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». Зміст цієї публікації не може жодним чином бути
сприйнятий як такий, що відображає погляди Європейського Союзу та/або Міжнародного фонду
«Відродження».

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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Короткі висновки
В газовому секторі експерти відзначають активність уряду із врегулювання розрахунків, діяльності "Нафтогазу"
та управління газорозподільними мережами. Натомість законодавча активність проявилася в ініціативах, а не
результативних голосуваннях. Дискусії викликало рішення Стокгольмського арбітражу у спорі між "Нафтогазом"
та "Газпромом": повністю скасовано заборону на реекспорт, відхилено вимоги російської сторони щодо
принципу "бери або плати", а також визначено принципи перегляду ціни. Разом з тим, суми відшкодувань та
порядок виконання рішення залишаються відкритими.
У травні в галузі електроенергетики Верховна Рада подолала формальні перешкоди на шляху до підписання і
вступу в дію Закону "Про ринок електроенергії". Повністю готова до запуску й електронна онлайн-платформа
проведення аукціонів з доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України. Тим
часом, Кабмін схвалив Концепцію реформування та розвитку вугільної промисловості до 2020 року.
Без результатів минув травень для законодавства у сфері енергоефективності – після тривалих дискусій,
парламент не зміг прийняти законопроекти щодо роботи Фонду енергоефективності, комерційного обліку у ЖКГ
та енергетичних характеристик будівель. Поряд з цим, як зазначають експерти, затягування у питаннях
модернізації системи надання субсидій загострює складну ситуацію зі ставленням населення, а особливо ОСББ,
до державної політики у цій сфері.
У сфері захисту довкілля відбувся прорив у вигляді прийняття парламентом Закону "Про оцінку впливу на
довкілля" та започаткованої реформи у системі природоохоронного нагляду. Разом з тим, поки недосяжними
виглядають цілі у відновлюваній енергетиці, на що вказують проект Енергетичної стратегії України до 2035 року
та низька результативність у перегляді політики щодо стимулювання використання ВДЕ для залучення інвесторів.
Стратегічні зобовʼязання України були підтверджені також у секторі нафти та нафтопродуктів, де поки не
фіксується суттєвих зрушень у створення мінімальних запасів цих енергоресурсів, розроблення нового
законодавства про користування надрами, та контролю за викидами летких органічних сполук із паливних
резервуарів. Проте, експерти звертають увагу на активізацію дії щодо мінімізації ризиків при транзиті й
транспортуванні нафти і нафтопродуктів.
У сфері бізнес-клімату продовжують фіксувати зволікання з формуванням комісії, що має провести конкурсний
відбір нових членів регулятора, внаслідок чого НКРЕКП працює у мінімальному складі. Попри провал голосування
за членів такої комісії, депутати змогли уникнути суперечливих правок, що стосувалися роботи системи публічних
закупівель ProZorro. Поряд з цим, НКРЕКП і Мінекономіки вдосконалили свої електронні сервіси, а уряд схвалив
Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва.

Найбільш вживані скорочення:
ВАО АЕС – Всесвітня асоціація операторів атомних електростанцій
ВРУ – Верховна Рада України
ГРМ – газорозподільні мережі
ГТС – газотранспортна система
ДАЗВ – Державне агентство України з управління зоною
відчуження
ДІЯР – Державна інспекція ядерного регулювання України
ЄК – Європейська Комісія
КзПБ – Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки
енергоблоків атомних електростанцій
КМУ – Кабінет Міністрів України
МСП – мале і середнє підприємництво
ОРЕ – Оптовий ринок електроенергії
РАВ – Радіоактивні відходи
НПА – Нормативно-правові акти
НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України»
НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ОЕС - Об’єднана енергосистема України
ПЕК – паливно-енергетичний комплекс
ПРТ – постачальник електричної енергії за регульованим тарифом
РАЕС – Рівненська АЕС
СЕО – стратегічна екологічна оцінка
ТЕС – теплова електростанція
ТКЕ – теплокомуненерго
УА – Угода про асоціацію
ХАЕС – Хмельницька АЕС
ЮУАЕС – Южно-Українська АЕС
ЦСВЯП – Централізоване сховище відпрацьованого ядерного
палива
ENTSO-E – Європейська мережа системних операторів з передачі
електроенергії
SAIDI – індекс середньої тривалості перебоїв у системі, що
характеризує середній час, протягом мали місце перерви в
електропостачанні споживачам

Газ
У травні тенденція, що намітилася в реформуванні законодавчого поля газового
сектора у попередні місяці 2017 року, не змінилася: за відсутності прийняття законів,
народні депутати реєстрували нові законодавчі акти. Крім того, ВРУ вдруге не змогла
призначити двох представників до комісії з вибору кандидатів у майбутні члени
НКРЕКП.
Тим часом, Кабінет Міністрів упорядкував процес надання бюджетних коштів на
погашення боргів за спожитий природний газ підприємствам, що виробляють тепло для
постачання населенню, і прийняв 2 розпорядження у сфері регулювання діяльності
"Нафтогазу". Уряд докладав також зусиль, щоб вирішити проблему ефективного
використання державних газорозподільних мереж1.
НКРЕКП продовжила видачу ліцензії постачальникам газу за новими ліцензійними
умовами, ухвалила новий порядок подання звітності та оприлюднила проект постанови
про зміни до методики розрахунку тарифів на транспортування газу.
Різними були оцінки експертів і фахівців газової галузі з приводу окремого рішення
Стокгольмського трибуналу від 31.05.2017 р. у провадженні "Нафтогазу" проти
"Газпрому" за контрактом на поставку газу 2009 року2.
Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, на заміну
Директиви 2003/55/ЄС (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА
Аналогічно квітню, на травневих пленарних засіданнях ВРУ законопроекти, безпосередньо пов’язані з
реформуванням газового сектора, не розглядалися.
Народні депутати розглянули та проголосували повторно зареєстровані у травні постанови (№6458 3,
№6493 4) щодо призначення від ВРУ представників комісії, яка добиратиме кандидатів на конкурсні
посади членів НКРЕКП. Однак, знову обидва кандидати (Ю. Шульга та К. Запайщиков) не набрали
необхідних 226 голосів ("за", відповідно, 184 5 та 205 6). За повідомленням ЗМІ 7, лідер фракції
Радикальної партії, що не дала голосів за зазначені постанови 8, О. Ляшко заявив, що обидві подані від
комітетів кандидатури – від фракції Блоку Петра Порошенка, і за умови їх схвалення представниками
від ВРУ, більшість у комісії, що готуватиме вибори нового складу регулятора, належатиме Президенту
(4 з 5-и представників).
Водночас, наступного дня після зазначеного невдалого голосування, Президент України, на виконання
закону про регулятора, звільнив двох діючих членів Комісії (укази №144/20179, №145/201710), а саме
Ю. Голляка та В. Євдокімова (план ротації нинішнього складу НКРЕКП було затверджено 23.03.2017
указом №78/2017).

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245210205&cat_id=35109
https://www.radiosvoboda.org/a/28523490.html
3 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61802
4 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61867
5 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=12590
6 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=12587
7 http://biz.liga.net/all/tek/novosti/3673987-deputaty-ne-smogli-naznachit-predstaviteley-dlya-otbora-nkreku.htm
8 Так само, як і фракції "Самопомочі" та "Батьківщини", що пропонували кандидатом від Комітету ВРУ з ПЕК А.Геруса.
9 http://www.president.gov.ua/documents/1442017-21926
10 http://www.president.gov.ua/documents/1452017-21930
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Натомість, депутати ВРУ прийняли кілька постанов. Дві з них (4901/П1 11, 1581-д/П1 12) – про направлення
на повторне друге читання законопроектів у сфері обліку та регулювання комунальних послуг, що
стосуються й газопостачання. Прийнято також рішення про доповнення порядку денного поточної сесії,
зокрема, за постановою №6104-6 13 – розглядом 3-х профільних законопроектів: про прозорість у
видобувних галузях (№6229 14) та про зміни до закону "Про забезпечення комерційного обліку
природного газу" щодо створення єдиної бази абонентів-споживачів природного газу (№6391 15 і
№6391-1 16).
У травні ВРУ зареєстровано низку нових законопроектів. Чи не найважливішим із них з точки зору
продовження реформ, у тому числі в газовому секторі, є схвалений урядом проект закону про
вдосконалення корпоративного управління юридичними особами, акціонером яких є держава
(№6428 17). Цей документ розроблено урядовою робочою групою з прискорення реформування
"Нафтогазу", за участю представників ЄБРР, Світового банку, Секретаріату Енергетичного
Співтовариства, Посольства США тощо. Подання проекту має на меті забезпечити покращення
управління господарською діяльністю державних комерційних підприємств шляхом: встановлення
стратегії державної власності, врегулювання розподілу повноважень, унормування проблем звітності
та, в кінцевому рахунку, має відгородити діяльність держпідприємств від політичного впливу, згідно з
міжнародними стандартами.
Крім вказаного проекту, було зареєстровано доопрацьований за рішенням ВРУ законопроект, що
регламентує впорядкування питань газовидобутку на ранніх стадіях організації процесу (№3096-д 18).
З огляду на зауваження до попередньої версії документа, основні пропоновані зміни з удосконалення
процедур надання для цього земельних ділянок, було переміщено до профільного закону "Про нафту
і газ", за максимального збереження чинних приписів Земельного кодексу України. Окрім того, до
законопроекту внесено доповнення, спрямовані на подальшу дерегуляцію галузі (надання права на
оцінку запасів не тільки держкомісії по запасах, і права надрокористувачам розпоряджатися всією
повною геологічною інформацією без погодження з державними органами). Це дуже важливо для
залучення інвесторів.
Перелік актів газової тематики, зареєстрованих у травні ВРУ, завершують проекти постанов – 6391-1/П 19
і 3096-д/П 20 – якими запропоновано прийняти за основу відповідні законопроекти (№6391-1 та №3096д).
Кабмін затвердив умови та порядок виділення субвенції місцевим бюджетам на погашення
заборгованості за газ та електроенергію підприємствам з генерування й постачання тепла для надання
послуг централізованого опалення та постачання гарячої води населенню та підприємствам
водопостачання (постанова №332 21), на суму різниці між фактичною вартістю їх послуг і тарифами, яка
накопичилася і не була погашена на 1 січня 2016 року. Загальний обсяг субвенції становить 5 млрд грн.
Надання коштів з бюджету є одним із заходів урегулювання заборгованості цих підприємств перед

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61832
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61833
13 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61903
14 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61409
15 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61650
16 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61736
17 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61755
18 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61900
19 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61882
20 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61901
21 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249998627
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постачальниками, зокрема "Нафтогазом", передбачених відповідним законом про зменшення та
реструктуризацію їх боргів (№1730-VIII 22).
Уряд сформував кілька напрямів, покликаних остаточно розв'язати проблему безоплатної експлуатації
ГРМ, що належать державі, суб'єктами недержавного сектора економіки. З одного боку, представники
уряду надалі активно розвивали ініціативу участі в роботі парламентської робочої групи, створеної з
метою розробити та законодавчо закріпити консенсусну концепцію, що забезпечить виконання закону
"Про ринок природного газу" в частині платного користування державними ГРМ23. З другого боку,
Міненерговугілля, після низки переговорів з представниками операторів ГРМ (облгазів), погодило з
ними форму договору24, зміст якого передбачає використання державних газорозподільних мереж на
платній основі. 24 травня такі договори, підписані з боку міністерства, було розіслано всім операторам
на підписання за власним бажанням. Для здійснення подальших кроків, Міненерговугілля вже закінчує
щорічну інвентаризацію державних ГРМ.
Разом з тим, слід констатувати, що Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне
провадження25 щодо рішення Кабміну (постанова №770 від 20.09.2012 26), на підставі якого свого часу
було підписано досі чинні договори про передачу державних газорозподільних мереж у господарське
відання приватним облгазам на безкоштовній основі 27. В ухвалі про це Печерського районного суду від
15 травня 2017 р., оприлюдненій у судовому реєстрі, зокрема вказано: "... дії окремих посадових осіб
Кабінету Міністрів України, Міненерговугілля, Мінекономіки, Мінфіну, Фонду державного майна
призвели до завдання державі збитків в розмірі 930 млн гривень". У зв’язку з досудовим
розслідуванням, перевіряється й можлива причетність до вчинення розслідуваних злочинів посадових
осіб ПрАТ "Газтек", до документів якого за період з 1 січня 2012 р. й донині слідству надано доступ судом.
Ухваленим у травні розпорядженням (№354-р 28). Кабмін полегшив "Нафтогазу" процес виконання
зобов'язань за кредитними договорами з ПАТ "Державний ощадний банк України". Погодивши зміни
умов до цих договорів у бік пом’якшення, зменшивши (а подекуди скасувавши) розмір застави, уряд
також заборонив держбанку застосовувати до "Нафтогазу" штрафні санкції за невиконання фінансових
зобов'язань. Очікується, що втілення заходів цього розпорядження позитивно позначиться на
показниках фінансово-господарської діяльності компанії.
"Нафтогаз" повністю і своєчасно погасив кредит ЄБРР у розмірі 300 млн дол. США, взятий 2016 року на
закупівлю газу 29. Кредитною лінією ЄБРР, що буде діяти до 2018 року, НАК збирається скористатися для
підготовки до наступного опалювального сезону.
У царині зміни управлінського складу НАКу уряд здійснив дві ініціативи: розпочав прийом заявок на
вакантну посаду незалежного члена наглядової ради компанії 30, конкурс на яку відбудеться 27 липня,
та обрав двох нових членів правління "Нафтогазу" – голову правління ПАТ "Укргазвидобування"
О. Прохоренка та генерального директора ПАТ "Укртранснафта" М. Гавриленка (розпорядження

