок Програми відповідності оператора газорозподільної системи 84, яка стосується задоволення вимог
статті 39 Закону «Про ринок природного газу» (незалежність операторів ГРС, забезпечення рівних умов доступу до систем та послуг,
моніторинг та звітування). Як зазначається, ця програма розроблена
на виконання Директиви 2009/73/ЄС, але вона є рекомендаційною.
25 грудня НКРЕКП прозвітувала про успішне завершення тестового
проекту дистанційного обліку спожитого газу, в якому взяли участь
3 розподільчі компанії («Дніпропетровськгаз», «Одесагаз» та «Полтавагаз»). В результаті виявлено і відпрацьовано нестандартні ситуації
та підтверджено здатність системи автоматично формувати реальні
баланси газу (щогодинне споживання) і передавати інформацію незалежно від типу його споживання 85.
Що стосується питання запровадження стимулюючого регулювання
для операторів ГРС, за повідомленнями НКРЕКП 86, жодна з умов переходу (відповідно від постанов 2013 року — проведення оцінки активів,
звернення ліцензіатів, встановлення параметрів регулювання, у т. ч.
граничної норми доходу) не виконана. Окрім того, перехід на стимулююче регулювання в 2016 році вважався регулятором передчасним,
оскільки це могло би призвести до зростання роздрібних цін для побутових споживачів.
82 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60757
83 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60806
84 http://www.nerc.gov.ua/?id=20118
85 http://www.nerc.gov.ua/?news=5619
86 Відповідь на запит про доступ до публічної інформації.
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У травні розпочався процес консультацій щодо змін до Кодексу
ГТС. Зокрема, НКРЕКП оприлюднила власний проект постанови 87 та
запросила до обговорення проекту нової редакції Кодексу, який надійшов від «Нафтогаз України» і ПАТ «Укртрансгаз» 88.
У ході липневих дискусій на Першій нараді з імплементації кодексів
газових мереж в Енергетичному Співтоваристві 89, ПАТ «Укртрансгаз»
запропонував встановити різні граничні терміни втілення мережевих кодексів у країнах-членах і вказав на здатність України зробити це раніше, ніж передбачено 90 презентованою Постійною групою
високого рівня (ПГВР) у червні Концепцією впровадження мережевих кодексів у країнах-членах. Особливої уваги у концепції надано
впровадженню всіх 4‑х видів газотранспортних кодексів на точках
з’єднання ГТС України з системами сусідніх країн-членів ЄС. Паралельно, ПАТ «Укртрансгаз» (спільно з Gaz-System і FSGZ) поставив під
сумнів підхід послідовного впровадження окремих кодексів, наполягаючи на втіленні підходу одночасної імплементації всього їх комплексу 91. З урахуванням пропозицій «Укртрансгазу», для імплементації комплексу газотранспортних кодексів в Україні потрібна буде
суттєва корекція правового поля.
З метою забезпечити реалізацію вимог Регламенту (ЄС) № 312/2014 з
балансування, на нараді в НКРЕКП у листопаді, в рамках обговорення Концепції впровадження добового балансування, поданої «Нафтогазом», було проаналізовано зміни, яких для цього потребуватиме
регуляторне законодавство. Враховуючи вищевикладене, комісією
вже прийнято протокольне рішення 92, за яким, з метою повної імплементації в національному законодавстві Регламенту (ЄС) № 312/2014,
НКРЕКП передбачено:
• до 1 квітня 2017 року розглянути питання про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи, що дозволить впровадити на ринку
природного газу механізм добового балансування;
•  звернутися до Комітету ВР з питань ПЕК та КМУ для ініціювання
внесення змін до Закону «Про публічні закупівлі», з метою непоширення дії цього закону на випадки надання послуг балансування
оператором газотранспортної системи.
За інформацією Міненерговугілля, наданою у відповідь на запит,
наприкінці 2016 року створюється Робоча група зі впровадження ІТсистеми забезпечення балансування газу на добу за участі представ87 http://www.nerc.gov.ua/?id=20014
88 http://www.nerc.gov.ua/?id=20068
89 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/CALENDAR/Other_Meetings/2016/
Jul_07
90 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4200388/35C8ECAA5942726
4E053C92FA8C0A8CB.pdf
91 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4224396/377055ABDA715BC
BE053C92FA8C05799.pdf
92 http://www.nerc.gov.ua/?news=5563
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ників Міненерговугілля, «Нафтогазу», його філії «Центр метрології та
газорозподільних систем», «Укртрансгазу». Робоча група має проаналізувати довгострокові економічні переваги від впровадження ІТсистеми, визначитись щодо оптимального переліку потрібних засобів, оцінити витрати на впровадження та на підставі цієї інформації
підготувати План впровадження обраного комплексу заходів.
Висновок: На заваді розвитку конкурентних засад у газовому секторі України, його інтеграції з європейськими регіональними ринками, стоїть збереження, попри формальне підпорядкування оператора української ГТС — ПАТ «Укртрансгаз» — безпосередньо Кабміну, можливості «Нафтогазу» негативно впливати на рішення оператора до моменту
завершення фактичного поділу НАКу. Гальмувало процес і
багатомісячне блокування Мін’юстом підготовленої та поданої НКРЕКП Методики визначення та розрахунку тарифів
на послуги з розподілу природного газу. Як наслідок, було
затягнуто розділення рахунків за газ, як товар, та за експлуатацію газових мереж (ГРМ).

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)
Директива 2004/67/EC вимагає визначити загальну, прозору і недискримінаційну політику із безпеки постачання, сумісну з вимогами конкурентного
ринку, а також визначити ролі та обов’язки учасників ринку для здійснення необхідних процедур. Уряд має визначити мінімальні стандарти безпеки постачання газу, яких повинні дотримуватися гравці ринку, підготувати і
оновлювати план надзвичайних заходів на національному рівні, визначити
категорію “вразливих споживачів” та забезпечити їм належний рівень захисту, налагодити взаємодію з Єврокомісією та іншими зацікавленими сторонами, визначити категорію “вразливих споживачів”.

Імплементація Закону «Про ринок природного газу»
На виконання вимоги ст. 7 Закону «Про ринок природного газу» та
ст. 29 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, Міненерговугілля влітку оприлюднило офіційний Звіт за 2015 рік за результатами проведення моніторингу безпеки постачання природ-
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ного газу 93. Звіт містить огляд впровадження заходів, передбачених
ст. 5 Закону. Найбільш повно подано моніторинг заходів безпеки у газотранспортному сегменті.
Також, за інформацією відомства у відповідь на запит, спільно з енергетичними компаніями Міненерговугілля забезпечує оновлення
уповноважених осіб у рамках «Механізму раннього попередження»
між Україною та ЄС, який буде затверджено окремим наказом. Також, у червні-серпні 2016 року група експертів з Єврокомісії спільно
з фахівцями Міненерговугілля та «Нафтогазу» напрацювали зміни
до Правил про безпеку постачання природного газу 94 та Національного плану дій на випадок кризової ситуації з надходженням природного газу 95 (ст. 6 Закону). Станом на грудень 2016 року тривала підготовка для направлення до ЦОВВ проектів зазначених змін.
Відомство також повідомило, що наказом від 09.11.2016 № 716 96 затверджено План впровадження новітніх систем обліку природного
газу на 2016 рік. Також розроблено проект наказу «Про затвердження
Порядку моніторингу балансу попиту та пропозиції природного газу
в Україні» (яким також скасовується порядок розроблення та погодження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу) і проект наказу з переліком незалежних організацій, що
проводять експертизу вихідних даних на відповідність діючим стандартам, нормам та правилам.
Міненерговугіллям також направлено лист до КМУ із аналізом довгострокових економічних переваг та витрат на здійснення заходів
із впровадження новітніх систем обліку природного газу та їх оптимального переліку, з проханням перенести термін виконання. До кінця 2016 року має бути прийнято рішення про внесення змін до законодавства в частині визначення та затвердження нормативних
втрат і виробничо-технологічних витрат газу під час видобування,
підготовки до транспортування та транспортування (на заміну нака93 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article; jsessionid=7C4B02116B98E45BC55A2BCBF2
06C864.app1?art_id=245131842&cat_id=35109
94 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1489–15/paran16#n16
95 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1458–15
96 У публічному доступі станом на грудень 2016 року відсутній.
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зу Міненерговугілля від 30.09.2004 № 604). Також іде робота над підготовкою проекту наказу Міненерговугілля «Про затвердження Змін
до правил безпеки систем газопостачання», затверджених наказом
від 15.05.2015 № 285.
Втілюючи положення ч. 5 ст. 39 Закону «Про ринок природного газу»,
які стосуються покладення на оператора ГРС зобов’язання розробити та впровадити програму відповідності, що містить заходи забезпечення надійної та безпечної експлуатації ГРМ, НКРЕКП затвердила
кандидатури посадових осіб для 36‑и операторів ГРС, відповідальних
за моніторинг впровадження програми відповідності на цих підприємствах (Розпорядження від 18.08.2016 № 17‑р 97).
Інші ініціативи
Було затверджено цілу низку ініціатив, що допомогли вирішити
проблему успішного проходження Україною опалювального сезону
2016/2017.
На початку року Кабмін привів у відповідність до Кодексу газорозподільних систем нову редакцію Тимчасового положення «Про порядок
проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла обліку» 98.
У березні уряд затвердив нові норми споживання газу населенням
у разі відсутності газових лічильників 99, а потім переніс застосування цих норм ретроактивно, з 1 лютого 100. Зокрема, встановлюється
4,4 кубометрів на людину в місяць (газова плита, є гаряче водопостачання), 7,1 кубометрів на людину в місяць (газова плита, відсутнє
гаряче водопостачання), 14 кубометрів на людину в місяць (газова
плита і водонагрівач).
У квітні уряд уточнив умови для забезпечення безперебійного постачання газу підприємствам комунальної теплоенергетики. Змінами
до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів
ринку природного газу 101 запроваджено обов’язок постачальника надавати газ виробникам теплової енергії при наявності заборгованості за умови виконання певних вимог (дотримання графіків погашення заборгованості, належного рівня поточних розрахунків).
Напередодні опалювального сезону, який розпочався 15 жовтня,
КМУ було додатково покладено на НАК «Нафтогаз України» спеціальні обов’язки постачати газ для виробництва тепла для бюджетних
97 http://www.nerc.gov.ua/?id=21060
98 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248816114
99 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248912097, http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
cardnpd?docid=248912235
100 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249005226
101 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249038213
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організацій (постанова № 704 102). Іншим рішенням уряд скоригував
нормативи перерахування коштів на поточні рахунки підприємств
теплової енергетики, щоб ті могли вчасно розраховуватися з «Нафтогазом» як постачальником зі спеціальними обов’язками (постанова
№ 706 103).
Завершуючи підготовку до сезону, КМУ вжив заходів для забезпечення безперебійного постачання газу виробникам теплової енергії (розпорядження від 5 жовтня 2016 р. № 742‑р 104). З цією метою до початку
сезону КМУ зобов’язав: «Нафтогаз» та інших постачальників видати
номінації ТКЕ на обсяги газу, згідно з укладеними за постановою
КМУ № 357 105 угодами, з дотриманням принципу недискримінації;
операторів ГРС забезпечити доставку газу на джерела ТКЕ; облдержадміністрації забезпечити готовність систем і обладнання, а також
роботу аварійно-диспетчерських служб.
Депутати ВР прийняли закон про реструктуризацію боргів ТКЕ 106
за спожиті енергоносії (у т. ч. природний газ), що дало змогу розблокувати рахунки близько 100 компаній і відновити їх нормальну роботу 107 (Президент підписав цей закон 25 листопада 108). Натомість, Міненерговугілля розробило та оприлюднило проект спільного наказу з
Мінфіном, за яким передбачено внести зміни до Порядку проведення
розрахунків за природний газ, теплопостачання та електроенергію 109.
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 № 937 110), яке діятиме
до 31 березня 2017 року.
Оскільки на 1 грудня 2016 року в ПСГ «Укртрансгазу» залишився найменший за останні роки обсяг 111 — 13,6 млрд кубометрів 112, то за умови похолодання, вже на початку 2017‑го ситуація із забезпеченням
України газом могла стати проблемною. Передбачаючи це, 30 листопада КМУ затвердив фінансовий план «Нафтогазу» на 2016 рік 113
102 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/704–2016-%D0%BF
103 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249408771
104 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249408662
105 Згідно з постановою КМУ від 29 квітня 2016 р. № 357
106 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60275
107 http://uacrisis.org/ua/48906‑borgi-tke
108 http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-vregulyuvannyazaborgovanosti‑38842
109 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245157595&cat_id=35082
110 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249595270
111 http://utg.ua/utg/media/news/2016/12/opalyuvalnij-sezon-vdbrano-z‑gazosxovishh-na-tretinu-blshenzh-tork.html
112 Опалювальний сезон 2016/2017 було розпочато із запасами газу в ПСГ у 14,7 млрд. кубометрів
проти 17,1 млрд. — торік
113 http://www.epravda.com.ua/news/2016/11/30/612788/
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(як окремої юридичної особи) і надав Світовому банку державну гарантію під кредитні зобов’язання «Нафтогазу» на суму 500 млн дол.
для додаткової закупівлі природного газу для опалення (постанова
№ 876 114).
Таким чином, завершення реформи правового поля потребує:
• остаточного узгодження всіх законодавчих актів із Законом «Про
ринок природного газу»;
• впровадження та внесення подальших змін до закону про регулятора (НКРЕКП), з метою посилити його незалежність;
• законодавчого закріплення такого механізму формування ціни
на природний газ, що сприятиме пожвавленню, а не стагнації конкуренції на газовому ринку;
•  прийняття правових актів, що регулюють право власності у сегменті газорозподільних мереж і забезпечують однакові й об’єктивно
справедливі умови користування ними всім операторам ГРС.
Безпека транзиту газу до ЄС
Як свідчать дані «Укртрансгазу» 115, транзит газу через українську
ГТС для європейських споживачів у цілому в 2016 році зріс на 23% і
склав 82,2 млрд кубометрів. 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 порушувати 116. На російській прикордонній ГВС Суджа уже 3 січня
2017 року контрактний тиск становив 54,1 атмосфери, що на 10% нижче за контрактні умови 117.
114 http://ukranews.com/ua/news/463038‑kabmin-nadav-derzhgarantiyu-po-kredytu-naftogazu-v‑500‑mlnpid-zakupivli-gazu
115 Там само
116 http://utg.ua/utg/media/news/2016/12/gazprom-prodovzhu-porushuvati-texnchn-umovi-tranzitnogodogovoru.html
117 http://utg.ua/utg/media/news/2017/01/u‑2016‑rocz-tranzit-prirodnogo-gazu-dlya-vropejskixspozhivachv-zrs-na‑23.html
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У грудні Україну відвідала моніторингова місія Єврокомісії 118, 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.
Отже, «Укртрансгаз» забезпечує стабільність поставок газу до ЄС,
не зважаючи на уже традиційне порушення контрактних тисків з
боку російської сторони 119, і націлений на подальше збереження його
надійності. Потенційною загрозою забезпеченню стабільності транзиту газу до ЄС, як уже зазначалося, є жовтневе рішення Єврокомісії
про дозвіл «Газпрому» максимізувати до рівня у 80% використання
газопроводу OPAL 120 (суходільне продовження «Північного потоку —
1» у ФРН), прийняте за поданням німецького регулятора енергетики.
МЗС України констатувало 121, що схвалення такого роду рішень без попередніх консультацій з українською стороною є порушенням статті
274 УА, якою передбачено взаємне врахування сторонами потенціалу та можливостей енергетичної інфраструктури одна одної, погодження планів і проектів, а також координація дій у сфері безпеки
постачання енергоресурсів. Адже в умовах, коли “Газпром” буде більше використовувати не український транзитний маршрут, а систему
“Північний потік — 1” — OPAL, ГТС України технологічно може опинитися в режимі нестабільного функціонування — “Газпром” не забезпечуватиме належного тиску, як це було влітку 122, коли “Укртрансгаз”
покривав низький тиск на виході з російських труб власним газом,
118 http://utg.ua/utg/media/news/2016/12/ukranu-vdvdala-montoringova-msya-vropejsko-koms-potranzitu-prirodnogo-gazu.html
119 http://utg.ua/utg/media/news/2016/11/ukrana-zabezpechu-tranzit-gazu-nezvazhayuchi-naporushennya-rosyu-kontraktnix-tiskv.html; http://utg.ua/utg/media/news/2016/12/gazprom-prodovzhuporushuvati-texnchn-umovi-tranzitnogo-dogovoru.html
120 http://ngbi.com.ua/show/analitics/opal — ne-vse-tak-pogano-jak-vidatsja
121 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/52288‑podalyshe-vidkladennya-rishennya-jes-prozaprovadzhennya-bezvizovogo-rezhimu-dlya-gromadyan-ukrajini-je-nepripustimim
122 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/1A828DDEEF80631BC2258017005F4781?OpenDocu
ment&year=2016&month=08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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щоб не порушити технічних умов транзиту та передачу газу європейським споживачам на вихідних пунктах.
Тим часом, “Нафтогаз” у грудні звернувся до німецького регулятора
енергетики (Bundesnetzagentur) 123 з вимогою застосувати загальний
порядок прийняття рішень до угоди про врегулювання, укладеної
між цією установою, “Газпромом” та його афілійованими компаніями,
стосовно зміни рішення 2009 року по газопроводу OPAL. Нафтогаз вимагає свого залучення до цієї адміністративної процедури, з метою
офіційного надання своєї позиції, а також — доступу власне до угоди
та рішення ЄК від 28 жовтня 2016 року, яке до цього часу так і не оприлюднено.
ВРУ восени ухвалила звернення до парламентів та органів виконавчої влади країн-членів ЄС стосовно посилення співпраці у галузі енергетичної безпеки та потенційних ризиків реалізації проектів
з будівництва транзитних газопроводів в обхід України (постанова
№ 1733‑VIII від 15.11.16 124). У зверненні наголошено, що, незважаючи
на всі обставини (у т. ч. воєнну агресію з боку РФ та перманентне порушення контрактних тисків з боку “Газпрому” 125), Україна залишається
надійним партнером у доставці природного газу до ЄС і підтверджує
свою готовність до подальших скоординованих дій з реформування
та більшої узгодженості енергетичної політики з ЄС. Парламент висловив також глибоку стурбованість, у зв’язку з намірами будівництва транзитних газопроводів в обхід України та вважає, що реалізація подібних проектів, разом з наданням “Газпрому” можливості
збільшувати перекачування газу через наявні газопроводи (такі як
OPAL, щодо якого “Газпром” уже має рішення ЄК 126), не тільки нівелює
маршрути транзиту газу через Україну й Польщу (“Ямал — Європа”) та
загрожує енергетичній безпеці країн Центральної і Східної Європи, а й
ставить під сумнів взагалі створення ліквідного взаємопов’язаного
газового ринку в Енергетичному Співтоваристві.
Україна спільно з Польщею виступила 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 президентів вказано 127, 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 переглянуто.
123 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/B64C3EC5E38E92C9C225808100568020?OpenDocu
ment&year=2016&month=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
124 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1733‑viii
125 http://utg.ua/utg/media/news/2016/12/gazprom-prodovzhu-porushuvati-texnchn-umovi-tranzitnogodogovoru.html
126 http://europa.eu/rapid/press-release_IP‑16–3562_en.htm
127 http://www.president.gov.ua/news/spilna-zayava-prezidentiv-ukrayini-ta-respubliki-polsha-prij‑38922
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За даними ENTSOG 128, з 22 до 28 грудня «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 НАК 129, 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 повідомлення 130, 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.
Результати міжнародного співробітництва
У зв’язку з результатами, уже досягнутими в процесі реформування
галузі, на виконання взятих Україною зобов’язань, виникла потреба
актуалізувати стратегічні цілі та напрями співробітництва у сфері
енергетики. Для цього на спільному саміті (24 листопада, Брюссель)
Україна та ЄС узгодили відповідні зміни. На закріплення цих змін,
міністр енергетики І.Насалик та віце-президент Єврокомісії з питань
Енергетичного Союзу М. Шефчович підписали новий Меморандум
про взаєморозуміння зі стратегічного енергетичного партнерства
між Україною та ЄС 131. Метою оновленого меморандуму є повна інтеграція енергетичних ринків України та Євросоюзу.
До складу заходів, спрямованих на забезпечення входження України
до об’єднаного газового ринку Енергетичного Співтовариства, крім
імплементації в національному законодавстві відповідних європейських норм, додавалася й участь України в міжнародних ініціативах.
На виконання ініціативи CESEC 2015 року (під керівництвом ЄК),
спрямованої на підвищення безпеки газопостачання в регіонах Центральної та Південно-Східної Європи, оператори ГТС України та Румунії 19 липня уклали угоду про поєднання газотранспортних систем
128 Див. https://transparency.entsog.eu/
129 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/262771BB42E76577C22580990034A9DE?OpenDocu
ment&year=2016&month=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
130 http://europa.eu/rapid/press-release_IP‑16–4311_en.htm
131 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article; jsessionid=36B7BABE011C6949779CCE3D0
44A6922.app1?art_id=245160000&cat_id=35109
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двох країн у точці Ісакча, що лежить на маршруті транспортування
газу з України до Болгарії через Румунію (набрала чинності в жовтні).
Умови угоди повністю відповідають вимогам кодексу функціональної сумісності та обміну даними за Регламентом (ЄС) № 703/2015 132.
Разом з аналогічною угодою між Румунією та Болгарією 133, ця угода є
ключовим кроком для відкриття Транс-балканської газотранспортної системи між Грецією, Туреччиною, Македонією та Україною, якою
можна буде транспортувати газ, відповідно до європейських правил.
Одним із результатів засідання групи CESEC 8–9 вересня, присвяченого розвитку газотранспортної інфраструктури в Центральній та
Південно-Східній Європі, стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння 134 між ПАТ «Укртрансгаз» та операторами ГТС Греції
(DESFA S. A.), Болгарії (Bulgartransgaz EAD) та Румунії (NGTC TRANSGAZ
S. A.). Документ стосується узгодження плану створення між цими
країнами газотранспортного коридору, який працюватиме у двох напрямках 135.
За підсумками засідань Постійної групи високого рівня та Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства (13–14 жовтня, м. Сараєво) до переліку «Проектів взаємного інтересу» (PMI) внесено проекти будівництва газових інтерконекторів у напрямках Польща-Україна (створення потужностей) та Угорщина-Україна (розширення потужностей) 136.
Вже 8 грудня український та польський оператори ГТС — ПАТ «Укртрансгаз» та GAZ-SYSTEM S. A. — підписали Угоду 137 про правила взаємодії, з метою поєднання транспортних систем обох країн через майбутній інтерконектор Польща-Україна. Угодою передбачено співпрацю у проектуванні цього інтерконектора та безпосередньо будівельних робіт. Інтеграція польської та української ГТС є частиною Північно-Південного газового коридору, призначеного для транспортування газу з термінала СПГ у Свіноуйсьце через країни Центральної та
Східної Європи, з використанням транскордонних інтерконекторів.
Будівництво інтерконектора, запропонованого за спільною ініціативою Польщі та України, має вирішальне значення для забезпечення
транспортування газу із запланованих «Північних воріт» (Норвезький коридор і термінал СПГ) у напрямку Східної Європи (будівництво
передбачає спорудження нового газопроводу між вузлом газу Германовичі на польській стороні та Більче-Волиця — на українській). Співорганізатори проекту очікують, що новий інтерконектор дасть змогу
збільшити пропускну спроможність цього напрямку до максимум
132 http://utg.ua/utg/media/news/2016/07/ukrana-ta-rumunya-pdpisali-ugodu-pro-pdklyuchennyagazotransportnix-sistem.html
133 https://ec.europa.eu/energy/en/news/bulgaria-romania-and-romania-ukraine-sign-gas-agreements
134 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/CESEC%202016.09.09%20HLG%20
conclusions%20-%20FINAL. PDF
135 http://utg.ua/utg/media/news/2016/09/pdpisano-memorandum-pro-spvpraczyu-z‑operatorami-gtsbolgar-rumun-ta-turechchini.html
136 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4364459/3F10145B346970
00E053C92FA8C08EFF.pdf
137 http://utg.ua/utg/media/news/2016/12/integ-ua-pl‑2016.html
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5 млрд. кубометрів/рік (у 2020 році). Обидва оператори концентрують
увагу на гарантуванні того, що проект газового інтерконектора Польща-Україна буде реалізовуватися, і вони продовжують вести переговори з реалізації цього проекту з різними зацікавленими сторонами.
Обнадійливим є хід процесу відкриття внутрішнього українського
газового ринку для європейських партнерів. Спочатку, в межах економічного форуму Україна-Франція (28 жовтня, Париж) відбулося підписання угод на транспортування та зберігання газу в Україні між
оператором української ГТС — ПАТ «Укртрансгаз», компанією Engie
(Франція) та створеною нею в Україні дочірньою компанією ТОВ «Енжі
Енержи Менеджмент Юкрейн» 138. Підписання цих рамкових угод засвідчило, що найбільші газові трейдери ЄС зважають на нову бізнесмодель «Укртрансгазу» 139, результати реформування газового ринку
України та бажають брати участь у його подальшому розвитку. Невдовзі, 24 листопада, «Укртрансгаз» уклав уже три угоди на транспортування та зберігання природного газу в українських ПСГ 140. Контрагенти угод — французька ENGIE, швейцарська DufEnergy Trading SA
та TrailStone Energy LLC (представництво в Україні) — перед тим продавали газ українським газотрейдерам на державному кордоні України. Тепер вони будуть торгувати газом напряму, як з українськими
оптовими продавцями, так і з кінцевими споживачами. Тестові поставки газу за укладеними угодами очікуються у грудні.
На додачу, Україна набула підстав розраховувати на підтримку використання українських ПСГ європейськими компаніями з боку ЄС:
у затвердженій Європарламентом доповіді «Стратегія ЄС щодо СПГ і
газосховищ» 141 підкреслено важливість ПСГ України, із зазначенням,
що безпосередньо від них залежать поставки газу з Росії до ЄС під час
пікового попиту. Крім того, ЄС назвав інструмент подолання росту залежності від трубопровідних поставок імпортованого газу для всіх
членів Енергетичного Співтовариства — підвищення ефективності
використання інфраструктури СПГ. Зокрема, прямо передбачено, що
Євросоюз буде сприяти застосуванню цього інструмента в подоланні
залежності від російського газу Україні, якій доведеться найближчим часом імпортувати додаткові обсяги газу.
138 http://utg.ua/utg/media/news/2016/10/ukrtransgaz-and-engie-signed-agreement-on-gas-transmissionand-storage.html
139 http://utg.ua/utg/media/news/2016/10/ukrtransgaz-presented-new-opportuninies-for-europeantraders.html
140 http://utg.ua/utg/media/news/2016/11/ukrana-vdkrila-svj-gazovij-rinok-vropejskim-postachalnikamukladeno‑3‑dogovori.html
141 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161020IPR47881/gas-use-eu-storage-capacityefficiently-and-forge-trade-partnerships-urge-meps
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Висновок: У ході реформування газової інфраструктури
Україна спиралася на:
• сумлінне виконання транзитних зобов’язань перед ЄС
шляхом забезпечення надійності транзиту;
•  вдосконалення моделей ведення бізнесу, з огляду на європейські зразки, що привело до позитивного результату — перших угод з європейськими газовими контрагентами;
•  міжнародну співпрацю, що забезпечує підтримку проектів розбудови української газової інфраструктури, критично важливих для виконання зобов’язань з диверсифікації
маршрутів і джерел постачання газу в Україну.
Не можна обійти увагою і знаменну дату на шляху до справді конкурентного ринку газу в Україні — 24 листопада —
день відкриття внутрішнього українського газового ринку
для європейських постачальників. Представники одразу
3‑х компаній (ENGIE, DufEnergy, TrailStone) набули змоги
продавати газ не на кордоні України, а всередині ринку.
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Густий туман,
видимість нульова

Електроенергетика
та ядерна безпека
Директива 2009/72/EC щодо загальних
правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що скасовує Директиву
2003/54/ЄС (Ст. 269, 273, 274 Глава 11, Розділ IV УА)
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.

15 січня ВРУ зареєстровано законопроект № 3774 про внесення змін
до проекту Закону «Про електроенеретику», згідно з яким в зимовий
час заборонено відключати електроенергію соціально незахищеним
верствам населення, однак енергопостачальник може обмежувати електроспоживання у разі якщо розмір неповної оплати спожитої електричної енергії перевищить 6 щомісячних розмірів оплати.
11 листопада проект відкликано автором 1.
26 січня ВРУ зареєстровано законопроект № 3819 який вносить зміни до Кримінального кодексу України, посилюючи відповідальність
за виготовлення чи збут пристроїв, що знижують показники лічильників електричної чи теплової енергії 2.
25 лютого НКРЕКП прийняла Постанову № 235 Про затвердження Змін
до Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання
1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57673
2 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57734
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електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
у разі застосування стимулюючого регулювання, метою якої є вдосконалення механізму впровадження стимулюючого регулювання
та зміна термінів подачі заяви на перегляд тарифів, що дасть можливість впровадити стимулююче регулювання з будь-якого кварталу.
21 квітня у ВРУ зареєстровано Проект Закону «Про ринок електричної
енергії України» (реєстр. № 4493) 3. Його було розглянуто і прийнято
у першому читанні 22 вересня, відтоді проект готується на розгляд
до другого читання.
23 серпня КМУ прийняв постанову № 591 «Про внесення змін до Правил користування електричною енергією для населення», якою удосконалено та конкретизовано процедуру укладення договору про
користування електричною енергією; конкретизовано технічні аспекти визначення потужності, яка має бути зазначена в договорі,
у тому числі для випадків трифазного підключення; удосконалено та
конкретизовано процедуру зміни споживача на об’єкті, у тому числі
передбачено випадок врегулювання відносин за відсутності у споживача документів, що підтверджують право власності чи користування об’єктом на період оформлення спадщини; деталізовано процедуру облаштування обліку на об’єкті споживача як перший раз, так
і в подальшому за необхідності модернізації чи заміни лічильників,
пов’язаних із вибором споживачем тризонного чи двозонного тарифу або облаштування обліку для забезпечення розрахунків за вироблену з альтернативних джерел електричну енергію 4. Зміни набрали
чинності з 20 вересня.
2 вересня НКРЕКП оприлюднила проект постанови «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання» 5, яким передбачено встановлення компенсацій
споживачам за недотримання гарантованих стандартів якості електроенергії. Також у вересні НКРЕКП оприлюднила проект постанови
щодо змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж». 6 Проектом передбачається удосконалення норм Методики, спрощення та удосконалення процедури
визначення плати за приєднання електроустановок до електричних
мереж та підняття позиції України в рейтингу сприятливості ділового середовища «Doing Business», який щорічно складає Світовий банк
(TWB) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC).
3 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58829
4 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249303067
5 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5366
6 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5383
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Висновок: У 2016 році найбільшим досягненням в електроенергетиці можна вважати прийняття у першому читанні
ВРУ Закону «Про ринок електричної енергії» (за основу), але
в цілому його прийняти не вдалося, і Комітет ПЕК отримав
більше тисячі поправок і переніс розгляд та узгодження
на 2017 рік. В НКРЕКП був прийнятий план роботи з напрацювання проектів вторинного законодавства для впровадження нової моделі ринку, певні проекті напрацьовані,
але не опубліковані. Учасники ринку вважають, що процес
розробки таких актів не в повній мірі прозорий.

Регламент 714/2009/EC про умови
доступу до мережі транскордонного
обміну електричною енергією та який
скасовує Регламент 1228/2003 (Ст. 270–
271, Глава 11, Розділ IV УА)
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.

Згідно з постановою НКРЕКП від 30.08.2016 № 1492 ДП “Енергоринок”
надано право створення Місцевого органу видачі енергетичних ідентифікаційних кодів ЕІС ENTSO-E (МОВ ЕІС ENTSO-E). Отримано дозвіл
від Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E) на роботу МОВ ЕІС ENTSO-E на базі ДП “Енергоринок” 7.
Висновок: Подальша лібералізація режиму транскордонного обміну електроенергією залежить від прийняття рамкового закону «Про ринок електричної енергії». В робочих
групах опрацьовані проекти мережевих кодексів, кодексу
комерційного обліку та інші, але вони поки що не оприлюднюються, чекаючи прийняття закону про новий ринок.
7 http://www.er.gov.ua/
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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.

8 лютого наказом Міненерговугілл № 64 затверджено Стандарт операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи
України 8.
Маневрування АЕС
В березні були заарештовані рахунки НАЕК «Енергоатому», що в сою
чергу, через неплатоспроможність НАЕК, спричинило відкладення
вивезення першої в році партії відпрацьованого ядерного палива
(ВЯП) з України. В червні рахунки були розблоковані і компанія повернулась до нормальної господарської діяльності 9.
Також у березні Міненерговугілля внесло до плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік (розпорядження КМУ № 184‑р 10) пункт про те,
що АЕС планується перевести у маневрений режим вже наприкінці
2016‑го — початку 2017‑го року 11. Дана тема, майже на весь рік спричинила гарячі дискусій як в професійному колі так і серед простих
громадян. Пік обговорення припав на жовтень, коли прем’єр-міністр
В. Гройсман заявив, що одним з пріоритетних завдань для уряду є
збільшення потужності генерації електричної енергії на АЕС 12.
8 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245086751
9 http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/29/7113101/
10 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/184–2016-%D1%80
11 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245150321&cat_id=245070653
12 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nnegc/45940‑groyisman_v_nashih_planah_naraschivanie_
moschnosteyi_atomnoyi_elektroenergetiki_budem_ih_uvelichivat_i_vvodit_novye/
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Міненерговугілля вже розробило проект прогнозного балансу електроенергії на 2017 рік, згідно якого планується збільшити частку
АЕС 13. Щодо планів уряду по маневруванню АЕС, то в «Енергоатомі»
відреагували на це та попередили, що для здійснення переходу енергоблоків українських АЕС на маневровий режим необхідно не менше
двох років ретельної підготовки. 14 Також, президент НАЕК «Енергоатом» Ю. Недашковський завірив, що у разі переходу на новий режим,
розвантаження або навантаження енергоблоків українських АЕС
відбудеться з дотриманням усіх норм і стандартів ядерної та радіаційної безпеки, та буде супроводжуватись безпековим обґрунтуванням 15. НАЕК «Енергоатом» планує до 2020 року перевести енергоблок
№ 2 Хмельницької АЕС на можливість роботи в маневровому режимі,
вартість реалізації заходів щодо впровадження даного режиму становить понад 300 млн. грн 16.
Тема маневрування АЕС підіймається не вперше, проте через технологічну специфіку ця ідея була негативно сприйнята атомниками.
Перехід енергоблоків АЕС на роботу в маневреному режимі є світовою практикою 17, однак до нього вдаються мало країн через дуже
складний технологічний процес 18.