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1730-19
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250016651&cat_id=244274130
24 https://economics.unian.ua/energetics/1943539-v-kabmini-hochut-schob-oblgazi-platili-za-vikoristannya-gazorozpodilnihmerej.html
25 За статтями "Зловживання владою або службовим становищем" і "Службова недбалість"
26 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/770-2012-%D0%BF
27 http://biz.liga.net/all/tek/novosti/3674019-gpu-otkrylo-proizvodstvo-po-peredache-gazovykh-setey-firatshu.htm
28 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250015413
29 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F95C508FF8A95D7EC225812200241D77?OpenDocument&year=2017&month=
05&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
30 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249986485&cat_id=247229077
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№355-р 31), чим забезпечив відповідність складу правління чинному статуту компанії, прийнятому в
грудні 2016 року. Таким чином, на сьогодні правління Нафтогазу налічує 6 осіб (голова – А. Коболєв).
На додачу, керівництво НАКу набуло радника з питань управління процесом "анбандлінгу"
(відокремлення функцій транспортування і зберігання газу від видобутку та реалізації). За результатами
тендеру ним стала компанія PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. (Польща) 32. Термін надання послуг
– до 31 грудня 2017 року.
Певні зміни відбулися і в керівництві ПАТ "Укрнафта" (50%+1 акція якого належить НАКу). Загальні
збори акціонерів "Укрнафти", що відбулися 18 травня, переобрали наглядову раду та ревізійну комісію
цього ПАТ 33. За умови збереження посади голови наглядової ради за А. Коболєвим, від НАКу до нового
складу ради увійшли: Ю. Вітренко, С. Коновець, Я. Теклюк, П. Загнітко та К. Пожидаєв; від міноритарних
акціонерів – В. Ємцев, М. Юхименко, В. Лазоренко, У. Цві Лейбер і М. Пітта.
Діяльність НКРЕКП після гучного резонансу, викликаного прийняттям постанови №348 від 28.03.2017 про
т. зв. "абонплату" за розподіл газу, підпала під пильну суспільну увагу. Тому для регулятора травень
розпочався з оприлюднення рішення Окружного адміністративного суду Києва (ухвала № 826/5621/17 34).
За цим рішенням суд постановив повністю зупинити дію постанови №348, тобто вважати не дійсною й
ту її частину, якою встановлювався новий тариф для точок входу до ГТС і на яку нарікали добувачі газу.
Тим часом, НКРЕКП запровадила нові правила подання звітності для суб’єктів господарювання, діяльність
яких (у т.ч. з постачання газу, його транспортування та розподілу, а також зберігання) регулюється
комісією (постанова № 624 35), одночасно скасувавши чинність попередніх правил (за постановою № 159
від 20.02.2002 року).
Крім того, протягом травня регулятором було здійснено масштабне переоформлення ліцензій
підприємствам з постачання газу (загалом комісією було прийнято більш ніж два десятки постанов з
анулювання старих і видачі нових ліцензій). Переоформлення зумовлено набранням чинності з
26.03.2017 року нових ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
природного газу (затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 №201) і необхідністю дотримання
вимог Розділу VII закону "Про ринок природного газу", за якими чинними вважаються ліцензії,
оформлені протягом 3-х місяців після затвердження нових ліцензійних умов.
З урахуванням рекомендацій щодо впровадження передових європейських практик у зберіганні газу,
вироблених у ході робочої зустрічі представників НКРЕКП з представниками експертної місії TAIEX, за
підтримки Єврокомісії, а також за результатами консультацій із суб’єктами газового ринку, НКРЕКП
було внесено зміни до Кодексу газосховищ, Типового договору зберігання природного газу та
Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (постанова № 68936). За оцінкою
регулятора, впровадження цих змін підвищить ефективність надання послуг операторами газосховищ.
Також НКРЕКП оприлюднила для обговорення проект постанови про затвердження змін до методики
розрахунку тарифів на транспортування газу на основі багаторічного стимулюючого регулювання37.
"Нафтогаз" оприлюднив нові цінові пропозиції для промислових та інших споживачів газу, що не

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250015420
http://ua.interfax.com.ua/news/general/423454.html
33 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A2EECDD6AAE9F9A8C2258125004D53B9?OpenDocument&year=2017&month
=05&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
34 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66219202
35 http://www.nerc.gov.ua/?id=25197
36 http://www.nerc.gov.ua/?id=25398
37 http://www.nerc.gov.ua/?id=25177
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підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обовʼязків, на червень 2017 року 38. У
порівнянні з цінами на газ для цих категорій споживачів у травні цього року, у червні ціни знижено на
0,4%. За новим прейскурантом39, ціну газу як товару (з ПДВ) з 1 червня 2017 року встановлено, залежно
від обсягів споживання та умов оплати на таких рівнях: для місячних потреб у газі обсягом до 50 тис.
кубометрів включно, не регульованих місячних потреб та місячних потреб від 50 тис. кубометрів без
попередньої оплати – 8250,0 грн за тис. кубометрів; для місячних потреб від 50 тис. кубометрів, за
умови попередньої оплати40 – 7430,0 грн за тис. кубометрів.
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)
17 травня, у межах зустрічей VI-го Форуму органів з регулювання енергетики Східного Партнерства,
учасники форуму від Єврокомісії відвідали філію метрології газу НАКу "Центр метрології та
газорозподільних систем" 41. ЄС надавав підтримку цьому центру в м. Боярка ще з 2001 року (через
програму INOGATE), а потім – через спільні проекти, що мали на меті інтеграцію метрологічного центру
в європейську газотранспортну мережу. Цього разу представники Єврокомісії ознайомилися з
установленим в рамках попередніх проектів обладнанням і впевнилися у збереженні його
експлуатаційної придатності, переконавшись таким чином в ефективності інвестицій ЄС.
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 УА)
15 травня, під час дводенного перебування у Брюсселі, Міністр закордонних справ України П. Клімкін
зустрівся з Віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного Союзу М. Шефчовичем42. За
підсумками зустрічі, в ході якої учасники розглянули перебіг реформ в енергетичній сфері України, опір
реалізації "політичних" газових проектів, на зразок "Північного потоку-2", можливості співпраці з
компаніями ЄС для запобігання втраті українського транзиту, було досягнуто домовленості про
подальші контакти України та ЄС у царині енергетичної безпеки.
За висновками звіту про ринок газу 43, який польська компанія PGNiG підготувала на прохання
Єврокомісії у зв'язку з антимонопольним провадженням проти "Газпрому" (що триває з 2011 року), її
керівник П. Возняк запропонував Єврокомісії накласти на "Газпром" штраф за тривале порушення
вимог антимонопольного законодавства ЄС, що нанесло шкоду європейським компаніям і
споживачам. Згідно з чинними нормами ЄС, цей штраф має скласти 10% від обороту російського
монополіста. Крім того, PGNiG пропонує зобов'язати "Газпром" наблизити ціни до реалій ринку,
змінити умови "take or pay" (встановити макс. обов’язковий рівень не більше 75%) та продати частки
тих компаній, у власності яких є транзитна інфраструктура, а також об’єкти зберігання газу (напр.,
сховище "Katharina" у ФРН).
31 травня Трибунал Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм виніс проміжне рішення за
першим позовом в об'єднаному арбітражному провадженні між "Нафтогазом" і "Газпромом" стосовно

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/7814EF393736D5A2C2258129002F014E?OpenDocument&year=2017&month=
05&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
39 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-June-ne-PSO-2017.pdf
40 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу.
41 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/5BC4F31D566E0282C225812B0023C752?OpenDocument&year=2017&month
=05&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
42 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/57226-u-bryusseli-vidbulasya-zustrich-pavla-klimkina-z-vice-prezidentom-jek-z-pitanyjenergetichnogo-sojuzu-maroshem-shefchovichem
43 PGNiG Statement 18.05.2017 (http://en.pgnig.pl/press-conference)
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контракту на постачання газу до України від 2009 року. За повідомленням "Нафтогазу" 44, суд "…
повністю відхилив вимогу Газпрому щодо застосування принципу "бери або плати", а також
задовольнив вимогу "Нафтогазу" про перегляд контрактної ціни з урахуванням ринкових умов". Окрім
зазначеного, "Нафтогазу" повною мірою скасовано також заборону реекспортувати природний газ.
Остаточне рішення арбітражу очікується наприкінці червня 2017 року.
Частина експертного середовища сприйняла це як знакову подію – дороговказ до превалювання суто
європейських правил торгівлі газом. Інша – скептично посилалася на відсутність оприлюднених цифр,
мовляв, головне – не принципи, а результат. За словами члена наглядової ради "Нафтогазу"
В. Демчишина45, поки що немає ясності, чи доведеться "Нафтогазу" здійснювати виплати "Газпрому"
за цим рішенням. Оскільки дійсно, жодних розрахункових підсумків не оприлюднено, та й рішення –
не остаточне, на нашу думку, документ потребує ретельного та ґрунтовного вивчення, перш ніж можна
буде винести остаточний вердикт.

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У березні 2017 року Рада ЄС та Європарламент прийняли Рішення про створення механізму обміну інформацією
щодо міжурядових угод та необов'язкових документів між державами-членами ЄС і третіми країнами в
енергетиці, що скасовує Рішення № 994/2012/ЕС. Основна мета документу –забезпечення відповідності між
урядових угод законодавству ЄС шляхом накладення зобов'язання на членів ЄС представляти Єврокомісії проекти
нафтогазових угод з іншими країнами, а також доповнень до них, для перевірки відповідності до їх укладення.
Механізм охоплює чинні угоди (діючі або в режимі попереднього застосування), а також нові угоди, які
стосуються купівлі, торгівлі, продажу, транзиту, зберігання або поставок енергії, будівництво або експлуатації
енергетичної інфраструктури з фізичним приєднанням до щонайменше однієї країни ЄС. Він не охоплює
договорів між компаніями та необов'язковими документами, такими як меморандуми про взаєморозуміння,
спільні декларації та спільні дії.
16 березня 2017 року Єврокомісія прийняла Регламент (ЄС) № 2017/460 про мережевий кодекс на гармонізовані
структури тарифів на транспортування газу, відповідно до Регламенту (ЄС) № 715/2009. Основною метою
Регламенту є більша прозорість тарифних структур і відповідних процедур тарифоутворення, більша
поінформованість користувачів мереж про тарифи на транспортування та нетарифні послуги, їх розрахунку та
змін. Зокрема, Положення встановлює правила щодо застосування методики базових цін, розрахунку резервних
цін на стандартні продукти з управління потужністю, а також вимоги до проведення відповідних консультацій і
оприлюднення інформації операторами мереж і регуляторами. Регламент застосовується до всіх точок входувиходу з газотранспортних мереж, у тому числі точок інтерконекту. Регламент набрав чинності 6 квітня 2017 року,
однак застосування деяких його положень відкладається до 1 жовтня 2017 року та 31 травня 2019 року
відповідно.
29 березня 2017 року, Газова група (Gas Action Group) Енергетичного Співтовариства погодили Газовий план дій
до 2020 року. Учасники групи, що складаються з представників Договірних Сторін, національних регулюючих
органів, операторів газотранспортних мереж та інших зацікавлених сторін, протягом двох наступних тижнів
надавали додаткові пропозиції і зауваження. Мета плану дій – підтримати створення функціональних ринків газу
та інтеграції газових ринків з ЄС.
27 квітня між Радою ЄС і Європарламентом досягнуто політичної домовленості про запровадження нового
регламенту у сфері безпеки постачання газу . Основні вдосконалення, які передбачається узаконити (схвально
оцінені Єврокомісією), полягають у: введенні принципу сусідської взаємодопомоги країн-членів ЄС, у разі
кризових ситуацій у газопостачанні; створенні регіональних груп оцінки загальної безпеки та запобігання ризикам
переривання поставок; підвищення прозорості постачання шляхом обов’язкового сповіщення газовими
компаніями про довгострокові контракти на поставки газу обсягом у 28% від річного споживання країни-члена.