Співпраця з МФО (ст. 338, Глава 1, Розділ V УА)
13 січня КМУ прийняв постанову № 32 «Про затвердження Порядку
підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX». 19
12 лютого указом Президента № 45/2016 була затверджена «Річна національна програма співробітництва Україна — НАТО на 2016 рік». 20
В даній програмі вказано «продовжити здійснення заходів щодо виконання зобов’язань України, взятих за Протоколом про приєднання
України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства
та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію». Зокрема, у рамках з енергетичної безпеки: вдосконалення законодавчого
регулювання питань функціонування паливно-енергетичного комп13 http://economics.unian.ua/energetics/1595521‑nastupnogo-roku-chastka-aes-u‑virobnitstvielektroenergiji-sklade‑53‑minenergovugillya.html
14 http://www.unn.com.ua/uk/news/1613192‑dlya-bezpechnogo-manevruvannya-aes-ukrayini-potribni-rokipidgotovki-energoatom
15 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245150321&cat_id=245070653
16 http://economics.unian.ua/energetics/1566796‑energoatom-mae-namir-do‑2020‑roku-perevestienergoblok‑2‑hmelnitskoji-aes-na-mojlivist-roboti-v‑manevrovomu-rejimi.html
17 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/45216‑perehd_energoblokv_ukranskih_aes_tipu_vver_na_
manevroviyi_rejim_roboti_potrebuvatime_ne_menshe_dvoh_rokv_retelno_pdgotovki/
18 http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1610115‑manevruvannya-atomnikh-blokiv-dlya-zaoschadzhennyaelektroenergiyi-ye-skorishe-vinyatkom-nizh-svitovoyu-praktikoyu-ekspert
19 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248793839
20 http://www.president.gov.ua/documents/452016–19779
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лексу в особливий період; заходи щодо диверсифікації джерел, постачальників, маршрутів і способів транспортування енергетичних
ресурсів в Україну; співпраця з органами НАТО та державами НАТО
у сфері енергетичної безпеки.
24 лютого, з метою удосконалення урядового механізму наближення законодавства України до права ЄС відповідно до Угоди про асоціацію, Уряд ухвалив постанову № 160 «Про внесення змін до деяких
актів Кабінету Міністрів України щодо наближення законодавства
України до права Європейського Союзу (acquis ЄС)», якою вдосконалено порядок здійснення та зміст експертизи проектів нормативноправових актів на предмет їх відповідності Угоді про асоціацію та іншим зобов’язанням у сфері європейської інтеграції. 21
14 березня розпочався проект Твіннінг «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в процесі реформування ринку електроенергії».
Бюджет проекту складає 1,6 млн. євро і тривалість проекту становить
24 місяці 22.
1 квітня була підписана угода між Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях 23. Ця Угода є дуже важливою, оскільки створює передумови для постачання урану до України, а отже уможливлює диверсифікації поставок ядерного палива та зменшення залежності України
від Російської Федерації в галузі атомної енергетики.
21 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248882086
22 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5025
23 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245098540&cat_id=35109
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20 квітня КМУ прийняв розпорядження № 302‑р «Про підписання
Угоди (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України і
Європейським банком реконструкції та розвитку про внесок України
до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР 24. Даною Угодою здійснюється додатковий внесок України до Рахунку ядерної безпеки еквівалентний
1,4 млн. євро.
25 травня КМУ прийняв розпорядженням № 384‑р «Про схвалення проекту Додаткової угоди № 2 до Угоди про виконання завдання
у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів
Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій
суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві» 25. Метою підписання угоди
було збільшення обсягів міжнародної технічної допомоги з боку США
на суму понад 14 млн. дол. Таким чином, загальний обсяг допомоги в рамках цієї угоди становитиме понад 40 млн. дол. для реалізації
проектів технічної допомоги (зокрема, заходів по підвищенню рівня
енергетичної безпеки).
1 червня КМУ ухвалив розпорядження № 403‑р «Про підписання Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної
енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь
України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014–
2018)» 26. 22 вересня угоду ратифіковано ВРУ 27.
6 вересня уряд схвалив звіт за результатами реалізації спільного з
ЄБРР та Євратом проекту модернізації після завершення будівництва
енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС та енергоблоку № 4 Рівненської
АЕС. 28
20 вересня в рамках Проекту «Спільної Операційної Програми Румунія–Україна-Республіка Молдова 2007–2013 (СОП RO–UA-MD 2007–
2013)» були презентовані техніко-економічні висновки щодо можливостей синхронного об’єднання української та молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою. Відповідно до висновків та рекомендацій фахівці України та Молдови
здійснюватимуть подальшу підготовку енергосистем до синхронної
роботи. 29
24 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248982293
25 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249062988
26 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/403–2016-%D1%80
27 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1542‑viii
28 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245140944&cat_id=245070653
29 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245144936&cat_id=35109
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4 жовтня МВФ оприлюднив Меморандум про економічну та фінансову політику, підписаний Україною в рамках перегляду програми
співпраці. До кінця 2016 року Уряд ще розраховав отримати четвертий транш від МВФ у розмірі 1,3 млрд. доларів 30, але для цього повинні бути виконанні низка зобов’язань, зокрема і в енергетичній сфері:
не введення мораторію на стягнення боргів енергогенеруючих компаній і держпідприємств перед «Нафтогазом»; монетизація субсидій
на житлово‑комунальні послуги до кінця березня 2017 року 31.
10 жовтня між КМУ та німецьким державним Банком розвитку KfW
була підписана кредитна угоду на 150 млн. євро 32 під реалізацію проекту «Реконструкція підстанцій у східній частині України». Кредит є
узгодженим в рамках Меморандуму про спільні наміри Уряду України та Уряду ФРН стосовно Незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро на фінансування заходів, пов’язаних з
відбудовою та розвитком інфраструктури на Сході України. 33
13–14 жовтня за результатами засіданні Постійної групи високого
рівня та Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства, прийнято
рішення щодо внесення до переліку «Проектів взаємного інтересу»
(PMI) проект відновлення повітряної лінії електропередач 400 кВ Мукачево‑Велке Капушани, а також у висновках включено пропозицію
України щодо реалізації проекту «Енергетичний міст Україна-ЄС»
за підтримки Європейської Комісії та участі країн-членів ЄС. 34
24 листопада був підписаний Меморандуму про взаєморозуміння
щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄC
спільно з Європейським співтовариством з атомної енергії 35. В ньому
передбачено розширення сфер взаємодії, зокрема, до сфери транзиту
газу і нафти, інтеграції енергоринків та ядерної безпеки, додаються
питання підвищення енергоефективності, науково‑технічна співпраця та декарбонізація економіки України. Хоча метою меморандуму є повна інтеграція енергетичних ринків України та ЄС, проте,
він не розглядає формат членства України в Енергетичному Союзі,
а лише подається в контексті «спільної реалізації принципів» 36. Строк
дії документу 10 років, з правом перегляду через 5 років.
8 листопада розпочав роботу проект технічної допомоги ЄС «Допомога Україні в імплементації реформ енергетичного сектору відповідно
до її міжнародних зобов’язань». Бюджет проекту складає 2,3 млн. євро
та розрахований на період 30 місяців 37.
30 https://daily.rbc.ua/ukr/show/mvf-ukraina-usloviya-obyazatelstva-mayaki —1475613665.html
31 https://www.rbc.ua/ukr/news/memorandum-mvf-ukraina-dolzhna-monetizirovat‑1475651990.html
32 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249390826&cat_id=244276429
33 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245149497&cat_id=35109
34 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245150611&cat_id=35109
35 https://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-ukraine-summit-eu-and-ukraine-intensify-energy-partnership
36 http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/11/25/7057974/
37 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245156124&cat_id=35109
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29 листопада відбулась церемонія завершення процесу насування
Арки на об’єкт «Укриття» ЧАЕС. 38 В будівництві «Укриття» свої зусилля разом з Україною об’єднали 28 країн-донорів, які зібрали понад
1 мільярд 417 мільйонів євро. Загалом 40 країн взяли участь у цьому
будівництві, ЄБРР виступав розпорядником коштів 39.
30 листопада — 1 грудня відбулось відкрите засідання представників
ЄС, Міненерговугілля та інших зацікавлених сторін, присвячене стану справ щодо поточних та майбутніх проектів за методами з рекультивації території колишнього промислового майданчика виробництва з переробки урану виробничого об’єднання «Придніпровський
хімічний завод». Під час зустрічі був розглянутий стан виконання
проекту з розробки довготривалої та екологічно безпечної стратегії
зняття з експлуатації та реабілітації майданчика ПХЗ, вартість якого
1,1 млн. грн та фінансується за рахунок ЄС. Під час реалізації проекту
виникла потреба в вживанні додаткових заходів для оптимізації безпеки населення та охорони майданчика. Тому, 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 додаткові 5 млн. євро для проведення першочергових завдань з очищення та зняття з експлуатації промислових об’єктів уранового спадку ПХЗ. 40
19 грудня у Брюсселі був підписаний 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 41.

38 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/343590
39 http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/ukrajina-ta-svit-povinni-mitsno-trimati-ednist-i‑solidarnistshchob-zakhistiti-svit-vid-yadernoji-zagrozi-prezident.html
40 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245161799&cat_id=35109
41 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249600433&cat_id=244276429
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Ринок вугілля (Ст. 339, Глава 1, Розділ V УА)
Сторони обмінюються інформацією і досвідом, а також надають відповідну
підтримку процесу регуляторних реформ, який включає реструктуризацію
вугільного сектору (енергетичного, коксованого та бурого вугілля) з метою
підвищення його конкурентоспроможності, безпеки шахт і гірників, а також
послаблення негативного впливу на навколишнє середовище, при цьому
враховуючи регіональний та соціальний вплив. З метою підвищення ефективності, конкурентоспроможності та стабільності процес реструктуризації
має охоплювати всі етапи вугільного виробництва, зокрема від видобутку
через виробництво і збагачення до оброблення й утилізації відходів вугільного виробництва та їх спалювання.

Протягом року вугільна галузь знаходилась у кризі. Зміна Уряду та
відповідно очільників Міненерговугілля, яка відбулась 14 квітня 42,
привносила і свої великі зміни в загальну концепцією бачення Міненерговугілля по перспективі розвитку галузі, яка майже до кінця року не була точно визначена та сформована 43 і тому відповідно
не було чітко окреслених пропозицій виходу з кризи.
1 лютого Міненерговугілля завершило роботу над проектом Закону України «Про ринок вугільної продукції», метою якого було встановлення правил торгівлі на ринку вугільної продукції в умовах поетапного роздержавлення енергетичної галузі, створення прозорого
ринку вугільної продукції з рівними умовами ведення бізнесу для
усіх суб’єктів господарювання, включаючи державні підприємства 44.
Проте, документ так і лишився на етапі проекту.
12 січня в рамках впровадження політики оптимізації роботи гірничих підприємств та залучення ефективного менеджменту Міненерговугілля оприлюднило оновлений перелік керівників підприємств
та організацій, які належать до сфери управління Міненерговугілля,
зокрема, вугледобувних підприємств 45.
У рамках реформування вугільної галузі, 2 липня Міненерговугілля
видало наказ № 433, згідно з яким планується провести експертизу
наукових установ вугільної галузі, які знаходяться в сфері відання
міністерства 46.
Протягом майже року план дій та стратегія по реформуванню вугільної галузі знаходилась у повній невизначеності. Тільки 1 листопада
Міненерговугілля офіційно презентувало план дій щодо реформування вугільної галузі України. Міністр І.Насалик зазначив про систем42 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248958510&cat_id=244276429
43 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249343697&cat_id=244276429
44 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245084721&cat_id=35109
45 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245078388&cat_id=35109
46 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245127446
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ні проблеми, які існують в галузі: нецільове використання коштів,
значні витрати на управлінський апарат, втрати на тендерних закупівлях, реалізація вугілля через посередників тощо 47. Позиція щодо
реформи визначила, що оптимальним варіантом подолання кризи
у галузі буде оптимізація структури вугледобувних та інших підприємств галузі шляхом створення єдиної юридичної особи, до складу
якої увійдуть всі підприємства як відокремлені підрозділи без права
юридичної особи, а саме ДП «Національна вугільна компанія» 48.
Проект розпорядження КМУ «Деякі питання подальшого функціонування підприємств вугільної галузі» щодо створення «Національна
вугільна компанія» у грудні був поданий на розгляд до КМУ. 2 листопада І.Насалик презентував концепцію структури 33 державних
підприємств вугільної галузі після реорганізації 49. Міненерговугілля
вже має 300 млн. грн та планує залучення 1 млрд. грн державної підтримки на нарощування видобутку вугілля та модернізацію шахт.
Зокрема, очікується, що за 1,5 роки упровадження необхідних заходів
видобуток вугілля газової групи збільшиться у 2 рази. В результаті
реорганізації буде повторно використано матеріали існуючих шахт,
оптимізовано адміністративний персонал, що призведе до щорічної
економії близько 150 млн. грн 50.
Також, Уряд планував добудувати і запустити шахту № 10 у Нововолинську, оскільки це дасть можливість з однієї сторони забезпечити
робочі місця, а з іншої дасть змогу закрити шахти, що є нерентабельними 51. В планах Міненерговугілля було щорічне скорочення на 30%
залежності від вугілля антрацитної групи, який майже повністю поставлявся з зони АТО 52.
В 2016 році великих клопотів завдав дефіцит запасів вугілля, створений через події на сході України та зростання навантаження ТЕС
влітку. Для стабілізації ситуації, 16 серпня Міненерговугілля видало
наказ № 521 «Про затвердження Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України», відповідно до якого керівництво енергогенеруючих компаній зобов’язане затверджувати в Міністерстві та погоджувати з НКРЕКП графіки накопичення вугілля на складах ТЕС
за новим порядком, а також забезпечувати виконання цих графіків
відповідно до прогнозного балансу електроенергії ОЕС України 53.
47 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245154331&cat_id=35109
48 Лист від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 05/18–13089 від
16.12.2016
49 http://zhytlo.in.ua/assets/images/news/11_2016/03–11–16–05.png
50 https://www.oporaua.org/zhytlo/43408‑opora-vymahaie-opryliudnennia-ta-hromadskoho-obhovorenniaprohramy-reformuvannia-vuhilnoi-haluzi
51 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249459441&cat_id=244276429
52 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245166988&cat_id=35109
53 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1224–16
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Також, в період підготовки до опалювального сезону, уряд вперше
за останні чотири роки розконсервував газо-мазутні блоки ТЕС 54 і
розпорядився про створення мазутного резерву, а також збільшив
план із закачування природного газу до 17 млрд. кубометрів 55. Задля зменшення залежності генеруючої групи від зони АТО, тобто від
антрацитових марок вугілля, Уряд був націлений на реалізацію проектів, що спрямовані на використання на вітчизняних ТЕС газового
вугілля замість дефіцитного антрацитового, а також на збільшення
видобутку власного вугілля 56 та закупку антрацитової групи з інших
джерел 57 (ПАР, Австралії, Новій Зеландії, Північної Америки) 58. Зокрема, було зафрахтовано більше 560 тис. тонн антрацитової групи, яка
поставляється з альтернативних джерел.
Також, одним із напрямків роботи є переведення енергоблоків
на спалювання вугілля марки «Г». 59 Зокрема, за словами міністра
І.Насалика, вже 1 березня 2017 року на вугілля газової групи мав бути
переведений 2‑й блок Зміївської ТЕС, який входить в держкомпанію
«Центренерго», а через три місяці — 5‑й блок цієї станції. За його словами, це дозволило би скоротити закупівлі вугілля антрацитної групи на 1,5–2 млн. т на рік. 60
У грудні Державна фіскальна служба повідомила, що протягом січня-листопада 2016 імпорт кам’яного вугілля та антрациту у грошовому виразі склав 43,3 млн. дол. та, в порівнянні з аналогічним
періодом 2015 року, скоротився в грошовому вираженні на 14,2% —
до 1,295 млрд. дол. Найбільшими постачальники вугілля до України
протягом зазначеного періоду були Росія (63,1% у загальній структурі
поставок, що склало 817,4 млн. дол.), США (14,7%, що склало 190,8 млн.
54 https://daily.rbc.ua/ukr/show/gori-vse-nakanune-otopitelnogo-sezona-strane‑1473370308.html
55 http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249295853
56 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245144961&cat_id=35109
57 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245133518&cat_id=35109
58 http://ua.interfax.com.ua/news/general/366836.html
59 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245155399&cat_id=35109
60 https://www.rbc.ua/ukr/news/nasalik-rasskazal-ukraina-perestanet-zaviset‑1482415606.html
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дол.) та Австралія (5,9%, що склало 76,2 млн. дол.) та інші країни (16,3%,
або 210,6 млн. дол.) 61. В той же час, 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. т 62.
Однак, вугледобувні підприємства, що підпорядковуються Міненерговугілля, протягом зазначеного періоду знизили видобуток на 14,3%
(на 877,2 тис. т) — до 5 млн. 276,1 тис. т 63.
Загалом питання постачання вугілля з неконтрольованих територій стояло гостро. За інформацією від урядовців, Україна споживає
24,5 млн. т вугілля на рік, з яких 9,2 млн. т антрацитової групи, яке
не видобувається на території, підконтрольній українській владі 64.
В той же час, у Міненерговугілля запевняли, що постачання вугілля
здійснюється з тих шахт, які перереєстровані на підконтрольній території та сплачують податки до Державного бюджету України.
Ближче до опалювального сезону Міненерговугілля стикнулося ще
з кількома проблемами, які безпосередньо прямо впливали на відставання від плану та дисбаланс з обсягами накопичення вугілля.
Перша пов’язана з роботою «Укрзалізниці», яка через брак вантажних
вагонів не встигала здійснювати перевезення вже законтрактованих
партій вугілля 65. Друга причина пов’язана із спрацюванням вугілля
влітку внаслідок підвищеного навантаження ТЕС під час подовження ремонтів енергоблоків АЕС, зокрема пов’язаних з подовженням
терміну їх експлуатації 66.
Для ефективного вирішення проблем із запасами вугілля, 21 листопада постановою НКРЕ № 2007 було погоджено рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 18 листопада 2016 року,
за яким до 28 лютого 2017 року в Україні діють нові правила роботи
ОРЕ, згідно з якими диспетчер НЕК «Укренерго» мають включати
в графік покриття добового навантаження в першу чергу блоки тих
ТЕС, які мають запаси вугілля на складах більше, ніж визначено для
них Міненерговугілля 67.
12 грудня НКРЕП встановила тариф для 34 ТЕЦ і когенераційних
установок на відпустку теплової та електричної енергії з 1 січня
61 http://economics.unian.ua/energetics/1667927‑ukrajina-z‑pochatku-roku-skorotila-import-kamyanogovugillya-ta-antratsitu.html
62 http://ua-energy.org/post/64047
63 http://ua-energy.org/post/64114
64 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245155399&cat_id=35109
65 http://economics.unian.ua/energetics/1596191‑zapasi-vugillya-na-ukrajinskih-tes-i‑tets-zrosli-do‑68‑vidplanu.html
66 http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/10/20/608470/
67 http://www.nerc.gov.ua/?id=22206

61

Електроенергетика та ядерна безпека

2017 року 68, заклавши середню ринкову ціна на вугілля на європейському ринку (на основі середніх індексів АРІ2 на умовах CIF в основних портах Західної Європи, за період листопад 2015 го — листопад
2016 року): для антрацитовой групи — 1757 грн/т без ПДВ, для газової
групи — 1641 грн/т без ПДВ 69.
Майже увесь рік заборгованість перед шахтарями лишалась однією з ключових проблем. Так, на кінець грудня вона досягла більше
1 мільярда гривень 70. Проте, спираючись на закладені у Держбюджеті на 2016 рік кошти щодо державної підтримки вугледобувних підприємств 71, профільний міністр пообіцяв погасити усі борги перед
шахтарями 72. За його словами, в 2017 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 73.
Висновок: Попри в цілому стабільну роботу Обʼєднаної
енергосистеми України, а також налагодження системної взаємодії з міжнародними фінансовими установами
щодо посилення безпеки постачань (у частині реалізації
інфраструктурних проектів та програми посилення безпеки АЕС), на ринку вугілля не були подолані кризові явища
у сфері постачань. Порушена тема щодо переходу АЕС в маневровий режим роботи поки не зрушила з місця, оскільки
вимагає фахового обговорення та серйозної технічної підготовки.
68 http://interfax.com.ua/news/economic/390135.html
69 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2016/12.12.2016/p2–12–12–2016.pdf
70 http://www.unn.com.ua/uk/news/1629841‑zaborgovanist-iz-zarplati-shakhtaryam-derzhashakhtstanovitime-ponad‑1‑mlrd-grn-do-kintsya-roku-m‑volinets
71 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59271
72 https://www.rbc.ua/ukr/news/minenergo-pogasit-dolgi-zarplate-pered-shahterami‑1482415081.html
73 http://ua-energy.org/post/64359
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Директива Ради 2014/87/Євратом,
яка вносить зміни до Директив
2009/71/Євратом, яка встановлює для
Співтовариства основи з ядерної
безпеки ядерних установок (стаття 342,
Глава 1, Розділ V УА)
Завданням Директиви є встановлення засад підтримки і подальшого зміцнення 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.

Імплементація Директиви мала здійснюватися відповідно до розпорядження КМУ № 110 від 18.02.2015 «Про схвалення розроблених Державною інспекцією ядерного регулювання планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» 74 та згідно Плану — графіку виконання
заходів, затвердженого наказом ДІЯРУ від 24.03.2015 № 54.
Одна з головних вимог Директиви — це створення незалежного регулюючого органу ядерної та радіаційної безпеки та прийняття відповідної нормативної бази, що гарантуватиме його незалежність
в прийнятті ним регулюючих рішень. Наразі розроблено проект Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
безпеки використання ядерної енергії». Для прийняття документу,
ДІЯРУ розробляє зміни до інших законів у сфері ліцензування та нагляду, які дадуть можливість на законодавчому рівні закріпити особливий статус Нацкомісії та особливості регулювання діяльності
у сфері безпеки використання ядерної енергії.
Також проводиться робота з деталізації переліку видів діяльності,
на які поширюється дія державного регулювання у сфері використання ядерної енергії, та функції Нацкомісії. За інформацією від ДІЯРУ,
на кінець грудня велась робота по доопрацьовуванню прикінцевих
положення цього проекту в частині внесення змін до деяких законів
у сфері використання ядерної енергії 75. Також позитивно на прийняття в майбутньому цього закону має сприяти той факт, що прийнято
Закон про НКРЕКП 76, а це знімає правову колізію, що існувала в законодавстві щодо статусу регулюючих органів.
74 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/272141; jsessionid=E82F6424D6592EEA7DDD9A722
A46D470.app1
75 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/344273
76 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1540–19
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З метою оптимізації використання державних коштів, передбачених ДІЯРУ та ефективному управлінню територіальними органами,
8 червня Уряд Постановою № 358 «Про функціонування територіальних органів Державної інспекції ядерного регулювання» 77 прийняв
рішення щодо ліквідації міжрегіональних територіальних органів
Державної інспекції ядерного регулювання як юридичних осіб публічного права. Вони функціонуватимуть як структурні підрозділи
апарату ДІЯРУ.
27 січня 2016 року постановою КМУ № 89 «Про внесення змін до Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної
та радіаційної безпеки» 78 були затверджені зміни, розроблені ДІЯРУ
до порядку ще 1997 року. 22 березня були внесені зміни до «Вимог з
оцінки безпеки атомних станцій» 79 на підставі наказу ДІЯРУ № 15 від
11.02.2016 80. 18 жовтня наказом ДІЯРУ № 176 було затверджено «Порядок розроблення та видання норм та правил з ядерної та радіаційної
безпеки Державною інспекцією ядерного регулювання України» 81.
Наприкінці жовтня 2016 була доопрацьована погоджена ДІЯРУ редакція проекту НПА «Загальні положення безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу», яка визнана такою, що не містить
регуляторного впливу.
З метою імплементації положень Директиви, гармонізації із сучасними стандартами МАГАТЕ та документами WENRA, у 2016 році завершилась розробка наступних нормативно-правових актів 82, які були
затвердженні, набули чинності та є обов’язковими до виконання 83:
• Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача (затверджені наказом Держатомрегулювання від 24.12.2015 р. № 233) 84;
• Вимоги до систем електропостачання, важливих для безпеки
атомних станцій (затверджені наказом Держатомрегулювання від
24.12.2015 р. № 234) 85;
• Вимоги з оцінки безпеки атомних станцій (зміни, затверджені наказом Держатомрегулювання від 11.02.2016 р. № 15) 86;
• Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної без77 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249107664
78 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/89–2016-%D0%BF
79 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0964–10
80 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0303–16
81 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document; jsessionid=66C362A89BC88B8F3B3EB82D780F
241B.app2?id=347043
82 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/325791
83 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/325791
84 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0077–16
85 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0078–16
86 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0303–16
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пеки енергоблоків атомних станцій (затверджені наказом Держатомрегулювання від 17.10.2016 № 175) 87;
• Вимоги до кризових центрів АЕС (зміни, затверджені наказом Держатомрегулювання від 09.12.2016 № 201) 88.
Окрім цього, наказом Держатомрегулювання від 03.03.2016 р. № 33 визнано такими, що не застосовуються на території України такі нормативні документи колишнього СРСР88(2):
• ПНАЭ Г‑5–020–90, Правила устройства и эксплуатации систем аварийного охлаждения и отвода тепла от ядерного реактора к конечному поглотителю, утвержденные постановлением Госпроматомнадзора СССР от 04.05.1990 года № 3;
• ПНАЭ Г‑9–026–90, Общие положения по устройству и эксплуатации
систем
аварийного
электроснабжения
атомных
станций,
утвержденные
постановлением
Госпроматомнадзора
СССР
от 26.04.1991 года № 2;
• ПНАЭ Г‑9–027–91, Правила проектирования систем аварийного
электроснабжения атомных станций, утвержденные постановлением Госпроматомнадзора СССР от 28.10.1991 года № 11.
На кінець грудня 2016 року на стадії погодження та доопрацювання
знаходились наступні проекти:
• Загальні вимоги до управління старінням та довгострокової експлуатації атомних станцій;
• Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку
оцінки їх безпеки;
• Вимоги до структури та змісту звіту з аналізу безпеки АЕС 89.
Висновок: В цілому робота по адаптації законодавства
до Директив Ради 2014/87/Євратом велась активно і майже
у рамках запланованих термінів та має позитивні практичні результати, які вже діють та є обов’язковим для виконання. Проте, одне з найважливіших питань, а саме створення
незалежного регулюючого органу ядерної та радіаційної
безпеки, не було завершене в 2016 році.
87 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1449–16
88 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29855.html
88(2) Інформація отримана зі звіту Державної інспекції ядерного регулювання про Моніторинг
виконання у І кварталі 2016 року
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також зі звіту Українського центру європейської політики
«Україна та Угода про асоціацію. Моніторинг зобов’язань зі строком виконання 1 липня - 1 листопада
2016 року», http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Zvit_2_UCEP_WEB.pdf
89 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/344273
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Директива Ради 2013/59/Євратом, яка
встановлює основні стандарти безпеки
для захисту від небезпеки, що виникає
від іонізуючого випромінювання та
припиняє дію Директив 89/618/Євроатом,
90/641/Євроатом, 96/29/Євроатом, 97/43/
Євроатом та 2003/122/Євроатом (стаття
342, Глава 1, Розділ V УА)
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 будь-якої 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 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.

Імплементація Директиви мала здійснюватися відповідно до розпорядження КМУ № 110 від 18.02.2015 «Про схвалення розроблених Державною інспекцією ядерного регулювання планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» 90 та Згідно Плану — графіку виконання
заходів, затвердженого наказом ДІЯРУ від 24.03.2015 № 54.
Протягом року жодних з нормативно-правових актів не було прийнято, лише розроблені проекти. Зокрема, розроблений проект Закону України про внесення змін до законів «Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку»; «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»; «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»; в частинах:
• Поводження з матеріалами, що вміщують радіонукліди природнього походження (статті 15 та 16 Директиви);
• Навчання та підготовка з питань ядерної та радіаційної безпеки
(статті 14, 34, 79, 82, 83);
90 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/272141; jsessionid=E82F6424D6592EEA7DDD9A722
A46D470.app1
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• Медичне опромінення (Глава 7 Директиви);
• Розрахунки доз опромінення (Глава 7 Директиви);
• Інше (Статті 11, 26, 31, 32, 33, 35, 52 Директиви);
Цей законопроект було внесено до ВРУ 1 лютого 2016 року за № 3858 91.
У зв’язку зі зміною складу уряду, зазначений законопроект був відкликаний 92 і тільки 16 грудня, після перепогодження та проходження
додаткової правової експертизи, зареєстрований у ВРУ за № 5550 93. 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 циклу виробництва уранового концентрату. 94
Також, відповідно до Глави 7 Директиви розроблена друга редакція
проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення», яка готується до погодження відповідними органами.
Після проведення експертизи, було встановлено, що чинне Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджене постановою КМУ від 20.08.2014 № 363, враховує усі функції та
обов’язки органу державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки, визначені положеннями Директиви, та не потребує перегляду чи внесення змін. Тому, відповідні завдання будуть виключені
з плану імплементації як такі, що враховані в національному законодавстві 95.
Розроблено проект спільного наказу МОЗ та Держатомрегулювання
«Про затвердження Загальних правил безпеки використання джерел
іонізуючого випромінювання у медицині». Реєстрація цього документу в Міністерстві юстиції України планувалася в січні 2017 року.
Також розроблено Вимоги до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів в рамках обмеженого звільнення від регулюючого контролю та Правила радіаційної безпеки використання
джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії, які знаходяться
на стадії внутрішнього погодження.
91 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58006
92 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/344273
93 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60744
94 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/345950
95 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/349340
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Висновок: На жаль, робота по імплементації норм та положень Директиви просувається дуже повільно. Жодних
з нормативно-правових актів не було прийнято протягом
року. Також, над досить значною частиною завдань ще
досі не розпочиналась робота, зокрема в частині щодо забезпечення радіаційної безпеки в ситуаціях існуючого, запланованого та аварійного опромінення.

Директива 2006/117/Євратом про нагляд
і контроль за перевезенням радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного
палива (стаття 342, Глава 1, Розділ V УА)
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.

Виконання заходів, передбачених планом імплементації Директиви
(розпорядження КМУ № 110 від 18.02.2015 «Про схвалення розроблених Державною інспекцією ядерного регулювання планів імплементації деяких актів законодавства ЄС») завершились ще наприкінці
2015 року. В результаті, ДІЯРУ розробила проект постанови КМУ «Про
внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів». Цей проект ще досі знаходиться на погодженні, оскільки протягом року найбільшою перепоною у виконанні цього завдання стала відмова Державної регуляторної служби (ДРС) погодити проект — зокрема, до приведення Закону «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»
№ 1370‑XIV від 11.01.2000 р. у відповідність до Закону «Про адміністративні послуги». Тобто, це стане можливим після прийняття законопроекту № 3858 «Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України у сфері використання ядерної енергії», який перереєстрований під № 5550 від 16 грудня 2016 96.
Висновок: через політичні зміни, а саме зміну Уряду, виникла затримка у внесені змін до відповідних законів, що
в свою чергу спричинило затримку в імплементації норм
та положень Директиви.
96 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58006
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Співпраця в ядерному секторі (стаття
342, Глава 1, Розділ V УА)
Співробітництво в цивільному ядерному секторі має забезпечити високий
рівень ядерної безпеки, чисте використання ядерної енергії в мирних цілях.
Співробітництво охоплює весь спектр діяльності в галузі цивільної ядерної
енергетики і всі стадії паливного циклу, зокрема виробництво та торгівлю
ядерними матеріалами, аспекти безпеки ядерної енергії, готовність до надзвичайних ситуацій, а також питання охорони здоров’я, навколишнього
середовища і нерозповсюдження ядерної зброї. У цьому контексті співробітництво також включає подальший розвиток політик, структури права та
нормативно-правової бази, що ґрунтуються на законодавстві та практиці
ЄС, а також на стандартах МАГАТЕ. Сторони мають сприяти цивільним науковим дослідженням у галузі ядерної безпеки, в тому числі спільним дослідженням і розробкам, навчанню та мобільності вчених.