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/B67E1C0F409F7B40C22581310054192C?OpenDocument&year=2017&month=
05&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
45 https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/1/625594/
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16 травня ВРУ подолано процедурні формальності, пов’язані із прийняттям Закону України "Про
ринок електричної енергії України", який вже підписаний Головою ВРУ та направлений на підпис
Президенту України.
В КМУ Управляючий комітет з питань координації роботи з підготовки проекту Енергетичної
стратегії України до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» схвалив
проект документа, розгляд якого профільним комітетом ВРУ запланований на 7 червня.
Відповідно до ротації, визначеної Законом України "Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", 2-х членів НКРЕКП було
звільнено Указом Президента України. Оскільки ВРУ ще й досі не обрала представників до
номінаційного комітету з обрання нових членів НКРЕКП, ситуація стає досить складною, адже
Регулятор працює у складі 4-х осіб, що є критичним для прийняття рішень.
З 31 травня до роботи повністю підготовлена електронна онлайн-платформа проведення аукціонів
з доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, яка наддасть
можливість ДП «НЕК «Укренерго» проводити не лише річні та місячні аукціони, а й добові
аукціони.
Уряд ухвалив Концепцію реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020
року та затвердив План по її реалізації. В рамках реалізації заходів спрямованих на зменшення
використання вугілля антрацитової групи, переоснащений енергоблок №2 Зміївської ТЕС був
підключений до ОЕС України. НКРЕКП ухвалила рішення щодо підвищення з 1 вересня 2017 року
ціни на вугілля в тарифі на виробництво теплової енергії для ПАТ «Центренерго».
Велика увага приділялась підвищенню безпеки на АЕС, зокрема заходам КзПБ та їх впливу на
навколишнє середовище, у зв’язку з чим було проведено дослідження та презентовано проект
«Звіту про екологічну оцінку Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки (КзПБ)
енергоблоків АЕС України за період 2012-2016 роки».
Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Ст.269, Глава 11, Розділ IV Угоди про
Асоціацію Україна - ЄС)
16 травня 2017 року на вечірньому пленарному засіданні ВРУ були відхилені проекти постанов про
скасування рішення ВРУ про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону "Про ринок
електричної енергії України", і голова ВРУ Андрій Парубій зазначив, що має всі підстави для підпису
Закону "Про ринок електричної енергії України"46.
25 травня ВРУ не змогла призначити двох членів до складу конкурсної комісії з добору кандидатів на
посади членів НКРЕКП. На затвердження від Комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної
безпеки була подана кандидатура Костянтина Запайщикова, а від Комітету з питань будівництва,
містобудування і житлово-комунального господарства - Юрія Шульги 47. Це вже друга спроба ВРУ
обрати членів конкурсної комісії.

http://kompek.rada.gov.ua/news/main_news/73161.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2234988-konkurs-do-nkrekp-rada-ne-zmogla-priznaciti-svoih-predstavnikiv-ukomisii.html
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26 травня Президент України П.Порошенко звільнив двох членів НКРЕКП Ю.Голляка та
В.Євдокімова48,49. Звільнення проведено відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону
"Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг", пункту 1 статті 1 Указу Президента від 23 березня 2017 року № 78 щодо затвердження плану
ротації голови та членів НКРЕКП.

Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003 (Ст.270, Глава 11, Розділ IV Угоди про
Асоціацію Україна ЄС)
31 травня ДП «НЕК «Укренерго» повідомило про те, що електронна онлайн-платформа проведення
аукціонів з доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України готова
для роботи. Дана аукціонна платформа являє собою єдиний автоматизований майданчик, на якому
розміщується уся інформація та відбуваються усі процеси щодо проведення аукціонів та
використання розподілених перетинів. Відтепер «Укренерго» проводитиме не лише річні та місячні
аукціони, а й добові аукціони. Безпосередній доступ до аукціонної платформи50 здійснюється через
офіційний сайт «Укренерго». Будь-який постачальник електроенергії, пройшовши реєстрацію,
матиме особистий кабінет на сайті та, відповідно, зможе брати участь у аукціонах. «Укренерго»
вважає, що електронна платформа повністю відповідає вимогам не лише вітчизняного, але й
європейського законодавства, тому є дієвим кроком до майбутнього об’єднання ринків
електроенергії України та Європи. 51

Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003 (Ст.271, Глава 11, Розділ IV, Угоди про
асоціацію Україна- ЄС)
5 травня в «Укренерго» затвердили стратегію розвитку компанії на майбутні 10 років. Документ чітко
окреслює орієнтири, завдання та цілі щодо усіх аспектів діяльності підприємства задля його
перетворення через 10 років в інтегрований в ENTSO-E оператор системи передачі, який входить до
ТОП-5 європейських операторів за витратами на одиницю встановленої потужності обладнання та
рівнем технологічного розвитку. Стратегія містить ґрунтовний прогноз змін навколишнього
середовища, SWOT-аналіз та має проміжні точки реалізації цілей та завдань на найближчу (1-2 роки),
середньо- (5 років) та довгострокову перспективи 52.

Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Стаття 273, Глава 11, Розділ IV, Угоди
про асоціацію Україна- ЄС)
22 травня відбулося засідання Координаційної групи з впровадження нової моделі ринку електричної
енергії, під головуванням члена НКРЕКП В.Євдокімова. У засіданні Координаційної групи взяли участь
співробітники НКРЕКП, Міненерговугілля, ДП «Енергоринок», ДП «НЕК «Укренерго», Секретаріату
Енергетичного Співтовариства, інших заінтересованих сторін. На засіданні обговорювалися питання

http://www.president.gov.ua/documents/1452017-21930
http://www.president.gov.ua/documents/1442017-21926
50 https://ua.energy/kliyentam/auktsiony/auktsionna-platforma-2/
51 https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/ukrenergo-vvelo-v-diyu-elektronnu-auktsionnu-platformu-dlya-dostupumizhderzhavnyh-peretyniv/
52 https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/ukrenergo-otrymalo-desyatylitnyu-strategiyu-rozvytku/
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щодо: стану виконання Плану-графіку впровадження нової моделі ринку електричної енергії 53,
попередніх протокольних рішень Координаційної групи, стану підготовки проектів основних
нормативних актів: Кодексу системи передачі, Кодексу комерційного обліку, Кодексу системи
розподілу, Правил ринку, Правил ринку «на добу наперед», Правил постачання (роздрібного ринку),
Правил внутрішньодобового ринку, Правил безпеки постачання; порядку організації роботи над
проектами нормативних-актів НКРЕКП (у т.ч. розробка яких здійснюється відповідними
операторами); оновлення Плану-графіку відповідно до положень Закону «Про ринок електричної
енергії»; інші питання, зокрема щодо Координаційного центру, щодо спільної роботи в заходах
Енергетичного Співтовариства стосовно впровадження мережевих кодексів ENTSO-E. 54
Надійність електропостачання
НКРЕКП продовжує регулювати надійність електропостачання і тому 25 травня затвердила цільові
показники надійності на 2017 рік (постанова № 685) для ліцензіатів, що здійснюють господарську
діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами 55. Цільові
показники надійності електропостачання на 2017 рік розраховані за формулою розрахункового
показника якості послуг на перший рік переходу до стимулюючого регулювання, визначеною
Постановою НКРЕ № 1032 від 26.07.2013, що враховує фактичні значення SAIDI компаній за останні 3
роки та довгострокові цілі досягнення показників 150 хв для міської території й 300 хв для сільської
території.
Технологічні втрати в мережах
НКРЕКП вдруге з початку року повернулася до проекту «Положення про порядок подання,
визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних
витрат електроенергії». З метою забезпечення більш ефективного функціонування механізму
стимулюючого регулювання енергопостачальних компаній та за результатами нарад було прийнято
рішення, що при розрахунках економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії
необхідно запровадити прогнозовані технологічні витрати56.
Регулятор вважає, що діюче Положення про порядок подання, визначення та затвердження
економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, затверджене
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від
15.08.2013 року №1110, потребує докорінних змін. У зв’язку з цим НКРЕКП було розроблено проект
постанови з новою редакцією документа, зауваження до якого подавалися до 27.03.2017. У зв’язку з
великою кількістю отриманих зауважень та пропозицій до проекту Положення виникла необхідність
повторного оприлюднення цього проекту.
Регулювання послуг з диспетчеризації, передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами та стимулююче регулювання
31 травня НЕКРЕКП оприлюднила низку проектів постанов, що стосуються діяльності ліцензіата з
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, функції
якого зараз виконує НЕК «Укренерго».
Так, новий порядок регулювання буде застосований для наступних цілей:
- Процедури встановлення тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління
ОЕС України 57;
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Plan-hrafik_model_elektro.pdf
http://www.nerc.gov.ua/?news=6033
55 http://www.nerc.gov.ua/?id=25441
56 http://www.nerc.gov.ua/?news=6069
57 http://www.nerc.gov.ua/?news=6067
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-

-

Процедури встановлення тарифу з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання58;
Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами59;
Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами60;
Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з централізованого
диспетчерського управління ОЕС України 61;
Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від
здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання62;
Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами63;
Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії для цілей
стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами64.

Впровадження стимулюючого тарифоутворення для ліцензіата передбачається лише в частині
діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами, оскільки відповідно до Закону «Про природні монополії» лише ця діяльність ліцензіата є
монопольною. Разом з тим, відповідно до положень Закону «Про засади функціонування ринку
електричної енергії України» для діяльності з централізованого диспетчерського управління ОЕС
України передбачено окремий тариф на послугу з централізованого диспетчерського управління і
Регулятор запропонував залишити механізм формування витрат за методом «витрати+» при
розрахунках цього тарифу. Проект відповідної постанови оприлюднений 31 травня на сайті НКРЕКП 65.
Формування оптової ціни на електроенергію
Формула розрахунку фактичної середньої закупівельної ціни на електричну енергію, що склалася за
місяць, який передував попередньому розрахунковому місяцю, передбачає коригування з
урахуванням дотацій та суми коригування платежу ліцензіата з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом у зв’язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів.
Разом з тим, відповідно до постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538 «Про ринкове формування
роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім
населення, на території України», перехід до ринкового формування роздрібних тарифів на
електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території
України, завершено.
На відкритому засіданні НКРЕКП 27 квітня було схвалено проект постанови НКРЕКП «Про
затвердження Порядку врахування компенсації втрат ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом від постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів», який
визначає механізм компенсації втрат ПРТ від постачання електричної енергії окремим категоріям
споживачів та порядок розрахунку сум коригування платежів для ПРТ.
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Регулятор вважає, що Порядок потребує внесення відповідних змін у частині зміни формули
розрахунку фактичної середньої закупівельної ціни на електричну енергію, що склалася за місяць,
який передував попередньому розрахунковому місяцю і оприлюднив ці зміни на офіційному вебсайті 66.

Ст.338, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС. Договори про співпрацю з МФО
5 травня ДАЗВ повідомило про успішне завершення проекту міжнародної технічної допомоги
«Підтримка у поводженні з радіоактивними відходами в Україні» (U4.01/10 CDF) в рамках
міжнародної програми ЄС (Інструмент співробітництва в галузі ядерної безпеки). Проект був
спрямований на підвищення безпеки та економічної ефективності поводження з усіма типами РАВ в
Україні, зокрема, орієнтування всіх видів робіт на мінімізацію утворення відходів та їх постійне і
безпечне захоронення67. Результатами проекту є оптимізація транспортно-технологічної
інфраструктури на АЕС та підприємствах з поводження з РАВ, розроблення уніфікованих контейнерів
і обладнання для всіх етапів транспортування. Також, був проведений аналіз існуючих запасів РАВ в
Україні та очікуваних їх надходжень в майбутньому.
З 12 по 16 травня відбувся робочий візит представників Міненерговугілля68 до КНР. Під час візиту
українською стороною були проведені переговори з компанією «Sany Heavy Industry» та підписано
Меморандум про співробітництво у сфері модернізації вугільної промисловості 69.
16 травня на ЮУАЕС відбулась робоча зустріч в рамках проекту «Модернізація периметра ЮУАЕС»,
який реалізується за програмою українсько-німецького співробітництва з фізичного захисту ядерних
об’єктів, що входить до ініціативи G7 «Глобальне партнерство проти поширення зброї та матеріалів
масового знищення». Дана зустріч була присвячена обговоренню наступного етапу модернізації, а
саме посиленню антитерористичного захисту контрольно-пропускних пунктів. Також під час зустрічі
були обговорені наступні проекти українсько-німецького співробітництва в рамках надання
міжнародної технічної допомоги з модернізації фізичного захисту ЮУАЕС 70.
17 травня відбулось засідання Спільного Комітету «Україна – ЄБРР» в якому взяли участь віце-прем’єрміністр В. Кістіон, міністр екології та природних ресурсів О. Семерак, голова представництва
ЄБРР Шевкі Аджунер, директор департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінс Новак. На засіданні було
обговорено поточний стан реалізації проекту будівництва СВЯП-2 та реалізації проекту Будівництва
нового безпечного конфайнменту об’єкту «Укриття» Чорнобильської АСЕ. Як проінформував
О.Семерак, на даний момент триває підготовка до внесення на розгляд уряду нової редакції
Загальнодержавної програми зняття Чорнобильської АЕС із експлуатації та перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему 71.
16 травня в рамках Платформи Східного партнерства енергетичних регуляторів відбувся семінар
«Якість послуг - безперебійність постачання та комерційна якість послуг з точки зору регулювання»,
організований Радою європейських органів регулювання енергетики (СEER) та за фінансової
підтримки Єврокомісії. Під час семінару представники країн Східного Партнерства поділились
власним досвідом впровадження систем моніторингу та регулювання якості послуг, були обговорені
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питання відповідальності регулятора перед споживачами та регіонального співробітництва з метою
протидії ризикам 72.
16 травня НЕК «Укренерго» та компанія Elia Grid International (EGI) підписали меморандум про
партнерство за яким Elia Group стане ключовим партнером Укренерго в процесі синхронізації ОЕС
України з ENTSO-E 73.