Протягом року в рамках у годи між Україною та МАГАТЕ про нерозповсюдження ядерної зброї пройшли чисельні планові перевірки АЕС
України інспекторами МАГАТЕ. Також, у рамках підвищення безпеки
та надійності атомних станцій проходили партнерські перевірки експертами ВАО АЕС. В свою чергу, ДІЯРУ і ДНТЦ ЯРБ також проводили
інспекційні перевірки з дотримання вимог, норм, правил, стандартів
з ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації енергоблоків.
В рамках реалізації Комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки АЕС України, яка виконується за рахунок кредитних коштів ЄБРР/Євроатом, на енергоблоці № 3 РАЕС в грудні виконувалась
модернізація системи нормальної експлуатації важливої для безпеки турбінного відділення, системи контролю механічних величин
турбіни, системи автоматичного регулювання і дистанційного керування, впровадження обладнання технологічного захисту, блокування і сигналізації 97.
13 липня КМУ прийняв постанову № 434 «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на приведення в безпечний стан уранових об’єктів» 98, а 22 липня — розпорядження № 501‑р «Про затвердження комплексного плану заходів
щодо реалізації положень Проектної загрози для ядерних установок,
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні» 99.
97 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/46180‑na_energoblotc__raes_triva_modernzatcya_
obladnannya_sistem_kontrolyu_ta_upravlnnya/
98 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/434–2016-%D0%BF
99 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249211652
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Протягом року Уряд продовжував працювати над зменшенням залежності від російського ядерного палива реалізуючи політику диверсифікації постачання палива в Україну. Зокрема, у серпні досягли домовленостей з американською компанією Westinghouse щодо
збільшення поставок палива 100 та будівництва в майбутньому на території країни заводу з виробництва ядерного палива 101. 18 серпня
між британсько-німецько-голландською компанією URENCO і НАЕК
«Енергоатом» був підписаний договір про співпрацю в сфері поставок збагаченого урану 102. Результати роботи по забезпеченню диверсифікації джерел постачання ядерного палива показують, що частку російського ядерного палива в закупівлях за 9 місяців скоротили
до 64%, зокрема, 35,9% були імпортовані зі Швеції 103. Також, з метою
збільшення частки постачання ядерного палива «Westinghouse», продовжувалась робота з модернізації на енергоблоках Южно-Української АЕС та Запорізькій АЕС. 104
31 серпня між НАЕК «Енергоатом» та корейською компанією Korea
Hydro & Nuclear Power (KHNP) був підписаний Меморандум про взаєморозуміння з метою розширення взаємодії в ядерно-енергетичній галузі 105. 1 вересня НАЕК «Енергоатом» уклала угоду з Merrill Lynch, Pierce,
Fenner & Smith Inc., яка діє як Bank of America Merrill Lynch, про координацію залучення 250 млн. доларів на сховище ядерних відходів 106.
19 вересня між Міненерговугілля та корпорацією CNBM International
Corporation КНР був підписаний Меморандум про співробітництво та
реалізацію спільних проектів в енергетичній галузі. Планований обсяг інвестицій CNBM очікується до 2 млрд. доларів 107.
9 листопада КМУ схвалив концепцію Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період
до 2020 року 108. Дана програма передбачає створення на території
України виробництва ядерного палива та його компонентів із метою
забезпечення диверсифікації його постачання та імпортозаміщення
для задоволення потреб АЕС країни ядерним паливом власного виробництва в повному обсязі 109.
100 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245133420&cat_id=35109
101 http://ua.interfax.com.ua/news/general/361940.html
102 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/45743‑energoatom_ta_urenco_uklali_ugodu_pro_
postachannya_zbagachenogo_uranu__/
103 http://economics.unian.net/energetics/1647931‑ukraina-s‑nachala-goda-importirovala-izshvetsii‑36‑yadernogo-topliva.html
104 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/46118‑na_pershomu_spetckorpus_zaporzko_aes_
vstanovleno_kantuvach_dlya_paliva_westinghouse/
105 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/45785‑energoatom_ta_koreyiska_khnp_pdpisali_
memorandum_pro_vzamorozumnnya_v_galuz_atomno_energetiki/
106 https://www.rbc.ua/ukr/news/bank-of-america-pomozhet-energoatomu-privlech‑1473070906.html
107 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245143861&cat_id=35109
108 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/943–2016-%D1%80
109 https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstvo-razreshilo-proizvodstvo-dernogo‑1478703976.html
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28 вересня НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse домовилися про початок робіт над Програмою підвищення ефективності АЕС України, де
буде реалізовано комплекс заходів з урахуванням аспектів безпеки,
що забезпечить відповідність конкретним вимогам стандартів ЄС.
Ці заходи доповнять роботи з підвищення безпеки, які вже ведуться
в рамках «Комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки» за підтримки ЄБРР та Євратома 110.
Відповідно до Національного плану дій України за результатами
«стрес-тестів» 111, в 2016 році продовжувалась робота з реалізації заходів з підвищення безпеки на енергоблоках АЕС. Зокрема, велика
увага була приділена результатам «стрес-тестів» для енергоблоків
№ 1 та № 2 Запорізької АЕС та відповідно до результатів вжитих заходів з підвищення безпеки. Оскільки стояло питання продовження
термінів експлуатації цих блоків, то стан та результати реалізації цих
заходів відіграли важливу роль при прийняті рішення. 21 вересня
енергоблок № 1 Запорізької АЕС приступив до роботи в понадпроектний строк на підставі ліцензії, виданої ДІЯР про продовження терміну експлуатації до 23 грудня 2025 року 112. А 6 жовтня енергоблок
№ 2 Запорізької АЕС підключено до енергомережі на підставі ліцензії,
виданої ДІЯРУ щодо продовження терміну експлуатації до 19 лютого
2026 року 113.
110 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/45900‑joint_statement_of_se_nnegc_energoatom_and_
westinghouse_on_expansion_of_cooperation_on_the_occasion_of_the_visit_of_secretary_of_commerce_
penny_pritzker/
111 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document; jsessionid=A9F32556956ED98DB4654E99D1C2
5E7C.app1?id=269953
112 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/45871‑energoblok__zaporzko_aes_pristupiv_do_
roboti_v_ponadproektniyi_strok/
113 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/45932‑energoblok__zaporzko_aes_pdklyucheno_do_
energomerej_pslya_prodovjennya_termnu_yiogo_ekspluatatc/
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4 жовтня ВРУ ухвалила Закон № 4612 «Про внесення зміни до статті
265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних матеріалів» 114. Це сприятиме добровільній здачі, реєстрації та
обстеженню РАВ, включення їх до державної системи обліку і передачі на контрольоване зберігання. Також, протягом року проходила робота ДІЯРУ спільно з відповідними структурами інших центральних
органів виконавчої влади України з виявлення у незаконному обігу
радіоактивних матеріалів, що перебували поза регулюючим контролем 115.
Відповідно до стандартів безпеки ЄС щодо захисту населення від іонізуючого випромінювання, з липня Україна почала передавати у тестовому режимі дані до Європейської системи обміну радіологічними
даними EURDEP у режимі реального часу. Це розширює можливості
у здійсненні оцінки та прогнозу на випадок радіаційних аварій, а також забезпечує вільний доступ громадян до радіологічної інформації 116. Для забезпечення вільного доступу громадян до радіологічної
інформації, ДІЯРУ відкрила на свій веб-сторінці інформацію з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки у зоні спостереження всіх АЕС України, яка оприлюднюється в режимі реального
часу 117.
Висновок: Україна спільно з партнерами в цілому успішно
розвивала співпрацю у питаннях диверсифікації постачання ядерного палива, підвищення безпеки АЕС, обміну радіологічними даними та спільних досліджень у сфері ядерної
безпеки.

114 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1638‑viii
115 https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0
%B0-%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%8F%D0%B
4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%
D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0
%BD%D0%B8-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B
5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F‑171734492888296/
photos/?tab=album&album_id=1288500367878364
116 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/334369
117 https://www.facebook.com/171734492888296/photos/a.413769242018152.96129.171734492888296/
1199684440093291/?type=3&theater
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Співробітництво у вирішенні проблем, що
виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС (стаття 342, Глава 1,
Розділ V УА)
Співробітництво спрямовується на вирішення проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, зокрема:
а) план здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (SIP) для перетворення наявного зруйнованого 4‑го блоку (Об’єкт «Укриття») в екологічно безпечну
систему;
b) поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
c) дезактивація територій;
d) поводження з радіоактивними відходами;
e) моніторинг навколишнього середовища;
f) інші питання, які можуть бути спільно погоджені, наприклад, медичні, наукові, економічні, соціальні та адміністративні аспекти діяльності, спрямованої на мінімізацію наслідків катастрофи

Протягом року в ДІЯРУ реалізувались 2 проекти співробітництва з
ЄБРР 118: Чорнобильський фонд «Укриття»: Ліцензійний Консультант
та Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС.
У рамках першого проекту ДІЯРУ здійснила виконання технічних
оцінок (експертиз ядерної та радіаційної безпеки) документації
в рамках реалізації Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття».
Зокрема, було завершено розгляд та погоджено технічне рішення
щодо оптимізації системи пожежної сигналізації та пінного пожежогасіння в рамках першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття». Також, у лютому ДІЯРУ видала
окремий дозвіл на експлуатацію інтегрованої автоматизованої системи контролю об’єкта «Укриття» (ІАСК). ІАСК складається з чотирьох
систем контролю: контролю ядерної безпеки, радіаційного контролю, контролю стану будівельних конструкцій та сейсмічного контролю. Ця системи призначена для виконання контролю стану об’єкта
«Укриття» та підвищення стану ядерної, радіаційної та загальнотех118 Лист ДІЯРУ від 07.12.2016 № 07–28/8159–40
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нічної безпеки об’єкта, включаючи підвищення аварійної готовності.
У рамках другого проекту ДІЯРУ контролювала роботи зі спорудження сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу ЧАЕС, які
здійснювались у відповідності до умов ліценції ДІЯРУ № 001002 «Будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки (СВЯП‑2),
виданої ДПС ЧАЕС 20.02.2013. Протягом року ДІЯРУ здійснювала розгляд технічних специфікацій (ТС) на системи та обладнання, важливе для безпеки СВЯП‑2, а також програм випробувань цих систем та
елементів. Також погоджені 32 програми випробувань обладнання
із 33 запланованих та 2 ТС на обладнання із 41 розроблених. Також,
проведено 30 заводських приймальних випробувань обладнання із
33 запланованих 119.
16 березня уряд ухвалив постанову № 181 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234», якою
збільшив фінансування заходів для підтримки у безпечному стані
енергоблоків та об’єкта «Укриття» і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 120. 13 квітня Президент видав Наказ № 141/2016 «Про додаткові заходи щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та відродження
територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». 121 21 квітня ВРУ прийняла Закон № 1339‑VIII
щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали
участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї 122.
14 липня ВРУ прийняла Закон № 1472‑VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань
правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» 123. Цей Закон має врегулювати питання здійснення наукової, природоохоронної діяльності
119 Там само
120 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248902014
121 http://www.president.gov.ua/documents/1412016–19918
122 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1339–19
123 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1472–19
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на території зони відчуження, а також впорядкувати повноваження
органів виконавчої влади на цій території. Документ вступив у силу
4 серпня 2016 року 124 і створює умови для виділення землі в зоні відчуження для будівництва ЦСВЯП.
5 жовтня КМУ прийняв розпорядження № 721‑р «Про вилучення та
надання земельних ділянок у постійне користування із зміною цільового призначення» 125, яким змінив цільове призначення розташованих в Чорнобильській зоні земельних ділянок для спорудження ЦСВЯП 126 та виділив земельні ділянки загальною площею 45,2 гектара під його будівництво 127.
Одночасно набув чинності указ Президента «Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника» від
26.04.2016 № 174, метою якого є збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів Полісся, забезпечення підтримки та підвищення бар’єрної функції зон відчуження та безумовного
(обов’язкового) відселення, стабілізації гідрологічного режиму та реабілітації територій, забруднених радіонуклідами, сприяння організації та проведенню міжнародних наукових досліджень 128.
У вересні ДАЗВ, Чорнобильський інститут досліджень і розвитку та
EasyBusiness презентували розроблений тізер інвестиційного проекту Chornobyl Solar, який стосується будівництва у зоні відчуження
парку сонячної електрогенерації. Проект знаходиться на стадії розробки, до участі в ньому запрошують вітчизняних та зарубіжних інвесторів 129. Також, зважаючи на те, що 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 130),
14 грудня ДАЗВ оголосило про початок приймання заявок на отримання в користування земельних ділянок для будівництва об’єктів
сонячної генерації від зацікавлених інвесторів 131. За словами міністра екології та природних ресурсів О. Семерака, інфраструктура до124 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nnegc/45688‑prezident_pdpisav_zakon_yakiyi_dozvolit_vidliti_
zemlyu_v_zon_vdchujennya_pd_shovische_vdpratcovanogo_yadernogo_paliva/
125 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/721–2016-%D1%80
126 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nnegc/45930‑pravitelstvo_izmenilo_tcelevoe_ispolzovanie_
zemelnyh_uchastkov_dlya_soorujeniya_tchoyat/
127 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245150772&cat_id=245070653
128 http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/glava-derzhavi-pidpisav-zakon-shchodo-vregulyuvannyapitan-pravovogo-rezhimu-teritoriji-zabrudnenoji-vid-chornobilskoji-katastrofi.html
129 http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/vidnovlyuvalna-energetika-u‑zoni-vidchuzhennya-novimozhlivosti-dlya-sektoru-energetiki.html
130 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249627729&cat_id=244276429
131 http://dazv.gov.ua/vidnovliuvalna-enerhetyka/dazv-ogoloshue-pro-pochatok-prijmannya-zayavok-naotrimannya-v‑koristuvannya-zemelnikh-dilyanok-dlya-budivnitstva-ob-ektiv-sonyachnoji-generatsiji-vidzatsikavlenikh-investoriv.html
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зволяє створювати сонячну електростанцію до 1/4 від потужності
ЧАЕС. Тому, планується, що розвиток в Чорнобильській зоні відновлюваної енергетики стане ключовим напрямком її використання 132.
19 жовтня КМУ ухвалив рішення про виділення 93,577 млн. грн додаткових асигнувань за бюджетною програмою КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного
(обов’язкового) відселення» 133.
29 листопада відбулося насування Нового безпечного конфайнменту
(НБК) на об’єкт «Укриття» на зруйнований аварією четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС 134. Наступний етап після завершення насування НБК почнеться в 2017 році. На другому етапі, до 2023 року,
планується розробити інфраструктуру для демонтажу нестабільних
конструкцій об’єкта «Укриття» та виконати їх демонтаж. Третій етап
передбачає вилучення паливовмісних матеріалів та довгоіснуючих
радіоактивних відходів, із зруйнованого вибухом енергоблока, а також їх кондиціонування з подальшим зберіганням і захороненням
у сховищах радіоактивних відходів 135. Кінцевою метою виконання
проекту є мінімізація негативних наслідків від впливу на довкілля
зруйнованого енергоблока не лише на термін експлуатації НБК —
100 років, а й для майбутніх поколінь 136.
Фінансування експлуатації НБК коштуватиме Україні близько
600 мільйонів гривень на рік. Ці кошти Україна почне витрачати після введення в експлуатацію укриття. Об’єкт «Укриття» планується
передати на баланс Україні у листопаді 2017 року 137. З цього моменту
Україна перестане робити внески до міжнародних фондів, за рахунок
яких фінансувалося будівництво 138.
132 https://www.rbc.ua/ukr/news/chernobyle-mozhno-sozdat-solnechnuyu-elektrostantsiyu‑1480427149.
html
133 http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/ostap-semerak-uryad-vidiliv-dodatkovikh‑93–6‑miljonagriven-na-virishennya-potochnikh-problem-u‑zoni-vidchuzhennya.html
134 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/343590
135 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249539885&cat_id=244276429
136 http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/vitalij-petruk-pro-podalshi-kroki-pislya-protsesunasuvannya-arki-na-ob-ekt-ukrittya.html
137 https://www.rbc.ua/ukr/news/ebrr-rasskazali-novoe-ukrytie-chaes-peredadut‑1480421719.html
138 http://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2129973‑nove-ukritta-na-caes-kostuvatimeukraini‑600‑miljoniv-na-rik.html
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Висновок: Поруч із міжнародними проектами з перетворення ЧАЕС на екологічно безпечний обʼєктів, які виконувалися успішно, плани Уряду щодо зони відчуження можуть
стати кроком до позитивних трансформацій і можливість
отримання цією територією спеціального промислового
призначення.
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Хмарно, короткочасні опади
у вигляді «теплих» кредитів»

Енергоефективність
і соціальні питання
Директива 2012/27/EU 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. У відповідності до Директиви, всі країни ЄС повинні використовувати енергію
більш ефективно на всіх етапах енергетичного ланцюжка від її виробництва
до кінцевого споживання. Національні заходи повинні забезпечити значну
економію енергії як для споживачів, так у промисловості. Передбачається,
зокрема, економія енергії при передачі та розподіленні, підвищення ефективності систем опалення, придбання органами публічного сектору в країнах ЄС енергоефективних будівель, продуктів та послуги, щорічні енергозберігаючі ремонти, розширення прав і можливостей споживачів енергії у сфері
енергоменеджменту, національні стимули для малих і середніх підприємств
пройти енергоаудит тощо.

Програма «теплих кредитів»
В умовах відсутності сформованих та дієвих механізмів впровадження заходів з енергоефективності, передбачених європейськими
Директивами, що залишаються не імплементованими, зростає роль
окремих існуючих програм підтримки. Зокрема, довіра громадян
до урядової програми «теплих кредитів» поступово зростала, про що
свідчать дані національного дослідження Урядової програми (листопад 2016 року) — від початку дії програми державною підтримкою
скористалося близько 155 тис. домогосподарств, які взяли «енергоефективних» кредитів на загальну суму більше 2,5 млрд. грн 1
За час дії Програми позичальникам виплачено відшкодування
на суму 1019,93 млн. грн, а саме:
• 74,63 млн. грн — на придбання котлів,
•  932,25 млн. грн — на енергоефективні товари,
•  13,05 млн. грн — для ОСББ/ЖБК.
1 http://saee.gov.ua/sites/default/files/DG.pdf
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З метою задоволення попиту на програму у державному бюджеті
на 2016 рік було передбачено 893,8 млн. грн на відшкодування за «теплими кредитами», що втричі більше суми на 2015 рік. У 2016 році було
розроблено та прийнято 216 місцевих програм з відшкодування населенню частини відсотків чи суми «теплих кредитів». Це у 2,7 разів
більше, ніж у 2015 році (81 програма). Суми коштів, які передбачали
у місцевих бюджетах, також зросли: у 2015 році на реалізацію програм
було виділено 34 млн. грн, а у 2016 році — 71 млн. грн. 2
Через високий рівень попиту на отримання державної підтримки
фізичними особами, особливо при придбанні енергоефективних матеріалів та обладнання з 30%-м розміром відшкодування, кошти Програми, передбачені на відповідні цілі, були повністю вибрані приблизно за перше півріччя.
У зв’язку з цим дію Програми в частині надання відшкодування з
державного бюджету фізичним особам було призупинено 6 липня
2016 року. Враховуючи попит на Програму та можливість впливати
на питання фінансування відповідних заходів, урядовці неодноразово наголошували про необхідність виділення додаткових коштів
з державного бюджету для продовження дії Програми. Під час засідання 27 липня 2016 року уряд прийняв зміни (постанова КМУ № 589)
в частині коригування розподілу коштів для фізичних осіб на заходи з енергозбереження та розміру відсотків відшкодування частини
суми кредиту. Втім, дещо зменшивши розмір відшкодування за рахунок бюджету, додаткових коштів для відновлення дії Програми Уряд
не виділяв. Натомість були перерозподілені кошти Програми з тим,
щоб більша частка спрямовувалася на фінансову компенсацію проведення заходів з енергозбереження саме фізичними особами.
2 http://saee.gov.ua/uk/news/1521
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Через низку необґрунтованих бюрократичних затримок дія Програми була фактично відновлена лише 6 жовтня 2016 року. Втрачений
проміжок часу для отримання кредитних коштів, який склав майже
4 місяці, свідчить про відсутність системності та послідовності дій
чиновників у реалізації державної політики у сфері енергозбереження. До того ж, мотивуючі заходи пільгового кредитування для індивідуальних домогосподарств були недоступними протягом саме того
часу, коли реалізація енергоефективних заходів населенням є найбільш виправданою — перед початком опалювального сезону. Більше
того, зазначені зміни до Програми були опубліковані на офіційному
сайті КМУ лише у вересні, попри прийняття ще 27 липня 2016 року.
Після прийняття рішення уряду щодо перерозподілу коштів Програми «теплих кредитів», спрямовані на впровадження заходів з енергозбереження зокрема для фізичних осіб, попит населення на придбання негазових/неелектричних котлів значно зріс. Потреба у відшкодуванні суми кредитів за цим заходом була вищою, ніж залишки
коштів. Тому 23 листопада КМУ прийнято рішення щодо перерозподілу додаткових 20 млн. грн в межах Програми для стимулювання та
підтримки ОСББ/ЖБК.
Окрім продовження програми «теплих кредитів», прем’єр-міністр
В. Гройсман надав доручення обласним державним адміністраціям
спільно з органами місцевого самоврядування прискорити прийняття місцевих програм співфінансування енергоефективних заходів
для населення, закликавши голів обласних державних адміністрацій та міських голів активніше допомагати громадянам проводити
енергомодернізацію житла.
Відсутність у проекті Закону «Про Державний бюджет на 2017 рік» видатків на Програму «теплих кредитів» у 2017 році викликала занепокоєння у громадськості, експертного середовища та представників
ОСББ. Після низки інформаційних заходів, нарад та депутатських
запитів, публічного звернення з боку громадськості за результатами круглого столу «Як припинити спалювати гроші?», КМУ було прийнято рішення щодо виділення коштів для фінансування Програми
у розмірі 400 млн. грн. Ці кошти включені до схваленого ВРУ держбюджету‑2017 як видатки на фінансування Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2017 роки.
Водночас, за розрахунками Держенергоефективності, необхідна мінімальна сума для реалізації Програми у 2017 році складає близько
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2 млрд. грн 3. Під час презентації законопроекту «Про Фонд енергоефективності» на засіданні КМУ 7 грудня 2016 року премʼєр-міністр
В. Гройсман публічно пообіцяв розглянути можливість внесення
змін до державного бюджету і виділити на «теплі кредити» більше
коштів (спрямувати їх з інших статей видатків) за результатами дії
Програми у першому півріччі 2017 року.
Достатньо несподівано на заваді продовженню Програми, навіть
у таких, явно недостатніх розмірах, стали бюрократичні перепони. Проект постанови КМУ щодо продовження Програми принаймні на 2017 рік Мінерегіон подав на розгляд та затвердження лише
28 грудня 2016 року. Перша редакція проекту постанови передбачала
залучення до участі в програмі управителів житла та ЕСКО-компанії,
а також продовження її дії одразу на два роки — до кінця 2018 року.
Однак, у процесі погодження з центральними органами виконавчої
влади у фінальній редакції постанови строк продовження Програми змінився лише на 2017 рік, а з переліку отримувачів державної
підтримки були виключені ЕСКО-компанії та управителі. Крім того,
нова редакція постанови передбачає положення щодо встановлення
обов’язкової вимоги будинкового обліку теплової енергії, як умови
отримання відшкодування, що дозволить унормувати моніторинг
ефективності використання ОСББ бюджетних коштів за Програмою.
Втім, затримка із початком роботи Програми вже є традиційною. Через низку бюрократичних перешкод у попередніх роках вона постійно запускалась із запізненням (у 2015 році — з червня, у 2016 році — з
травня). Однак зараз ще актуальнішим є продовження реалізації заходів з початку року через те, що безліч ОСББ вже залучили кредити,
але в реєстри на відшкодування не потрапили у зв’язку з ненаданням
вчасно підтверджуючих документів. Це може спричинити переплату відсотків, доки не будуть урегульовані всі процедурні питання —
від прийняття Постанови до затвердження паспорту бюджетної програми та укладання договорів про взаємодію з банками. Крім того,
через те, що відповідна постанова Уряду про продовження Програми
не прийнята до цього часу, прийняття місцевих бюджетів відбувається без урахування видатків на місцеві програми енергоефективності для населення. Це загрожує втратити значну позитивну дина3 http://saee.gov.ua/sites/default/files/DG.pdf
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міку у підвищенні загальних фондів, передбачених для заохочення
запровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності.
Безперечними позитивними аспектами дії Програми можна визначити той факт, що це фактично єдина державна програма підтримки
заходів з енергоефективності у житловому фонді, а також те, що кошти, передбачені на фінансування Програми у 2016 році, були надані
та використані в повному обсязі. Незважаючи на той факт, що Програма має свої недоліки, у 2016 році був зафіксований рекордний попиту населення на Програму. Також варто відзначити дії чиновників,
які, хоч і зі значним запізненням, намагалися у ручному режимі адмініструвати функціональність Програми відповідно до неочікувано
великого попиту.
У той же час, через відсутність механізму моніторингу зменшення
рівня споживання теплової енергії та визначення рівня енергоефективності після проведення відповідних заходів, а також через неналежне адміністрування Програми, що спричинило зупинку Програму у 2016 році два рази, не можна сказати, що вона була максимально
ефективною. Поза сумнівами, основні положення Програми «теплих
кредитів» потребують удосконалення.
Фонд енергоефективності
Незважаючи на той факт, що створення єдиної централізованої
структури для державного фінансування заходів з підвищення енергоефективності є не зобов’язуючою, але рекомендованою нормою
за Директивою 2012/27/ЄС, утворення Фонду енергоефективності визначалося найбільшою задачею Уряду в цьому напрямку цього року. 4
На жаль, станом на кінець року можна констатувати, що впоратися з
нею повністю не вдалося. Розроблення проекту відповідного закону
про Фонд енергетичної ефективності ще у березні увійшло до Плану
дій Кабінету Міністрів на 2016 рік, 5 але завершене було тільки під самий кінець року.
Продовжуючи традицію попередніх років, протягом усіх дванадцяти
місяців відповідальні урядовці регулярно презентували концепцію
Фонду енергоефективності 6, давали численні коментарі щодо особливостей його майбутнього функціонування, але спромоглися доопрацювати та подати відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради України лише в останні робочі дні грудня. 7 Втім, реєстра4 https://www.oporaua.org/zhytlo/43325-tepli-kredyty-vs-fond-enerhoefektyvnosti-realii-reformy
5 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249104044
6 Зокрема, концепція Фонду презентувалася у січні, лютому, липні та жовтні.
7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60811
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ція доопрацьованого 8 законопроекту парламентом можна вважати
певним успіхом, який може забезпечити, хоч і з істотною затримкою,
створення Фонду енергоефективності.
Процес розробки законопроекту не можна назвати послідовним. Так,
у спробі формалізувати та прискорити роботу над запровадженням
Фонду енергетичної ефективності, у липні Уряд затвердив відповідним розпорядженням комплексну, але надзвичайно загальну Концепцію впровадження механізмів стабільного фінансування заходів
з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності). 9 Проте
Мінрегіон так і не опублікував План заходів з реалізації цієї Концепції, як передбачається пунктом другим відповідного Розпорядження. Не допомогла закінчити розробку проекту закону вчасно і робоча
група, організована Віце-прем’єром Г. Зубком ще у березні. 10 Згідно з
відповідним наказом, до складу групи увійшли представники різних
пов’язаних міністерств, а також співробітники ЄБРР, консультаційних компаній, комерційних банків.
Нагальна потреба у запровадженні такого Фонду, велика відповідальність за значні фінансові ресурси, включаючи донорське фінансування, які будуть акумульовані в ньому, вимагають прийняття окремого спеціалізованого закону, який би врегульовував усі деталі функціонування установи і насамперед забезпечував би її незалежність.
Незважаючи на очевидність цього твердження, станом на грудень
2016 року, відповідальні комітети ВРУ — з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки та з питань житлово комунального господарства — так і не спромоглися виключити
фрагментарні та застарілі положення урядового проекту Закону про
енергетичну ефективність будівель № 4149 11, які стосуються заснування Фонду енергетичної ефективності.
Більше того, у першій половині року у Мінрегіоні розглядали можливість створення такої установи розпоряджанням Кабінету Міністрів,
що у багатьох аспектах могло б скомпроментувати саму ідею створення подібної інституції. Варто також зазначити непослідовність дій
Уряду та несистемність роботи відповідальних міністерств в останньому півріччі, оскільки обидва законопроекти — як згаданий № 4149,
так і спеціалізований проект Закону про Фонд енергоефективності —
є урядовими, і у той же час істотним чином не узгоджені між собою.
8 Текст внесеного до Ради законопроекту певним чином відрізняється від проекту, представленого
громадськості 18 жовтня 2016 року (http://www.minregion.gov.ua/press/video-press/forumenergonezalezhnist-stvorennya-fondu-energoefektivnosti/)
9 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249189954
10 http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/documents/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0
%B7%2050.zip
11 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59631
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Певним гальмівним фактором у процесі створення Фонду можна назвати необхідність попереднього створення належного нормативного середовища для його функціонування. Зокрема, і Віце-прем’єр —
міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Г. Зубко називав закони про комерційний облік комунальних послуг, про
енергетичну ефективність (енергетичні характеристики) будівель та
про комунальні послуги передумовами для повноцінного функціонування Фонду енергоефективності. Схожу позицію висловлювали й
інші стейкхолдери, включаючи експертне середовище. У той же час,
не можна назвати неприйняття цих законів істотною перепоною для
завершення розробки проекту закону про Фонд, адже від такого правового поля залежить його здатність ефективно здійснювати свої
обов’язки, але не можливість створення Фонду як інституції.
Наріжним каменем створення Фонду стане ясність із форматом його
функціонування — як фінансова чи не-фінансова установа –, а також
конкретні характеристики фінансових продуктів або інструментів,
за допомогою яких він здійснюватиме свою діяльність. Хоч якими
важливими є ці питання, станом на середину червня, коли проходила
презентація концепції на Український Форум з енергоефективності’16
«Фонд енергоефективності: ключовий start-up України», віце-прем’єр
Зубко ще не був готовий надати докладної інформації по цих питаннях. У проекті закону про Фонд, який був презентований 18 жовтня
2016 року на форумі «Енергонезалежність. Створення Фонду Енергоефективності» за участі представників ООН, міжнародних фінансових
організацій та країн-донорів, так само містилося не багато конкретики, а принципові для роботи установи положення, відповідно до законопроекту, мають бути розроблені керівними органами самого
Фонду. 12
12 http://www.minregion.gov.ua/press/video-press/forum-energonezalezhnist-stvorennya-fonduenergoefektivnosti/
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Певним і єдиним успіхом можна вважати закінчення роботи Мінрегіону над самим текстом законопроекту, який згодом був схвалений
Кабінетом Міністрів 7 грудня 2016 року 13 і поданий на до Верховної
Ради 26 грудня 2016 року. Втім, хоча протягом 2016 року Віце-прем’єр
Г. Зубко неодноразово висловлював сподівання, що законопроект
буде прийнятий в цілому ще у цьому році, аби Фонд почав функціонування до кінця першого кварталу 2017 року, цього так і не сталося.
Враховуючи надзвичайну організаційну складність створення подібної інституції та важливість дотримання високих стандартів прозорості та неупередженості у використанні коштів, важко спрогнозувати, скільки часу на це потребуватиметься після прийняття відповідного закону, що саме по собі виглядає як тривала задача.
Висновок: У сфері підвищення енергоефективності 2016‑й
рік можна охарактеризувати як «біг на місці». На фоні загалом грамотно визначених пріоритетів, які передусім включають розробку та прийняття рамкового законодавства
у цій сфері, процес їхньої реалізації затримувався увесь рік,
при чому жодний принципово важливий закон так і не був
прийнятий Верховною Радою.

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.
13 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249562603&cat_id=244276429
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У частині виконання своїх зобов’язань за Директивою 2010/30/ЄС та
відповідними делегованими регламентами, Україна почала 2016 рік
у хорошій позиції, оскільки основна частина роботи вже була зроблена. Наприклад, загальний Техрегламент щодо енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, Техрегламент з маркування
електричних холодильників, побутових пральних машин були затверджені ще у далекому 2013 році 14. Крім цього, у 2015 році двома
відповідними Постановами КМУ затвердив техрегламенти з маркування електричних ламп та світильників, а також побутових посудомийних машин.
На жаль, з початком 2016 року уряд втратив цей значний темп імплементації. Із 5 технічних регламентів, з прийняттям яких Україна повністю виконає належні зобов’язання, протягом року жодний
не був не тільки прийнятий, але навіть не перейшов на наступний
крок узгодження. Зокрема, розробленими, але не прийнятими залишаються технічні регламенти енергетичного маркування:
• телевізорів;
• побутових барабанних сушильних машин;
• побутових духових шаф та кухонних витяжок;
• кондиціонерів повітря;
• пилососів.
Згідно з відповіддю Держенергоефективності на запит, усі з проектів
постанов КМУ, якими мають бути схвалені вказані регламенти, вже
були частково погоджені різними регуляторними органами, але внаслідок внесення змін до проектів самих технічних регламентів, були
відправлені на повторне погодження. Станом на грудень 2016 року,
усі проекти нормативно-правових актів знаходяться на розгляді
у Держпродспоживслужби.
У той же час, 8 грудня відбулося заключне засідання Міжвідомчої робочої групи з питань розробки НПА у сфері встановлення вимог з екодизайну 15. Європейські експерти, залучені в рамках проекту FINTECC,
який проводиться ЄБРР, значно допомогли у розробці проекту статті
щодо екодизайну (має бути включена до планованого проекту Закону
«Про енергоефективність»), проекту рамкового технічного регламенту з екодизайну, а також проектів деяких специфічних регламентів.
Останні, втім, не стосуються телевізорів, духових шаф, сушильних
та пральних машин чи пилососів. Таким чином, навіть прийняття
цих нових регламентів не дозволить ліквідувати значне запізнення
за відповідними зобов’язаннями з імплементації законодавства ЄС.
14 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/702–2013-%D0%BF
15 http://saee.gov.ua/uk/news/1468
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Висновок: Головними бар’єрами на шляху до ухвалення
техрегламентів про енергетичне маркування виявилася
зміна уряду, а також ухвалення нової редакції відповідного
законодавства ЄС, що призвело до необхідності повторно
проходити процес узгодження. Враховуючи відсутність
будь-якого прогресу у такому процесі внутрішнього погодження протягом 2016 року, усім пов’язаним сторонам варто сприяти якнайскорішому проходженню відповідних
проектів нормативно-правових актів.

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної
ефективності будівель
Директива спрямована на підвищення енергетичної ефективності будівель
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 рентабельні
мінімальні вимоги до енергетичної ефективності, що охоплюють опалення,
гарячу воду, охолодження та великі системи вентиляції, які повинні переглядатися щонайдовше кожні 5 років.
Нові будівлі повинні відповідати мінімальним стандартам і містити високоефективні системи альтернативної енергії, при чому будівлі, що використовуються публічними органами, повинні досягти рівня майже нульового
споживання енергії від 31 грудня 2018 року, а інші нові будівлі – на 2 роки
пізніше.
Уряди мають запровадити системи сертифікації ефективності використання енергії. Сертифікати надають інформацію для потенційних покупців або
орендарів щодо споживання енергії приміщеннями, а також рекомендації
щодо його раціонального зменшення. Сертифікати повинні бути включені в
усі комерційні рекламні оголошення у ЗМІ, коли приміщення пропонуються
для продажу або оренди.