Ст.339, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС, Ринок вугілля
Протягом травня уряд та Міненерговугілля визначились з напрямками розвитку вугільної галузі,
намагались вирішити питання контролю якості імпортованого вугілля та шляхи запобігання ввезення
вугілля з окупованих районів. Також, відбувалась реалізація заходів спрямованих на економію та
накопичення вугілля, і зменшення залежності від антрацитової групи, зокрема, завершилось
переоснащення енергоблоку №2 Зміївської ТЕС.
Так, однією з найголовніших подій місяця у вугільній галузі, стало схвалення урядом Концепції
реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року та затвердження Плану по
її реалізації 74. Основні заходи будуть спрямовані на збільшення власного видобутку вугілля, зведення
до нуля залежності від антрацитової групи вугілля, проведення реструктуризації боргів вугільних
підприємств та в короткостроковій перспективі досягнення беззбитковості шахт, підвищенням
відповідальності керівників вугільних підприємств за дотримання умов праці шахтарів та ведення
фінансово-господарської діяльності 75. Зокрема, результатами успішно реалізованих заходів Плану
має стати збільшення на державних шахтах видобутку енергетичного вугілля до 8,7 млн тонн, вихід
70% держшахт на рівень беззбитковості вже до кінця 2017 року 76 та 100% - до осені 2018 року 77.
Також, за словами міністра, до 2019 року запланований повний перехід ТЕС з антрацитового вугілля
на газову групу 78. З метою реалізації заходів Концепції передбачається створення координаційної
ради з питань вугільної галузі, яка займатиметься координуванням діяльності міністерств і відомств.
Очолювати Координаційну раду буде віце-прем’єр-міністр В. Кістіон 79.
та
Відповідно
до
Антикорупційної
програми
Міненерговугілля
на
2017
рік 80
81
у рамках Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» протягом травня продовжувалась
робота з виявлення та усунення корупційних ризиків в нормативно-правових актах по ліквідації
та консервації вугледобувних підприємств, які належить до сфери управління Міненерговугілля.
Надзвичайні заходи на ринку електричної енергії були продовжені ще на один місяць 82. Відповідно
до заяв міністра, результатом уведення в дію надзвичайних заходів за три місяці стала економія
вугілля у розмірі 1 млн 700 тис. тонн.83 Наразі споживання антрацитової групи вугілля є мінімальним
та становить 3,5 – 4 тис. тонн на добу, в порівнянні з 22-25 тис. тонн, що споживались раніше84.
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30 травня, випереджаючи заплановані терміни, на енергоблоці № 2 Зміївської ТЕС ПАТ
«Центренерго» завершено комплекс будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення
систем подачі, приготування та спалювання антрацитового палива з переведенням котлоагрегатів на
використання вугілля марки «Г» і «ДГ». Цього ж дня відбулось успішне підключення енергоблоку до
мережі ОЕС України та розпочаті пусконалагоджувальні роботи85. Також, компанія ДТЕК планує до
листопада перевести два блоки Придніпровської ТЕС на вугілля газової групи. А в 2018 році будуть
переведені на газове вугілля наступні три енергоблоки Придніпровської ТЕС 86.
У квітні при зупинці роботи п'яти із шести ТЕС, з метою економії антрацитового вугілля, НЕК
"Укренерго" запевнила, що за необхідністю енергоблоки оперативно зможуть бути включені в
роботу87. Тому, з метою забезпечення надійного енергопостачання Київського енерговузла під час
проведення конкурсу "Євробачення-2017", ПАТ "Центренерго" відновлювало роботу одного з двох
корпусів другого блоку Трипільської ТЕС на період 12-14 травня 88.
24 травня на засіданні уряду В. Кістіон представив звіт Комісії з перевірки стану забезпечення охорони
праці та техніки безпеки на вугільних підприємствах. Дані перевірки були ініційовані за дорученням
прем’єр-міністра В. Гройсмана після трагедії на шахті «Степова». Перевірки були проведені на 41
вугледобувному підприємстві з обстеженням 219 виробничих об'єктів. За результатами перевірки
було виявлено 2421 порушення вимог з питань охорони праці, а керівникам даних підприємств
видано обов’язкові для виконання приписи. Також, у 34 випадках керівникам підприємств було
запропоновано призупинити ведення робіт та експлуатацію шахтного обладнання до повного
усунення виявлених порушень. 20 адміністративних позовів до судів на заборону ведення гірничих
робіт було подано фахівцями Держпраці, 123 працівника підприємств було притягнуто до
адміністративної відповідальності та накладено штрафи на загальну суму 32,368 тис. грн. Враховуючі
дані результати, Комісія рекомендує вивести з-під мораторію на перевірки вугледобувних
підприємств основний орган, який контролює виконання і дотримання закону про охорону праці, та
запропонувала продовжити практику введення посиленого режиму контролю на підприємствах
вугільної промисловості 89.
25 травня НКРЕКП 90 прийняла рішення щодо підвищення ціни на 53-87% 91 на вугілля в тарифі на
виробництво теплової енергії для ПАТ «Центренерго» з 1 вересня 2017 року 92. За рахунок цього
відповідно збільшиться тариф на відпуск теплової енергії: для Трипільської ТЕС – на 76,9% (509,29
грн/Гкал (без ПДВ), для Вуглегірської ТЕС – на 61% (392,72 грн/Гкал (без ПДВ), для Зміївської ТЕС – на
31,3% (до 432,23 грн/Гкал (без ПДВ).
Для збільшення контролю за постачанням імпортованого вугілля та недопущення завезення вугілля
з окупованих територій, Міненерговугілля звернулося до Державної фіскальної служби та
енергетичної митниці щодо необхідності перевірки законтрактованого вугілля на його якість і
походження. Відповідно до заяви міністра І.Насалика, усе імпортоване вугілля буде проходити
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хімічний аналіз. У разі виявлення факту походження вугілля з окупованих районів Донбасу, його буде
конфісковано 93.
Розпочато підготовку до опалювального сезону 2017-2018. Зокрема, у морський порт "Південний" в
Одеській області прибуло понад 400 вагонів енергетичного вугілля з ПАР для теплоелектростанцій, і
вже велика частина його направилось до ТЕС: на Придніпровську ТЕС - 145 вагонів, на Криворізьку
ТЕС - 155, на Луганську ТЕС - 109 вагонів вантажного рухомого складу. Все вугілля - 75 тис. тонн (1055
піввагонів) планується перевезти до 6 червня 94.

Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС ,Співпраця в атомній сфері, Директива
Ради
№2014/87/Євратом,
Директива
Ради
№2013/59/Євратом,
Директива
Ради
№2006/117/Євратом
З метою приведення законодавчої бази України у відповідність з узгодженими на міжнародному рівні
вимогами безпеки, 23 травня ВРУ прийняла за основу 95 законопроект «Про внесення змін до статті 4
Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» щодо удосконалення механізму
фінансування поводження з радіоактивними відходами» (реєстраційний № 6435 96 від 12.05.2017).
Мета Закону полягає у відновленні накопичувального статусу Державного фонду поводження з РАВ
для розбудови необхідної інфраструктури та підтримки безпеки існуючих об’єктів для поводження з
РАВ на сучасному рівні. 5 травня в Мінʼюсті був зареєстрований Наказ ДІЯРУ № 136 від 13.04.2017
«Про вдосконалення нормативно-правових актів з питань управління старінням атомних станцій» 97.
Україна приділяє велику увагу реалізації заходам по підвищенню ядерної безпеки та доведення
безпеки атомних енергоблоків України до рівня, що відповідає визнаним в світі вимогам з ядерної
безпеки. У зв’язки з чим постало питання впливу заходів КзПБ та роботи самих АЕС на навколишнє
середовище. Відповідно до цього було проведено дослідження та в травні презентовано проект
«Звіту про екологічну оцінку Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки (КзПБ)
енергоблоків АЕС України за період 2012-2016 роки». За словами начальника відділу екології ДІЯРУ
О. Немцова, за результатами екологічної оцінки реалізація заходів КзПБ протягом 2012-2016 років не
мала додаткового впливу на навколишнє середовище, а також експлуатація АЕС при нормальних
умовах не здійснює негативного впливу на навколишнє техногенне середовище98.
Протягом травня на РАЕС, в рамках підвищення рівня безпеки енергоблоків та модернізації
обладнання, реалізовувались заходи КзПБ. Для РАЕС заплановано 321 захід, з яких 193 вже виконано.
Безпосередньо на 2017 рік запланована реалізація 18 заходів, 4 яких вже реалізовано 99. У рамках
Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу згідно з
Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, 18 травня на РАЕС пройшла планова перевірка
МАГАТЕ. За інформацією від «Енергоатома», інспекція пройшла успішно та у заплановані МАГАТЕ
терміни 100.
Відповідно до ст. 43 Закону «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», обов’язковою
умовою видачі ліцензії на експлуатацію ядерних установок є забезпечення фінансових гарантій з
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245210421&cat_id=35109
https://www.rbc.ua/ukr/news/portu-yuzhnyy-zagruzili-uglem-yuar-400-vagonov-1496140759.html
95 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2061-19
96 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=6435&skl=9
97 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0578-17
98 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/46758v_energoatom_vdbuvsya_brifng_dlya_zm_schodo_proektu_zvtu_pro_ekologchnu_otcnku_kzpb_energoblokv_aes_ukrani_za_pe
rod__roki/
99 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/46722-rvnenska_aes_planomrno_vikonu_zahodi_kzpb/
100 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/46749-na_rvnenskyi_aes_vdbulasya_planova_perevrka_magate/
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відшкодування можливої ядерної шкоди шляхом страхування цивільної відповідальності. Тому, 2325 травня на ХАЕС працювала міжнародна страхова інспекція Ядерного страхового пулу (ЯСП),
яка оцінювала страховий ризик АЕС для страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. За
результатами інспекції експерти підготують звіт, а через три місяці нададуть детальний аналіз із
конкретними рекомендаціями, виконання яких перевірятимуть під час наступної інспекції. 101
За даними системи ProZorro, НАЕК "Енергоатом" оголосило тендер на будівництво ЦСВЯП та
створення під нього інфраструктури102. За тендерною документацію, очікувана вартість робіт
становить до 939 млн 83,567 тис. грн (з ПДВ), а граничний термін подачі заяв – 6 червня 2017 року.
Планується, що роботи мають бути виконанні протягом 24 місяців з моменту укладення договору або
орієнтовно до 20 липня 2019 року 103.

Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС, Співпраця в атомній сфері,
Співробітництво спрямовується на вирішення проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської
катастрофи, а також зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
З 15 по 19 травня на ДСП «Чорнобильська АЕС» (ЧАЕС) пройшла місія технічної підтримки ВАО АЕС за
темою «Поводження з радіоактивно забрудненими водами». Основними практичними завданнями
місії були пошук оптимального і економічно доцільного підходу до очищення трапних вод на ЧАЕС,
визначення оптимальної технології їх переробки з мінімальним утворенням вторинних відходів і
обґрунтованою економічною ефективністю в умовах зняття станції з експлуатації. Спеціалісти ЧАЕС
ознайомилися з сучасними підходами і методами очищення радіоактивно забруднених вод і
досвідом їх застосування на об'єктах щодо поводження з РАВ104.
В рамках реалізації державних інвестиційних проектів, у травні було введено в експлуатацію та
передано на баланс ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»
окремі об’єкти. Завдяки цим проектам були гідроізольовані РАВ, «які утворилися внаслідок аварії на
ЧАЕС та були розміщені у спеціально підготовлених сховищах траншейного тип». Фінансування
проектів відбувалось з державного бюджету України 105.

http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/46760-na_hmelnitckyi_aes_proyishla_mjnarodna_strahova_nspektcya_/
https://economics.unian.ua/energetics/1905609-energoatom-ogolosiv-tender-na-budivnitstvo-shovischa-dlyavidpratsovanogo-yadernogo-paliva.html
103 http://interfax.com.ua/news/economic/419320.html
104 http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/na-dsp-chornobilska-aes-vidbuvsya-vizit-misiji-tekhnichnoji-pidtrimkivsesvitnoji-asotsiatsiji-operatoriv-atomnikh-elektrostantsij.html
105 http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/u-zoni-vidchuzhennya-vveli-v-ekspluatatsiyu-ob-ekti-de-zberigayutsyaradioaktivni-vidkhodi.html
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ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
18 січня 2017 р Єврокомісія опублікувала Рішення (ЄС) 2017/89 від 17 січня 2017 року про встановлення
щорічних списків пріоритетів на 2017 рік щодо розвитку мережевих кодексів та керівних принципів – як для
електрики, так і для газу. Зокрема, щорічний список пріоритетів на 2017 рік для розвитку гармонізованих правил
електроенергії включають правила, що стосуються роботи оператора системи; вимоги і процедури в
надзвичайних ситуаціях і при відновленні постачання; а також правила балансування106.
20 січня 2017 року Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) опублікувала
рекомендації, що стосуються Координації технічного співробітництва між ЄС і операторами третіх країн.
Рекомендації були підготовлені відповідно до вимог Регламенту (ЄС) № 714/2009 про умови доступу до мережі
для транскордонного обміну електроенергією, з метою сприяння співробітництву і координації між
операторами, для забезпечення ефективного і прозорого доступу до мереж передачі і забезпечення
скоординованого перспективного планування, а також щодо підтримки створення можливості приєднання
операторів з третіх країн107.
ENTSO-E вважає, що підтримка технічної еволюції системи передачі, в тому числі створення потужностей
інтерконнекторів з операторами третьої сторони, є одним з основоположних аспектів компетенції ENTSO-E.
21 березня Європейський парламент і Рада ЄС ухвалили нові правила для обміну інформацією щодо
міжурядових угод та необов'язкових документів між державами-членами ЄС і третіми країнами в енергетиці.
Ці правила відповідають пропозиціям, внесеним Єврокомісією в лютому 2016 року. Міжурядові угоди з
країнами поза межами ЄС в газовому та нафтовому секторах повинні бути представлені на розгляд Єврокомісії
до підписання, щоб бути перевіреними на предмет відповідності законодавству ЄС. Міжурядові угоди щодо
електроенергії також повинні бути представлені на розгляд Єврокомісії, але тільки після підписання, як це
відбувається зараз.
Нові правила відповідають стратегії Енергетичного союзу ЄС. Вона покликана забезпечити більш комплексне і
більш ефективне функціонування внутрішнього енергетичного ринку, який може забезпечити безпеку поставок
і успішний перехід до чистої енергії, просуваючи інвестицій, зростання і робочі місця108.
19 травня 2017 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства представив сім кейсів врегулювання суперечок
до Ради ЄС, і відповідні рішення повинні бути прийняті на його засіданні 20 жовтня 2017 року. Серед кейсів є
справа ECS-1/12 проти України – про недотримання відповідних правил Енергетичного Співтовариства, зокрема
щодо недотримання «Укренерго» Правил проведення аукціонів, пов'язаних з розподілом транскордонних
потужностей, що затверджені НКРЕКП109.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017D0089
https://www.entsoe.eu/publications/system-operationsreports/Technical%20cooperation%20with%20third%20country%20TSOs/Pages/default.aspx
108 http://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-rules-intergovernmental-agreements-energy-updated
109 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=14723
106
107

Енергетична ефективність та соціальні
питання
Надзвичайно важливе голосування у сесійній залі Верховної Ради у вівторок 16 травня вчергове
показало неспроможність народних депутатів консолідувати зусилля навколо принципово
важливих рішень. Знову популістична і нефахова дискусія завадила прийняти в цілому
законопроекти про комерційний облік послуг з тепло- та водопостачання, а також щодо
врегулювання контрактних відносин між споживачами та постачальниками житлово-комунальних
послуг. Незважаючи на відповідність проектів вимогам профільних актів законодавства ЄС та
численним закликам експертного середовища та представників міжнародних донорів, обидва
законопроекти були відправлені на повторне друге читання.
Нерегулярна та неповна виплата соціальної допомоги у формі житлово-комунальних субсидій та
пільг протягом останніх місяців у травні набула ще більших масштабів і загострила і без того непросту
ситуацію зі ставленням населення до державної політики у цій сфері. Можна констатувати, що
нездатність уряду оптимізувати систему соціальної підтримки, монетизувавши ці відносини та
раціоналізувавши коло отримувачів, або принаймні почати цей процес, вже призводить до вкрай
важких наслідків у соціальній сфері, що згодом буде лише загострюватися.
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність
Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8)
Недосконалість плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних
установах, ухваленого урядом відповідним розпорядженням у квітні, на яку неодноразово звертали
увагу експерти та громадськість, є вірогідною причиною неоприлюднення документа у належному
порядку.
Вже більше місяця на офіційному сайті КМУ не з’являється жодної інформації щодо цього
розпорядження, що, зважаючи на потужну критику, може також означати рішення уряду переглянути
прийняте рішення і напрацювати більш ґрунтовний шлях для імплементації норм Директиви. Втім, є
значні шанси, що затримка викликана іншими причинами, зокрема, неналежним виконанням урядом
регламентних вимог до публікації прийнятих нормативних актів.
Облік (Стаття 9)
Після позитивної рекомендації профільного комітету ВРУ, 16 травня парламент розглянув у другому
читанні законопроекти «Про житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 1581-д) та «Про комерційний
облік комунальних послуг» (реєстр. № 4901). Після тривалої дискусії народних депутатів щодо
основних положень законопроектів, у сесійній залі не вистачило буквально декількох голосів для
прийняття проектів у цілому. На підставі рівня дискусії, яка передувала голосуванню, можна
констатувати, що розгляд цих надзвичайно важливих законопроектів завершився фактичним
провалом. Бурхливі неконструктивні обговорення народних обранців свідчили скоріше про відсутність
розуміння суті окремих положень нормативно-правових актів, ніж про фахову та експертну та
обґрунтовану дискусію.
Найбільшим джерелом невдоволення членів парламенту викликала норма про компенсацію
споживачами витрат постачальників теплової енергії та води їхніх витрат на встановлення будинкових
та квартирних лічильників. Незважаючи на той факт, що право власності на вузли обліку є підґрунтям
реформи сфери комерційного обліку комунальних послуг, а також попри те, що відповідні витрати
споживачів і станом на зараз включаються до тарифу на постачання, декільком депутатам вдалося
переконати колег не голосувати за проекти законів. Законопроекти були повернені на повторне друге
читання, що означає, що вони знову мають пройти усю процедуру опрацювання у профільному комітеті
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з питань ЖКГ110,111. Таким чином, запровадження повного обліку споживання, а також контрактна
формалізація відносин між споживачами та надавачами послуг значним чином відкладається.
Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20)
На відміну від решти законопроектів з «пакету енергоефективності», проект закону «Про Фонд
енергоефективності» очевидно отримує більшу підтримку, а так і шанси бути проголосованим вже
невдовзі. Наприкінці травня профільний Комітет ВРУ з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки
розглянув цей законопроект, обговоривши низку принципових правок народних депутатів. Найбільша
увага приділялася питанням прозорості діяльності Фонду і попередження зловживань у його
діяльності.
На засіданні був присутній та доповідав віце-премʼєр-міністр Г.Зубко, який зазначив, що першочергово
основну увагу у функціонуванні Фонду буде приділено багатоповерховому житловому сектору. Крім
того, за його словами, існує консенсус між Мінрегіоном, народними депутатами та міжнародними
партнерами щодо одночасного «пакетного» прийняття усіх законів з енергоефективності. «Сьогодні
реформа енергоефективності передбачає величезний пласт законопроектів. Це стосується прийняття у
другому читанні і ЗУ «Про комерційний облік комунальних послуг», і «Про ЖКП», і дії 417 закону [про
особливості функціонування ОСББ в Україні] – питання, які в першу чергу захистять споживача» 112.
Після тривалої дискусії щодо особливостей роботи Фонду енергоефективності та положень
законопроекту щодо забезпечення фінансової прозорості його функціонування, народні депутати
прийняли рішення рекомендувати ВРУ прийняти законопроект у цілому.
Варто зауважити, що, незважаючи на значні шанси законопроекту «Про Фонд енергоефективності» на
успішне голосування, що частково пояснюється наміром європейських та міжнародних донорів взяти
участь у фінансуванні його діяльності, будь-які інвестиції будуть обумовлені прийняттям решти законів,
направлених на підвищення енергоефективності житлового фонду. Зокрема, про це кажуть як
представники Світового Банку 113, так і у прес-службі Представництва ЄС в Україні 114.
У той же час, єдина існуюча програма державної підтримки фінансування заходів з підвищення
енергоефективності – «теплі кредити» – вчергове вичерпала свій фінансовий ресурс. Це зумовило
провідні спеціалізовані громадські організації виступити із заявою щодо необхідності виділення
додаткових коштів на її продовження у той час, поки не буде повністю функціональним Фонд
енергоефективності 115.

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
Після прийняття на початку квітня законопроекту «Про енергетичну ефективність будівель» (реєстр.
№ 4941-д від 14.12.2016 року) у повторному першому читанні 116, протягом травня проект не виносився
на розгляд парламенту. Законопроект перебуває у профільному комітеті ВРУ на доопрацюванні
народними депутатами та експертами. Хоча публічного доступу до поточної редакції законопроекту, а
також таблиці правок не було, існували непрямі ознаки того, що істотна частина його положень не
відображають вимоги Директиви. Зокрема, у ході неофіційного обговорення прогресу у роботі над
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=12205
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59553
112 http://www.minregion.gov.ua/press/news/komitet-z-pitan-pek-rekomenduvav-vru-priynyati-zakonoproekt-pro-fondenergoefektivnosti-u-drugomu-chitanni-zubko/
113 http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/05/12/7064412/
114 http://enref.org/news/es-zaklykaje-radu-pryjnyaty-paket-zakonoproektiv-z-enerhoefektyvnosti/
115 http://zhytlo.in.ua/ua/novini/zhkp1/opora_napolyaga_na_yaknajshvidshomu_prodovzhenn_programi_teplih_kreditv.html
116 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60730
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проектом спеціалісти Секретаріату Енергетичного Співтовариства висловлювали стурбованість
низьким рівнем такої відповідності.
Зважаючи на складну історію розробки цього законопроекту, у ході його прийняття можна очікувати
найменший рівень політичної підтримки у залі парламенту, особливо якщо найважливіші положення
про обов’язкову сертифікацію значної частки будинків в Україні, включаючи існуючий житловий фонд
у разі продажу або оренди, будуть залишені членами профільного комітету з питань ЖКГ. У той же час,
на якомога скорішому прийнятті цього закону наполягає голова Представництва ЄС в Україні
Х.Мінгареллі, який заявив про розчарування провалом голосування за законопроекти про
комерційний облік та про житлово-комунальні послуги і нагадав, що прийняття їх та закону про
енергетичну ефективність будівель є необхідними для «створення умов функціонування Фонду
енергоефективності та можливості для ЄС його підтримати» 117.
Енергосервісні контракти (стаття 18 Директиви)
Внаслідок врегулювання проблемних моментів у законодавстві, ринок енергосервісу у бюджетній
сфері значно зростає. Наприклад, 26 травня у Львові відбулася конференція «Відновлювана енергетика
та заміщення газу. Впровадження енергосервісу та енергоменеджменту». Розвиток таких відносин
розглядається місцевими громадами одночасно як інструмент підвищення енергозбереження та
енергоефективності бюджетними установами, а також як прибутковий бізнес для суб’єктів
господарювання. Про масштаб зацікавленості каже той факт, що 240 бюджетних установ Львівщини
опублікували вихідні дані з енергоспоживання, а значить стали потенційними об’єктами для майбутніх
контактів з енергосервісу. П’ять ЕСКО-інвесторів вже задекларували свою готовність працювати у даній
сфері з такими заявниками. За оцінками експертів, лише завдяки енергоменеджменту можна
зменшити енергоспоживання у школах, дитсадках, лікарнях тощо до 20% без додаткових витрат
бюджету. На сьогодні енергомоніторинг впроваджено у 6 містах та 285 установах обласного
підпорядкування Львівської області 118.

Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
24 травня на засіданні уряду були затверджені розроблені Держенергоефективності технічні
регламенти енергетичного маркування телевізорів та кондиціонерів повітря. Відповідно до цих
регламентів, всі кондиціонери та телевізори в Україні будуть реалізовуватися з енергетичними
етикетками європейського зразка. Такі заходи здійснюватимуться у рамках виконання взятих на себе
Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Завдяки енергетичному маркуванню цієї техніки споживачі отримуватимуть повну та достовірну
інформацію щодо класу її енергетичної ефективності. Запровадження системи енергетичного
маркування побутового обладнання, яка відповідатиме вимогам оновленого європейського
законодавства у цій сфері, дозволить забезпечити ефективне споживання енергоресурсів при
використанні такого обладнання; суттєво підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняних
виробників на внутрішньому та міжнародному ринках; контролювати та не допустити на ринок України
неефективне обладнання119.