Енергетичні характеристики будівель
Протягом 2016 року прийняття проекту Закону «Про енергетичну
ефективність будівель» мало для громадськості значення, співставне зі створенням Фонду енергетичної ефективності. Крім того, що цей
закон має принципово імплементувати положення Директиви, він
також отримав широку підтримку з боку Енергетичного Співтовариства, зокрема особисто директора Секретаріату Я. Копача, а також був
названий серед передумов для отримання чергового траншу в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом 16.
16 https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2045786‑kopac-zakon-pro-energoefektivnist-osnovna-umovatretogo-transu-mvf.html
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Важливість прийняття цього закону важко переоцінити, оскільки
цей рамковий акт є основним у комплексі законів, необхідних для
запуску повномасштабних програм підвищення енергозбереження
у житловому секторі. Зокрема, процес первинної сертифікації будівель та окремих квартир створить належне середовище для реалізації широкого спектру технічних інструментів, оскільки дозволить
легко та надійно перевіряти їхню ефективність. До того ж, законом
буде створений значний ринок послуг, а загальну ємність ринку
енергомодернізації житлового сектору урядові експерти оцінюють
від 35 17 до майже 87 млрд. євро 18. Ключове місце енергоефективності
житлового сектору відведено у проекті Енергетичної стратегії України до 2035 року 19, 20.
Ще на початку року спеціалісти Держенергоефективності внесли
розробку та супровід проходження законопроекту у ВРУ до пріоритетів своєї діяльності протягом 2016 року 21. У березні КМУ так само
вніс питання його розробки, погодження та внесення до парламенту
у План дій на 2016 рік, причому впоратися урядовці мали до закінчення того ж місяця 22.
Насправді ж законопроект отримав схвалення КМУ та був поданий
на розгляд ВРУ тільки у липні 23. Прикметно, що проект закону № 4941,
який був поставлений на голосування 17 листопада, не зміг набрати
необхідної кількості голосів навіть у першому читанні та був направлений на доопрацювання до Комітету з питань ЖКГ. Також у ВРУ був
зареєстрований альтернативний законопроект № 4941–1, його автор
аргументує свою законодавчу ініціативу бажанням знайти компромісні рішення щодо тих проблемних питань, які не дали змоги прийняти закон.
У частині розробки підзаконної бази так само не зафіксовано прогресу. Незважаючи на проголошені Держенергоефективністю у І кварталі 2016 року завдання зі сприяння збільшенню кількості будинків з
майже нульовими показниками споживання енергії 24, згідно з відповіддю агентства на запит, поки роботи з розробки відповідних актів вторинного законодавства не ведеться. Чиновники посилаються
на той факт, що базові закони, на підставі яких вестиметься відпо17 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248793784&cat_id=244276429
18 http://www.minregion.gov.ua/press/news/ukrayina-yde-yevropeyskim-shlyahom-shhodovprovadzhennya-naykrashhih-energoefektivnih-praktik/
19 http://enref.org/news/enerhoefektyvnist-vyznaly-priorytetnym-napryamkom-rozvytku-sektoruenerhetyky/
20 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245165790
21 http://saee.gov.ua/sites/default/files/Plan2016.pdf
22 http://www.kmu.gov.ua/document/248890505/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%20
%D0%94%D0%86%D0%99.doc
23 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59631
24 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248951126&cat_id=244277212
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відна робота, а саме проект закону «Про енергетичну ефективність»
та «Про енергетичну ефективність будівель», знаходяться у процесі
розробки та на повторному розгляді у Комітеті ВРУ з питань ЖКГ, відповідно.
ЕСКО
Механізм ЕСКО-контрактів, за яким комерційні компанії надають послуги з підвищення енергоефективності будівель та приміщень в рахунок частки коштів, зекономлених внаслідок зменшення споживання енергоресурсів, має особливо привабливі перспективи у бюджетному секторі. На жаль, фактичний запуск такої моделі у 2016 році
був і залишається ускладненим колізією різних законодавчих норм.
Однак попри це, станом на закінчення року, в Україні успішно укладена ціла низка ЕСКО-угод у бюджетні сфері, що, втім, не означає усунення усіх адміністративних та регуляторних бар’єрів.
У зв’язку з прийняттям закону «Про публічні закупівлі», яким законодавець фактично унеможливив ефективні закупівлі послуг з енергосервісу за бюджетні кошти, в Держенергоефективності провели експертне обговорення законопроекту щодо технічних змін до Закону
№ 327‑VIII «Про запровадження нових інвестиційних можливостей,
гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької
діяльності для проведення масштабної енергомодернізації».
Напрацьований законопроект передбачав внесення технічних правок та удосконалення окремих положень щодо процедури здійснення закупівель енергосервісу. Відповідний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації (щодо механізму закупівлі енергосервісу)» (реєстр. № 4549 від
29.04.2016) було внесено до Верховної Ради групою депутатів. У жовтні
його прийнято у першому читанні, ведеться підготовка до другого.
У той же час, Держенергоефективності підписало з місцевими органами влади меморандуми про партнерство щодо запровадження
енергосервісу для підвищення енергоефективності бюджетних будівель. Агентство зобов’язалося консультувати місцеві органи влади
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щодо складних питань енергосервісу, які, у свою чергу, взяли на себе
зобов’язання впроваджувати ЕСКО-проекти.
Водночас, 1 серпня 2016 року набрав повної чинності Закон «Про публічні закупівлі» (нова редакція) 25, яким скасовано попередній профільний закон, що унеможливлював проведення закупівель енергосервісних послуг. Таким чином, було усунуто найбільший нормативний бар’єр для масштабного залучення комерційних підрядників
до енергомодернізації будинків бюджетних установ та інших будівель, що у значній мірі знаходяться у державній чи комунальній
власності.
В Держенергоефективності запропонували залучати управителів
багатоповерхівок та ЕСКО-компанії до державних програм з енергоефективності. Чиновники посилаються на те, що для модернізації
75 тисяч багатоповерхівок, які є в Україні, залучати тільки ОСББ мало,
бо вони складають лише 20%. В агентстві обіцяли таким учасникам
держпрограми вигідні умови, зокрема, що стосується термінів окупності, та повідомили, що спільно з банками готують моделі кредитів.
Також у Держенергоефективності в 2016 році працювали над розробкою рекомендацій для сторін договору щодо процедури закупівель,
створенням стимулів розвитку ринку енергосервісу та кредитних
продуктів для ЕСКО, а також очікували створення нового ринку ЕСКО
обсягом 4,4 млрд. євро, що дозволить щорічно економити 700 млн. кубометрів газу. Попри незавершеність узгодження регулювання державних закупівель та режиму укладання енергосервісних контрактів, вже у вересні був підписаний перший такий контракт у бюджетній сфері, а саме — щодо загальноосвітньої школи в Одеській області,
скорочення енергоспоживання в якій має скласти щонайменше 28%
впродовж 10 років.
Крім того, Держенергоефективності розроблено проект розпорядження КМУ «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем
енергетичного менеджменту в бюджетних установах» 26, який тривалий час перебував на погодженні у центральних органах виконавчої
влади і лише зараз готується для внесення на розгляд КМУ.
Комерційний облік
Без повного обліку енергоресурсів складно говорити про ефективне
впровадження заходів з енергозбереження. Організаційні та правові засади забезпечення комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопос25 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/922–19
26 http://network.bellona.org/content/uploads/sites/3/2016/05/3d-Forum_SAEE_presentation_3dEnergyClimate-Dialogue.pdf
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тачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг визначено у проекті Закону «Про комерційний
облік комунальних послуг», який у липні був внесений народними
депутатами на розгляд ВРУ (реєстр. № 4901 від 06.07.2016). 27
Законопроект визначає обов’язковим колективний та індивідуальний комерційний та розподільчий приладний облік, а також встановлює граничні терміни запровадження обліку для нежитлових
будівель — до 01.10.2017, а для житлових — до 01.10.2018, що загалом
відповідає вимогам Директиви. Крім того, проект акта визначає механізми запровадження комерційного обліку існуючих, нових, реконструйованих та капітально відремонтованих будівель, оплати
за встановлення, заміну та обслуговування вузлів обліку, правовідносин у частині експлуатації, повірки та заміни вузлів обліку. Крім
того, впроваджується порядок доступу до вузлів обліку, визначається обсяг обов’язкової інформації для формування рахунків та доступ
до такої інформації, а також відповідальність за порушення законодавства у сфері комерційного обліку комунальних послуг.
18 жовтня 2016 року під час проведення «Дня енергоефективності»
у ВРУ законопроект було прийнято в першому читанні, з того часу
прогресу із прийняттям не було зафіксовано.
Голова Держенергоефективності С. Савчук пообіцяв, що агентство
зробить пріоритетом прийняття законопроект. НКРЕКП, яка розробила одну з версій законопроекту, заявила, що ще в квітні минулого
року встановила в якості пріоритету при розробці інвестиційних програм комерційний облік. За наведеними нею даними станом на листопад 2016 року, оснащеність лічильниками тепла збільшилася до 61%
і на кінець року мала досягти 88% 28.
Висновок: Попри сприятливі обставини та значний потенціал енергозбереження, Україна поки не прийняла законопроекти «Про енергетичну ефективність будівель» та
«Про комерційний облік комунальних послуг», які є основоположними для запуску повномасштабних програм
підвищення енергоефективності у житловому секторі. Це,
відповідно, гальмує роботу з розробки підзаконних актів.
Водночас, зусиллями Держенергоефективності відбувся
запуск моделі ЕСКО-контрактів у бюджетній сфері, хоча
не всі регуляторні перешкоди усунуто.
27 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59553
28 https://economics.unian.ua/realestate/1650791‑v‑ukrajini-bilshe‑60‑bagatopoverhivok-osnascheniteplovimi-lichilnikami.html
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Соціальний захист споживачів (стаття
3 директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС)
Країни ЄС повинні забезпечити, щоб всі клієнти мали право вибирати
постачальників електроенергії та газу, і мали змогу за бажання легко його
змінити протягом щонайдовше 3‑х тижнів. Вони також повинні гарантувати,
щоб клієнти отримували відповідні дані про власне споживання.
Також повинен бути введений у дію незалежний механізм (у вигляді
інституту енергетичного омбудсмена або органу захисту прав споживачів)
для ефективного опрацювання скарг та вирішення суперечностей.

Соціальний захист споживачів енергетичних продуктів прямо не визначений УА як зобов’язання України, проте вимагається окремими
положенням директив, що формують Третій енергетичний пакет,
а також Меморандумом про взаєморозуміння із соціальних питань
у рамках Енергетичного Співтовариства.
Зокрема, статті 3 директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС містять ряд гарантій захисту прав споживачів електричної енергії та природного
газу, відповідно. Втім, усі такі права за засоби захисту є прямим наслідком лібералізації ринків та модифікації ролі, функціональності та
відповідальності регулятора.
В цьому контексті справедливо стверджувати, що істотним чином зобов’язання з захисту вразливих споживачів природного газу
в Україні були в цілому імплементовані із прийняттям Закону «Про
ринок природного газу». Серед іншого, такої думки притримується
і Секретаріат Енергетичного Співтовариства у річному звіті з оцінкою імплементації 29. З іншого боку, нездатність України прийняти
відповідний законопроект про ринок електричної енергії залишає
зобов’язання країни із захисту вразливих категорій споживачів
у цьому секторі невиконаними.
У той же час, оскільки визначення сутності відповідальності та належних стандартів надання енергетичних послуг за Третім енергетичним пакетом визначається та контролюється регуляторним
органом, для виконання Україною своїх зобов’язань з соціального
захисту споживачів значним успіхом є прийняття в цілому Закону
№ 1540‑VIII «Про Національну комісію що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 30.
29 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4332394/3D790302C9FD502
4E053C92FA8C0D492.pdf
30 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540–19
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Через рішучі кроки із запровадження економічно-обґрунтованих цін
на газ, уряд очікувано запровадив «замісну терапію» субсидій. Якщо
у Державному бюджеті 2015 року на цілі комунальних субсидій та
пільг було виділено лише 14 млрд. грн, то у державному кошторисі 2016 року ця сума збільшилася до 35 млрд. грн 31. У Держбюджеті
2017 року на субсидії виділено приблизно 47 млрд. грн 32. У той час, як
необхідність перехідного періоду не викликає жодних сумнівів, велике занепокоєння викликає нездатність КМУ протягом всього року
показати відчутні результати із оптимізації системи субсидування.
Головною критикою дій уряду в цьому аспекті є неготовність обрати
модель монетизації, тим самим потураючи неефективним кліринговим перерахункам значних обсягів коштів. До того ж, ситуація, яка
склалася, часто не дає змоги підприємствам ТКЕ отримати належну ліквідність, що тільки поглиблює великі борги, сформовані перед постачальниками газу протягом попередніх періодів. Насправді,
у необхідності монетизації комунальних субсидій не сумнівається
ані експертна громадськість 33, ані профільний віце-прем’єр Г. Зубко 34.
Примітно, що неефективною цю систему в уряді вважають ще з самого початку року 35, але станом на початок 2017 року не було здійснено не тільки жодної оптимізації, але навіть не було обрано модель,
за якою така монетизація могла б пройти 36. Іншою проблемою залишається практична відсутність дієвої системи верифікації отримувачів субсидій, які швидко засвоюють виділені на ці цілі кошти з
огляду на максимально спрощені процедури отримання субсидії.
31 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=248867547
32 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60032
33 http://zhytlo.in.ua/ua/novini/socalnij_zahist1/gromadskst_vimaga_ogolositi_plan_monetizac_subsidj.
html
34 http://www.epravda.com.ua/publications/2016/12/22/615570/
35 http://ua-energy.org/post/58949
36 http://zik.ua/news/2016/11/29/minsotspolityky_sogodni_nerealno_zdiysnyty_monetyzatsiyu_
subsydiy_999813
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Висновок: Існуюча система соціального захисту вразливих категорій споживачів система не передбачає поступового зменшення розмірів такої підтримки, а відтак — не заохочує зменшувати споживання енергоресурсів. Мінсоцполітики та КМУ протягом 2016 року не здійснили кроків з
оптимізації системи субсидій, яке б дозволило вивільнити
кошти для фінансування програм з енергоефективності.
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Мінлива хмарність,
без законодавчих опадів

Довкілля та
відновлювані
джерела енергії
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу
окремих державних і приватних
проектів на навколишнє середовище
(кодифікація) (стаття 363 УА)
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 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.

Робота над можливістю прийняття нормативно-правового акту для
впровадження в Україні європейської моделі оцінки впливу на довкілля стала основою для впровадження Директиви 2011/92/ЄС. Зокрема, відповідно до плану імплементації Директиви 1, схваленого
розпорядженням КМУ № 475 від 14 травня 2015 року, усі визначені
нормотворчі, інституційні, організаційні та координаційні заходи
мали бути впроваджені протягом 2015–2016 років. Зокрема, розробка та прийняття закону, «що встановлює чіткі вимоги до процедури
ОВНС, у тому числі у випадках транскордонного впливу та про внесення змін та доповнень до чинного законодавства у зв’язку з прийняттям цього закону», були заплановані ще на червень 2015 року.
1 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248102785&cat_id=247984327
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Директива 2011/92/ЄС є також серед зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства. У зв’язку з невиконанням зобов’язань
Україною щодо впровадження процедури оцінки впливу на довкілля, Секретаріат Енергетичного Співтовариства відкрив справу проти України, надіславши їй відповідного офіційного листа у вересні
2016 року. У своєму звіті про імплементацію за 2015–2016 рр. Секретаріат Енергетичного Співтовариства зазначив про два провадження (щодо сірки та ОВД), розпочаті щодо України, що робить її одним з
найгірших виконавців у Енергетичному Співтоваристві у сфері довкілля 2.
Проект базового нормативно-правового акту для імплементації
основних положень Директиви був розроблений у формі проекту
закону «Про оцінку впливу на довкілля» 3 у 2015 році, зареєстрований
низкою народних депутатів та восени 2015 року відправлений на повторне перше читання.
Комітет ВРУ з питань екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи доопрацював законопроект та 18 лютого 2016 року подав на розгляд парламенту із
врахуванням зауважень і пропозицій народних депутатів України,
центральних органів виконавчої влади та тих, що були озвучені під
час розгляду на пленарному засіданні 26 листопада 2015 року.
У пояснювальній записці, серед іншого, вказується, що при доопрацюванні законопроекту була удосконалена термінологія, уточнений
перелік видів діяльності та об’єктів, які включені до сфери законопроекту, уточнена процедура інформування громадськості та громадського обговорення, зміст звіту з оцінки впливу, а також внесені суттєві зміни до статей, які визначають процедури прийняття рішень з оцінки впливу, врахування результатів оцінки впливу
на довкілля при прийнятті рішення щодо здійснення господарської
діяльності, оскарження рішень, дій чи бездіяльності у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.
Законопроект є важливим та цілісним, в цілому відображає модель
та положення Директиви. Водночас, він є надто складним, не враховує особливості національної системи (особливо узгодження з чинними процедурами проектування та отримання дозволів на будівництво), містить низку корупціогенних ризиків. 19 травня 2016 року
ВРУ не вдалось прийняти проект закону і його було знову повернуто
на повторне перше читання.
2 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4332394/3D790302C9FD5024
E053C92FA8C0D492.pdf
3 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58257
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12 липня 2016 року Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2009 а‑д) 4, а 4 жовтня
2016 року під час «Дня Європи» парламент прийняв закон у другому
читанні і в цілому.
Тим не менше, 28 жовтня Президент наклав вето на закон та повернув його у Верховну Раду на доопрацювання зі своїми пропозиціями. У пропозиціях, серед іншого, зазначено: «Підтримуючи в цілому
необхідність удосконалення законодавчого регулювання здійснення оцінки впливу господарської діяльності на довкілля відповідно до міжнародних зобов’язань України, забезпечення врахування
пропозицій громадськості під час прийняття відповідних рішень,
не можу погодитися із пропонованим Законом способом досягнення визначеної мети».
Пропозиції Президента викладені досить загально і стосуються,
головним чином, «особливостей провадження окремих видів господарської діяльності, спрямованих на забезпечення потреб національної безпеки та оборони, діяльності у зоні відчуження…, а також
потреби у невідкладній реалізації масштабних … інфраструктурних
проектів, у тому числі у сфері будівництва». Також увага звертається на можливі корупційні ризики, зокрема, через те, що Законом
не встановлюється вичерпний перелік підстав для відмови видачі
рішення з оцінки впливу на довкілля та критерії визначення екологічних умов у такому рішенні. Звертає Президент увагу і на недовершеність механізмів розгляду, узагальнення та врахування пропозицій громадськості. Вказується також на недостатню чіткість та
зрозумілість певних положень, що не відповідає принципу юридичної визначеності.
4 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58257

99

Довкілля та відновлювані джерела енергії

Профільний комітет ВРУ на своєму засіданні 7 грудня 2016 року розглянув пропозиції Президента 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 ВРУ повернути його назад в Комітет для
доопрацювання. Якщо парламент такого рішення не прийме, то роботу над законопроектом доведеться розпочинати з початку.
В оприлюдненому за результатами третього засідання Ради асоціації Україна-ЄС (19 грудня 2016 року) комюніке, одне з піднятих
екологічних питань стосується «необхідності швидкого ухвалення
в Україні актів законодавства, що перебувають на стадії розгляду,
що ефективного управління навколишнім середовищем» 5.
Висновок: Незважаючи на значні зусилля для впровадження в Україні такого важливого інструменту екологічної політики як оцінка впливу на довкілля, питання й
надалі залишається відкритим. Незрозумілою є доля заветованого проекту закону, а можливість його доопрацювання із врахуванням зауважень Президента теж виглядає
сумнівною. Однак, визначені УА часові терміни, невиконання зобов’язання в рамках Енергетичного Співтовариства,
включення екологічного компоненту до підписаного Меморандуму про взаєморозуміння зі стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС — однозначні аргументи на користь того, що робота над впровадженням
в Україні європейської моделі оцінки впливу на довкілля
має продовжуватись.

5 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/53311‑spilynij-pres-reliz-za-pidsumkami-tretyogo-zasidannyaradi-asociaciji-ukrajina-jes
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Директива 2001/42/ЄС про оцінку
впливу окремих планів та програм
на навколишнє середовище (стаття
363 УА)
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.

У 2016 році основні зусилля для імплементації Директиви були
спрямовані на підготовку до прийняття та сприяння прийняттю
проекту Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 3259) 6. Відповідно до плану імплементації Директиви, затвердженого розпорядженням КМУ № 475 від 14 травня 2015 року 7, нормотворчі, інституційні та організаційні заходи мали бути здійснені протягом
2015–2016 років. Зокрема, визначення процедури та основних вимог
до стратегічної екологічної оцінки мало бути зроблено у формі проекту закону «Про стратегічну екологічну оцінку», прийняття якого
планувалось на грудень 2015 року.
Відповідний законопроект був зареєстрований 8 жовтня 2015 року
групою народних депутатів. Він визначає сферу застосування та порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки, механізм проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте
рішення та моніторинг впливу виконання документа державного
планування на довкілля. Документ в цілому відповідає вимогам
Директиви 2001/42/ЄС, а також положенням Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, Стороною якого є
Україна. Найбільшою проблемою з точки зору відповідності даного
законопроекту нормам Директиви є те, що із сфери дії закону практично виведена уся містобудівна документація, включаючи генеральні плани міст (населених пунктів). В той час, як у ЄС переважна
більшість усіх стратегічних екологічних оцінок, що проводяться,
стосуються власне планування територій.
12 липня 2016 року ВРУ прийняла за основу проект Закону «Про стратегічну екологічну оцінку», а 4 жовтня 2016 року під час «Дня Європи»
парламент прийняв закон у другому читанні і в цілому. Тим не мен6 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56730
7 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248102785&cat_id=247984327
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ше, 28 жовтня Президент наклав вето на закон та повернув його
у Верховну Раду на доопрацювання зі своїми пропозиціями. Пропозиції Президента є досить загальними. Серед іншого, вони вказують
на те, що закон не визначає чітких критеріїв віднесення документів державного планування до таких, що не потребують проведення стратегічної екологічної оцінки для їх затвердження, а також
не містить дієвих механізмів врахування у документах державного
планування зауважень і пропозицій громадськості. У пропозиціях
також йдеться про те, що «більшість положень Закону є декларативними, нечіткими, внутрішньо суперечливими та неповною мірою
узгоджуються з іншими законодавчими актами, що не сприятиме
ефективній реалізації державної політики щодо стратегічної екологічної оцінки».
Профільний комітет ВРУ розглянув пропозиції Президента й аргументував неможливість ухвалити висновок щодо доцільності прийняття чи відхилення пропозицій у вигляді порівняльної таблиці
відсутністю зауважень від Президента, сформульованих належним
чином. Комітет не підтримує повторне прийняття Закону в цілому
(подолання вето) без його доопрацювання і пропонує ВРУ повернути
його назад в Комітет для доопрацювання. Якщо парламент такого
рішення не прийме, то роботу над законопроектом доведеться розпочинати з початку.
Питання залишається на порядку денному. Відповідно до рішення
Міністерської Ради Енергетичного Співтовариства, зобов’язання
імплементувати Директиву 2001/42/ЄС буде тепер і серед зобов’язань
в рамках Енергетичного Співтовариства. 8
Висновок: Незважаючи на проведену у 2016 році роботу і
парламенту, і Мінприроди, впровадження процедури стратегічної екологічної оцінки в Україні так і не стало реальністю через накладене вето на закон. Терміни, визначені
УА для імплементації Директиви, порушені. Питання залишається на порядку денному проведення першочергових
екологічних реформ в Україні, оскільки розробка і прийняття важливих стратегічних документів в Україні й далі проводиться без такої важливої процедури як стратегічна екологічна оцінка.

8 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4364434/3F0F5060F0D82062
E053C92FA8C00B86.pdf
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Директива 2003/4/ЄС про доступ
громадськості до екологічної інформації
та про скасування Директиви № 90/313/
ЄЕС (стаття 363 УА)
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, зокрема,
надто загальним, стосується ще не завершеного документу, або внутрішньої
комунікації.

Відповідно до УА, а також плану імплементації Директиви, затвердженого розпорядженням КМУ № 475 від 14 травня 2015 року 9, положення Директиви мали бути впроваджені впродовж двох років
з дати набрання чинності Угодою. Зокрема, серед нормотворчих
заходів — розроблення змін та доповнень до законодавства України, що стосуються визначення екологічної інформації, визначення
публічного органу, щодо неможливості відмови у відповіді на запит, а також щодо створення та забезпечення функціонування автоматизованої інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища, забезпечення електронного
доступу до екологічної інформації та оприлюднення екологічної інформації. В цілому, імплементація Директиви 2003/4/ЄС не потребує
системних змін до чинного законодавства.
Робоча група в рамках Мінприроди напрацювала проект закону для
внесення необхідних змін у законодавство з метою приведення
його у відповідність з Директивою, проте текст законопроекту ще
не оприлюднений.
Серед координаційних заходів зазначено також моніторинг впровадження в Україні вимог щодо доступу до екологічної інформації,
передбачених Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя
з питань, що стосуються навколишнього природного середовища
(Оргуської конвенції), а також підготовка та подання до Секретаріату ЄЕК ООН Національного звіту щодо впровадження Оргуської
конвенції в Україні, хоча такі заходи мають лише опосередковане
відношення до імплементації Директиви.
9 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248102785&cat_id=247984327
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Відповідно до пункту 9 Рішення V/9m про дотримання Україною Оргуської конвенції до 31 жовтня 2016 року Україна мала подати звіт
про результати, досягнуті у справі щодо подальшого здійснення рекомендацій, проте такого звіту не було подано 10. В рамках регулярного звітування Україна має подати Національний звіт про імплементацію конвенції до 10 березня 2017 року, проте консультації з громадськістю щодо проекту звіту в Україні ще не проводились.
У 2016 році Мінʼюст оприлюднив проект та провів громадські консультації щодо проекту Закону «Про публічні консультації» 11. Метою законопроекту є визначення порядку проведення публічних
консультацій під час підготовки проектів нормативно-правових
актів, документів державної і регіональної політики та з питань
місцевого значення метою врахування громадської думки, а також запровадження сучасних стандартів підготовки проектів актів,
обов’язкових для державних органів і органів місцевого самоврядування, що сприятиме запровадженню ефективного механізму взаємодії його інститутів з органами державної влади на засадах партнерства і взаємної відповідальності.
Щодо забезпечення електронного доступу до екологічної інформації, то у лютому 2016 року Мінприроди анонсувало, що на порталі
відкритих даних data.gov.ua опубліковано 46 наборів даних Мінприроди, серед яких кадастр об’єктів ПЗФ, реєстр пестицидів, реєстри
ліцензіатів та ін. Наразі на порталі розміщено близько 100 наборів
даних. Тим не менше, розміщення такої інформації є лише першим
кроком, адже більшість поданої інформації можна було й раніше
знайти на веб-сторінці Державної служби статистики 12.
Висновок: За змістом імплементація положень Директиви не вимагає нагальних кроків, хоча формально терміни
імплементації порушені. Виконання положень Директиви
є важливими з огляду на необхідність реалізації положень Оргуської конвенції в частині доступу до екологічної
інформації, особливо в контексті порушення Україною своїх зобов’язань відповідно до цього міжнародно-правового
інструменту.
10 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop5/Documents/Post_session_docs/Decision_excerpts_
in__Russian/Decision_V_9m_on_compliance_by_Ukraine_rus.pdf
11 http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/img_lst/2778
12 http://www.ukrstat.gov.ua/
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Директива 2003/35/ЄС про забезпечення
участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються
навколишнього середовища, та внесення
змін та доповнень до директив № 85/337/
ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості
та доступ до правосуддя (стаття 363 УА)
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.

Відповідно до УА, а також плану імплементації Директиви, затвердженого розпорядженням КМУ № 475 від 14 травня 2015 року 13, положення Директиви повинні бути запроваджені протягом 2015–
2016 років.
Імплементація Директиви 2003/35/ЄС тісно пов’язана із реалізацією Оргуської конвенції в Україні, зокрема положень, що стосуються
участі громадськості та доступу до правосуддя, а також із імплементацією Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище у частині забезпечення
участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці. Тому діяльність з метою імплементації Директиви у 2016 році можна пов’язати
із проведеною роботою щодо прийняття Закону «Про стратегічну
екологічну оцінку», який в кінцевому результаті був заветований
Президентом.
Робота для покращення участі громадськості також велась в рамках законодавчої ініціативи в межах удосконалення містобудівної
діяльності. Так, 26 червня 2016 року було зареєстровано проект Зако13 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248102785&cat_id=247984327
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ну «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення містобудівної діяльності» (№ 4733–2) 14. Законопроект, серед іншого, пропонує розширити права громади у сфері містобудування, передбачаючи включення детальних положень щодо
проведення громадських слухань в Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”.
Такі слухання пропонувались для схем планування територій на регіональному рівні, генеральних планів населених пунктів, планів
зонування територій, детальний планів територій, проектної документації на будівництво окремого об’єкта містобудування у випадку, якщо для його спорудження необхідно отримання дозволу на виконання будівельних робіт. У разі розроблення генеральних планів
населених пунктів у дві стадії громадським слуханням окремо б
підлягали проект концепції розвитку населеного пункту та безпосередньо проект генерального плану населеного пункту. Проте,
12 липня 2016 року цей проект було відхилено, а за основу прийнято
законопроект № 4733–1 15, який жодних положень щодо розширення
участі громадськості не пропонує.
Висновок: Законодавча ініціатива для розширення участі
громадськості в рамках містобудівної процедури не знайшла підтримки, а заветований Президентом Закон «Про
стратегічну екологічну оцінку», який би забезпечив майже повну імплементацію Директиви, наразі повернутий
до Верховної Ради на доопрацювання.

14 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59483
15 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59319
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Директива 2008/50/ЄС про якість
атмосферного повітря та чистіше
повітря для Європи (стаття 363 УА)
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.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Плану імплементації Директиви 2008/50/ЄС, затвердженого Розпорядженням
Кабінету Міністрів № 475 від 14 травня 2015 року 16, положення Директиви повинні бути імплементовані головним чином протягом
2017–2019 років. На 2015–2016 роки були передбачені заходи інституційного (посилення інституційної спроможності здійснення моніторингу атмосферного повітря шляхом прийняття змін до положень
про Мінприроди, ДСНС та УкрНДГМІ, та реорганізації відповідних
структур) та організаційного характеру (аналіз відповідності існуючої мережі спостережень за якістю атмосферного повітря вимогам
Директиви та створення нової мережі спостережень). У 2016 році
особливої уваги імплементації цієї Директиви не приділялось — це
були або поодинокі заходи, або опосередковано пов’язані із заходами, необхідними для реалізації положень Директиви.
Хоча оприлюднений неофіційний робочий документ (non-paper) для
другого засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС, що відбулось 5–6 липня 2016 року, згадує про те, що проаналізовано відповідність існуючих мереж моніторингу вимогам Директиви, розроблено попередню версію методології розробки планів щодо якості
повітря для зон і агломерацій, розроблено проект процедури моніторингу стану довкілля підприємствами, інституціями та організаціями, діяльність яких веде до погіршення стану довкілля, даних
документів немає у публічному доступі.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, ДСНС провела аналіз відповідності існуючої мережі спостережень за забрудненням атмосферного повітря у містах України вимогам Директиви 2008/50/ЄС у 2015 році 17. Основний висновок аналізу — достатня
кількість пунктів спостережень для забезпечення моніторингу
довкілля, проте немає приладової бази на державній мережі гідро16 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248102785&cat_id=247984327
17 Інформація отримана через запит на інформацію до Державної служби України з надзвичайних
ситуацій.
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метеорологічних спостережень, не визначається вміст дрібнодисперсних часток пилу РМ2,5, РМ10, озону, бензолу, існує відмінність
у методології розміщення пунктів спостережень за забрудненням
атмосферного повітря, регламентах відбору проб, критеріях оцінки
якості повітря щодо основних забруднюючих речовин.
Ще у 2015 році для виконання планів імплементації Директив
2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС створено міжвідомчу робочу групу при
Мінприроди. За інформацією відомства, під час засідань група готує
проекти-нормативно правових актів, що визначені планом імплементації, розробила проект Методичних рекомендацій складення
планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де
рівень забруднення перевищує гранично допустимі концентрації,
який після відповідного доопрацювання буде оприлюднено на сайті Мінприроди для громадського обговорення 18.
У 2016 році було створено іншу робочу групу із впровадження Директив 2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС 19. За інформацією ДСНС, засідання
проводяться регулярно, група розглядає питання з виконання нормотворчих заходів, розроблення нормативно-правових актів, з підготовки рекомендацій з встановлення зон та агломерацій, керівного технічного документа щодо визначення верхнього та нижнього
порогу оцінювання забруднюючих речовин, вимог до розміщення
постів спостережень тощо. Проте інформація про роботу групи та її
напрацювання відсутня в публічному доступі 20.
Україна долучилася до інших країн та підтримала Батумську ініціативу щодо боротьби за чисте повітря, яка була розглянута на Восьмій Міністерській Конференції «Довкілля для Європи» (8–10 червня
2016 року) 21. 44 країни, які входять до Європейської економічної комісії ООН, ухвалили Батумську ініціативу по боротьбі за чисте повітря на 2016–2021 роки. Ініціатива пропонує урядам вжити низку
заходів щодо налагодження систематичної, співставної і транспарентної діяльності з моніторингу і ведення кадастрів викидів, розробки національних програм дій зі скорочення забруднення повітря; підвищення інформованості громадськості; збільшення потенціалу і технічної підтримки; діяльності в сфері політики. Документ
також передбачає Типову форму для надання інформації про добровільні зобов’язання в рамках Батумської ініціативи щодо боротьби
за чисте повітря.
18 Інформація отримана через запит на інформацію до Міністерства екології та природних ресурсів.
19 http://document.ua/pro-stvorennja-robochoyi-grupi-doc277769.html
20 Інформація отримана через запит на інформацію до Державної служби України з надзвичайних
ситуацій.
21 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.7.e.pdf
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13 жовтня 2016 року Міністр екології та природних ресурсів О. Семерак представив політичну пропозицію проекту Концепції реформування системи природоохоронного контролю 22, якою передбачено
ліквідацію Державної екологічної інспекції та створення нового
природоохоронного органу. Міністр тісно пов’язує питання реформування системи контролю з впровадженням ефективного моніторингу викидів і скидів.
21 липня Мінприроди оприлюднило для коментування громадськістю проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування державної системи моніторингу довкілля» 23. Концепція визначає основні напрями реформування державної системи
моніторингу довкілля: оптимізація наявної системи моніторингу,
перехід від міжвідомчого моніторингу до проведення комплексних
оцінок, створення єдиної мережі спостережень, створення умов
для технічного переоснащення системи моніторингу, організація
науково‑методичного супроводження удосконалення системи моніторингу, виконання міжнародних зобов’язань з питань надання
екологічної інформації.
Висновок: Впровадження Директиви знаходиться на початковій стадії. Розпочата Мінприроди реформа державного контролю у сфері довкілля тісно поєднується із
впровадженням ефективної системи моніторингу, проте
на початковій стадії планування реформи важко сказати, чи враховуватиме вона основні вимоги відповідного
європейського законодавства. Важливим кроком стала
розробка та обговорення проекту Концепції реформування державної системи моніторингу довкілля. Діяльність
робочої групи, створеної для імплементації Директиви, є
непублічною, а низка анонсованих документів, що були
розроблені, не доступні.
22 http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123‑news1/5358‑kontseptsiya-reformuvannia-systemyderzhavnoho-nahliadu-kontroliu-u‑sferi-okhorony-navkolyshnoho-seredovyshcha-v‑ukraini
23 http://www.menr.gov.ua/public/discussion/archive/2167‑proekt-rozporiadzhennia-kabinetu-ministrivukrainy-pro-skhvalennia-kontseptsii-reformuvannia-derzhavnoi-systemy-monitorynhu-dovkillia
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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)
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.