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/photos/a.145962402115063.26057.126879227356714/1498588663519090/
?type=3&theater
118 http://saee.gov.ua/uk/news/1781
119 http://saee.gov.ua/uk/news/1790
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Соціальні питання
В очікуванні запуску повномасштабних програм державної підтримки заходів з підвищення
енергозбереження та енергоефективності, Україна несподівано показує негативну тенденцію у вже
існуючих схемах підтримки населення – наданні соціальних житлових субсидій. Уже протягом 5 місяців
такі субсидії та пільги не відшкодовуються, що унеможливлює для ОСББ виконувати належним чином
умови кредитних договорів. У зв’язку з цією складною ситуацією, загострюється фінансова
нестабільність діяльності ОСББ, особливо тих, що скористалися державною підтримкою в рамках
програми «теплих кредитів», що, зокрема, спричиняє значну соціальну напругу серед населення, яке
стало заручником неефективної державної соціальної політики.
Під час отримання кредитних коштів у рамках програми «теплих кредитів» ОСББ відкриває додатковий
рахунок для ремонтного фонду, який є гарантією для банків у погашені кредитів ОСББ для
впровадження заходів з енергозбереження у будинку. Середній розмір внеску до ремонтного фонду
для співвласників становить у межах від 2 до 6 гривень, що не є особливим фінансовим навантаженням
для співвласників.
Однак, ОСББ, які лише збираються скористатися державною підтримкою впровадження
енергоефективних заходів у будинку, постали перед вибором щодо впровадження таких заходів
шляхом отримання пільгового кредитування. Адже, банківськими установами проаналізовано
критичну ситуацію щодо відшкодування пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг і,
задля уникнення фінансових ризиків в частині повернення кредитних коштів, співвласникам
багатоквартирного будинку висуваються умови, що навряд чи можливо виконати. Зокрема, основною
умовою отримання пільгового кредитування є надвисокий розмір внесків ОСББ до ремонтного фонду,
який зріс з 2-6 гривень до 45 гривень.
Це не лише не стимулює ОСББ скористатися державною підтримкою щодо впровадження заходів з
енергозбереження задля зменшення рівня споживання енергоресурсів та поліпшення фізичного стану
будинку, але і порушує їх конституційні права щодо користування соціальною допомогою у вигляді
пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
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ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У рамках ґрунтовної модернізації у підходах до розвитку транспортної інфраструктури та загалом сфери
мобільності, Єврокомісія запропонувала пакет законодавчих ініціатив, які покликані у всеохопний спосіб
врахувати зобов’язання країн ЄС за Паризькою угодою, тенденцію до діджиталізації економіки, а також
забезпечити досягнення чинної мети зі зменшення споживання енергії. Зокрема, за офіційною інформацією,
запропоновані заходи доповнять та розширять пакет ініціатив «Чиста енергія для всіх європейців», а також – у
частині розширення мережі зарядних станцій для електромобілів – будуть повністю відповідати новій редакції
Директиви щодо енергетичних характеристик будівель.
Пріоритетність цього напрямку у ЄС підтверджується практичними кроками з дослідження кращих європейських
практик, а також шляхів фінансування відповідної діяльності – на початку травня Єврокомісія та ЄІБ посилили
механізм фінансування масштабних проектів саме у царині енергоефективності та сталого транспорту. Також, за
редакцією Єврокомісара з питань енергетики та змін клімату М. Каньєте було опубліковане дослідження з
актуальними проблемами та рекомендаціями щодо продовження стимулювання зменшення споживання енергії
в Європі. Публікація дослідження відбулася у рамках популяризації пакету ініціатив «Чиста енергія для всіх
європейців».
Загалом, на різних рівнях інституцій Європейського Союзу тривають обговорення цієї ключової збірки пропозицій
із заохочення та полегшення енергетичного переходу. Зокрема, конкретні практичні кроки на шляху до прийняття
та подальшої імплементації пакету «Чиста енергія для всіх європейців» обговорювалися в рамках Ради ЄС на рівні
міністрів енергетики країн-членів, за участі віце-президента Єврокомісії М. Шевчовича та профільного
єврокомісара М. Каньєте у лютому. Переговори продовжуються і на двосторонньому рівні, наприклад, між
єврокомісаром М. Каньєте із німецькими міністрами у березні, а також у розширеному форматі в рамках Саміту
ЄС з енергетичної політики, що відбувся у Брюсселі 28 березня. Настільки активні переговори дають підстави
сподіватися на швидке прийняття масштабного плану Єврокомісії, що, як очікується, призведе до значного
перегляду існуючого законодавства ЄС у секторі енергозбереження та енергоефективності.
Крім цього, реально обліковане і прогнозоване у майбутньому заощадження енергії внаслідок впровадження
законодавства з екодизайну, було оцінено в оновленому звіті, підготовленому за дорученням Єврокомісії.
Зокрема, спеціалісти підрахували, що до 2020 року загальна економія енергії, досягнута внаслідок імплементації
цього законодавства, приблизно складе однорічний обсяг споживання енергії Італією. З огляду на значний
позитивний ефект, в результаті переговорів між Європарламентом та Радою ЄС було прийняте рішення
оптимізувати систему маркування, замінивши градацію з «А+++» до «G» на нову простішу – з «A» до «G».

Довкілля та відновлювані джерела енергії
Найбільшим досягненням травня стало прийняття ВРУ Закону України про оцінку впливу на довкілля
(№2009а-д) в цілому та Закону України про стратегічну екологічну оцінку (№6106) в першому
читанні. Тепер перший законопроект чекає на підпис Президента, а другий – на доопрацювання до
другого читання.
Започаткована реформа системи природоохоронного нагляду повинна бути тісно пов’язана із
реформуванням системи моніторингу стану довкілля, зокрема, якості атмосферного повітря, як це
передбачено Директивою ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.
Фінальний проект Нової Енергетичної стратегії України вчергове продемонстрував, що цілі,
прописані у Національному плані дій з ВДЕ (зокрема, досягнення 11% частки відновлюваних джерел
в енергобалансі до 2020 року), є занадто оптимістичними і навряд будуть виконані вчасно. Це
ставить під сумнів виконання зобов’язань, які Україна взяла перед європейськими партнерами, і
поки не зовсім зрозуміло, якою буде реакція європейської спільноти на чергове затягування реформ
в Україні.
Водночас, головними завданнями влади для підвищення темпів реалізації «зелених» проектів
залишаються перегляд державної політики щодо стимулювання використання ВДЕ та залучення
нових, зокрема закордонних, інвесторів. Водночас, із останнім ситуація не дуже покращується –
незважаючи на численні спроби Держенергоефективності налагодити співпрацю з іноземними
компаніями, закордонний бізнес поки готовий тільки до обміну інформацією та розгляду
можливостей, а не практичної реалізації проектів.
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація) (Стаття 363 УА):
23 травня ВРУ прийняла в цілому Закон «Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2009а-д) 120. За таке
рішення проголосувала 232 депутати із 351 присутнього. Нагадаємо, що попередня спроба
запровадити в Україні європейську модель оцінки впливу на довкілля наштовхнулась на вето
Президента.
Повторне прийняття цього закону свідчить про важливі зміни в політиці: екологічні питання можуть
бути ефективно просунуті на порядок денний. Міністр екології О.Семерак може забезпечити винесення
та прийняття важливих рішень на захист довкілля, за активної підтримки ЄС, «зелених» депутатів та
громадськості. Вдале голосування за закон про оцінку впливу на довкілля – це політичний прорив.
Скасування екологічної експертизи в 2011 році дало шанс запровадити концептуально іншу систему
оцінки та попередження негативного впливу від промислової діяльності. Зрозуміло, що із самого
початку експерти пропонували розробити таку систему на основі відповідної директиви Європейського
Союзу, яка понад 30 років вже працює в країнах ЄС.
Тим не менше, шлях до нещодавно прийнятого закону – яким намагаються запровадити європейську
модель оцінки впливу на довкілля – був непростий. В останні роки були спроби повернути екологічну
експертизу (сумнозвісні законопроекти № 10651 і № 2109а). Були й урядові спроби запропонувати
європейський підхід (проект закону про оцінку впливу на навколишнє середовище, розроблений
експертами ЄС у 2011-2012 роках), в свою чергу на його основі був розроблений «революційний»
законопроект № 4972 (через недозвільний характер запропонованої моделі йому активно
протистояло профільне міністерство, комітет ВРУ та частина громадських організацій). В 2015 році
Мінприроди зробило останню спробу розробити новий проект закону (на основі проекту № 4972), який
120

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=12494

Довкілля та відновлювані джерела енергії
навіть було винесено на громадське обговорення. Водночас, за відсутності достатніх політичних
можливостей, цей законопроект було зареєстровано через народних депутатів. Власне цей, значно
доопрацьований текст, був підтриманий ВРУ.
Таким чином, щонайменше 6 років тривала робота над створенням моделей ОВД, альтернативних
екологічній експертизі. Проте прийнятий текст багато в чому відтворює екологічну експертизу та не
забезпечує повну відповідність Директиві 2011/92/ЄС. Також не зовсім зрозуміло, яким чином він
працюватиме на практиці, адже зараз необхідна велика робота над розробкою та прийняття
необхідних підзаконних актів, які б забезпечили практичне втілення запропонованої законом моделі.
Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
(Стаття 363 Угоди про асоціацію):
23 травня ВРУ прийняла за основу проект Закону про стратегічну екологічну оцінку (№ 6106) та
доручила Комітету з питань екополітики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням
зауважень і пропозицій, та внести його на розгляд парламенту у другому читанні 121. Нагадаємо,
попередній варіант законопроекту був проголосований ВРУ, проте заветований Президентом.
Під час свого виступу перед початком голосування, міністр екології та природних ресурсів О.Семерак
підкреслив важливість даного законопроекту як такого, що є серед зобов’язань в рамках Угоди про
асоціацію, та зазначив: «Перед нами є чітке завдання – ухвалити якомога швидше цей законопроект та
поширити практику застосування європейської моделі СЕО на місцеві проекти і програми. Насправді
запровадження нових механізмів стратегічної екологічної оцінки та внесення відповідних змін до
деяких законодавчих актів забезпечить ведення господарської діяльності з обов’язкових урахуванням
природоохоронних пріоритетів, а відповідно з урахуванням стану можливих негативних наслідків для
довкілля і здоров’я громадян» 122. Тим не менше, законопроект тимчасово виключає поширення
проведення СЕО на місцеві проекти і програми, що є одним з основних його недоліків.
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (Стаття 363
Угоди про асоціацію)
31 травня Кабінет Міністрів затвердив Концепцію реформування системи природоохоронного нагляду
в Україні. Презентуючи проект Концепції під час засідання уряду, міністр О.Семерак серед іншого
зазначив: «Україні потрібна європейська природоохоронна служба, яка б повністю відповідала кращим
сучасним стандартам ЄС та стояла на варті збереження природних ресурсів, а не корупційних схем» 123.
Дана концепція, окрім створення нової природоохоронної служби, оновлення законодавчої бази,
також передбачає запровадження нової системи моніторингу, що має бути тісно пов’язана із
імплементацією Директиви 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2) (Стаття 363 Угоди про асоціацію):
23 травня ВРУ прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат» 124. Даний
закон є надзвичайно важливий з огляду на необхідність охорони пралісів України та матиме
опосередкований вплив на захист диких птахів в Україні. Закон унеможливлює проведення рубок
пралісів та сприятиме введенню адміністративної відповідальності за знищення і пошкодження
пралісів.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2060-19
http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/6161-ostap-semerak-pered-namy-chitke-zavdannia-poshyryty-ievropeiskumodel-seo-na-mistsevi-prohramy-ta-proekty
123 http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/6181-ostap-semerak-uriad-zatverdyv-kontseptsiiu-reformuvannia-systemypryrodookhoronnoho-nahliadu-v-ukraini
124 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=12509
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Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасосвуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС (Стаття 338 Угоди про асоціацію)
У травні члени Комітету ВРУ з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки розглянули
законопроект «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про
адміністративні послуги"» та рекомендували парламенту прийняти його у повторному першому читанні
за основу 125. Мета цього документу – врегулювати питання, які стосуються підтвердження належності
палива до альтернативного, та надання послуг з проведення кваліфікації когенераційної установки.
У затвердженому фінальному проекті Нової Енергетичної стратегії України126 передбачено розширення
всіх видів альтернативної енергетики. Відповідно до нього, 12% частки ВДЕ в загальному енергобалансі
заплановано досягти до 2025 року – це при тому, що в Національному плані дій з ВДЕ до 2020 року 11%
частка «зелених» потужностей має бути досягнута вже в 2020 році. За словами експертів, визначені у
документі цілі з ВДЕ є об’єктивнішими та такими, які відповідають реальному стану речей.
Для досягнення цілей, основні сили мають бути спрямовані на перегляд державної політики
стимулювання використання ВДЕ: зокрема, очікується зміщення акценту з будівництва великих
електростанцій на малі. На думку експертів, це призведе не тільки до збільшення темпів реалізації
«зелених» проектів, а й до активнішого використання біомаси та біогазу. Окрім того, влада робить
ставку на активніше використання ВДЕ приватними домогосподарствами.
Тим часом, Держенергоефективності, визначивши залучення інвесторів одним із пріоритетних завдань,
продовжує налагоджувати співпрацю з іншими країнами. Однак, поки ця співпраця має лише характер
переговорів. Зокрема, Україна хоче налагодити стратегічний діалог у галузі відновлюваної енергетики
з Ізраїлем 127 та залучити ізраїльські компанії на український ринок. Паралельно з цим, іспанська
Acciona 128 та французька ENGIE 129 вивчають умови та можливості реалізації «зелених» проектів в
Україні.
При цьому, в Держенергоефективності великий потенціал вбачають у сонячній енергетиці. Зокрема,
через пришвидшення темпів реалізації проектів саме в цій галузі: наприклад, за перші три місяці 2017
року в Україні було введено 66,1 МВт «зелених» потужностей, з них 60 МВт – сонячні електростанції 130,
що складає фактично половину всіх потужностей, введених в експлуатацію в 2016 році. Тим часом, уряд
також покладає великі сподівання на реалізацію «зелених» проектів в Зоні відчуження ЧАЕС 131, а тому
закликає забезпечити інвесторам дійсно конкурентні умови: зрозумілі умови, публічні процедури тощо.
ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У березні 2017 року в Офіційному віснику ЄС оприлюднено Регламент Комісії № 2017/605 від 29 березня 2017
року, що доповнює Додаток VI до Регламенту Європейського Парламенту і Ради № 1005/2009 про речовини, які
руйнують озоновий шар132.
У травні 2017 року в Офіційному віснику ЄС оприлюднено Регламент (ЄС) № 2017/852 про ртуть, який скасовує
Регламент (ЄС) № 1102/2008 133. Документ встановлює межі й умови щодо використання, зберігання і продажу
ртуті, сполук та сумішей, що її містять, управління ртутними відходами та спрямовані на захист здоров’я людини
і довкілля від антропогенних викидів і вивільнення ртуті та її сполук.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58949
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112
127 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249995971&cat_id=244277212
128 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249994827&cat_id=244277212
129 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249991147&cat_id=244277212
130 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249986411&cat_id=244277212
131 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250003781&cat_id=244276429
132 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2017:084:TOC
133 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2017:137:TOC
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У травні 2017 року в Офіційному віснику ЄС оприлюднено Рішення Єврокомісії 2017/785 134, яким затверджується
використання 12-вольтних мотор-генераторів у звичайних двигунах внутрішнього згоряння легкових автомобілів
в якості інноваційної технології для зниження викидів CO2 відповідно до Регламенту (ЄС) № 443/2009.
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Нафта
Протягом звітного періоду Міненерговугілля завершило роботу над проектом Енергетичної стратегії
України до 2035 року, в якому підтверджені зобов’язання України, зокрема щодо формування й
підтримки мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів, використання енергії, виробленої
з відновлюваних джерел, імплементації європейських вимог до провадження діяльності з
розвідування, розроблення та виробництва вуглеводнів.
Активізувалася робота з мінімізації ризиків випадкового переривання, скорочення або зупинки
транзиту і транспортування нафти й нафтопродуктів. Натомість, затягується розроблення нового
Кодексу України про надра та імплементація Директиви 94/63/ЄС про контроль викидів летких
органічних сполук із резервуарів із нафтопродуктами.
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів (ст. 338 УА)
Оскільки строки виконання більшості завдань ухваленого Кабінетом Міністрів 8 квітня 2015 року 135
Плану імплементації Директиви 2009/119/ЄС 136 спливли в 2015-2016 роках, у березні 2017 року
Держрезервом розроблено проект 137 нового документа на заміну чинному. Згідно з ним, Кабміну
запропоновано визначити Держрезерв відповідальним за «організацію роботи та виконання заходів
плану» замість Міненерговугілля й перенести терміни:
–
ухвалення нормативно-правового акта Кабміну щодо моделі мінімальних запасів нафти і
нафтопродуктів – із грудня 2015 на грудень 2017 року;
–
ухвалення закону «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів» – із грудня 2016 на грудень
2017 року;
–
реалізації всіх передбачених планом організаційних заходів – на період після набуття чинності
законом «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів».
При цьому до 1 липня 2017 року пропонується створити при Держрезерві нову міжвідомчу робочу
групу для розроблення нормативно-правових актів, передбачених планом імплементації, замість уже
утвореної при Міненерговугілля в 2015 році. Попри це, станом на початок червня 2017 року новий план
імплементації Директиви 2009/119/ЄС схвалено не було.
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
31 травня Міненерговугілля завершило опрацювання проекту Енергетичної стратегії України до 2035
року 138, остаточний текст якої планується схвалити у ІІ кварталі 2017 року 139. У цьому документі,
зокрема, передбачено:
– збільшення частки відновлюваних джерел енергії у кінцевому споживанні до 11% у 2020 році
завдяки виробленню стабільної й прогнозованої політики у сфері стимулювання їхнього
використання й залучення інвестицій;
– стимулювання збільшення використання екологічних видів моторного палива, збільшення частки
екологічних видів палива в балансі їх споживання із забезпеченням стимулів до її нарощення;
– підтримка запровадження енергоефективних, раціональних та екологічних технологій на усьому
ланцюгу: від виробництва до постачання нафтопродуктів кінцевим споживачам.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/346-2015-%D1%80
http://www.kmu.gov.ua/document/248091904/Dir_2009_119.pdf
137 http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-3346-490347147.pdf
138 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112
139 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc
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Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летких органічних сполук із резервуарів із
нафтопродуктами та при їхньому транспортуванні з нафтобаз до заправних станцій, зі змінами та
доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА)
У листопаді 2016 року сплив термін виконання завдань, передбачених пунктами 1.1.1, 1.1.2 і 1.2.1
плану імплементації Директиви 94/63/ЄС 140. Попри це, станом на 5 травня 2017 року, Кабінетом
Міністрів не ухвалено постанову «Про затвердження Технічного регламенту про вимоги до зберігання,
транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних станцій», а
Мінприроди не затверджено рекомендацій з контролювання роботи автозаправних станцій і не
проведено інвентаризації нафтобаз.
Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)
25 травня у ВРУ зареєстровано доопрацьований проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» (реєстраційний
№ 3096-д) 141. Профільний комітет Верховної Ради України рекомендував законопроект до повторного
першого читання142.
Документом, зокрема, передбачено внесення змін:
–
до статті 97 Земельного кодексу щодо надання можливості юридичним особам після
закінчення дослідно-промислової розробки родовищ та введення родовищ у промислову розробку
використовувати земельні ділянки на підставі договору з власником землі або за погодженням із
землекористувачем на період зміни їх цільового призначення та оформлення документів, які
посвідчують право користування ними;
–
до статей 98 та 99 Земельного кодексу щодо надання можливості використання механізму
сервітуту для будівництва об’єктів нафтогазодобування та трубопровідного транспорту, що дозволить
використовувати земельні ділянки без зміни їх цільового призначення;
–
до статті 168 Земельного кодексу про встановлення, що зняття та перенесення ґрунтового
покриву земельних ділянок для проведення робіт з буріння і облаштування нафтогазових свердловин,
будівництва та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту тощо може здійснюватиметься без
спеціального дозволу, а на підставі робочого проекту із землеустрою;
–
до статей 156 та 207 Земельного кодексу щодо відшкодування власникам землі та
землекористувачам збитків, заподіяних унаслідок використання сільськогосподарських земель для
потреб нафтогазової галузі, а також втрат сільськогосподарських угідь;
–
до Кодексу України «Про надра» (статті 17, 24, 48), Закону «Про нафту та газ» (статті 1, 36) і
Гірничого закону (стаття 24) щодо скасування обов’язкового отримання гірничого відводу;
–
до статті 4 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо скасування необхідності
реєстрації об’єктів нафтогазобудування як об’єктів містобудівної діяльності.
–
до статті 35 Закону «Про нафту і газ» щодо запровадження деклараційного принципу
погодження проектів розробки родовищ;
–
до статті 39 Закону «Про нафту і газ» щодо надання надрокористувачам права розпоряджатися
геологічною інформацією, яка належить їм на праві власності, самостійно без погодження з органами
державної влади та місцевого самоврядування;
–
до статті 45 Закону «Про нафту і газ» щодо розширення кола суб’єктів, що здійснюють геологоекономічну оцінку запасів нафти і газу.
У новій редакції законопроекту відсутні положення про непоширення дії мораторію (пункт 15 розділу
Х Перехідних положень Земельного кодексу) на випадки зміни цільового призначення, відчуження
земельних ділянок для потреб нафтогазової галузі, а також про надання переважного права на
http://www.kmu.gov.ua/document/248091862/Dir_94_63.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61900
142 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61900&pf35401=425182
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придбання у власність земельних ділянок для потреб нафтогазової галузі в разі їх продажу власниками.
Також додані положення, спрямовані на подальшу дерегуляцію галузі (зміни до статей 35, 39 і 45
Закону «Про нафту і газ»), а також про те, всі втрати, пов’язані зі зміною цільового призначення, а також
втрати сільськогосподарського виробництва підлягають компенсації, а земля – рекультивації.
Відповідно до Плану імплементації Директиви 94/22/ЄС, до кінця 2016 року мала бути ухвалена нова
редакція Кодексу України про надра143. За інформацією Кабінету Міністрів, станом на 20 травня проект
цього документа «опрацьовується заінтересованими органами» 144, оскільки його подання до
Верховної Ради перенесено на IV квартал 2017 року 145.
Cтаном на початок червня, не затверджено й гармонізовані з нормами ЄС правила розробки нафтових
і газових родовищ. Згідно з Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, їхнє ухвалення перенесено на
IV квартал 146. При цьому, 19 травня Державна регуляторна служба звернула увагу Мінприроди, що
поданий ним на погодження 4 травня проект наказу «Про затвердження Правил розробки нафтових і
газових родовищ» не відрізняється від уже погодженого рішенням № 3 від 6 січня 2016 року 147. З
огляду на це, незрозуміло, чому ухвалення згаданого правочину відкладається другий рік поспіль.
Попри окреме доручення прем'єр-міністра148, не подано на розгляд уряду в установленому порядку й
інший розроблений Мінприроди документ – проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін
до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» 149. Натомість Мінприроди
доручено до кінця IV кварталу150 розробити й подати Кабінетові Міністрів проекти актів щодо внесення
змін до згаданого Порядку, а також Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами151 й Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією152.
Зміст змін не уточнюється, а очікуваним результатом названо лише «вдосконалення законодавства».
У IV кварталі 2017 року 153 Мінприроди має подати проект, а Кабінет Міністрів – ухвалити постанову про
внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або
ділянки надр, що надаються у користування 154 і Методики визначення початкової ціни продажу на
аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами155. Вважається, що узгодження чинних
методик з нормами законодавства й вимогами Рамкової класифікації ООН 2009 року дозволить:
–
спростити промислове, техніко-економічне й геологічне вивчення, а також проведення
операцій з оподаткування, зокрема під час виконання угод про розподіл продукції;
–
запровадити диференційований підхід до оцінювання залежно від цільового призначення
робіт (розвідка чи видобуток), ступеня достовірності геологічних матеріалів (ресурси чи запаси) і виду
покладів залежно від складності видобутку (традиційні чи нетрадиційні методи).
На тепер основні проблеми з імплементацією в Україні Директиви 94/22/ЄС обумовлені:
–
зволіканням з ухваленням Кодексу України про надра і затвердженням оновлених Правил
розробки нафтових і газових родовищ;
–
низькою якістю підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері надрокористування (із
початку 2017 року Державна регуляторна служба України не схвалила жодного документа,
розробленого Держгеонадр);

http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf
http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/
145 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc
146 Там само
147 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/3427-vid-19.05.17.pdf
148 http://www.fru.org.ua/ua/events/business-events/prem-ier-dav-nyzku-doruchen-na-zvernennia-fru-shcho-stosuvalysiazakhystu-kompanii-i-naibilsh-hostrykh-pytan-dlia-biznesu
149 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT3128.html
150 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc
151 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/594-2011-%D0%BF
152 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/423-95-%D0%BF
153 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc
154 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1117-2004-%D0%BF
155 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF
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–
затримками з призначенням керівництва Держгеонадр156 і пов’язаними з цим численними
скандалами, аж до силового захоплення кабінету голови відомства 157 (24 травня призначено лише
першого заступника й заступника – т.в.о. голови, тоді як посада керівника залишається вакантною 158);
–
неможливістю проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування
надрами за новими правилами через відсутність належно опрацьованих у Держгеонадр заявок (за рік
проведено тільки два аукціони, на яких реалізовано лише один лот, що стосувався розроблення
вуглеводнів 159);
–
блокуванням обласними радами видачі дозволів на розроблення нафтогазових родовищ 160
(зокрема 26 квітня 2017 року Полтавська обласна рада всьоме (!) відмовила в погодженні дозволів,
одержаних ПАТ «Укргазвидобування» 161);
–
зростанням кількості позапланових перевірок підприємств видобувної галузі 162, що
супроводжуються призупиненням дії одержаних ними ліцензій163;
–
збереженням необхідності погодження робіт у 16 установах з отриманням 44 документів164 і
відсутністю прийнятних форм розподілу ризиків між інвесторами й державними підприємствами під
час реалізації спільних проектів165.
Стаття 276 Угоди про асоціацію в частині запобігання збоям у транзиті й транспортуванні нафти й
нафтопродуктів
На виконання пункту «а» статті 276 УА щодо мінімізації ризиків випадкового переривання, скорочення
або зупинки транзиту і транспортування:
– 11 травня ПАТ «Укртранснафта» і MOL (Угорщина) підписали Договір про співпрацю і взаємодію,
узгодили технічні умови та інструкцію з експлуатації відгалуження нафтопроводу «Дружба» в
Угорщину (пункт здачі нафти «Фенешлітке» 166). Документ визначає порядок дій сторін із
забезпечення безаварійної роботи нафтопроводу та його споруд, порядок обміну інформацією з
питань обліку нафти й координування технологічних режимів її транспортування167;
– 23 травня ПАТ «Укртранснафта» та ВАТ «Гомельтранснєфть Дружба» (Республіка Білорусь) уклали
Угоду про співробітництво і взаємодію для ефективного використання системи магістральних
нафтопроводів «Дружба» на ділянці «Мозир-Броди». Угода, зокрема, визначає порядок
злагоджених дій української та білоруської сторін щодо забезпечення безаварійної роботи
нафтопроводу і всіх його споруд, обліку нафти, координації режимів перекачування нафти168.
Стаття 338 Угоди про асоціацію в частині продовження та активізації співробітництва у сфері
енергетики
На виконання пункту «а» статті 338 щодо імплементації енергетичних стратегій і політик,
розвитку/опрацювання відповідних прогнозів і сценаріїв 31 травня у Міненерговугілля завершено
доопрацювання проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року. Протягом червня текст документа