Окрім зобов’язань відповідно до УА, дана Директива повинна була
бути імплементована в рамках Енергетичного Співтовариства
до 1 січня 2012 року. У зв’язку з невиконанням відповідних вимог,
дане питання знаходиться на розгляді Секретаріату Енергетичного
Співтовариства в рамках спеціального провадження.
У своєму звіті про імплементацію за 2015–2016 рр. Секретаріат Енергетичного Співтовариства зазначив про два провадження (щодо
сірки та ОВД), розпочаті щодо України, що робить її одним з найгірших виконавців у Енергетичному Співтоваристві у сфері довкілля 24.
Протягом року жодних заходів на виконання даної Директиви
не здійснювалось, і лише 3 листопада 2016 року Міненерговугілля
оприлюднило для консультування з громадськістю проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 і від 1 серпня 2013 р. № 927» 25. Документ
розроблений з метою впровадити в Україні основні вимоги Директиви 1999/32/ЄС та зупинити провадження в рамках Енергетичного
Співтовариства щодо порушення Україною зобов’язань.
Проте, станом на кінець 2016 року постанова не була прийнята. Натомість, 22 грудня була прийнята постанова уряду, яка стосується
питання сірки, проте жодним чином не сприяє впровадженню Директиви 1999/32/ЄС. Згідно з постановою КМУ «Про внесення зміни
до пункту 2 Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних
бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», тимчасово з
24 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4332394/3D790302C9FD502
4E053C92FA8C0D492.pdf
25 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245160191&cat_id=35082
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1 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року дозволено обіг котельного
палива (мазуту) із вмістом сірки більше ніж 1 відсоток масовий для
використання ТЕС, ТЕЦ 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% 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.
Висновок: Розробка та оприлюднення проекту постанови
про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог
до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив є важливим кроком в напрямку запровадження таких стандартів щодо вмісту сірки, які будуть відповідати вимогам Директиви 1999/32/ЄС. Після її прийняття
Секретаріат Енергетичного Співтовариства матиме усі підстави зупинити провадження за порушення Україною своїх зобов’язань.

Директива 2009/147/ЄС про захист диких
птахів (стаття 363 УА)
Загальною метою Директиви є збереження популяції усіх видів диких
птахів, які природно проживають на європейській території держав‑членів
ЄС. Механізм захисту диких птахів передбачає охорону середовищ
існування (оселищ); захист та використання птахів; попередження шкоди
від інвазійних видів; дослідження та звітування. Відповідно до статті 4.2,
необхідно створити спеціальні природоохоронні території (СПТ) на підставі
орнітологічних критеріїв. Також потрібно вживати заходів для захисту
мігруючих видів птахів, що постійно трапляються на території держави,
особливо на водно-болотних угіддях.

Імплементація Директиви, окрім УА, є зобов’язанням в рамках Енергетичного Співтовариства в контексті статті 4.2 Директиви. Тому
термін для впровадження цієї статті відрізняється від загальних
вимог щодо імплементації відповідно до УА. План імплементації
Директиви, затверджений розпорядженням КМУ № 475 від 14 травня 2015 року 26, містить низку нормотворчих, інституційних, організаційних координаційних заходів, проте важливе зобов’язання
щодо створення спеціальних природоохоронних територій жодним
чином не відображено у ньому.
26 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248102785&cat_id=247984327
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У 2016 році була розроблена низка нормативно-правових актів у сфері охорони природи, які, тим не менше, не забезпечують виконання
Директиви, проте, у випадку їх прийняття та належної імплементації, сприятимуть охороні диких птахів загалом.
24 червня 2016 року у ВРУ зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо посилення заходів
по охороні природи)» (№ 4869) 27. Законопроектом передбачено внесення змін до Закону «Про Червону книгу України» і Лісовий кодекс,
які передбачають спеціальну охорону гніздувань занесених до Червоної книги України рідкісних видів тварин — орлана-білохвоста,
підорлика, чорного лелеки, сірого журавля та ін. Законопроектом
передбачено внести зміни до Закону «Про тваринний світ», заборонивши перевезення та пересилання браконьєрських знарядь, а також правки до Закону «Про природно-заповідний фонд України» для
заборони вирубки дуплястих дерев, де гніздуються червонокнижні
птахи, в заповідних урочищах. Проте даний законопроект ще не розглядався парламентом.
У «День довкілля» (4 жовтня 2016 року) у ВРУ депутати прийняли
в першому читанні низку законопроектів, що стосуються різних питань охорони флори і фауни та природно-заповідного фонду, зокрема:
• проект Закону про внесення змін до Закону «Про природно-заповідний фонд України» (щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища” (№ 4551) 28. Головною метою прийняття даного законопроекту є врегулювання питання передачі повноважень від територіальних органів Мінприроди обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.
• проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо посилення охорони екомережі) (№ 1769) 29. Законопроект спрямовано на розвиток екологічної мережі та покращення її
охорони. Ним пропонується низка змін до законів «Про екологічну
мережу України», «Про мисливське господарство та полювання» та
27 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59498
28 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58936
29 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53595
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«Про природно-заповідний фонд України», які визначають, зокрема,
повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо визначення правових засад і функціонування територій та об’єктів природнозаповідного фонду, спеціального використання природних ресурсів
у їх межах, уточнюють порядок створення чи оголошення таких територій та об’єктів.
• проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо виконання конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (№ 2023) 30.
Завданнями законопроекту є захист середовищ існування рідкісних видів, занесених до Бернської конвенції, перш за все місць існування у лісах, а також на територіях державних природних заповідників; посилення заходів з охорони дельфіна-афаліни, ведмедя
бурого, кажанів, чорного лелеки, скопи; заборона на застосування
невибіркових засобів добування тварин — капканів; посилення боротьби з браконьєрством.
• проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод)
(№ 3445) 31. Серед іншого, на виконання Угоди про збереження афроєвразійських мігруючих водно-болотних птахів пропонується внести доповнення до ст. 20 Закону «Про мисливське господарство та
полювання», яке забороняє полювання з застосуванням свинцевого шроту на всіх поясах особливого режиму зони санітарної охорони
джерел питної води (полювання із застосуванням металевого шроту дозволяється). Законопроектом також передбачено заборонити
використання газу, отрути для диких тварин, знищення природних
місць мешкання диких тварин (як того вимагає Бернська конвенція) у законах «Про тваринний світ» та «Про захист тварин від жорстокого поводження. Законопроектом вносяться відповідні доповнення у ст. 20 Закону «Про мисливське господарство і полювання» і
у ст. 52–1 Закону «Про тваринний світ» щодо заборони використання
пасток, холодної метальної зброї тощо.
• проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо імплементації європейських екологічних норм про
охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин) (№ 2604) 32.
Метою законопроекту є імплементація європейських екологічних
норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин. Завданнями є захист від знищення середовища перебування (зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної
книги України.
30 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53825
31 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57014
32 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54723
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Відповідно до рішення Постійного комітету Конвенції про охорону
дикої флори та фауни і природних середовищ існування, 271 природоохоронний об’єкт України було включено до так званої «Смарагдової мережі» Європи. 33 Включення до переліку українських об’єктів,
що становлять близько 10% площі держави, надає цим територіям
міжнародний статус особливого природоохоронного значення. Надалі має бути створена система управління та моніторингу за рідкісними та зникаючими видами рослин і тварин, а також природними оселищами, які потребують заходів для збереження в рамках
виконання вимог Бернської конвенції. Таке рішення сприятиме
охороні диких птахів в Україні, проте не може розглядатись як альтернатива створенню спеціальних природоохоронних територій,
що мають бути створені на виконання Директиви про захист диких
птахів.
29 грудня 2016 року Міністр екології та природних ресурсів О. Семерак підписав наказ «Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин» 34. Цим документом Міністр
зобов’язав Карпатський біосферний заповідник та національні природні парки, що належать до сфери управління Міністерства, створити охоронні ділянки, 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.
У рамках Мінприроди працює робоча група з метою імплементації
Директиви про захист диких птахів та Директиви про збереження
природного середовища існування, дикої флори та фауни, яка розробила проект закону для впровадження вимог Директиви в законодавство України. За словами заступника Міністра з питань євроінтеграції М. Кузьо, Мінприроди виробило концептуальну модель
імплементації Директиви про захист диких птахів та Директиви про
оселища. Проте, інформація про діяльність робочої групи та її напрацювання, зокрема, проект закону, не доступні в публічному просторі.
Висновок: План імплементації Директиви не містить заходів, спрямованих на забезпечення створення та функціонування спеціальних природоохоронних територій, як цього
вимагає стаття 4.2 Директиви. Така робота вимагає певних політичних, інституційних та законодавчих рішень, і
не може бути підмінена розробкою інших нормативно-правових актів чи створення інших об’єктів. Розроблені та прийняті в першому читанні законопроекти у сфері охорони
природи у випадку їх прийняття та застосування сприятимуть охороні диких птахів в Україні.
33 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249515281&cat_id=244277212
34 http://menr.gov.ua/normakty/60–9/acts/5664‑nakaz-vid‑29–12–2016–557
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Директива 2010/75/ЄС про промислові
викиди (всеохоплююче запобігання і
контроль забруднень) (стаття 363 УА)
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.

Зобов’язання імплементувати Директиву міститься не лише в УА,
а також відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Заходи нормотворчого, інституційного, організаційного
та координаційного характеру, передбачені планом імплементації
Директиви, який був затверджений розпорядженням КМУ № 475 від
14 травня 2015 року 35, головним чином заплановані на 2016 рік, проте
в частині великих спалювальних установок в рамках зобов’язань
перед Енергетичним Співтовариством терміни імплементації були
перенесені на прохання України на часовий період 2029–2033 років.
У 2016 році процес із розробкою Національного плану скорочення
викидів від великих спалювальних установок й надалі був на порядку денному. Проект Нацплану був розроблений та обговорений
з громадськістю ще станом на кінець 2015 року, проте він, всупереч
очікуванням, так і не був затверджений. Лише 8 листопада 2016 року
в рамках ХIV Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» відбувся круглий стіл з питання прийняття Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок України. Під час заходу було зазначено, що українська сторона врахувала в документі всі зауваження
з боку Енергетичного Співтовариства, а голова Секретаріату Енергетичного Співтовариства Я. Копач підтвердив, що ця версія Нацплану повністю відповідає методології організації. Міненерговугілля
вже розробило проект розпорядження, яким буде затверджений даний документ.
Паралельно з процесом розробки Нацплану скорочення викидів від
великих спалювальних установок, підприємства гірничо-металургійного комплексу анонсували розробку окремого Національного
плану скорочення викидів для гірничо-металургійного комплексу.
За даними президента «Укрметалургпрому» О. Каленкова, документ
включатиме екологічні, економічні та технологічні аспекти переходу підприємств ГМК на нові екологічні вимоги відповідно до Ди35 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248102785&cat_id=247984327
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рективи 2010/75/ЄС. За останньою інформацією, «Укрметалургпром»
подав проект плану на розгляд Мінприроди 36. Проте, текст документу не доступний, тому важко сказати, яким чином він буде узгоджений з Національним планом скорочення викидів від великих спалювальних установок.
Ще одним важливим компонентом Директиви 2010/75/ЄС є впровадження інтегрованого дозволу. З цією метою до серпня 2016 року
Мінприроди мало розробити проект Закону «Про інтегрований дозвіл». Проте, на даний момент, інформація щодо такого законопроекту відсутня.
Першим кроком у напрямку впровадження інтегрованого дозволу
стала робота над дозволом на спеціальне водокористування. 4 жовтня 2016 року ВРУ прийняла у першому читанні проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного
характеру (щодо спеціального водокористування)» (№ 3323) 37. Законопроектом пропонується спростити процедуру видачі дозволів
на спеціальне водокористування, зокрема, надати повноваження
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (Державному агентству водних ресурсів), позбавивши таких повноважень обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, а також
Раду міністрів АРК; не відносити до спеціального водокористування водокористувачів, які забирають та використовують менше 5 кубометрів води на добу (крім тієї, що використовується для виробництва напоїв та фасованої води); скоротити та визначити вичерпний
36 http://uaprom.info/news/155852‑ukrmetallurgprom-podal-soglasovanie-minprirody-proekty-evropejskihprirodoohrannyh-normativov.html
37 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56820
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перелік документів, які подаються водокористувачем для оформлення права спеціального водокористування; встановити вичерпні
підстави для припинення права спеціального водокористування та
визначити порядок припинення такого права. Текст законопроекту
вже підготовлений до другого читання.
Висновок: Заходів, що здійснюються для імплементації Директиви на даному етапі, наразі недостатньо для вчасного
та ефективного її впровадження. Пожвавлення діяльності
з розробки та прийняття Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок дає підстави очікувати на його затвердження найближчим часом. Робота над впровадженням інтегрованого дозволу
ведеться надто повільно.

Директива 2009/28/ЄС про заохочення
до використання енергії, виробленої з
відновлюваних джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС
(стаття 338 УА)
Директива окреслює загальні рамки щодо отримання енергії з відновлюваних джерел енергії. Документ 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, які є членами Енергетичного Співтовариства, та 10% частки цього типу енергії в транспортному секторі для кожної
країни-учасниці Договору. Директивою, зокрема, встановлюються правила
щодо спільних проектів між державами-членами та третіми країнами у «зеленій» галузі та правила доступу до мереж електропостачання для виробництва енергії з ВДЕ.

Незважаючи на необхідність досягнення до 2020 року 11% частки
енергії, виробленої з відновлюваних джерел, сам процес відбувається вкрай повільно. Зокрема, в I півріччі 2016 року в Україні були побудовані лише 14 нових об’єктів відновлюваної енергетики загальною
потужністю трохи менше 39 МВт 38. За цей період у «зелені» проекти
було інвестовано лише 42 млн. євро. Варто зазначити, що головний
внесок у розвиток галузі зробили компанії сонячної енергетики,
які побудували у січні-червні цього року 12 нових електростанцій
загальною потужністю 37 МВт. Нові об’єкти вітрової енергетики та
38 http://ua-energy.org/post/63173
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малої гідроенергетики у I півріччі 2016 року не вводилися в експлуатацію, а в другому було введено 11,6 МВт нових потужностей.
Водночас, у листопаді було прийнято важливий для виконання Директиви Закон № 1711‑VIII 39, яким передбачено доповнення переліку відновлюваних джерел енергії такими видами енергії як аеротермальна та гідротермальна. Крім того, у документі визначено, що
теплова енергія, вироблена тепловими насосами з аеротермальної,
гідротермальної або геотермальної енергії, вважатиметься такою,
що вироблена з ВДЕ.
Крім того, 1 листопада ВРУ прийняла Закон № 1713‑VIII «Про внесення
змін до статті 8 Закону України «Про альтернативні види палива» 40,
основна ідея якого — спрощення умов ведення бізнесу у галузі виробництва біологічних видів палива за рахунок виключення норми
щодо необхідності ведення державного реєстру виробників рідких
біологічних видів палива та біогазів та внесення таких підприємців
до цього реєстру.
Тим часом, наявна статистика свідчить про те, що прийняття у червні минулого року Закону № 514‑VIII (яким було введено «зелений»
тариф для домогосподарств, котрі встановлюють сонячні панелі)
підвищило інтерес до ВДЕ не тільки з боку інвесторів, а й з боку домогосподарств: кількість охочих перейти на відновлювані джерела
відразу збільшилася на 40,4%, а ще через квартал — на 84,8% 41.
Для активнішого розвитку «зеленої» енергетики Україна підписує
важливі міжнародні угоди та приєднується до найбільших світових агентств з ВДЕ
Україна увійшла до 20 країн світу і до трійки європейських країн,
які першими ратифікували Паризьку угоду 42. Це свідчить про готовність держави до нового етапу розвитку відновлюваної енергетики,
а саме — що національна економіка буде зорієнтована на низьковуглецеву модель подальшого розвитку. У липні 2016 року Верховна
Рада прийняла Закону № 1469‑VIII про ратифікацію Паризької угоди 43, у серпні цей закон підписав Президент 44.
10 травня Президент підписав Указ № 200/2016 «Питання приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлюваних
39 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1711‑viii
40 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1713–19
41 http://saee.gov.ua/uk/news/1411
42 http://menr.gov.ua/press-center/news/123‑news1/5154‑ostap-semerak-ukraina-stala-u‑riad-tykh-krainiaki-formuvatymut-svitovyi-trend-zberezhennia-klimatu
43 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59666
44 http://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-ratifikaciyu-parizkoyi-ugodi‑37767
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джерел енергії (IRENA)» 45, яким доручив подати заявку щодо членства України в цій структурі. Приєднання України до Статуту IRENA
дозволить подавати заявки до Абу-дабійського фонду розвитку
(АDFD) щодо отримання пільгових кредитів, мати доступ до всієї наявної в IRENA інформації щодо ВДЕ, результатів новітніх досліджень
і прогресивних механізмів фінансування розвитку відновлюваної
енергетики.
Заявка України щодо вступу до IRENA є погодженою країнами-членами Агентства. Наступним кроком є прийняття розробленого
Держенергоефективності України законопроекту «Про приєднання
України до Статуту Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA». Зараз цей документ проходить погодження із
центральними органами виконавчої влади 46.
Влада шукає шляхи стимулювання виробництва та споживання
тепла з альтернативних джерел енергії
30 березня до парламенту внесено законопроект «Про внесення
змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії»
(реєстр. № 4334 47). Його мета полягає у стимулюванні виробництва
теплової енергії, що виробляється з альтернативних джерел енергії.
У вересні законопроект було прийнято в першому читанні, наразі
він готується до другого.
4 травня у ВРУ зареєстровано проект Закону «Про внесення змін
до Закону України «Про теплопостачання» щодо передачі повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з альтернативних джерел
енергії» (реєстр. № 4580 48). Зміни стосуються затвердження процедури тарифного стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел, а також передачі повноважень від НКРЕКП
органам місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів та
місцевим адміністраціям щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії на установках із використанням ВДЕ.
Влада та фінансові інституції поступово спрощують умови та
створюють нові можливості для ведення бізнесу в секторі ВДЕ
У травні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та «Укргазбанк»
45 http://www.president.gov.ua/documents/2002016–20070
46 http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/ukrajina-prijednalas-do-mzhnarodnogo-agentstvaz‑vdnovljuvanih-dzherel-jenergji‑48373
47 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58568
48 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58966
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підписали Угоду про співпрацю 49, яка має на меті спростити доступ
компаній, які бажають запровадити відновлювані та енергозберігаючі технології, до фінансових ресурсів. Проект є частиною програми IFC зі стимулювання сталого фінансування в Україні, що реалізується в партнерстві з Федеральним міністерством фінансів Австрії
та Міністерством економіки Нідерландів. Він допоможе збільшити
обсяги кредитування для малого та середнього бізнесу в таких напрямах як ВДЕ, екологічний транспорт, енергозбереження, ефективне використання водних ресурсів і переробка відходів.
Водночас, стає доступнішим кредитування «зелених» проектів для
малого та середнього бізнесу — «Укргазбанк» прийняв рішення
знизити відсоткову ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24%
до 20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7% у доларах США, та з 9%
до 6,7% у євро 50.
Поступове спрощення умов ведення бізнесу в секторі стимулює
підвищення зацікавленості інвесторів у реалізації «зелених» проектів в Україні: зокрема, литовські інвестори зацікавлені у реалізації
проектів, які стосуються вітрової, сонячної енергетики, а також проектів із виробництва тепла та електроенергії з місцевих видів палива 51. Окрім того, інвестування у вітчизняні «зелені» проекти також
розглядала іспанська компанія ACCIONA 52, котра є одним із світових
лідерів капыталовкладень у проекти з відновлюваної енергетики.
Зацікавленість щодо входження в український вітроенергетичний
ринок висловлювали такі світові компанії як німецька Siemens, датська Vestas, іспанська Gamesa.
На початку листопада також було підписано Меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива між Держенергоефективності
та Міністерством інфраструктури Республіки Словенія 53. Планується, що завдяки такій співпраці сторони опрацюють можливості реалізації спільних проектів у галузі енергоефективності та відновлюваної енергетики. Під час зустрічі в грудні, на якій обговорювалися
подальші плани з реалізації підписаного Меморандуму, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні Н. Прах
зазначила, що Екологічний фонд Словенії («Eko sklad»), який надає
кредити з низькою відсотковою ставкою на «зелені» проекти, заці49 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249039009
50 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249132877&cat_id=244277212
51 http://saee.gov.ua/uk/news/1449
52 http://saee.gov.ua/uk/news/1427
53 http://saee.gov.ua/uk/news/1417
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кавлений провести переговори з Держенергоефективності 54. Тим
часом, Україна також підготувала проект Меморандуму про взаєморозуміння у сферах відновлюваної енергетики та альтернативних
видів палива із Міністерством економіки та зайнятості населення
Фінляндської Республіки та вже передала його на розгляд фінській
стороні 55.
У зв’язку з пожвавленням інтересу інвесторів до галузі при Держенергоефективності було створено спеціальний підрозділ, який
надає консультаційну допомогу у розробці та реалізації «зелених»
проектів 56, а для кращого розуміння ситуації на ринку відновлюваної енергетики для представників бізнесу, споживачів та інвесторів
запрацювала Інтерактивна карта проектів з енергоефективності та
відновлюваної енергетики — UAMAP 57. Вона акумулює інформацію
про проекти з енергоефективності та відновлюваної енергетики
в Україні і має на меті забезпечити кращу комунікацію між ініціаторами таких проектів та інвесторами, з метою сприяння залучення
інвестицій у ці галузі.
Водночас, задля залучення інвестицій Мінприроди хоче використати потенціал Чорнобильської зони відчуження в «зеленій» енергетиці. У липні ВРУ прийняла Закон № 1472‑VIII «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих
питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» 58. Він врегульовує питання розпорядження землями державної власності, містобудівної діяльності та видачі дозволів на користування водними
об’єктами в зоні відчуження.
54 http://saee.gov.ua/uk/news/1465
55 http://saee.gov.ua/uk/news/1503
56 http://saee.gov.ua/uk/news/1424
57 http://www.uamap.org.ua/
58 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249188229&cat_id=244277212
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Варто також зазначити, що іноземні інвестори продовжують цікавитися можливістю реалізації «зелених» проектів у зоні відчуження
Чорнобильської АЕС. Зокрема, дві інвестиційні компанії з США та
чотири канадські енергетичні компанії продекларували свою зацікавленість у будівництві сонячних електростанцій 59. Окрім того,
у листопаді датська компанія Nordic Power Partners заявила про
свою зацікавленість взяти участь у проекті будівництва парку сонячних електростанцій потужністю не менш ніж 100 МВт у Чорнобильській зоні відчуження 60.
Кабмін робить ставку на розвиток гідроенергетики
Розпорядженням № 552‑р від 13 липня 2016 року уряд схвалив програму розвитку гідроенергетики України до 2026 року 61. Відповідно
до неї, частку маневрених потужностей ГЕС і ГАЕС планується довести до 15,5% в загальному енергобалансі. Реалізація програми дозволить створити оптимальний баланс між різними видами енергогенеруючих потужностей, досягти економічно обґрунтованої
ціни на електроенергію, а також сприятиме зменшенюю викидів
продуктів горіння на ТЕС 62. Водночас, в ході погодження Мінприроди надіслало розробнику програми — Міненерговугіллю — офіційний лист із зауваженнями та пропозиціями. Зокрема, Мінприроди зазначило, що може схвалити відповідний документ за трьох
умов: проведення державної екологічної експертизи проекту Програми; проведення оцінки впливу на довкілля чи об’єкти природно-заповідного фонду, які перебувають в зоні впливу запланованих
об’єктів гідроенергетики, забезпечення дотримання міжнародних
зобов’язань (в частині транскордонного впливу об’єктів), у т. ч. передбачених Конвенцією Еспо 63.
Звітуючи про перші сто днів роботи та перспективи роботи ПЕК, Міністр енергетики І.Насалик заявив, що оптимальна генерація енергії для економічного розвитку України та задовільного екологічного стану складає 70% атомної енергетики та 30% гідроенергетики 64.
При цьому він зазначив, що Україна не може бути відірвана від Європи, а тому в майбутньому країна йтиме до того, щоб атомна енергетика в балансі займала приблизно 60%, а гідроенергетика — 15,5%
до 2026 року, що схвалено відповідним розпорядженням уряду.
59 http://menr.gov.ua/press-center/news/123‑news1/5156‑ostap-semerak-soniachni-elektrostantsii-v‑zonividchuzhennia-nablyziat-ukrainu-do-zaprovadzhennia-ekolohichno-chystoi-enerhetyky
60 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249526865&cat_id=244277212
61 http://www.kmu.gov.ua/document/249220030/R0552.doc
62 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249220047
63 http://menr.gov.ua/images/blog/news/12_07_2016/Program_gidroenergetyky.pdf
64 http://112.ua/ekonomika/optimalnaya-generaciya-energii-dlya-ukrainy‑70‑atomnoy-energetikii‑30‑gidroenergetiki-nasalik‑329552.html
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Висновок: Незважаючи на офіційні заяви про підтримку
«зеленої» енергетики та необхідність до 2020 року досягти
амбітних цілей Національного плану дій щодо розвитку
відновлювальної енергетики, політика уряду свідчить про
більшу підтримку інших видів генерації (зокрема, атомної),
а повільність усього процесу — про те, що виконання Нацплану може бути зірвано. Позитивним сигналом є те, що,
незважаючи на політичну нестабільність, поступове наближення українського «зеленого» законодавства до європейського підвищує інтерес іноземних інвесторів до реалізації в Україні проектів.
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Директива 2009/119/ЄС стосовно
накладення на держав‑членів ЄС
зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/або
нафтопродуктів (ст. 338 УА)
Директива передбачає прийняття належних законів, підзаконних актів та
адміністративних положень для забезпечення збереження на постійних
засадах загального рівня резервів сирої нафти та/або нафтопродуктів, що
був би еквівалентним, щонайменше найбільшій кількості, представленій або
90 днями середньодобового значення імпорту нетто, або 61 днем середнього внутрішнього добового споживання.
Положення Директиви мають бути відображені у законодавстві України
протягом 3 років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію та впроваджені протягом 11 років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію.

Згідно з пунктом 1.1.1 Плану імплементації Директиви 2009/119/ЄС,
Міненерговугілля мало в координації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства розробити, а Кабінет Міністрів — ухвалити в грудні 2015 року нормативно-правовий акт щодо вибраної Україною моделі запасів нафти й нафтопродуктів 1.
Наказом Міненерговугілля від 2 липня 2015 року № 412 було утворено Робочу групу щодо створення запасів нафти і нафтопродуктів.
На її засіданнях, які відбувалися за участі експертів Енергетичного
Співтовариства та Міжнародного енергетичного агентства, було визначено, що загальний обсяг мінімальних запасів нафти і нафтопро1 http://www.kmu.gov.ua/document/248091904/Dir_2009_119.pdf
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дуктів в Україні має становити 1,97 млн. т у нафтовому еквіваленті,
зокрема 580 тис. т сирої нафти, 460 тис. т дизельного палива і 930 тис.
т бензину. Джерелом фінансування заходів зі створення цього запасу може стати додатковий збір з учасників ринку нафтопродуктів
у розмірі 0,40 грн із кожного реалізованого в 2017–2023 роках літра
автомобільного бензину та дизельного палива 2.
Ця пропозиція спричинила жваве обговорення в українських засобах масової інформації. Зокрема, висловлено побоювання, що модель формування резерву не буде врахувати інтереси максимальної кількості учасників ринку. Було зазначено, що відповідальність
за створення ефективного механізму створення запасів має нести,
насамперед, уряд, а не платники податків 3.
З огляду на це, європейські експерти запропонували використовувати для управління запасом змішану систему, засновану на взаємодії уряду та учасників ринку, під головуванням незалежного
суб’єкта — агентства. На нього можуть бути покладені повноваження з придбання і продажу нафти й нафтопродуктів, укладання угод з
учасниками ринку і Держрезервом на зберігання продукції, а також
підписання опціонних контрактів на її постачання за запитом 4.
Всупереч цим рекомендаціям, Держрезервом розроблено і погоджено з Мінекономрозвитку і Міненерговугілля проект розпорядження
КМУ «Про схвалення розробленого Державним агентством резерву плану імплементації Директиви 2009/119/ЄС Ради від 14 вересня
2009 року стосовно накладання на держав‑членів ЄС зобов’язання
щодо підтримки мінімальних запасів сирої нафти і нафтопродуктів».
Водночас, Урядовим офісом з питань європейської інтеграції підготовлено проект розпорядження КМУ «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року
№ 847». Ці документи, у разі їхнього ухвалення, нададуть Держрезерву повноваження щодо створення мінімальних запасів нафти і
нафтопродуктів на своїй базі, попри те що:
• Із 1,97 млн. т нафтового еквіваленту запасів, які необхідно сформувати, «Держрезерв може забезпечити зберігання близько 1 млн. т»,
для чого ним передбачено створити державне підприємство «Нафторезерв» 5. Проте невідомо, коли і ким проведено інвентаризацію
наявних потужностей. З огляду на це, інформація про наявність
у Держрезерву можливостей для зберігання 1 млн. т нафтопродуктів є бездоказовою;
2 http://interfax.com.ua/news/economic/346294.html
3 http://www.unn.com.ua/uk/news/1578792‑vid-efektivnosti-modeli-formuvannya-naftorezervuzalezhatimut-i‑tsini-na-palne-ekspert
4 http://interfax.com.ua/news/economic/346294.html
5 http://www.gosrezerv.gov.ua/reserv/control/uk/publish/article?art_id=167780&cat_id=158724
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• Згідно з оприлюдненим планом, у 2017 році Держрезерв планує придбати 103 тис. т дизельного палива, 51 тис. т автомобільного бензину і
580 тис. т сирої нафти 6. Проте на їхню закупівлю потрібно щонайменше 8,8 млрд. грн, тоді як у Державному бюджеті України на 2017 рік (додаток 3) на накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву було передбачено лише 0,18 млрд. грн 7;
• Рішенням комісії, створеної наказом Нацдержслужби від 27 вересня 2016 року № 198, дії В. Мосійчука на посаді голови Держрезерву
визнано такими, що суперечать присязі державного службовця 8.
Згідно з пунктом 1.1.2 Плану імплементації Директиви 2009/119/ЄС,
Міненерговугілля мало розробити проект закону України про підтримку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів 9, а Верховна
Рада України — ухвалити акт в цілому в грудні 2016 року.
Замість цього, згідно з підготовленим Держрезервом за дорученням КМУ від 17 червня 2016 року № 22373/1/1–16 проектом розпорядження КМУ «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 положенням 10, 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 «Про центральні органи виконавчої влади» 11.
6 http://www.gosrezerv.gov.ua/reserv/control/uk/publish/article?art_id=167629&cat_id=45334
7 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801–19
8 http://economics.unian.ua/finance/1653202‑naslidki-skandalu-v‑derjrezervi-golovu-agentstva-virishili-nezvilnyati-obmejilisya-doganoyu.html
9 http://www.kmu.gov.ua/document/248091904/Dir_2009_119.pdf
10 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/517–2014‑п
11 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3166–17
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Незалежні експерти вважають небезпечними намагання керівництва Держрезерву перетворити цей орган влади на «головного ініціатора» 12 та єдиного виконавця плану імплементації Директиви
2009/119/ЄС, тим більше що підготовлений Держрезервом і презентований 15 березня 2016 року законопроект «Про стратегічні резерви» містить «велику кількість концептуальних помилок» 13.
Низка питань залишається і до Концепції реформування Держрезерву України, проект якої схвалений 27 грудня 2016 року на засіданні колегії цього органу 14. Вона, зокрема, передбачає:
• виключення можливості застосування створюваних агентством
запасів для стабілізації товарних ринків, оскільки, на думку голови
Держрезерву, ця задача «давно втратила свою актуальність»;
• відмову від формування мобілізаційного резерву;
• «консолідацію нафтозберігаючих активів у галузевий холдинг відповідно до кращих європейських практик».
Однак 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 землю 15.
Суттєві побоювання викликає й той факт, що внаслідок неусталеності української термінології вітчизняні політики й державні
службовці не завжди розрізняють поняття державного матеріального резерву й мінімальних запасів нафти та/або нафтопродуктів,
стабілізаційного запасу й мобілізаційного резерву, що може призвести до помилок у формуванні й реалізації державної політики
в цій сфері.
Згідно з пунктами 4 і 5 розділу 1.2 плану імплементації Директиви,
Міненерговугілля взяло на себе зобов’язання щодо будівництва додаткових резервуарів для зберігання мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів 16. У рамках цієї роботи, у 2016 році було
«заплановано будівництво двох резервуарів для зберігання нафти
місткістю 50 тис. т кожний» 17. Проте досі відомо лише про план зведення протягом 21 місяця у с. Смільне Бродівського району Львівської області вертикального сталевого резервуару з плавучою покрівлею РВСПП‑50 000, призначеного для зберігання 50 тис. кубоме12 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248887547&cat_id=247229077
13 http://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/mnimaya-borba-s‑korruptsiei-otsutstvie-reform-pripustykh-skladakh-gosrezerva/
14 http://www.gosrezerv.gov.ua/reserv/control/uk/publish/article?art_id=169389&cat_id=45334
15 http://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/mnimaya-borba-s‑korruptsiei-otsutstvie-reform-pripustykh-skladakh-gosrezerva/
16 http://www.kmu.gov.ua/document/248091904/Dir_2009_119.pdf
17 http://www.ukrtransnafta.com/ru/press_center/company_news/?id=191
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трів нафти 18. При цьому згаданий резервуар будуватиметься на місці чотирьох раніше виведених з експлуатації, і обсяг державного
резервуарного парку збільшиться не на 100, а на 10 тис. кубометрів.
З огляду на викладене вище, у датованому 1 вересня 2016 року звіті
Секретаріату Енергетичного Співтовариства зазначено, що в Україні «відсутній прогрес» у створенні запасів, і «жодне з пріоритетних
завдань минулого року не виконано, будучи відкладеним на невизначений термін» 19.
Висновок: Урядом не виконано жодного з пріоритетних
завдань, передбачених планом імплементації Директиви
2009/119/ЄС на 2015–2016 роки.

Директива 2009/28/ЄС про заохочення
до використання енергії, виробленої
з відновлюваних джерел та якою
вносяться зміни до, а в подальшому
скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС
Директива передбачає встановлення обов’язкових національних цілей
для частки енергії з ВДЕ в загальному енергобалансі, які формуються
на основі статистичних даних та потенціалу кожної країни. Такі цілі мають
до 2020 року забезпечити досягнення 20% частки з ВДЕ в загальному енергоспоживанні країн-членів ЄС та країн, які є сторонами Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та 10% частки цього типу енергії
в транспортному секторі.

10 жовтня 2016 року на погодження до органів влади надійшов розроблений Держенергоефективності законопроект «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери
виробництва рідких біологічних видів палива» 20. Ним передбачалося обов’язкове додавання біоетанолу й біодизелю в нафтопродукти,
що реалізуються на митній території України, та запровадження адміністративної відповідальності за невиконання цієї вимоги.
Розробники законопроекту стверджували, що такі кроки спрямовані на імплементацію Директиви 2009/28/ЄС, хоча в державах-членах
18 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245131366
19 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4332394/3D790302C9FD502
4E053C92FA8C0D492.pdf
20 http://saee.gov.ua/sites/default/files/Draft_BE.doc
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ЄС усім споживачам гарантовано збереження постачань традиційних нафтопродуктів для неадаптованих транспортних засобів. Тоді
як примусове, під страхом покарання, додавання біокомпонентів
дискримінує не лише учасників ринку, але й 60% українських автомобілістів, транспортні засоби яких не адаптовані до використання
сумішевого палива. До того ж вимоги законопроекту суперечать
статті 18–3 Господарського кодексу, яка забороняє органам державної влади «вчиняти дії, що усувають конкуренцію або необґрунтовано сприяють окремим конкурентам у підприємницькій діяльності»,
та підпадають під дію статті 166–3 Кодексу про адміністративні правопорушення, оскільки встановлюють обмеження на «виробництво
певних видів товарів з метою обмеження конкуренції»; обмежують
«права підприємців на придбання і реалізацію товарів»; встановлюють «заборони або обмеження щодо окремих підприємців або груп
підприємців» 21. З огляду на це, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку та Державна регуляторна служба України відмовили Держенергоефективності в погодженні розробленого ним законопроекту.
1 листопада 2016 року прийнято Закон № 1713‑VIII «Про внесення
змін до статті 8 Закону України «Про альтернативні види палива»,
яким спрощено умови провадження підприємницької діяльності
у сфері виробництва біологічних видів палива шляхом скасування
вимог щодо ведення державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазу органом, уповноваженим Кабінетом
Міністрів, і внесення до цього реєстру суб’єктів господарювання, що
здійснюють господарську діяльність у сфері виробництва, зберігання та введення в обіг рідких біологічних видів палива та біогазу 22.
Закон прийнято на виконання пункту 103 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням
КМУ від 18 березня 2015 року № 357‑р 23.
21 http://oilreview.kiev.ua/2016/10/24/lobbiruya-interesy-budushhix-vladelcev-ukrspirta-gaee-soznatelnoobmanyvaet-rukovodstvo-strany/
22 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1713‑viii
23 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/357–2015-%D1%80
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22 грудня 2016 року Міненерговугілля презентувало Національну
ініціативу «Електросьогодні» (Е2D), метою якої є стимулювання громадян України 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» 24.
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 року 25.
Висновок: Під приводом імплементації Директиви 2009/28/
ЄС окремі фінансово‑промислові групи періодично намагаються досягти своїх бізнесових цілей. З огляду на це,
варто посилити громадянський контроль над їхніми діями і не допускати ухвалення нормативно-правових актів,
що усувають конкуренцію.

Директива 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування енергетичних продуктів та електроенергії (Додаток XXVIII, стаття 353 УА)
Розмір оподаткування, який застосовується щодо енергетичних продуктів
та електроенергії (зокрема моторних видів палива), не може бути меншим,
аніж мінімальний розмір оподаткування, передбачений Директивою (зокрема для неетильованого бензину, дизельного палива і скрапленого нафтового газу — 359 і 330 євро за 1000 л і 125 євро за 1000 кг).
Положення Директиви мають бути впроваджені поступово, виходячи із
майбутніх потреб України у сфері захисту навколишнього середовища та
енергоефективності, якими вони можуть бути, зокрема у результаті міжнародних переговорів після 2012 року щодо зміни клімату.

Повне виконання вимог Директиви 2003/96/ЄС, скоріше за все, буде
відкладено на невизначений термін через низький рівень платоспроможності українських споживачів.
24 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article; jsessionid=B2F4BE8845E3A44BAA3235DEDC
39074B.app1?art_id=245166868&cat_id=35109
25 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245165790
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Однак 20 грудня 2016 року Верховна Рада України все ж 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/л 26. 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 країні 27.
9 листопада 2016 року уряд постановою № 785 привів у відповідність
до законодавства порядок обчислення коригуючого коефіцієнта, що
застосовується зокрема до ставок рентної плати у разі зміни тарифів на транспортування нафти й нафтопродуктів. Прийняття постанови дозволить зменшити податкове навантаження на суб’єктів
господарювання, що здійснюють діяльність з транспортування нафти та нафтопродуктів. Зокрема, з відповідного порядку виключено
положення щодо застосування коригуючого коефіцієнта до ставок
рентної плати у разі зміни тарифів за транзитне транспортування
аміаку та за транспортування нафти магістральними нафтопроводами для споживачів України 28.
Висновок: Через низьку платоспроможність українських
споживачів збільшення оподаткування моторного палива
до мінімального рівня, передбаченого Директивою 2003/96/
ЄС, не перебуває на урядовому порядку денному.
26 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1791‑viii
27 http://interfax.com.ua/news/economic/386400.html
28 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249476246
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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
Для видів палива, що використовуються для цілей, що належать до сфери
застосування Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, усі
положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено
у Протоколі про приєднання України до цього Договору.
Для видів палива, що використовується для інших цілей, мають бути впроваджені такі положення:
прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого
органу (органів) (протягом 2 років із дати набрання чинності УА);
встановлення ефективної системи відібрання зразків та відповідних аналітичних методів аналізу (ст. 6) (протягом 2 років із дати набрання чинності
УА);
заборона використання важкого дизельного палива, газу, нафти із вмістом
сірки, що перевищує визначену граничну величину (ст. 3.1 і 4.1) (протягом
6 років із дати набрання чинності УА);
застосування граничних величин до вмісту сірки у судовому паливі (ст.
4 а та 4b) (протягом 6 років із дати набрання чинності УА).

На виконання вимог Директиви 99/32/ЄC в частині визначення
уповноваженого органу, 11 лютого 2016 року Міненерговугілля оприлюднило проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 573 і від 1 серпня 2013 року № 927» 29. Цим проектом було передбачено віднесення
автомобільних бензинів, дизельного, суднових і котельних палив
до сфери відповідальності Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів як органу державного ринкового нагляду. Однак опрацювання цього документа затягнулося, і він надійшов на погодження до Державної регуляторної
служби України лише 28 листопада 2016 року.
На виконання вимог Директиви 99/32/ЄC в частині встановлення
ефективної системи відібрання зразків та відповідних аналітичних
методів аналізу, Міненерговугілля мало затвердити та ввести в дію
36 національних стандартів на моторні палива та методи випробувань автомобільних бензинів, дизельних палив, суднових, котель29 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245160232&cat_id=167475

133

нафта

них палив, необхідних для забезпечення застосування Технічного
регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,
суднових та котельних палив 30. Проте внаслідок ліквідації ДП «Науково‑дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА», яке було розробником більшості стандартів,
подальші роботи з імплементації Директиви 99/32/ЄC у цій частині
були призупинені.
Попри встановлену Директивою 99/32/ЄC заборону використання
нафтопродуктів із вмістом сірки, що перевищує визначену граничну величину, 22 грудня 2016 року КМУ постановою № 973 продовжив
до 31 грудня 2017 року дію Технічного регламенту про використання
в Україні пічного палива й мазуту з вмістом сірки понад 1%. Таке
рішення було обґрунтовано необхідністю стабільного проходження
осінньо-зимового періоду та уникнення загрози енергетичній безпеці держави 31. Водночас, 20 грудня 2016 року ВРУ ухвалила закон
№ 1791‑VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».
Ним, зокрема, передбачено уніфікація з 1 січня 2017 року ставки акцизного податку на середні дистиляти екологічних класів Євро‑4 і
5 до рівня, що відповідає Євро‑3 32. Це збільшить споживання більш
дешевого дизельного палива нижчих екологічних класів, відтермінувавши виконання Україною вимог Директиви 99/32/ЄC.
Висновок: Надмірна кількість узятих зобов’язань, нестача
ресурсів і відсутність наступності в діях українських урядів призвела до зняття з контролю більшості встановлених Директивою 99/32/ЄC завдань, терміни виконання яких
спливли рік і більше тому.

30 http://zakon.rada.gov.ua/go/927–2013‑п
31 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973–2016‑п
32 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1791‑viii
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Директива 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, статті 360–
363, 365, 366 УА)
Директива передбачає:
прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого
органу (органів);
проведення оцінки національного споживання палива;
встановлення системи моніторингу якості палива (ст. 8);
заборону продажу етильованого бензину (ст. 3.1);
встановлення можливості продажу неетильованого бензину, дизельного
палива для позашляхових транспортних засобів та сільськогосподарських і
лісогосподарських тракторів лише у випадку, якщо вони відповідають встановленим вимогам (ст. 3 і 4);
встановлення системи правового регулювання, що охоплює випадки виняткових подій та системи збору внутрішньодержавних даних про якість
палива (ст. 7 і 8).
Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності УА.

Згідно з Планом імплементації Директиви 98/70/ЄС (статті 7 і 8;
пункт 1.3), Міненерговугілля зобов’язувалося з грудня 2015 року надавати звіти щодо функціонування в Україні системи моніторингу
якості і безпечності нафтопродуктів 33. Проте жодного документа
досі не поширено. Оприлюднено лише проект постанови Кабінету
Міністрів «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 573 і від 1 серпня 2013 року № 927» 34. Ним,
зокрема, передбачено, що органи з оцінки відповідності повинні
двічі на рік надавати Міненерговугілля звіти про діяльність з оцінки відповідності палив вимогам Технічного регламенту.
Певний оптимізм у цьому питанні викликає лише підписання
суб’єктами господарювання, що провадять свою діяльність на ринку нафтопродуктів, Правил професійної етики у конкуренції щодо
33 http://www.kmu.gov.ua/document/248091869/Dir_98_70.pdf
34 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245160232&cat_id=167475
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чесності та прозорості роздрібного ринку пального в Україні 35.
Ними, зокрема, передбачено добровільне створення цими компаніями недержавної системи моніторингу якості й безпечності нафтопродуктів.
При цьому імплементація Директиви 98/70/ЄС в Україні фактично
зупинена після ліквідації ДП «Науково‑дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА» — головного
виконавця усіх передбачених планом імплементації завдань, зокрема в частині:
• розроблення національних стандартів ДСТУ EN 14274 «Пальне автомобільне. Оцінювання якості бензину і дизельного пального. Система поточного контролювання якості пального» і ДСТУ EN 14275
«Пальне автомобільне. Оцінювання якості бензину і дизельного
пального. Відбирання зразків палива з насосів роздрібного продажу
та пістолетів заправних колонок на комерційних АЗС», гармонізованих з відповідними чинними з 2013 року європейськими стандартами (термін виконання — грудень 2016 року);
•  впровадження системи моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів (термін виконання — грудень 2017 року);
•  забезпечення функціонування системи міжлабораторних порівнянь результатів випробування для підтвердження якості випробувань (термін виконання — грудень 2017 року);
•  розроблення гармонізованих з європейськими національних
стандартів, необхідних для забезпечення застосування Технічного
регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (термін виконання — грудень 2016 року).
Із 36 національних стандартів на моторні палива та методи випробувань, необхідних для забезпечення застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив 36, які Міненерговугілля зобов’язувалося
затвердити та ввести в дію до грудня 2016 року, підготовлено до видання лише один, 21 проект перебуває на стадії остаточного редагування, дев’ять повернені на доопрацювання. Розроблення п’яти
стандартів узагалі не розпочато 37.
Висновок: Після ліквідації Науково‑дослідного інституту
нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА» — головного виконавця усіх передбачених планом завдань, подальші роботи з імплементації Директиви 98/70/
ЄС в Україні зупинені.
35 http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=130996&schema=main
36 http://zakon.rada.gov.ua/go/927–2013‑п
37 http://uas.org.ua/files/2016/06_14/Zvit_vikon_Program_2016–06.xlsx
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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, статті 360–363,
365, 366 УА)
Директива передбачає:
прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів) (протягом 2 років з дати набрання чинності УА);
визначення усіх нафтобаз для зберігання та завантаження нафтопродуктів
(ст. 2) (протягом 2 років з дати набрання чинності УА);
встановлення технічних засобів для зменшення витоку нафтопродуктів із резервуарів на нафтобазах і заправних станціях і під час завантаження/розвантаження (ст. 3, 4, 6 і Додаток ІІІ) (протягом 9 років з дати набрання чинності
УА);
приведення у відповідність вимогам усіх резервуарів і пристроїв завантаження/розвантаження (ст. 4 і 5) (протягом 9 років з дати набрання чинності 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/ЄС 38. Попри це, КМУ не ухвалив постанову «Про затвердження
Технічного регламенту про вимоги до зберігання, транспортування
та перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних
станцій», а Мінприроди не затвердив рекомендації з контролювання
роботи автозаправних станцій і не провів інвентаризацію 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 Ради 39. Більше того, в її назві резервуари з нафтопродуктами
названо «сховищами нафти».
Висновок: Подальше виконання робіт з імплементації Директиви 94/63/ЄС є неможливим без виправлення численних помилок в її офіційному перекладі.
38 http://www.kmu.gov.ua/document/248091862/Dir_94_63.pdf
39 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/994_439
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Директива 94/22/ЄС про умови надання
і використання дозволу на розвідування, розробку і виробництво вуглеводнів
(Додаток XXVII, статті 279, 280, 341 УА)
Директива передбачає запровадження єдиних правил, які забезпечуватимуть:
рівні умови для отримання дозволів на пошук, розвідування та видобуток
вуглеводнів всім організаціям, які мають у своєму розпорядженні необхідні
ресурси;
надання зазначених дозволів на підставі об’єктивних, опублікованих критеріїв;
завчасне доведення до відома всіх організацій, які беруть участь у встановлених процедурах, усієї необхідної інформації (ст. 1–6).
Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності УА.

Згідно з Планом імплементації Директиви 94/22/ЄС, до кінця
2016 року мала бути ухвалена нова редакція Кодексу України про
надра 40. 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.
Проте, за інформацією КМУ, розроблений проект Кодексу про надра
досі «опрацьовується заінтересованими органами» 41. За інформацією 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. Станом на початок 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» 42.
40 http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf
41 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi‑2016–2017‑rr/
42 Там само
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21 жовтня 2016 року Держгеонадр інформувала, що «працює» над
розроблюваним документом 43. Проте згадана в цьому повідомленні
реалізація проекту TAIEX, в рамках якого «до України завітають експерти європейських країн, які вже мають позитивний досвід імплементування подібних директив», запланована на січень 2017 року.
При цьому, згідно з положенням 44, Держгеонадр може лише реалізовувати державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Тому встановлення його відповідальним за формування політики в цій сфері є порушенням пункту
2 статті 1 Закону «Про центральні органи виконавчої влади» 45.
Гальмується запровадження спрощеного порядку використання земельних ділянок під час геологічної розвідки. Із цією метою необхідно до 1 квітня 2017 року розробити і винести на розгляд КМУ проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та Закону України «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 КМУ та Мінекономрозвитку
з проханням визначити відповідальним виконавцем цього завдання Мінприроди 46.
Не ухвалено й гармонізовано з нормами ЄС правила розробки нафтогазових родовищ, оскільки Мінприроди вчасно не опрацювало
підготовлений Держгеонадр проект, надісланий листом від 29 серпня 2016 року № 15254/13/04–16 47. Повідомлення про початок громадського обговорення проекту наказу Мінприроди «Про затвердження
Правил розробки нафтових і газових родовищ» з’явилося на сайті
міністерства лише 10 листопада 2016 року 48. Доопрацьований проект правил було «направлено до заінтересованих державних органів» листом Мінприроди від 22 листопада 2016 року 49.
43 http://www.geo.gov.ua/novyna/derzhgeonadra-pracyuye-nad-novoyu-redakciyeyu-kodeksu-pro-nadraukrayiny
44 http://www.geo.gov.ua/storinka/polozhennya-pro-derzhgeonadra-ukrayiny
45 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3166–17
46 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi‑2016–2017‑rr/
47 Там само
48 http://www.menr.gov.ua/press-center/news/132‑news10/5450‑minpryrody-zaproshuye-hromadskistdoluchatysya-do-obhovorennya-proektu-nakazu-pro-zatverdzhennya-pravyl-rozrobky-naftovykh-i‑hazovykhrodovyshch
49 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi‑2016–2017‑rr/
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У вересні 2016 року до порядків денних засідань ВРУ вносився законопроект № 3849 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо сприяння пошуку та видобутку нафти і газу в Україні» 50. Ним пропонувалося врегулювати питання супутніх корисних
копалин, які технічно неможливо або комерційно недоцільно відокремити під час видобування; скасувати укладення без конкурсу
угод про розподіл продукції (УРП) стосовно родовищ із незначними
запасами, відмовитися від повторних погоджень УРП, що стосуються окремих частин ділянки, на яку вже виданий спеціальний дозвіл на користування надрами; відшкодування затрат, понесених
державними компаніями на освоєння нафтогазоносних ділянок
до укладення УРП. Але розгляд цього законопроекту перенесено
на невизначений термін.
До позитивних моментів імплементації Директиви 94/22/ЄС варто
віднести підписання 6 липня 2016 року наказу Мінприроди № 246,
яким затверджено Положення про Комісію з питань надрокористування. Комісію створено на виконання пункту 1.2.1 плану імплементації щодо вдосконалення інституційної структури, що відповідає
новому порядку надання надр у користування з урахуванням міжнародних зобов’язань, та відповідно до пункту 25 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами 51 для попереднього
розгляду матеріалів щодо надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, анулювання дозволів та внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами. Прийняте рішення спрямоване на унеможливлення кулуарного прийняття рішень і прискорення надання дозволів на розвідування,
розробку і виробництво вуглеводнів усім організаціям, що мають
у своєму розпорядженні необхідні ресурси. Створення комісії дозволило розблокувати видачу дозволів на користування надрами 52.
2 листопада 2016 року постановою № 775 КМУ затвердив зміни до порядків проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та надання спеціальних дозволів на користування надрами. Ці зміни зокрема дозволять надрокористувачам
убезпечитися від додаткових витрат та анулювання дозволів, якщо
їх потрібно переоформити, наприклад у разі реорганізації підприємства 53. При цьому:
50 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57980
51 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/615–2011‑п
52 http://www.geo.gov.ua/novyna/komisiya-z‑pytan-nadrokorystuvannya-zapracyuvala-v‑odnodennyytermin
53 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249466393
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• урегульовано надання погоджень обласними радами, які протягом 90 діб зобов’язуються висловити свою позицію;
•  виключено необхідність погодження поданих документів із Державною інспекцією з питань праці;
•  зменшено кількість випадків зупинення дії дозволів та отримання спеціальних дозволів без проведення аукціону.
3 листопада 2016 року вручено подання Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки про розгляд законопроекту № 3096 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» 54. Ним, зокрема, передбачено вдосконалення процедури надання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт, робіт з будівництва, технічного обслуговування, ремонту
і реконструкції об’єктів трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин, і пов’язаних з їх експлуатацією
об’єктів та виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередач
та зв’язку. Ухвалення відповідного закону дозволить удосконалити
процедуру реєстрації нафтогазових свердловин, виконавши пункт
68 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня
2016 року № 615‑р 55.
25 серпня 2016 року в рамках створення в Україні «єдиної геологічної бібліотеки» в Держгеонадр було проведено офіційну зустріч з
представниками компанії Halliburton, метою якої було налагодження співробітництва в питаннях відкриття геологічної інформації
та надання їй економічної привабливості 56. Проте оскільки деталей
досягнутих домовленостей не розголошується, виникають побоювання, що під час запланованої сторонами реалізації пілотного проекту з оцифровування геологічних даних його виконавці можуть
отримати інформацію, що становить комерційну чи державну таємницю. Між тим, за станом на кінець 2016 року, оцифровано близько
25% наявної інформації.
Висновок: Імплементація Директиви 94/22/ЄС відбувається
надто повільно, що ставить під сумнів можливість дотримання урядом раніше встановлених термінів виконання
завдань, насамперед щодо розроблення нової редакції Кодексу про надра.
54 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56470
55 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615–2016-%D1%80
56 http://www.geo.gov.ua/novyna/v‑derzhgeonadrah-zustrilysya-z‑predstavnykamy-vidomoyiamerykanskoyi-korporaciyi-halliburton
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Заборона та усунення несанкціонованого відбору нафти й нафтопродуктів,
що транспортуються територією України
(стаття 275 УА)
Кожна Сторона повинна вжити всіх необхідних заходів з метою заборони та
усунення несанкціонованого відбору енергетичних товарів, що переправляються транзитом або транспортуються їхньою територією.

У 2014–2016 роках спеціальними підрозділами ПАТ «Укртранснафта»,
що виконує функції з усунення несанкціонованого відбору нафти й
нафтопродуктів, які транспортуються територією України, виявлено 115 «врізок» у магістральні трубопроводи (зокрема в 2016 році —
23) 57. Ринкова вартість викраденої нафти перевищує 150 млн. грн.
Найбільшу кількість посягань на державну власність зафіксовано
в Закарпатській, Львівській і Житомирській областях. Проте, попри
зростання кількості випадків, коли організовані злочинні угрупування використовують для несанкціонованого відбору нафти сучасні методи та обладнання (установки спрямованого горизонтального буріння, траншеєкопачі, шланги високого тиску, спеціальні гумові резервуари тощо), системна робота в цій сфері не ведеться.
На початку 2016 року НАК «Нафтогаз України» ініціював посилення
відповідальності за пошкодження магістральних нафтопроводів і
розроблення концепції гарантування їхньої безпеки, що передбачатиме, зокрема, впровадження сучасних систем обліку нафти та систем раннього виявлення випадків втручання в роботу магістральних нафтопроводів. Проте відповідні нормативно-правові документи розроблені не були.
Висновок: Покращення ситуації із протидії несанкціонованого відбору нафти й нафтопродуктів, що транспортуються територією України є можливим лише за умови комплексного та скоординованого підходу з боку компетентних державних органів, який наразі відсутній 58.
57 https://www.facebook.com/ukrtransnafta/
58 http://www.ukrtransnafta.com/ua/safety_and_ecology
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Запобігання збоям у транзиті й транспортуванні нафти й нафтопродуктів
(стаття 276 УА)
Кожна Сторона гарантує, що оператори системи передачі вживатимуть необхідні заходи для того, щоб:
а) мінімізувати ризик випадкового переривання, скорочення або зупинки
транзиту і транспортування;
b) швидко відновити нормальну роботу такого транзиту або транспортування, яка була випадково перервана, скорочена або зупинена.

26 січня 2016 року НАК «Нафтогаз України» визнав «багаторічне
недофінансування робіт із забезпечення надійності об’єктів системи магістральних нафтопроводів», оскільки кошти, одержані ПАТ
«Укртранснафта», використовувалися для інших видів діяльності,
зокрема перероблення нафти й кредитування 59. Заходи, спрямовані на виправлення ситуації, що склалася, мали бути конкретизовані
в Стратегії розвитку та Інвестиційному плані ПАТ «Укртранснафта»
до 2020 року. Проте ці документи досі не ухвалені.
Висновок: Ризики випадкового переривання, скорочення
або зупинки транзиту і транспортування нафти територією України постійно зростають через багаторічне недофінансування робіт із забезпечення надійності об’єктів системи магістральних нафтопроводів.

Забезпечення рівності доступу та
здійснення діяльності з розвідки,
видобутку та виробництва вуглеводнів
(стаття 279 УА)
Кожного разу, коли надається площа для здійснення цих видів діяльності,
кожна Сторона повинна гарантувати, що суб’єкти для доступу та здійснення
цих заходів розглядаються на рівних засадах.
Кожна Сторона може вимагати, щоб суб’єкт, якому було надано дозвіл
на здійснення діяльності розвідки, видобутку та виробництва вуглеводнів,
сплатив фінансовий внесок або внесок у вуглеводнях. Детальний опис процедури внеску повинен бути зафіксований таким чином, щоб він не перешкоджав процесу управління та прийняттю рішень суб’єктами.
59 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/9DFF7AD0AEB6D887C2257F1D0053C9F1
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20 грудня 2016 року ВРУ ухвалила в другому читанні і в цілому закон № 1793‑VIII «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)» 60.
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.
Попри загальну користь від цього закону, незалежні учасники ринку висловлюють побоювання, що їх будуть примушувати перераховувати кошти не територіальним громадам, а збитковим суб’єктам
обласного чи районного підпорядкування.
Висновок: В Україні поступово впроваджується принцип
сплати фінансових внесків суб’єктами, яким надано дозвіл на розвідку, видобуток й виробництво вуглеводнів.
Але інститутам громадянського суспільства варто домогтися спрямування коштів за користування надрами на потреби громад, на території яких здійснюється відповідна
діяльність.
60 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56386
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Забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи дослідження або
видобування вуглеводнів (стаття 280 УА)
Сторони здійснюють всі необхідні заходи, щоб гарантувати, що ліцензії,
за якими суб’єкт може використати від свого імені та на власний ризик право на розвідку чи дослідження або видобування вуглеводнів у визначеному географічному місці, надаються відповідно до опублікованої процедури,
та пропонують потенційно заінтересованим кандидатам подавати заявки
шляхом надіслання повідомлення.
У повідомленні повинно точно зазначатися тип ліцензії, відповідна географічна територія або її частина та запропонована дата чи часові рамки видачі ліцензії.

19 серпня 2016 року Держгеонадр оголосила про проведення першого аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами за новими правилами, уточненими постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 277 61. 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 км 2) 62. 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 грн 63.
У листопаді 2016 року на сайті Державного інформаційного геологічного фонду «Геоінформ України» розміщено інтерактивну карту
ділянок надр, на які видано спеціальні дозволи на користування
надрами. Зазначена карта є елементом запровадження спрощеного
доступу в реальному часі до державної геологічної інформації в обсязі та цифровій якості, необхідній для виявлення комерційної заінтересованості приватних надрокористувачів 64. Проте Мінприроди
зволікає з розробленням до кінця 2016 року проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету
61 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/277–2016‑п
62 http://www.geo.gov.ua/novyna/vidbuvsya-aukcion-z‑prodazhu-specdozvoliv-na-korystuvannya-nadramy
63 http://oilnews.com.ua/a/news/Maloizvestnaya_kompaniya_poluchila_spetsrazreshenie_na_
mestorozhdenie_v_Zakarpate/225712
64 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi‑2016–2017‑rr/
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Міністрів України від 13 червня 1995 року № 423», що запроваджує
спрощений цифровий доступ до вторинної геологічної інформації
в реальному часі.
Висновок: Апробація нових правил проведення аукціонів із
продажу спеціальних дозволів на користування надрами,
що відбуватиметься в 2017 році, має засвідчити, чи забезпечують вони потрібну прозорість їхнього надання. Якщо цього не відбудеться, інститутам громадянського суспільства
варто наполягати на дотриманні вимог статті 280 УА.

Інформування і захист споживачів від
нечесних методів ціноутворення, а також доступ до енергоресурсів для споживачів, зокрема найбільш вразливих
верств населення (стаття 337 УА)
Співробітництво у нормативно-правовій сфері враховуватиме необхідність забезпечення відповідних зобов’язань щодо надання публічних послуг, зокрема заходи щодо інформування і захисту споживачів від нечесних методів ціноутворення, а також доступу до доступних енергетичних
ресурсів для споживачів, зокрема найбільш вразливих верств населення.

27 жовтня 2016 року Антимонопольний комітет України погодив
Правила професійної етики у конкуренції щодо чесності та прозорості роздрібного ринку пального в Україні 65. Цими правилами передбачено, зокрема створення «механізму інформування споживачів
щодо фактичних роздрібних цін реалізації палива та факторів, які
впливають на них, а також повних, точних, правдивих відомостей
щодо позначення автомобільних бензинів (у тому числі символів
екологічного класу та визначення вмісту біоетанолу) та дизельного
пального (у тому числі літерного позначення кліматичного періоду,
символів екологічного класу та вмісту метилових/етилових естерів
жирних кислот)» (пункт І.6).
28 жовтня 2016 року АМКУ звернувся до КМУ з листом, в якому, зокрема, закликав вжити заходів щодо «запровадження регулярних
перевірок якості пального» (пункт 3.2) і «посилення контролю законності встановлення газових модулів» (пункт 3.4) 66.
16 листопада 2016 року постановою № 814 уряд утворив Міжвідомчу
робочу групу з питань функціонування ринку нафти і нафтопродук65 www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/130989
66 http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=130997&schema=main
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тів та розвитку нафтопереробної промисловості. Серед її основних
завдань — визначення шляхів, механізмів і способів вирішення
проблемних питань функціонування ринку; сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань розроблення та здійснення відповідних заходів; удосконалення нормативно-правової бази. Однак у складі групи відсутні
незалежні експерти, представники автомобілістів і перевізників,
що ускладнить дотримання прав споживачів під час підготовки
нормативно-правових актів із питань сталого функціонування ринку нафти і нафтопродуктів.
Висновок: Попри численні звернення незалежних експертів, у 2016 році уряд не вживав заходів, спрямованих на захист українських споживачів від нечесних методів ціноутворення на моторне паливо.

Продовження та активізація співробітництва у сфері енергетики (стаття 33)
Взаємне співробітництво включає, серед іншого, такі сфери:
a) імплементацію енергетичних стратегій та політик і розвиток/опрацювання прогнозів та сценаріїв, а також удосконалення статистичної облікової
системи енергетичного сектора, що базується на своєчасному обміні інформацією про енергетичний баланс та потоки енергоносіїв відповідно до міжнародної практики, а також розвиток інфраструктури;
b) створення ефективних механізмів вирішення потенційних кризових ситуацій в енергетиці у дусі солідарності;
c) модернізацію та посилення наявної енергетичної інфраструктури, … створення нової енергетичної інфраструктури, яка становитиме спільний інтерес, з метою диверсифікації джерел, постачальників енергії та шляхів і методів її транспортування, що відповідатиме принципам економічної доцільності та збереження навколишнього середовища;
d) розвиток конкурентоспроможних, прозорих і недискримінаційних енергетичних ринків на основі правил та стандартів ЄС шляхом проведення регуляторних реформ;
e) співробітництво в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року;
f) активізацію та посилення довготермінової стабільності та безпеки торгівлі енергоресурсами, їх транзиту, розвідки, видобутку, очищення, виробництва, зберігання, транспортування, передачі, розподілу та маркетингу
чи збуту енергетичних матеріалів та продуктів на взаємовигідній і недискримінаційній основі відповідно до міжнародних правил, зокрема Договору
до Енергетичної Хартії 1994 року, Угоди СОТ і цієї Угоди …
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На виконання пункту щодо імплементації енергетичних стратегій і
політик, 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 напрацювань 67.
Розроблення Енергетичної стратегії, узгодженої з міжнародними
зобов’язаннями України, мало бути завершене в четвертому кварталі 2016 року 68, однак її проект оприлюднено лише 22 грудня 69.
Документ визначає такі пріоритетні напрями розвитку нафтової
сфери 70:
• 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 якої 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 вугле67 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245142949
68 http://www.kmu.gov.ua/document/249113344/R0418–00.doc
69 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245165746&cat_id=245165726
70 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245165790
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воднів;
•  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 покращання стандартів якості моторного палива, посилення контролю їхнього дотримання роздрібними мережами,
визначення органу виконавчої влади, на який будуть покладені
вказані повноваження, меж компетенцій цього органу, періодичності проведення перевірок, здійснення інших контрольних заходів тощо).
На виконання пункту щодо створення нової енергетичної інфраструктури, яка становитиме спільний інтерес, з метою диверсифікації джерел, постачальників нафти та шляхів і методів її транспортування:
•  Міністр енергетики І.Насалик під час робочої поїздки до Ісламської
Республіки Іран, що відбулася з 31 липня по 2 серпня 2016 року,
обговорив із міністром нафти Ірану Б. Зангане можливість використання нафтотранспортної системи України для постачання
іранської нафти до Литви, Польщі, Чехії та Словаччини. Було досягнуто домовленості щодо утворення робочої групи, яка впродовж 30 днів «опрацює можливості впровадження найбільш перспективних проектів» 71. Проте результати роботи цієї групи оприлюднено не було;
•  28–29 вересня 2016 року на Восьмому нафтовому форумі, що відбувся в Белграді, представлено проект «Броди — Адамово».
На думку розробників, його реалізація «зіграє стратегічну роль
у диверсифікації джерел та шляхів постачання нафти до України
71 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245132761&cat_id=35109
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і подальшому транзиті до споживачів з країн ЄС» 72. Проте, попри
наявність нафтопроводу «Броди — Адамово» в переліку Проектів
спільного інтересу, європейські експерти скептично оцінюють
можливості його реалізації 73.
На виконання пункту щодо розвитку конкурентоспроможних, прозорих і недискримінаційних енергетичних ринків, наказом Міненерговугілля № 569 від 05 вересня 2016 року створено Робочу групу з
питань перегляду регуляторних нормативно-правових актів у сфері енергетики, що потребують внесення змін чи скасування 74.
Також, на виконання положень УА щодо поглиблення співробітництва, 24 листопада 2016 року Міністр енергетики та вугільної промисловості І.Насалик та Віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного Союзу М. Шефчович підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між
Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським співтовариством з атомної енергії 75.
Висновок: Заходи з реалізації статті 338 УА в частині продовження та активізації співробітництва у сфері енергетики,
вжиті в 2016 році, мали переважно епізодичний і безсистемний характер.

Відновлення і використання викидів
метану в результаті операцій з нафтою
(стаття 339 УА)
Сторони обмінюються інформацією і досвідом, а також надають відповідну підтримку процесу регуляторних реформ, який включає реструктуризацію вугільного сектору… З метою підвищення ефективності, конкурентоспроможності та стабільності процес реструктуризації має охоплювати всі
етапи вугільного виробництва, зокрема від видобутку через виробництво і
збагачення до оброблення й утилізації відходів вугільного виробництва та
їх спалювання. Цей підхід включає відновлення і використання викидів метану з вугільних шахт, а також у результаті операцій з нафтою і газом та
у сільськогосподарському секторі, як це викладено, inter alia, у Глобальній
ініціативі з метану, в якій Сторони є партнерами.

У 2016 році Уряд ніяк не стимулював використання суб’єктами господарювання викидів метану під час операцій з нафтою.
Висновок: Дії, передбачені статтею 339 УА, на контролі Уряду не перебувають (принаймні, у публічній площині).
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72 http://www.gosrezerv.gov.ua/reserv/control/uk/publish/article?art_id=167641&cat_id=45334
73 http://ipress.ua/news/naftoprovid_brodyadamovo_prymarni_shansy_popry_priorytetnyy_status_31446.
html
74 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245145708
75 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/mou_strategic_energy_partnership_en.pdf

Забезпечення ранньої оцінки
потенційних ризиків та проблем,
пов’язаних з попитом та пропозицією
на нафту (Додаток XXVI до Глави
1 Розділу V УА)
Україна та ЄС встановлюють «Механізм раннього попередження» з метою
закріплення практичних заходів, спрямованих на попередження та швидке реагування на надзвичайні ситуації чи загрозу надзвичайної ситуації. Це
передбачає ранню оцінку потенційних ризиків та проблем, пов’язаних з попитом та пропозицією на природний газ, нафту чи електричну енергію та
попередження і швидку реакцію у випадку надзвичайної ситуації чи загрози
надзвичайної ситуації.

У 2016 році уряд не співпрацював з ЄС у частині забезпечення ранньої оцінки потенційних ризиків та проблем, пов’язаних з попитом
та пропозицією на нафту.
Висновок: Дії з оцінки потенційних ризиків та проблем
у постачанні нафти на контролі уряду не перебувають
(принаймні, у публічній площині).
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Регуляторний фронт рухається
до зони пониженого тиску

Бізнес клімат
Незалежний регулюючий орган (стаття
277 УА, положення директив 2009/72/ЄС та
2009/73/ЄС)
Відповідні положення УА та директив передбачають:
Створення регулюючого органу, який буде законодавчо і фінансово відокремлений від будь-якого державного чи приватного об’єкта господарювання;
Функції і повноваження цього органу мають включати:
Розробку пропозицій щодо вдосконалення діючого законодавства у сферах
енергетики;
Розробку та затвердження актів щодо умов ліцензування, сертифікації, врегулювання спорів, порядку обліку, правил постачання та інших актів, що мають ознаки регуляторних, при цьому вони мають відповідати недискримінаційному принципу;
Гарантування прозорості всіх процедур, включаючи формування власного
кошторису;
Моніторинг та контроль на предмет дотримання всіма суб’єктами енергоринків дотримання встановлених правил та методик.

Прийняття Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
За транспозицію в українське законодавство положень Директив
2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС щодо спільних правил внутрішніх ринків
електроенергії та газу відповідає Міністерство енергетики та вугільної промисловості 1. Автоматично Міненерговугілля визначено відповідальним і за виконання статті 277 УА щодо створення законодавчо та фінансово відокремленого регулюючого органу на енергоринках, оскільки такі вимоги передбачені обома директивами.
Функції регулюючого органу виконує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
1 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248091673&cat_id=247984327
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послуг (далі — НКРЕКП). Діяльність НКРЕКП регулюється рядом законів України, але вони не повністю відповідали вимогам УА, зокрема
у частині незалежності від інших органів та у призначенні членів Комісії на основі відкритих конкурсів. Орган був під керівництвом Президента України, який також призначав і членів Комісії.
19 лютого народні депутати-члени Комітету ВРУ з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки зареєстрували законопроект «Про НКРЕКП» 2. Ця редакція вже включала
базові вимоги УА та відповідних директив. 12 квітня законопроект
пройшов перше читання ВРУ. Для другого читання він потрапляв
у порядок денний 5 разів, але до його фактичного розгляду з різних
причин справа не доходила. Врешті, 14 липня законопроект було розглянуто і, за результатами, відправлено на повторне друге читання.
Протягом наступних двох місяців, до моменту прийняття закону
у другому читанні, тиск як зі сторони міжнародних партнерів, так і
зі сторони громадськості лише зростав. ЄБРР заявив, що провал голосування у липні та подальше затягування ставить під загрозу досягнення енергонезалежності України 3. Крім того це була одна з необхідних умов для отримання чергового траншу макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 600 млн. євро. Закликали прийняти закон і посли
«Великої вісімки» 4 та представники громадськості 5.
22 вересня завдяки спільним зусиллям проект закону все ж отримав
необхідну кількість голосів народних депутатів, закон було підписано Президентом більш ніж через місяць, 23 листопада, за день до Саміту Україна-ЄС, що проходив у Брюсселі.
В остаточній редакції закону, члени НКРЕКП будуть відбиратися конкурсною комісією, яка формуватиметься наступним чином: дві особи — від Президента, дві — від ВРУ, і одна — від КМУ. Новобрані члени
Комісії зможуть працювати на своїх посадах не довше ніж 6 років,
а голова Комісії обиратиметься на термін не довше ніж 2 роки. Також
2 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58234
3 http://www.epravda.com.ua/news/2016/09/14/605483/
4 http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000450.html
5 http://reforms.censor.net.ua/news/3011994/aktyvisty_pid_radoyu_vymagaly_vid_deputativ_pryyinyaty_
zakonoproekt_schodo_nezalejnogo_regulyatora_v
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НКРЕКП одержить фінансову незалежність від державного бюджету шляхом організації своєї діяльності за рахунок внесків учасників
ринків, які вона регулює 6.
Варто відзначити і доробок громадськості як на етапі розробки тексту законопроекту, так і його подальшого узгодження. Мова про Стратегічну дорадчу групу, яка діяла від вересня 2015 року і до моменту
прийняття закону. До її складу входили провідні українські та міжнародні експерти та народні депутати, якими за весь час роботи було
опрацьовано більше 190 зауважень до законопроекту 7.
5 грудня відбувся круглий стіл «НКРЕКП в законі, Що далі?», з якого
почалось виконання нового закону. Серед учасників були всі залучені сторони до процесу створення незалежного Регулятора. Загалом,
сторони узгодили своє бачення в організації подальшого процесу,
а також депутати профільного Комітету ВРУ з питань ПЕК та голова
НКРЕКП запевнили представників міжнародних груп підтримки реформ в Україні та громадськість, що реформа буде завершена без затримок 8.
З грудня розпочався етап виконання перехідних положень Закону «Про НКРЕКП», який триватиме протягом наступних 18 місяців.
Протягом цього періоду, як вже зазначалося, має бути сформована
комісія, яка поступово, на основі відкритого конкурсу, проведе ротацію членів Регулятора. У термін до 6 місяців підлягають звільненню
перші три члени НКРЕКП, після того відводиться 6 місяців на заміну
наступних двох членів і ще 6 місяців, щоб змінити останніх двох членів Комісії. По завершенні процесу ротації, новобрані члени оберуть
нового Голову НКРЕКП.
Не менш важливою буде і робота чинних членів Регулятора у перехідний період. Вже до 1 червня 2017 року має бути оприлюднений
перший кошторис НКРЕКП, сформований на основі внесків суб’єктів
господарювання, діяльність яких регулює Комісія. Крім цього згідно нового закону, НКРЕКП формує регуляторну політику в секторах
енергетики і відповідно до цього має розробляти нормативно-правові акти, що визначатимуть процедури ліцензування, вирішення спорів, обліку, звітування та інше передбачене законом. Належне виконання закону означає, що НКРЕКП має прийняти в найближчий час
низку регуляторних актів, які мають актуалізувати діючі, та запровадити нові 9.
6 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540–19/page
7 http://dixigroup.org/news/reforma-energetichnogo-regulyatora-lishe-pochinayetsya — dixi-group/
8 http://dixigroup.org/news/nezalezhnomu-regulyatoru-v‑ukraini-buti/
9 http://dixigroup.org/publications/noviy-energetichniy-regulyator/
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Регуляторна діяльність НКРЕКП
У грудні Комісія розпочала виконання ЗУ «Про НКРЕКП» та опублікувала кілька проектів нових НПА, які, після прийняття, визначатимуть порядок ліцензування і правила звітування компаній. Варто
звернути увагу, що за новими правилами НКРЕКП не має права одразу приймати регуляторні акти: спочатку вони мають пройти процес
обговорення та критики всіма зацікавленими сторонами протягом
визначеного терміну. При цьому текст проектів НПА в обов’язковому
порядку публікується на сайті Комісії.
Першими на таке обговорення потрапили проекти регуляторних
актів, які встановлюють відповідно умови ліцензування компаній
у сферах транспортування природного газу, його зберігання, розподілу чи постачання кінцевим споживачам 10; виробництва теплової
енергії, її транспортування тепловими мережами та постачання споживачам 11; транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом 12. Крім того НКРЕКП опублікувала
ще дві постанови, які узгоджують із законами України порядки звітування нафтогазових 13 та компаній, що ведуть свою діяльність у сфері
теплопостачання 14.
Також, протягом 2016 року були прийняті та опубліковані для обговорення проекти НПА, які напряму не стосуються виконання Закону
«Про НКРЕКП» або були прийняті ще до вступу в дію цього Закону, але
мають вплив на формування бізнес клімату в енергетиці.
Яскравим прикладом є постанова НКРЕКП № 1946 «Про затвердження Змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж», що вступила в дію 22 листопада 15.
10 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5572
11 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5626
12 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5587
13 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5625
14 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5624
15 http://www.nerc.gov.ua/?news=5528
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Вона спрощує умови приєднання до електричних мереж електроустановок потужністю від 160 кВт до 5 МВт. Нова методика розрахунку
плати встановлює прозоре ціноутворення, що є основою зрозумілих
та передбачуваних умов для ведення бізнесу у відповідному секторі. Як наслідок, завдяки ухваленню цієї постанови позиція України
у рейтингу Світового Банку DoingBusiness за однойменною категорією покращилась на 10 пунктів.
Також, у січні 2017 року НКРЕКП приймала 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, фактично передані
в мережу без врахування власного споживання об’єктів 16.
До 30 січня обговорювалася постанова про затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну
енергію. Основна мета документу — оптимізація тарифів електричної енергії шляхом уточнення інвестиційної складової: 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 зможе коригувати або призупиняти інвестиційну складову. Визначається і порядок та терміни звітування виробників про реалізацію проектів реконструкції 17.
Обговорення стартувало і для проекту постанови «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж». Проект
16 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5599
17 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5630
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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 Міненерговугілля та АМКУ 18. Разом
з тим, Комісія оприлюднила для обговорення проект регулятивного
акту, який передбачає запровадження обліку на ринку газу в енергетичних одиницях 19.
Висновок: Процес реформування енергетичного регулятора у 2016 році був значно затягнутий, однак завдяки тиску
та адвокації з боку міжнародних партнерів, експертів та
громадськості вдалося прийняти Закон «Про Національну комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», який забезпечив повну імплементацію в національне законодавство вимог
статті 277 УА та норм Третього енергетичного пакету ЄС. Новий закон про НКРЕКП є одним із трьох головних законів
для лібералізації енергоринків, і тому важливим є його належне виконання у 18‑місячний перехідний період, по закінченню якого склад Регулятора буде повністю оновлено.

Належне застосування законодавства
про конкуренцію (статті 255–256 УА)
Основні пункти, які необхідно запровадити:
затвердити та опублікувати документ, в якому роз’яснюються принципи, які
застосовуються при оцінці горизонтальних злиттів;
затвердити та опублікувати документ, в якому роз’яснюються принципи визначення будь-яких штрафних санкцій, що накладаються за порушення законодавства про конкуренцію;
стаття 30 Регламенту № 1/2003 від 16 грудня 2002 року про імплементацію
правил конкуренції;
статті 1 та 5 (1) — (2), 20 Регламенту № 139/2004 від 20 січня 2004 року про
контроль за концентрацією між підприємствами (Регламент ЄС про злиття);
статті 1–4, 6, 7 та 8 Регламенту № 330/2010 від 20 квітня 2010 року про
застосування статті 101 (3) Договору про функціонування Європейського
Союзу до категорій вертикальних угод та узгоджених дій;
статті 1–8 Регламенту № 772/2004 від 27 квітня 2004 року про застосування статті 81 (3) Договору до категорій угод з передачі технології.
18 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5638
19 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5573
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Сфера питань щодо забезпечення державного захисту конкуренції
у підприємницькій діяльності знаходиться в юрисдикції Антимонопольного комітету України. АМКУ відповідальний за формування та
реалізацію конкурентної політики України, що є його головним завданням 20. До моменту підписання УА, незалежні експерти двічі проводили огляд українського конкурентного законодавства у 2008 та
2013 роках. За результатами обох перевірок, законодавство визнавалось як таке, що в ключових моментах добре узгоджене з нормами
європейського конкурентного законодавства та не потребує значних
змін 21.
Транспозиції лише деяких моментів застосування конкурентного
законодавства і їх виконання було розплановане до кінця 2017 року
розпорядженням КМУ № 67 «Про схвалення розроблених Антимонопольним комітетом планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» 22. Загалом зміни стосуються:
• обов’язковості оприлюднення рішень АМКУ;
• вдосконалення системи контролю за концентраціями та вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання;
• визначення вимог до узгоджених дій стосовно передачі технологій.
Перший пункт на вимогу узгодити законодавство з Регламентом
№ 1/2003 вже виконаний у 2015 році, після того як набув чинності
Закон № 782‑VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України» 23. Визначено, що протягом 10 робочих днів АМКУ
зобов’язаний публікувати свої рішення, зокрема прийняті за результатами розгляду заяв та справ про узгоджені дії чи концентрацію.
Відповідна інформація публікується на сайті Комітету в розділі «Рішення та рекомендації».
18 травня 2016 року вступив в дію Закон України № 935‑VIII «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції»
(щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними
концентраціями)» 24. Зміни встановлюють умови, за яких дозволяється створення концентрацій, процедура підрахунку оборотних коштів
та отримання дозволу на здійснення концентрації, терміни винесення рішення. Зміни стосуються виконання Регламенту № 139/2004.
19 серпня 2016 року набрали чинності і зміни до розпорядження
АМКУ щодо узгоджених дій 25. Зміни, як і в попередньому випадку,
мали уточнюючий і редакційний характер та транспонують відповідні статті Регламенту № 330/2010.
20 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/84306
21 http://ua-energy.org/post/62943
22 http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=110529&schema=main
23 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/782–19
24 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/935–19
25 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1063–16
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Для покращення реалізації попередніх двох пунктів, на сайті АМКУ
від 28 грудня почав діяти інформаційний розділ, де детально розглянуто рекомендації щодо покращення якості підготовки заяв про надання дозволу на концентрацію та заяв про надання дозволу на узгоджені дії. Загалом рекомендації стосуються технічних аспектів підготовки відповідних заяв 26.
27 грудня Комітетом надано Рекомендаційні роз’яснення щодо порядку застосування частини першої статті 25 Закону «Про захист
економічної конкуренції» стосовно систематизації та вдосконалення підходів до оцінки горизонтальних концентрацій 27. Також,
роз’яснення включають тлумачення ключових понять, зокрема, що
означає «горизонтальна концентрація» та «конкурентні обмеження».
Пояснюється, що АМКУ розуміє під оцінкою впливу концентрації та
які критерії підлягають оцінці.
Висновок: Імплементація положень статей 255 та 256 УА
здійснюється відповідно до встановленого графіку та має
завершитись наприкінці 2017 року, зокрема завершенням
транспонування в українське конкурентне законодавство
положення Регламенту № 772/2004 від 27 квітня 2004 року
щодо категорій угод з передачі технологій: визначення
термінів, пільг та зобов’язань суб’єктів господарювання,
а також встановлення відповідних обмежень для укладення згаданих угод.

Питання державної допомоги (статті
262–267 УА)
Положення УА вимагають законодавчо закріпити відповідальний орган
за врегулювання держдопомоги та наділити його відповідними функціями
моніторингу і контролю за цим процесом. Для цього, такий орган повинен
мати інституційну спроможність для виконання поставлених повноважень.
Наступна вимога — розробити та затвердити відповідний список допустимої
державної допомоги для суб’єктів господарювання.

Врегулювання державної допомоги досить довго залишається незавершеним питанням в рамках не тільки УА, а й статті 18 (с) Договору
про заснування Енергетичного Співтовариства. Обидва документи
визначають, що «будь-яка державна допомога на користь певних
підприємств або певних енергоресурсів, яка спотворює або загрожує
спотворити конкуренцію, (…) не є сумісною з належною дією цього
Договору, оскільки може негативно вплинути на торгівлю енергопродуктами й матеріалами або на виробництво окремих товарів».
26 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/132308
27 http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=132730&schema=main
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В рамках Енергетичного Співтовариства терміни для виконання вказаних вимог давно завершені і, як наслідок, проти України відкрито
справу ще від 22 квітня 2014 року 28. Відповідальними органами за виконання статей 262–267 УА визначено АМКУ та Мінекономрозвитку,
а терміни та відповідні цілі детально описано на сайті АМКУ в розділі
державної допомоги 29.
Можливість будь якої компанією мати перевагу над іншими за рахунок отримання держдопомоги (дотування, податкові пільги, кредити
під державні гарантії, списування боргів, тощо) негативно відображається на енергоринках та є перешкодою для приходу нових гравців та
нових інвестицій на ринки. Виходячи з цього, створення реєстру державної допомоги суб’єктам господарювання, що не суперечить згаданим міжнародним документам, наразі є одним з найголовніших
завдань на шляху створення конкурентних енергоринків в Україні.
Стосовно закріплення відповідального ЦОВВ, то ще в липні 2014 року
Законом «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» визначено АМКУ як уповноважений орган. Відповідно до цього АМКУ:
• здійснює розгляд повідомлень про нову державну допомогу;
• збирає інформацію про заходи з підтримки суб’єктів господарювання;
• визначає належність до державної допомоги заходів з підтримки та
оцінює допустимість державної допомоги для конкуренції;
• забезпечує здійснення контролю та моніторингу державної допомоги;
• надає обов’язкові для розгляду рекомендації про внесення змін
до умов надання державної допомоги її надавачами (ЦОВВ), а також
відповідних роз’яснень;
• приймає рішення про тимчасове або повне припинення надання
незаконної державної допомоги та її повернення.
Втім, Закон повністю вступає в дію лише в серпні 2017 року. До цього
моменту АМКУ має завершити всі попередні підготовчі процедури,
а саме забезпечити власну інституційну спроможність, щоб виконувати нові повноваження, а також створити відповідний реєстр допустимої державної допомоги для суб’єктів господарювання. Також має
бути розроблено ряд підзаконних актів, що уточнюватимуть функції
АМКУ, передбачені статтею 8 Закону.
У контексті узгодження Закону про держдопомогу, за ініціативи
АМКУ розроблено законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо рішень Уповноваженого органу з питань
державної допомоги». Зміни необхідно було внести, щоб запобігти
28 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Dispute_
Settlement/2014/8_14
29 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/120893; jsessionid=AAED2430418EF02B
931AA7AA47D27839.app1
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виділенню коштів з державного бюджету на державну допомогу
суб’єктам господарювання, яка може призвести до спотворення конкуренції на товарних ринках. Відповідні зміни до Бюджетного кодексу України були прийняті ВРУ 14 травня 2015 року 30.
Забезпечення інституційної спроможності означає проведення внутрішньої реформи АМКУ, оскільки, як вже зазначалось раніше, Комітет таких функцій не виконував. Для реалізації цих положень КМУ
прийняв розпорядження № 936‑р від 19.09.2015 31, яким затвердив
План заходів до 2020 року, який передбачає зміцнення кадрового потенціалу, створення консультаційної мережі з питань державної допомоги та організаційно-технічне забезпечення. Відповідно до цього
плану, АМКУ створив новий відділ, що власне і займатиметься моніторингом державної допомоги. Штат структури налічує 7 людей,
після повного вступу в дію Закон про державну допомогу передбачається розширення до 32 штатних працівників. Варто зазначити, що
майбутні витрати на працівників вже відповідним чином забюджетовані.
Згідного того ж плану, майбутні працівники проходитимуть підготовку, яка здійснюється за підтримки проекту міжнародної технічної
допомоги ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні
зі стандартами ЄС». За планом підготовка здійснюється в період від
І кварталу 2016 року по ІІ квартал 2017 року. Навчання розпочалось з
тренінгу в квітні 2016 року, де всі учасники (представники АМКУ, ВРУ
та інших ЦОВВ) пройшли курс присвячений наданню державної допомоги та організації робочих груп щодо розробки відповідних НПА.
Крім навчання працівників нового відділу держдопомоги, АМКУ провів три заходи (форум з питань конкуренції 32, міжнародна конференція з питань державної допомоги 33, семінар в рамках Східноєвропейської конференції з питань економічного аналізу у конкурентному
30 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/416–19
31 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/936–2015-%D1%80
32 http://ua-competition.com/uk.html
33 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/125726; jsessionid=2A51C90141948E3B5
23DE8D52E7681A0.app1
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праві 34), де широко обговорювались з експертами та представниками бізнесу питання моніторингу та контролю державної допомоги,
питання впровадження допустимої державної допомоги, а також
здійснення економічного аналізу з метою надання такої допомоги
суб’єктам господарювання.
Повертаючись до виконання статті 8 Закону «Про надання державної
допомоги», АМКУ прийняв 3 підзаконні акти, які вступають в дію з
моменту повного вступу в дію Закону, тобто від 2 серпня 2017 року:
• порядок проведення моніторингу державної допомоги та порядок
ведення реєстру державної допомоги (розпорядження АМКУ від
28.12.2015 № 43‑рп 35);
• порядок подання та оформлення повідомлень ЦОВВ про нову держану допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги (розпорядження АМКУ від 4.03.2016 № 2‑рп 36);
• порядок розгляду справ щодо надання державної допомоги суб’єктам
господарювання (розпорядження АМКУ від 12.04.2016 № 8‑рп 37).
Крім згаданих НПА, наразі йде робота над доопрацюванням проекту
постанови КМУ, якою буде врегульоване правові відносини між АМКУ
та надавачами незаконної державної допомоги під час застосування
процедури повернення незаконно наданої допомоги суб’єктам господарювання.
У вересні 2016 року спільно з представниками АМКУ, представників
бізнесу, громадськості та міжнародних груп підтримки пройшов круглий стіл «Законодавство та практика: що (не) так з АМКУ?» 38. Аналітичним центром DiXi Group було представлене коротке дослідження
щодо діяльності АМКУ 39. Анонімне анкетування, проведене серед
представників компаній-членів Американської торговельної палати
в Україні, які ведуть свою господарську діяльність в паливно-енергетичному секторі, показало скепсис щодо того, що АМКУ зможе якісно виконувати нові функції контролю державної допомоги. Загалом
учасники наголосили на важливості якісного виконання підготовки
АМКУ до повного набуття чинності Закону «Про надання державної
допомоги суб’єктам господарювання».
Тим часом, АМКУ здійснює відповідні заходи і у напрямку виконання третього зобов’язання згідно статей 262–267 УА щодо створення
реєстру допустимої державної допомоги. У 2016 році АМКУ провів пі34 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249293393&cat_id=247229077
35 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0142–16
36 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0501–16
37 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0686–16
38 http://ua-energy.org/post/62943
39 http://ua-energy.org/upload/files/AMCU_paper_cover_PDF_rs.pdf
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лотний проект по аналізу деяких програм підтримки суб’єктів господарювання в сфері енергетики. Було проаналізовано 26 програм
державної підтримки в енерегтичному секторі — більша частина
проаналізованих заходів в електроенергетиці (15,58%), вугільній промисловості (6,23%) та нафтогазовому секторі (5,19%). Однак ті заходи,
що потребують підтримки, не відповідають вимогам європейського
законодавства. Серед результатів проекту — рекомендації для ЦОВВ,
у тому числі проведення інвентаризації існуючих методів надання
державної допомоги та звітування про це в АМКУ. Водночас АМКУ
підготує критерії для аналізу таких методів надання держдопомоги
та створить перший чорновий варіант реєстру існуючих механізмів 40.
Висновок: Повне набрання чинності Закону «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання» відбудеться в серпні 2017 року, а разом із ним вступлять в дію супровідні нормативно-правові акти, якими регламентовано порядок
виконання деяких функцій АМКУ. З метою якісного виконання в майбутньому нових функцій АМКУ створив новий
підрозділ, для якого вже проведена відповідна підготовка
кадрів за підтримки міжнародних партнерів. Також ведеться робота з розробки реєстру допустимої державної допомоги суб’єктам господарювання, яка не спотворюватиме
конкуренції. Попри виконання всіх заходів, представники
бізнесу скептично ставляться до того, що АМКУ належним
чином справлятиметься з новими обов’язками.

Створення сприятливих умов для
малого та середнього підприємництва
(МСП) (стаття 379 УА)
Зобов’язання сприяти створенню та розширенню інфраструктури для
малого та середнього бізнесу і його конкурентоспроможності означає:
впровадження стратегій розвитку МСП та проведення моніторингу їх
виконання шляхом щорічного звітування та діалогу;
спрощення та раціоналізацію нормативно-правових актів;
впровадження механізмів, що спрощуватимуть процедури початку
підприємницької діяльності, кластерний розвиток та доступ до фінансових
ресурсів;
підтримку заходів щодо стимулювання експорту в Україні.

40 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/132354
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Дані вимоги стосуються політики у сфері промисловості та підприємництва (Розділ 5 УА), виконання якої покладено на Мінекономрозвитку. Варто зазначити, що у вільному доступі детального плану імплементації цього розділу, а відповідно і статті 379, немає.
Створення сприятливого середовища для малого та середнього бізнесу є вкрай важливим завданням. У 2015 році, згідно даних Державної служби статистики, частка середніх, малих та мікропідприємств,
а також фізичних осіб-підприємців від всіх діючих підприємств
в Україні за кількістю склала 99,98% або 1 973 895 підприємств. Також
протягом 2015 року ними сукупно реалізовано товарів та послуг трохи більше ніж на 3,5 трлн. грн, що становить 63% від зальних обсягів 41.
16 березня 2016 року Україна долучилась до програми COSME (реалізується в рамках стратегії «Європа 2020»), завдяки відповідному розпорядженню КМУ № 14‑р про участь України в програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME)
(2014–2020)» 42. Програма включає в себе набір тематичних проектів та
програм на період з 2014 по 2020 роки із загальним бюджетом 2,3 млрд.
євро. Участь України в рамках програми передбачена в трьох ключових напрямках:
• покращення умов доступу МСП на ринки, що означає супроводження експортно-імпортної діяльності підприємств консультативними
та аналітичними послугами;
• покращення регуляторних умов функціонування МСП завдяки усуненню регуляторних бар’єрів;
• формування культури ведення бізнесу шляхом освітніх програм,
проведенням секторальних тренінгів, семінарів, програм з обміну,
стажувань тощо 43.
Крім участі в програмі COSME, Мінекономрозвитку у квітні опублікувало для обговорення проект постанови КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період
до 2020 року» 44 (далі — Стратегія). Очікується, що фінальна версія проекту буде представлена на початку 2017 року. Документ покликаний
визначити середньострокові пріоритети державної політики у сфері
розвитку МСП та окреслити шлях реформ, що відповідатимуть європейським практикам. Очікується, що виконання Стратегії дозволить
зменшити кількість точок дотику бізнесу та державного апарату,
дозволить розширити можливості доступу до фінансів для МСП та
сприятиме його розвитку на регіональному рівні.
41 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/fin/osp/orps/xls/orps_u_15.zip
42 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/226–2016-%D1%80
43 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248761303&cat_id=244276429
44 http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e9a60a30‑a6e1–4eaf-b740–088145e1bd94&t
itle=PovidomlenniaProOpriliudnenniaProektuPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaStrategiiR
ozvitkuMalogoISerednogoPidprimnitstvaVUkrainiNaPeriodDo2020‑Roku
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У теперішньому вигляді проект Стратегії визначає наступні ключові
індикатори, які мають бути досягнуті до 2020 року:
• Україна представлена серед ТОП‑20 держав у рейтингу Doing Business
Світового банку;
• частка інноваційних підприємств становить 20% (у 2014 році — 14,6%);
• витрати підприємств на науково‑дослідну діяльність становлять
0,426% ВВП (у 2015 році — 0,420% ВВП);
• частка ринків з конкурентною структурою становить 49,5%
(у 2015 році — 42,7%);
• частка підприємств, що отримують кредити, становить 24,8%
(у 2015 році — 18%).
Проект Стратегії досі знаходиться на обговоренні, тож не виключено,
що до моменту прийняття вона зазнає змін. Після її ухвалення, наступним кроком буде розроблення та прийняття відповідного плану
заходів щодо реалізації визначених стратегічних напрямів.
Наприкінці листопаду було оприлюднено комплекс законопроектів,
що мають на меті покращити інвестиційний клімат України. Мова
про проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» 45. Документ покликаний зменшити ризики, пов’язані з інвестуванням у міноритарні пакети акцій акціонерних товариств; впровадити можливість застосування електронних систем комунікацій у господарському судочинстві; а також зменшити ризики, пов’язані з кредитною
діяльністю.
До пакету законів увійшли і відповідні законопроекти щодо змін
до Бюджетного 46, Митного 47 та Податкового 48 кодексів. Власне, зміни
до Податкового кодексу мають найбільший вплив для покращення
інвестиційного клімату України, що і стало причиною його першочергового прийняття. 21 грудня законопроект було прийнято ВРУ
у другому читанні, а вже 30 грудня його підписав Президент 49.
Документ передбачає досягнення ряду важливих цілей:
• запровадження спрощеної та прозорої системи реєстрації осіб платниками податку на додану вартість та обрання ними спрощеної системи оподаткування;
45 http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=39e87d3b‑6d8f‑4485–9d3f‑64f3edf2cf7d&title=Proe
ktZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoPolipshenniaInvestitsiino
goKlimatuVUkraini
46 http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=613e7de9‑fd5f‑4d27–8c7c‑6f43a643ac0a&title
=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminiDoStatti71‑BiudzhetnogoKodeksuUkrainiSchodoPolipshenniaInve
stitsiinogoKlimatuVUkraini
47 http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=13a3dfa9–9c88–491d-a8c8–0a02232c
0e6e&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoPolipshenniaInv
estitsiinogoKlimatuVUkraini
48 http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=dd166c9b‑55fc‑489c-b64c‑5a0564c538
4c&title=ProektZakonuproVnesenniaZminDoPodatkovogoKodeksuUkrainiSchodoPolipshenniaInvest
itsiinogoKlimatuVUkraini
49 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60443
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• суб’єкти господарювання отримають реальну можливість здійснювати господарську діяльність без використання печаток;
• будуть створені умови для використання довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань.
8 серпня для покращення інвестиційного клімату прем’єр-міністр
В. Гройсман анонсував створення Офісу сприяння інвестицій 50, а фактично він був створений 19 жовтня відповідною постановою КМУ
№ 740 51. Офіс буде виконувати функцію консультативно-дорадчого
органу та включатиме провідних фахівців з інвестиційної, комунікаційної та маркетингової сфер. Головними завдання, що на нього покладаються:
• розробка механізму підготовки та реалізації інвестиційних проектів
за принципом єдиного вікна;
• сприяти координації дій органів виконавчої влади з метою вирішення проблемних питань, що виникають під час здійснення інвестицій
в економіку України;
• підготовка пропозицій щодо формування і реалізації інвестиційного потенціалу України, підтримки пріоритетних інвестиційних проектів, забезпечення захисту прав інвесторів;
• допомога у вирішенні проблемних питань, що виникають під час
реалізації інвестиційних проектів.
З подібними функціями при Міненерговугілля створено робочу групу з питань оперативного реагування на проблеми інвесторів в Україні, які безпосередньо планують інвестувати у паливо‑енергетичну
галузь. Робочу групу було затверджено наказом № 587 52, До її складу
включено всіх представники з боку міністерства та самим міністром,
а також представників Американської торгівельної палати в Україні
та Європейської Бізнес Асоціації.
21 червня представлено 53 законопроект «Про розкриття інформації
у видобувних галузях» 54, який передбачає запровадження міжнарод50 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249233079&cat_id=244276429
51 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/740–2016-%D0%BF
52 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245143771
53 http://rada.gov.ua/news/Novyny/132094.html
54 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59455
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ного стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей. Законопроектом забезпечується доступ громадськості до розкритої інформації про сплачені податки та інші результати діяльності компаніями, що ведуть свою господарську діяльність у видобувній галузі.
Проект закону також врегульовує процедуру та способи розкриття
інформації та вимоги до неї, а також встановлює відповідальність
компаній за несвоєчасне подання інформації. За результатами розгляду комітетами з питань ПЕК та екологічної політики документ
рекомендовано прийняти у першому читанні, але до кінця 2016 року
цього не відбулось.
Даний законопроект дозволяє інвесторам, експертам та бізнес середовищу зробити висновок про реальний стан справ в галузі, та перспективи розвитку. Він також надасть можливість владі приймати
управлінські рішення з метою стимулювання ринкової конкуренції,
і сприятиме виконанню зобов’язань в межах підвищення прозорості господарської діяльності видобувної галузі. Крім того, робота у напрямку збільшення прозорості видобувної галузі увійшла до стратегії Міненерговугілля як одна із пріоритетних 55.
Також у 2016 році почали впроваджувати законодавчу ініціативу, мета
якої — покращення бізнес клімату, а саме збільшення привабливості
індустріальних парків. Закон України «Про індустріальні парки», що
регулює це питання, діє ще з 2012 року, а останні зміни до нього були
в 2015 році і стосувались скасування деяких регуляторних бар’єрів.
У квітні 2016 року зареєстровано два законопроекти про внесення
змін до Митного 56 та Податкового 57 кодексів щодо стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні
парки. Зміни стосуються скасування мит, в тому числі на енергетичні товари, що визначаються УА, а також збільшення привабливості
індустріальних парків завдяки скасуванню оподаткування на визначений термін.
У жовтні змін до Митного та Податкового кодексів прийнято у першому читанні та відтоді готувалися до другого читання 58. Втім, сам
механізм «індустріальних парків» має прямі ознаки державної допомоги, тож має ще бути узгодженим з АМКУ 59. При цьому уряд на рівні
премʼєр-міністра пообіцяв сприяти запровадженню цих змін 60.
55 http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249063178
56 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2555%E0-%E4&skl=9
57 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58867
58 http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/136425.html
59 http://www.ucci.org.ua/visti/ukr/news/2016/12/01/50_.shtml
60 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249584868&cat_id=244274130
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Висновок: У сфері комплексного підходу до покращення
бізнес середовища значних зрушень не відбулось. Україна
піднялася на 80‑ту сходинку у рейтингу Світового банку
Doing Business, покращивши показник 2015 року на три позиції. Варто відзначити декларування амбітної цілі ввійти
в ТОП‑20 країн за рейтингом Doing Business, втім сама Стратегія розвитку МСП проходить етап погодження. Також серед позитивних зрушень — створення при КМУ Офісу сприянню інвестицій з метою оперативного реагування на потреби інвесторів та Робочої групи при Міненерго з подібними функціями. Деякі зміни відбулися завдяки прийнятим
наприкінці року змінам до Податкового кодексу, втім, це
лише одне рішення із багатьох, які необхідно впровадити,
щоб покращити інвестиційний клімат. Збільшення привабливості індустріальних парків за рахунок привабливих
податкових умов, також потребує подальшої роботи: два
законопроекти, щодо змін до Податкового та Митного
кодексу прийняті у першому читанні ВРУ. При цьому такі
податкові зміни мають прямі ознаки державної допомоги, що може спотворювати конкуренцію, тож вони ще мають бути узгоджені з АМКУ. Без результатів і впровадження
стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей —
відповідний законопроект не дійшов до розгляду ВРУ.

Система державних закупівель (статті
148–156 УА, положення Директиви
2014/25/ЄС)
Вимоги передбачають взаємний доступ до ринків державних закупівель
на основі принципу національного режиму на загальнодержавному,
регіональному та місцевому рівнях для державних контрактів та договорів
концесії у традиційних галузях економіки.

Головним виконавцем, відповідно до розпорядженням КМУ № 217‑р
від 18 лютого 2016 року 61, визначено Мінекономрозвитку. На виконання вимог мало бути розроблено Стратегію реформування системи
державних закупівель (дорожню карту), а також проведено інтеграцію української системи з європейською TED.
Вже 24 лютого своїм розпорядженням № 175‑р КМУ схвалив Стратегію реформування системи державних закупівель («дорожню кар61 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/217–2016-%D1%80/paran12#n12
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ту») 62, яка виконуватиметься у 5 етапів до 2022 року. Основні напрямки та кроки Стратегії:
• ратифікація Україною Угоди СОТ про державні закупівлі;
• прийняття нормативно-правової бази для застосування електронних засобів в процедурах публічної закупівлі з дотриманням принципів та стандартів ЄС (Закон «Про публічні закупівлі»);
• створення загальної системи електронних закупівель (ProZorro) та
забезпечення можливості подання скарг та оприлюднення аналізу
закупівель (dozorro);
• міжнародне співробітництво; тощо.
Якщо розглянути більш детально, що було зроблено, то це, у першу чергу, приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі
в травні 2016 року. Сам процес приєднання тривав 4 роки і дозволив
відкрити світовий ринок державних закупівель для українських компаній. Відтепер для участі в держзакупівлях світового ринку не потрібно представництва чи витрачати кошти на маркетинг, єдине —
це знайти тендер та подати оформлену відповідним чином заявку
на участь 63.
31 травня у ВРУ зареєструвано законопроект про внесення змін до Закону «Про публічні закупівлі» та деяких інших законів України щодо
здійснення моніторингу закупівель 64. Документ отримав необхідні
висновки від профільного Комітету ВРУ з питань економічної політики, а також від АМКУ з рекомендаціями прийняти законопроект
за основу в першому читанні, але цього не було зроблено.
Як один з кроків реалізації Стратегії, 1 серпня 2016 року по всій країні запрацювала електронна система публічних закупівель ProZorro.
Дана онлайн-система закупівель дозволяє публічно моніторити
весь процес закупівель, що спростило доступ для бізнесу. Станом
на кінець грудня ProZorro допомогла зекономити 19,34 млрд. грн 65,
на 2017 рік у питанні розвитку ProZorro планується інтеграція відкритих держреєстрів, громадський моніторинг та активне просування
публічних закупівель 66.
У якості інтегрованої частини веб-ресурсу ProZorro працює аналітичний ресурс, створення і запуск якого передбачено Стратегією
на 2016 рік. Аналітичний модуль використовує всю інформацію про
вже оголошені тендери та дає можливість провести їх комплексний
аналіз за критеріями: допорогові або надпорогові закупівлі, конку62 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/175–2016-%D1%80/page
63 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249038943&cat_id=244277212
64 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59264
65 http://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2‑cf55–40a0‑a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis
66 https://prozorro.gov.ua/ua/pro-reformu/#etapy
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рентні або неконкурентні, ще відбуваються чи вже завершені або
неуспішні. Є можливість побачити та дослідити динаміку проведення тендерів: їх кількість та загальну суму; за весь період дії системи, або за якийсь конкретний період, за регіональною складовою.
Загалом, аналітичний модуль автоматично підраховує зекономлені
кошти за весь період дії системи, тобто підсумовує за всіма завершеними тендерами різницю між стартовою вартістю послуги чи товару
та вартістю, за яку її врешті придбано 67.
Також було створено систему dozorro, яка дозволяє моніторити процес закупівель та подати офіційне звернення до контролюючих органів у разі порушень. Для громадських активістів та ЗМІ портал надає можливість обговорити конкретний тендер із постачальниками
та надати їм свою експертну думку про правильність формулювань
у тендерній документації тощо. Крім того, державні замовники можуть не лише дати оцінку конкретному постачальнику, але й проаналізувати зворотній зв’язок від бізнесу та внести відповідні зміни
до свого закупівельного процесу 68.
Для подальшого вдосконалення системи закупівель Україною та ЄС
обговорено питання щодо взаємної інтеграції сайтів публічних закупівель з метою забезпечення розширеного доступу до інформації,
а також можливості проведення системного аналізу. Інформаційною
системою публічних закупівель ЄС TED для визначення предмета закупівлі використовується класифікатор продукції та послуг CPV, що
є загальноєвропейським словником закупівель для опису предмету
державних замовлень і був рекомендований до використання Єврокомісією 69. Відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 17 березня
№ 454 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» 70, Україна перейде на використання класифікатора CPV з 1 січня
2017 року, що остаточно дасть змогу українським компаніям брати
участь у державних зпкупівлях ЄС.
67 http://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2‑cf55–40a0‑a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis
68 http://dozorro.org/
69 http://old.minjust.gov.ua/file/32426
70 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0448–16

171

бізнес клімат

Висновок: Реформа системи державних закупівель України за підсумками 2016 року виявилась однією з найуспішніших та найрезультативніших. На початку року Розпорядження Кабінету Міністрів затверджено «дорожню карту»
реформи системи держзакупівель, перший етап якої практично виконано до кінця 2016 року. Запущено електронну
систему публічних закупівель ProZorro, що дозволило
зібрати всі держзакупки в межах однієї онлайн бази даних. Ця зміна значно спростила доступ бізнесу для участі
в тендерах, збільшила їх прозорість та допомогла зекономити більше 19 млрд. грн бюджетних коштів. У якості частини ресурсу запущено і аналітичний модуль, який дає
доступ до аналізу всіх закупівель за весь період роботи
сайту.

Статистика цін (статті 355–359 УА,
положення Директиви 2008/92/ЄС)
Статті УА та Директива передбачають запровадження механізмів збору та
обробки даних на основі яких формуватимуться інформація про ціни на газ
та електроенергію, які постачаються промисловим споживачам.

Коректний збір первинної інформації та подальша її обробка є основою для формування реальних цін на енергоресурси для кінцевих
промислових споживачів, тож важливість цих зобовʼязань є очевидною. Відповідальним органом за їх виконання визначено Державну
службу статистики.
7 липня вступила в дію погоджена із Держстатом постанова НКРЕКП
№ 1234 щодо моніторингової форми звітності постачальника природного газу 71. Постанова затвердила інструкцію, яку щоквартально має
подавати суб’єкт господарювання, що продає природний газ. Інструкція містить інформацію щодо порядку та термінів подання відповідної звітності, а також детально роз’яснює порядок заповнення форми.
28 грудня Держстатом оприлюднено Наказ № 253 «Про затвердження
Методологічних положень з організації державного статистичного
спостереження про ціни на природний газ, який постачається кінцевим споживачам» 72. Методологічні положення визначають основні
положення та методи щодо формування інформації про середні ціни
на газ для різних груп кінцевих споживачів та структуру середніх
цін, що передбачені Директивою 2008/92/ЄС.
71 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1094–16/paran4#n4
72 http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/253/253_2016.htm
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Аналогічну методику щодо збору та обробки даних про ціни на електроенергію у 2016 році не було оприлюднено, хоча, згідно відповіді
Держстату на запит, вона мала бути оприлюднена у грудні.
Висновок: Державна служба статистики лише частково
запровадила механізми збору та обробки даних, на основі яких формуватиметься інформація про ціни на газ та
електроенергію, які постачаються промисловим споживачам. Розроблено тільки методологію щодо спостереження за цінами на природній газ, щодо цін на електроенергію
методологія відсутня.

Доступу товарів на ринки (статті 27–49 УА)
Сторони Угоди прагнуть досягти економічної інтеграції ринків і з цією метою
домовились про лібералізацію руху товарів.

Спрощення руху товарів між українським та європейським ринками
лежить більшою мірою в компетенції Мінекономрозвитку та меншою — Мінфіну, проте для реалізації залучено й інші органи.
25 травня Постановою КМУ № 364 схвалено Порядок інформаційного
обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами
та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням
електронних засобів передачі інформації 73, зокрема систему запроваджено на митницях України. Також постановою зобов’язано Державну фіскальну службу щомісячно публікувати звіти про результати
роботи цієї системи.
Система автоматизованого проходження митного контролю «Єдине
вікно» створена за європейським зразком. Її перевагою є наявність
централізованої бази даних, до якої має доступ як бізнес для подачі
документів, так і митні та контролюючі органи. Дана система спрощує та пришвидшує процедури розмитнення, зменшує витрати бізнесу, ефективно розподіляє ресурси, а також сприяє зменшенню корупції. Крім того, «єдине вікно» має чітко регламентовані рамки для
прийняття рішень — 4 години, або ж застосовується принцип мовчазної згоди. 1 серпня, після завершення всіх підготовчих процедур,
«єдине вікно» запрацювало на всіх митницях України 74.

73 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249107456
74 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249216887&cat_id=244277212
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Завдяки системі «єдиного вікна» вдалось досягнути збільшення
швидкості проходження митного контролю, а це в свою чергу сприяє полегшенню ведення бізнесу в Україні та більш вільному доступу товарів на ринок. Cлід відзначити, що кількість оброблених запитів на застосування системи за підсумками листопада перевищила
18 тисяч 75.
Згідно затвердженого плану заходів КМУ, скасування низки ввізних
мит мало завершитись до грудня 76 за попереднім узгодженням порядку скасування з ЄС у квітні. Однак, згідно відповіді Мінекономрозвитку на запит, проект розпорядження КМУ «Про схвалення проекту Рішення Комітету асоціації у торговельному складі, стосовно доповнення Додатку І-А і перерахунку графіку скасування експортних
мит, встановленого у Додатку І-С та Додатку І-Д до Угоди про Асоціацію» проходить внутрішнє погодження.
Висновок: Спрощення руху товарів між ринками України
та ЄС частково досягнуто, завдяки запуску системи «єдиного вікна» на всіх митницях України. Система автоматизованого проходження митного контролю спрощує для
компаній подачу документів. При цьому, запланований
на другий квартал перегляд скасування мит на ряд товарних позицій з ЄС, в тому числі на групу енергетичних товарів, так і не було проведено.
75 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249558742&cat_id=244277212
76 http://www.kmu.gov.ua/document/248779449/AA%20DCFTA%20AP_final%20draft‑16012016.pdf
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Указ від 04.02.2016 № 36/2016 «Про призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бельгія Точицького М. С. представником України
при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії
за сумісництвом»
Указ від 12.02.2016 № 45/2016 «Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2016 рік»
Указ від 13.04.2016 № 141/2016 «Про додаткові заходи щодо перетворення
об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та відродження територій, що
зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Указ від 26.04.2016 № 174/2016 «Про створення Чорнобильського радіаційноекологічного біосферного заповідника»
Указ від 10.05.2016 № 200/2016 «Питання приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)»
Пропозиції Президента України до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”
Пропозиції Президента України до Закону України “Про стратегічну екологічну
оцінку”

Кабінет Міністрів України
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Постанова від 12.01.2016 № 32 «Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії
у рамках TAIEX»
Постанова від 27.01.2016 № 89 «Про внесення змін до Порядку розроблення та
затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки»
Постанова від 18.02.2016 № 133 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з
опрацювання актуальних питань і звернень громадян та їх об’єднань, юридичних осіб щодо надання послуг з електро-, тепло та газопостачання»
Постанова від 24.02.2016 № 160 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України щодо наближення законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС)»
Постанова від 16.03.2016 № 181 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234»
Постанова від 24.02.2016 № 198 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Постанова від 30.03.2016 № 234 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758»
Постанова від 06.04.2016 № 277 «Про внесення змін до порядків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 594 і 615,
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України»
Постанова від 18.04.2016 № 296 «Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України відповідно до якої до компетенції Віце-прем’єр-міністра України Кістіона В. Є.
належать питання управління паливно-енергетичним комплексом; енергетичної безпеки держави; екології та охорони навколишнього середовища, Чорнобильської зони»
Постанова від 27.04.2016 № 315 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758»
Постанова від 29.04.2016 № 332 «Про внесення змін до пункту 17 Положення
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про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
природного газу (відносини у перехідний період)»
Постанова від 29.04.2016 № 357 «Про затвердження Примірного договору про
постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії»
Постанова від 08.06.2016 № 358 «Про функціонування територіальних органів
Державної інспекції ядерного регулювання»
Постанова від 25.05.2016 № 364 «Про деякі питання реалізації принципу «Єдиного вікна» при здійсненні митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарносанітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю»
Постанова від 13.07.2016 № 434 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на приведення в безпечний стан
уранових об’єктів»
Постанова від 13.07.2016 № 442 «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Постанова від 13.07.2016 № 444 «Про затвердження Примірного договору купівлі-продажу природного газу з постачальниками природного газу із спеціальними обов’язками для потреб побутових споживачів та релігійних організацій»
Постанова від 06.07.2016 № 447 «Питання проведення розрахунків за спожиту
електричну енергію з постачальником електричної енергії товариством з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання»»
Постанова від 01.07.2016 № 496 «Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу»
Постанова від 23.08.2016 № 591 «Про внесення змін до Правил користування
електричною енергією для населення»
Постанова від 22.09.2016 № 655 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758 і від 13 липня 2016 р. № 444»
Постанова від 22.09.2016 № 658 «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)»
Постанова від 22.09.2016 № 675 «Деякі питання управління публічним акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”»
Постанова від 05.10.2016 № 704 «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)»
Постанова від 11.10.2016 № 706 «Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання
для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки»
Постанова від 11.10.2016 № 710 «Про ефективність використання державних
коштів»
Постанова від 19.10.2016 № 740 «Про утворення Офісу із залучення та підтримки інвестицій»
Постанова від 02.11.2016 № 775 «Про внесення змін до порядків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і 615»
Постанова від 09.11.2016 № 785 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 687»
Постанова від 09.11.2016 № 800 «Про внесення змін до плану реструктуризації
публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу»
Постанова від 09.11.2016 № 801 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України»»
Постанова від 16.11.2016 № 814 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з
питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості»
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Постанова від 16.11.2016 № 837 «Питання публічного акціонерного товариства
“Магістральні газопроводи України”»
Постанова від 26.10.2016 № 853 «Про внесення змін до пункту 20 Примірного
договору купівлі-продажу природного газу з постачальниками природного газу
із спеціальними обов’язками для потреб побутових споживачів та релігійних організацій»
Постанова від 16.11.2016 № 860 «Про затвердження розміру страхового запасу
природного газу»
Постанова від 30.11.2016 № 876 «Деякі питання надання державної гарантії
Міжнародному банку реконструкції та розвитку за зобов’язаннями публічного
акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”»
Постанова від 14.12.2016 № 937 «Про внесення змін до пункту 16 Положення
про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
природного газу (відносини у перехідний період)»
Постанова від 22.12.2016 № 973 «Про внесення зміни до пункту 2 Технічного
регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та
котельних палив»
Постанова від 28.12.2016 № 1009 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2017 рік»
Постанова від 14.12.2016 № 1044 «Питання публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”»
Розпорядження від 13.01.2016 № 14‑р «Про підписання Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014–2020)»»
Розпорядження від 14.05.2015 № 475‑р «Про схвалення розробленого Міністерством екології та природних ресурсів плану імплементації деяких актів законодавства ЄС»
Розпорядження від 27.01.2016 № 50‑р «Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях»
Розпорядження від 24.02.2016 № 175‑р «Про Стратегію реформування системи
публічних закупівель (“дорожню карту”)»
Розпорядження від 24.02.2016 № 178‑р «Про виділення у 2016 році коштів для
сплати Україною внеску до Рахунку ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку»
Розпорядження від 18.02.2016 № 217‑р «Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847» (План Заходів з імплементації розділу IV «Торгівля і питання, повязані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,
на 2016–2019 роки)
Розпорядження від 20.04.2016 № 302‑р «Про підписання Угоди (у формі обміну
листами) між Кабінетом Міністрів України і Європейським банком реконструкції
та розвитку про внесок України до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР»
Розпорядження від 25.05.2016 № 384‑р «Про схвалення проекту Додаткової угоди № 2 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України
та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному
розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві»
Розпорядження від 01.06.2016 № 403‑р «Про підписання Угоди між Урядом
України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014–2018)»
Розпорядження від 27.05.2016 № 418‑р «Про затвердження плану пріоритетних
дій Уряду на 2016 рік»
Розпорядження від 13.07.2016 № 487‑р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2016 рік»
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Розпорядження від 22.07.2016 № 501‑р «Про затвердження комплексного плану заходів щодо реалізації положень Проектної загрози для ядерних установок,
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні»
Розпорядження від 13.07.2016 № 552‑р «Про схвалення Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року»
Розпорядження від 23.08.2016 № 615‑р «Про затвердження плану заходів щодо
дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність,
деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
Розпорядження від 05.10.2016 № 721‑р «Про вилучення та надання земельних
ділянок у постійне користування із зміною цільового призначення»
Розпорядження від 05.10.2016 № 742‑р «Деякі питання опалювального сезону
2016/17 року»
Розпорядження від 09.11.2016 № 943‑р «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року»
Розпорядження від 28.12.2016 № 1079‑р «Про схвалення Концепції розвитку газовидобувної галузі України»
Проект розпорядження «Про схвалення Концепції реформування державної
системи моніторингу довкілля»
Проект розпорядження «Про схвалення Концепції популяризації України у світі
та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі»
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•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

178

Закон від 26.01.2016 № 935‑VIII «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями)»
Закон від 04.02.2016 № 994‑VIII «Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу»
Закон від 21.04.2016 № 1339‑VIII «Про внесення змін до Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян,
які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї»
Закон від 14.07.2016 № 1469‑VIII «Про ратифікацію Паризької угоди»
Закон від 14.07.2016 № 1472‑VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території,
що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Закон від 22.09.2016 № 1540‑VIII «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
Закон від 22.09.2016 № 1541‑VIII «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про ринок природного газу»»
Закон від 22.09.2016 № 1542‑VIII «Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну
співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та
навчання Євратом (2014–2018)»
Закон від 04.10.2016 № 1638‑VIII «Про внесення зміни до статті 265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних матеріалів»
Закон від 01.11.2016 № 1711‑VIII «Про внесення змін до Закону України «Про
альтернативні джерела енергії» щодо віднесення теплових насосів до обладнання, яке використовує відновлювані джерела енергії»
Закон від 01.11.2016 № 1713‑VIII «Про внесення змін до статті 8 Закону України
«Про альтернативні види палива» (про спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері виробництва біологічних видів палива)»
Закон від 03.11.2016 № 1730‑VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»
Закон від 20.12.2016 № 1791‑VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
у 2017 році»
Закон від 20.12.2016 № 1793‑VIII «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)»
Закон від 21.12.2016 № 1797‑VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»
Закон від 22.12.2016 № 1809‑VIII «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» щодо збільшення обсягу видатків
на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств»
Постанова від 14.04.2016 № 1099‑VIII «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України»
Постанова від 15.11.2016 № 1733‑VIII «Про Звернення Верховної Ради України
до парламентів та органів виконавчої влади держав — членів Європейського
Союзу стосовно посилення співпраці у галузі енергетичної безпеки та потенційних ризиків реалізації проектів з будівництва транзитних газопроводів в обхід
України»
Проект Закону № 1769 від 15.01.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення охорони екомережі)»
Проект Закону № 2009 а‑д від 22.02.2016 «Про оцінку впливу на довкілля»
Проект Закону № 2023 від 04.02.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання конвенції 1979 року про охорону дикої флори
і фауни та природних середовищ існування в Європі»
Проект Закону № 2431 від 19.03.2016 «Про внесення змін до законодавства про
захист економічної конкуренції (щодо визначення органами Антимонопольного
комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції)»
Проект Закону № 2554 а‑д від 25.04.2016 «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного
виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор
економіки через індустріальні парки»
Проект Закону № 2555 а‑д від 25.04.2016 «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання
залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки)»
Проект Закону № 2604 від 08.04.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації європейських екологічних норм про
охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин)»
Проект Закону № 3096 від 15.09.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі»
Проект Закону № 3259 від 08.10.2015 «Про стратегічну екологічну оцінку»
Проект Закону № 3323 від 13.10.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів
дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування)»
Проект Закону № 3445 від 10.11.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод)»
Проект Закону № 3849 від 29.01.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння пошуку та видобутку нафти і газу в Україні»
Проект Закону № 4263 від 18.03.2016 «Про особливості передачі в оренду приєднаних газорозподільних мереж з контрольною часткою державної та/чи комунальної власності»
Проект Закону № 4334 від 30.03.2016 «Про внесення змін до Закону України
«Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з
альтернативних джерел енергії»
Проект Закону № 4493 від 21.04.2016 «Про ринок електричної енергії України»
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Проект Закону № 4503 від 21.04.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов функціонування ринку природного газу»
Проект Закону № 4541 від 28.04.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо скасування реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін
в правила працевлаштування та тимчасового проживання іноземців)»
Проект Закону № 4551 від 04.05.2016 «Про внесення змін до Закону України
“Про природно-заповідний фонд України” (щодо повноважень в галузі охорони
навколишнього природного середовища»
Проект Закону № 4580 від 04.05.2016 «Про внесення змін до Закону України
«Про теплопостачання» щодо передачі повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з
альтернативних джерел енергії»
Проект Закону № 4664 від 13.05.2016 «Про внесення зміни до Закону України
«Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (щодо внесення Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації)»
Проект Закону № 4733 від 30.05.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»
Проект Закону № 4733–1 від 03.06.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»
Проект Закону № 4733–2 від 21.06.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»
Проект Закону № 4738 від 31.05.2016 «Про внесення змін до Закону України
«Про публічні закупівлі» та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель»
Проект Закону № 4749 від 01.06.2016 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту прав споживачів при користуванні природними
об’єктами права власності Українського народу)»
Проект Закону № 4756 від 02.06.2016 «Про внесення змін до Закону України
«Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо встановлення
індивідуальних лічильників газу у багатоквартирних будинках»
Проект Закону № 4840 від 17.06.2016 «Про розкриття інформації у видобувних
галузях»
Проект Закону № 4868 від 24.06.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо їх приведення у відповідність з Законом України
«Про ринок природного газу»)»
Проект Закону № 4869 від 24.06.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо посилення заходів по охороні природи)»
Проект Закону № 4901 від 06.07.2016 «Про комерційний облік комунальних
послуг»
Проект Закону № 4941 від 11.07.2016 «Про енергетичну ефективність будівель»
Проект Закону № 4941–1 від 25.11.2016 «Про енергетичні характеристики будівель»
Проект Закону № 5105 від 09.09.2016 «Про внесення змін до Закону України
«Про інвестиційну діяльність» (щодо державних інвестиційних проектів)»
Проект Закону № 5289 від 19.10.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо їх приведення у відповідність з Законом України
«Про ринок природного газу»»
Проект Закону № 5290 від 19.10.2016 «Про внесення змін до Закону України
«Про ринок природного газу» (щодо пріоритету забезпечення внутрішніх потреб населення України в природному газі та визначення складових ціни природного газу)»
Проект Закону № 5321 від 31.10.2016 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо здешевлення вартості житлово‑комунальних послуг для
побутових споживачів)»
Проект Закону № 5459 від 25.11.2016 «Про внесення змін до Податкового

•
•
•
•
•

кодексу України з метою впровадження стимулюючої ставки рентної плати
за користування надрами для видобування природного газу з нових свердловин»
Проект Закону № 5459–1 від 29.11.2016 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо забезпечення внутрішніх потреб населення України
в природному газі)»
Проект Закону № 5558 від 20.12.2016 «Про внесення змін до деяких законів
України (щодо забезпечення використання газорозподільних систем)»
Проект Закону № 5558–1 від 23.12.2016 «Про внесення змін до деяких законів
України щодо особливостей передачі в оренду газорозподільних систем, власником яких є держава, або їх складових»
Проект Закону № 5596 від 23.12.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавчого регулювання економічної конкуренції)»
Проект Постанови № 5348 від 03.11.2016 «Про мораторій на приватизацію
державних та комунальних підприємств до 1 січня 2018 року та перевірку приватизації впродовж 2010–2016 років»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наказ № 64 від 08.02.2016 «Про затвердження Стандарту операційної безпеки
функціонування об’єднаної енергетичної системи України»
Наказ № 433 від 02.07.2016 «Про галузеву експертизу наукових установ вугільної галузі»
Наказ № 465 від 25.07.2016 «Про створення міжвідомчої робочої групи з питань оновлення Енергетичної стратегії України»
Наказ № 521 від 16.08.2016 «Про затвердження Порядку складання річних
та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної
системи України»
Наказ № 569 від 05.09.2016 «Про утворення робочої групи» (з питань перегляду регуляторних нормативно-правових актів у сфері енергетики, що потребують внесення змін чи скасування)
Наказ № 587 від 14.09.2016 «Про створення Робочої групи високого рівня з
реагування на проблеми інвесторів в енергетичному секторі України»
Наказ № 627 від 03.10.2016 «Про створення робочої групи з розроблення проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення торгівлі природним газом на біржах»
Наказ № 716 від 09.11.2016 «Про затвердження плану впровадження новітніх
систем обліку природного газу на 2016 рік»
Наказ № 781 від 07.12.2016 «Про створення Робочої групи з комплексного
аналізу довгострокових економічних переваг та витрат на впровадження новітніх систем обліку природного газу»
Звіт за 2015 рік за результатами проведення моніторингу безпеки постачання
природного газу
Проект Закону «Про ринок вугільної продукції»
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення користування надрами з метою видобування енергетичних корисних копалин»
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо укладання
угод про розподіл продукції»
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення розрахунків за електричну енергію»
Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 1 червня 2011 року № 573 і від 1 серпня 2013 року № 927»
Проект наказу «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 грудня 2013 року
№ 882»
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•
•

Проект наказу «Про затвердження Змін до Порядку проведення розрахунків
за природний газ, теплопостачання і електроенергію»
Проект наказу «Про затвердження Змін до Правил безпеки систем газопостачання»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
•

Наказ № 132 від 27.05.2016 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності»

Міністерство екології та природних ресурсів
•
•
•
•
•

Наказ № 246 від 06.07.2016 «Про затвердження Положення про Комісію з питань надрокористування»
Наказ № 557 від 29.12.2016 «Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних
та зникаючих видів тварин і рослин»
Проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування державної системи моніторингу довкілля»
Проект наказу «Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ»
Політична пропозиція Концепції реформування системи державного природоохоронного контролю

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
•
•
•
•
•
•
•
•

Наказ № 454 від 17.03.2016 «Про затвердження Порядку визначення предмета
закупівлі»
Наказ № 1478 від 07.09.2016 «Про затвердження нової редакції Статут публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України»»
Наказ № 1577 від 19.09.2016 «Про затвердження нової редакції Статут публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України»»
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
поліпшення інвестиційного клімату в Україні»
Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні»
Проект Закону «Про внесення зміни до статті 71 Бюджетного кодексу України
щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні»
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні»
Проект постанови КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року»

Міністерство юстиції
•
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Проекту Закону України “Про публічні консультації”

Держенергоефективності
•
•

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів палива»
Проект розпорядження КМУ «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах»

Державна служба геології та надр
•

Проект Кодексу України про надра

Державна служба з надзвичайних ситуацій
•

Наказ № 352 від 20.07.2016 “Про створення робочої групи”

Державна служба статистики
•

Наказ № 253 від 28.12.2016 «Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження про ціни на природний газ,
який постачається кінцевим споживачам»

Державне агентство резерву
•

•
•

Проект розпорядження КМУ «Про схвалення розробленого Державним агентством резерву плану імплементації Директиви 2009/119/ЄС Ради від 14 вересня 2009 року стосовно накладання на держав‑членів ЄС зобов’язання щодо підтримки мінімальних запасів сирої нафти і нафтопродуктів»
Проект розпорядження КМУ «Про внесення змін до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847»
Проект Закону «Про стратегічні резерви»

Держатомрегулювання (ДІЯРУ)
•
•
•
•
•
•

Наказ № 234 від 24.12.2015 «Про затвердження Вимог до систем електропостачання, важливих для безпеки атомних станцій»
Наказ № 15 від 11.02.2016 «Про внесення змін до Вимоги з оцінки безпеки атомних станцій»
Наказ № 33 від 03.03.2016 про визнання такими, що не застосовуються на території України, окремих нормативних документів колишнього СРСР
Наказ № 124 від 22.09.2016 «Про затвердження вимог з оцінки безпеки атомних станцій»
Наказ № 175 від 17.10.2016 «Про затвердження Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій»
Наказ № 176 від 18.10.2016 «Про затвердження Порядку розроблення та видання норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки Державною інспекцією
ядерного регулювання України»
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•
•

Наказ № 201 від 09.12.2016 «Про внесення змін Вимоги до кризових центрів
АЕС»
Наказ № 233 від 24.12.2016 «Про затвердження «Вимог до систем аварійного
охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача»

НКРЕКП
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
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Постанова від 25.02.2016 № 235 «Про затвердження Змін до Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»
Постанова від 25.02.2016 № 236 «Про затвердження Методики визначення та
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу»
Постанова від 03.03.2016 № 289 «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії»
Постанова від 10.03.2016 № 304 «Про затвердження Змін до Кодексу газотранспортної системи та внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня
2015 року № 2494»
Постанова від 17.03.2016 № 334 «Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від
04 жовтня 2012 року № 1258»
Постанова від 14.04.2016 № 631 «Про затвердження Порядку здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи»
Постанова від 13.06.2016 № 1129 «Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам»
Постанова від 13.06.2016 № 1131 «Про затвердження Методики визначення та
розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного
газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу»
Постанова від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП
щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх
заповнення»
Постанова 04.08.2016 № 1342 «Про внесення зміни до Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»
Постанова від 11.08.2016 № 1418 «Про затвердження Змін до деяких постанов
НКРЕКП»
Постанова від 30.08.2016 № 1492 «Про погодженння рішення Ради Оптового
ринку електричної енергії України від 26 квітня 2016 року (пункт 9.1 протоколу
№ 7)»
Постанова від 06.10.2016 № 1790 «Про встановлення форм надання інформації, передбаченої Порядком розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 жовтня 2014 року
№ 212»
Постанова від 18.10.2016 № 1841 «Про затвердження Порядку забезпечення
стандартів якості надання послуг з електропостачання»
Постанова від 07.11.2016 № 1946 «Про затвердження Змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж»
Постанова від 07.11.2016 № 1953 «Про затвердження Змін до Кодексу газорозподільних систем»
Постанова від 24.11.2016 № 2016 «Про затвердження Змін до Типового договору транспортування природного газу»
Постанова від 24.11.2016 № 2017 «Про внесення змін до Кодексу газорозпо-

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

дільних систем та Типового договору транспортування природного газу»
Постанова від 21.11.2016 № 2007 «Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 18 листопада 2016 року (підпункт 2.1 протоколу № 20)»
Проект постанови «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»
Проект постанови «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу»
Проект постанови «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж»
Проект постанови «Про затвердження Порядку затвердження, коригування та
вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію»
Проект постанови «Про затвердження Порядку комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел
енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії —
лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)»
Проект постанови «Про затвердження Змін до Кодексу газотранспортної системи»
Проект постанови «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо
запровадження на ринку природного газу використання одиниць енергії»
Проект постанови «Про затвердження Порядку проведення відкритих слухань
щодо цін/тарифів у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, з централізованого опалення та централізованого постачання
гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, їх
складових для всіх категорій споживачів, зміни таких цін/тарифів суб’єктами
природних монополій та суміжних ринків»
Розпорядження від 17.08.2016 № 15‑р «Про звільнення деяких операторів газорозподільних систем від виконання вимог статті 39 Закону України «Про ринок
природного газу»»
Розпорядження від 18.08.2016 № 17‑р «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг
впровадження програми відповідності»
Зразок Програми відповідності оператора газорозподільної системи
Презентація «Формування оптово‑ринкової ціни електричної енергії. Деталізація ключових параметрів на 2017 рік»

Антимонопольний комітет (АМКУ)
•
•
•
•
•
•
•

Розпорядження від 28.12.2015 № 43‑рп «Порядок ведення та доступу до реєстру державної допомоги суб’єктам господарювання»
Розпорядження від 04.03.2016 № 2‑рп «Про затвердження Порядку подання та
оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін
до умов чинної державної допомоги»
Розпорядження від 12.04.2016 № 8‑рп «Про затвердження Порядку розгляду
справ про державну допомогу суб’єктам господарювання»
Розпорядження від 21.06.2016 № 14‑рп «Про затвердження змін до Положення
про узгоджені дії та Положення про концентрацію»
Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку повернення незаконної
державної допомоги, недопустимої для конкуренції»
Рекомендаційні роз’яснення № 49‑рр від 27.12.2016 щодо порядку застосування частини першої статті 25 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (щодо підходів до оцінки горизонтальних концентрацій)
Звіт про результати Пілотного проекту з контролю державної допомоги
суб’єктам господарювання в енергетичній сфері України
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Інші
•
•
•

•

•
•
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Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським співтовариством з атомної енергії
Annual Implementation Report 2015/2016. Energy Community Secretariat.
1 September 2016.
Decision of the Ministerial Council of the Energy Community. D/2016/13/MCEnC amending the Treaty establishing the Energy Community and adapting
and implementing Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the
Council
Европейская экономическая комиссия. Извлечение из добавления к докладу
о работе пятой сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/2014/2/Add.1)* Решение V/9m о соблюдении Украиной Конвенции о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 30 июня‑1 июля 2014 года.
Batumi Action for Cleaner Air (2016–2021). Eighth Environment for Europe Ministerial
Conference. Batumi, Georgia, 8–10 June 2016
НАК «Нафтогаз України». Проект Плану заходів із запровадження в Україні обліку природного газу в одиницях енергії