http://www.geo.gov.ua/novyna/zavtra-vidbudetsya-konkurs-na-posadu-golovy-derzhgeonadr
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2234887-kabinet-golovi-derzgeonadr-zahopili-nevidomi.html
158 http://www.geo.gov.ua/novyna/pryznachennya-kerivnyctva-derzhgeonadr
159 http://www.geo.gov.ua/novyna/vidbuvsya-aukcion-z-prodazhu-specdozvoliv-na-korystuvannya-nadramy
160 http://kolo.news/category/situatsiyi/3399
161 http://energolife.info/ua/2017/Energy/3237/Укргазвидобування-Полтавська-облрада-блокує-щорічний-видобуток-1-млрдкубометрів-газу.htm
162 http://www.geo.gov.ua/novyna/chornomornaftogaz-zaborguvalo-derzhavi-ponad-23-mln-grn-rentnoyi-platy
163 http://www.geo.gov.ua/novyna/derzhgeonadra-iniciyuvala-zustrich-z-predstavnykamy-profspilky-ukrnafty
164 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61900&pf35401=424915
165 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=796726450503142&id=100004973836647
166 Пункт здачі нафти «Фенешлітке» є зарубіжним представництвом АК «Транснєфть» (РФ).
167 http://www.ukrtransnafta.com/ua/press_center/company_news?id=221
168 http://www.ukrtransnafta.com/ua/press_center/company_news?id=223
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буде узгоджено в центральних органах виконавчої влади 169. Остаточний текст планується схвалити у ІІ
кварталі 2017 року 170. Після цього уряд розпочне напрацювання плану заходів реалізації стратегії.
Проектом документа171, зокрема, передбачено:
–
поглиблення міжнародної співпраці в повномасштабному використанні потенціалу
нафтотранспортної інфраструктури, реалізації проектів з диверсифікації джерел та маршрутів
постачання нафти, як в Україну, так і для країн Європи з альтернативних джерел маршрутом через
Україну, а також формування й підтримання в Україні необхідного рівня запасів нафти і нафтопродуктів;
підвищення ефективності використання інфраструктури та розбудови нової нафтової інфраструктури,
що становить спільний інтерес для підвищення енергетичної безпеки регіону;
–
сприяння раціональному використанню автомобільного палива та інших енергоресурсів
шляхом розвитку відповідних технологій та застосування високотехнологічного обладнання;
стимулювання збільшення використання екологічних видів моторного палива, збільшення частки
екологічних видів палива в балансі їх споживання із забезпеченням стимулів до її нарощення;
підтримка запровадження енергоефективних, раціональних та екологічних технологій на усьому
ланцюгу: від виробництва до постачання нафтопродуктів кінцевим споживачам;
–
освоєння нових родовищ нафти й газового конденсату, будівництво нових свердловин на
існуючих родовищах для збільшення видобутку нафти й газового конденсату з визначенням локалізації
їх залишкових запасів на основі постійно діючих геолого-технологічних моделей; підвищення
прозорості і публічності процесу видачі ліцензій, забезпечення його системності, скорочення строків й
переліку бюрократичних процедур; стимулювання розробки покладів із важковидобувними й
виснаженими запасами нафти шляхом встановлення обґрунтованих ставок рентної плати за
користування надрами; стимулювання високоякісних 3D сейсмічних досліджень, надання сервісних
послуг, буріння розвідувальних свердловин на нових площах і родовищах; забезпечення
недискримінаційного доступу до якісної геологічної інформації та обміну нею; сприяння активному
застосуванню прогресивних методів і технологій підвищення нафтовіддачі; стимулювання
модернізації обладнання та інфраструктури, оптимізації видобутку на продуктивних свердловинах;
–
формування сприятливої політики для технічного переоснащення та модернізації нафто- і
газопереробних заводів із використанням сучасних технологій; створення сприятливих фіскальних
умов, тарифів та інвестиційного клімату для постачання сирої нафти для переробки; забезпечення
щонайменше 50 % потреб внутрішнього ринку в нафтопродуктах екологічного класу не нижче Євро-5
українського виробництва; запровадження системи ринкового нагляду за якістю моторного палива,
запровадження заходів із стимулювання дотримання визначених стандартів якості та посилення
інформування суспільства щодо компаній, відповідальних за поширення неякісного пального;
–
реалізація заходів для надійного енергозабезпечення та захищеності енергетичної
інфраструктури, диверсифікації джерел і маршрутів постачання нафтопродуктів; створення умов для
зниження залежності від імпортних надходжень на користь розширення і використання потужностей
власного виробництва й диверсифікації імпорту (не більше 30 % з одного джерела);
–
забезпечення конкурентних цін на нафтопродукти, скраплений нафтовий і компримований
природний газ, що відображають їхню реальну вартість і якість; запровадження державної системи
контролю якості нафтопродуктів та газового палива; створення умов та розвиток відповідної
інфраструктури для поширення використання газового палива на транспорті і для побутових потреб;
створення передумов для підвищення економічної привабливості придбання, виробництва та
використання транспорту на газовому паливі.

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=2A2F23D0CEAA2122A496E1F433515D67.app1?art_id=
245213057&cat_id=35109
170 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc
171 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112
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Нафта
ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
З метою узгодження законодавства ЄС в галузі енергетики і клімату Єврокомісія запропонувала 172 внести такі
зміни:
у Директиві 2009/119/ЄС:
–
продовжити з 25 лютого до 15 березня термін надання Єврокомісії державами-членами ЄС копій звіту про
обсяг і структуру резервів нафти й нафтопродуктів за станом на останній день попереднього календарного року;
у Директиві 98/70/ЄС:
–
припинити щорічну публікацію Єврокомісією інформації про якість нафтопродуктів і поширення у державахчленах ЄС палива з часткою сірки понад 10 мг/кг;
–
обмежити інформацію, яка надається інституціям держав-членів ЄС, що відповідають за контролювання
викидів парникових газів, обсягами споживання кожного виду нафтопродуктів, припинивши інформування про
його походження й місце придбання;
–
оновити посилання на питомі обсяги викидів парникових газів протягом життєвого циклу нафтопродуктів,
уточнені Директивою 2015/652/ЄС.

172

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v9_759.pdf
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У травні, згідно плану ротації, Президент П.Порошенко своїм указом звільнив двох членів НКРЕКП.
Як і очікувалось, затягування ВРУ, КМУ та Президента процесу створення Конкурсної комісії з відбору
нових членів Регулятора призвело до того, що вакантні місця ніким не були заміщені. Кабмін та
Адміністрація Президента навіть не пропонувала кандидатур, а ВРУ вдруге провалила голосування
за представників, запропонованих комітетами з питань ПЕК та ЖКГ.

Втім, це не стало на заваді для НКРЕКП запустити онлайн-калькулятор для розрахунку плати
стандартного підключення до електромережі, що безумовно покращить співпрацю з суб’єктами
господарювання та інвесторами. Також, Регулятор оприлюднив для коментування всіма
зацікавленими сторонами нові умови ліцензування діяльності з розподілу електроенергії.

Цього місяця також зафіксовано спробу отримати силовими структурами вплив на систему
публічних закупівель ProZorro та створити колізію у законодавстві в частині визначення
“електронного майданчику”. Це планувалось здійснити через відповідні правки до законопроекту
№ 2126а, що стосується кібербезпеки України. Різка критика правок зі сторони Мінекономрозвитку,
Представництва ЄС в Україні та громадськості все ж переконала депутатів проголосувати проти
правок до законопроекту і його відправили на повторне друге читання.

Незважаючи на скандал, МЕРТ вдосконалило сервіс «Електронного кабінета платника», де відтепер
можна дистанційно отримати довідку про відсутність будь-якої заборгованості (наприклад,
податкової). Нововведення спрощує підготовчий процес для компаній, щоб взяти участь у торгах
держзакупівель, та мінімізує контакти бізнесу і державних органів, а, отже, сприяє зменшенню
можливих проявів корупції.

Завершується і підготовка АМКУ до вступу в дію Закону «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання»: опубліковано ряд проектів вторинного законодавства щодо критеріїв надання
держдопомоги на різні цілі, наприклад, відновлення платоспроможності, створення нових робочих
місць, розвитку регіонів, та інше.
Стаття 277 УА про Регулятора (положення Директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС в частинах про
регулюючий орган)
Президент П.Порошенко звільнив перших двох членів НКРЕКП 173 відповідно до плану ротації. Їх місця
залишились вакантними, оскільки Конкурсної комісії з відбору нових членів Регулятора не створено:
ВРУ вдруге не підтримала запропонованих профільними комітетами представників174, Кабмін і
Адміністрація Президента взагалі не виносили кандидатур.
НКРЕКП опублікувала для обговорення проект постанови, яка встановлює порядок проведення
відкритих обговорень проектів нормативно-правових актів175. Наразі подібної процедури немає. ЇЇ
впровадження передбачає можливість долучатись представникам компаній та громадськості до
обговорення різних проектів рішень, які напрацьовує Комісія в рамках своїх повноважень.
Також, опубліковано для обговорення проект постанови щодо затвердження ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії 176. Регуляторним актом
встановлюються критерії, яким мають відповідати здобувачі ліцензії та умови ведення діяльності для
http://www.president.gov.ua/documents/1442017-21926, http://www.president.gov.ua/documents/1452017-21930
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61802,
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61867
175 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=6014
176 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=6046
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тих компаній, що вже отримали її. Щодо останнього, то чітко визначені вимоги, яких має дотримуватись
суб’єкт господарювання, зокрема кадрових, організаційних, технологічних та деяких спеціальних
(наприклад, недопущення перехресного субсидіювання).
Статті 263-267 УА про державну допомогу суб’єктам господарювання
У травні було оприлюднено ряд проектів постанов КМУ щодо врегулювання окремих питань надання
державної допомоги, а саме затвердження критеріїв оцінки допустимості надання допомоги суб’єктам
господарювання для:
● відновлення їх платоспроможності та реструктуризації 177;
● проведення наукових досліджень, інноваційної діяльності та технічного розвитку 178;
● працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць 179;
● професійної підготовки працівників180;
● забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва181.
У проектах визначені правові механізми врегулювання роботи між АМКУ, надавачами та
отримувачами державної допомоги. Зокрема, детально описані мета надання держдопомоги та
категорії тих отримувачів, яким вона може надаватись; визначений максимальний розмір допомоги,
умови і спосіб її надання.
Антимонопольний комітет оприлюднив доопрацьований регламент КМУ щодо затвердження
загальних критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання182. Даний
регуляторний акт стосується тих суб’єктів господарювання, які не підпадають під уже визначені
секторальні та горизонтальні правила надання держдопомоги. Тож, для них така допомога може бути
надана лише у випадку, якщо не спотворює економічну конкуренцію.
Стаття 379 УА щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу
НКРЕКП запустила на своєму сайті онлайн-інструмент для визначення вартості стандартного
підключення до електромережі 183. Вибравши з випадаючого переліку необхідний регіон, потужність
підключення, ступінь напруги в точці підключення та інші необхідні параметри, споживач отримує
розраховану вартість такого підключення до електромережі, а також перелік компаній (включно з їх
контактними даними), які надають ці послуги.
Тим часом, Кабінет Міністрів схвалив Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва до 2020
року 184. 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.
Відбуся третій «Дерегуляційний день» 185, в ході якого Кабінет Міністрів спростив ряд обтяжливих
процедур для бізнесу. Зокрема, ухвалено Поряд здійснення комплексних перевірок, що передбачає
проведення перевірки суб’єктів господарювання одразу всіма контролюючими органами, при цьому
до 15 жовтня має бути оприлюднений графік перевірок. Також, схвалено методику, згідно якої ці
перевірки будуть відбуватись з визначеною періодичністю.
Статті 148-156 УА про державні закупівлі (положення Директиви 2014/25/ЄС)

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/135289
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/135273
179 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/133382
180 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/133380
181 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/133378
182 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/134906
183 http://www.nerc.gov.ua/?news=6034
184 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250008096&cat_id=244274160
185 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250008310&cat_id=244274160
177
178

Бізнес-клімат
У травні законопроекту № 2126а «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 186 були
запропоновані правки. Передбачалось поширити визначення «критичної інфраструктури» на
електронні майданчики, що означало б їх контроль зі сторони силових структур, зокрема Державною
службою спецзв'язку та захисту інформації, Службою безпеки України та кіберполіцією. Правки були
розкритиковані Мінекономрозвику, депутатами, Представництвом ЄС в Україні та громадськістю.
Врешті-решт, депутати не підтримали законопроект і відправили його на повторне друге читання.
Згідно чинного законодавства, тендерна пропозиція при здійсненні держзакупівлі може бути
відхилена у разі виявлення в учасника заборгованості по сплаті обов’язкових платежів, наприклад,
податків. Раніше, довідка про її відсутність надавалась у довільній формі. У травні, Мінекономрозвитку
доопрацювало сервіс «Електронний кабінет платника», інтегрувавши в нього можливість отримання
цієї довідки в електронному вигляді, що значно спрощує процедуру для учасників тендерів187.
Також Мінекономрозвитку опублікувало для розгляду проект наказу «Про затвердження Порядку
укладання і виконання рамкових угод» 188. Пропонується впровадити систему використання рамкових
угод, що встановлює механізми укладання угод - правила відбору та конкурентного відбору
(пропонується ввести з 1 січня 2019 року); також, замовники зможуть робити закупівлі, не обмежуючи
себе лише тими товарами та послугами, що є в існуючому переліку.
Система DoZorro в травні стала відображатися на сторінках закупівель ProZorro, отже з травня можна
передивлятися всі скарги та обговорення, що стосуються усіх тендерів конкретного замовника 189.
Статті 27-49 про доступ товарів на ринки
У травні Кабінет Міністрів ухвалив проведення обов’язкового ліцензування антрацитового вугілля для
експорту з України 190. Очікується, що це дозволить попередити неконтрольований вивіз вугілля марки
антрацит, що в свою чергу сприятиме забезпеченню енергокомпаній вугіллям такої марки у більш
повному обсязі.
Тим часом, Мінекономрозвитку розробило проект Закону «Про внесення змін до деяких законів
України щодо особливостей управління об’єктами державної власності» 191. Ним передбачено
скасування мораторію на оренду чи концесію газорозподільних мереж, що є державною власністю. У
свою чергу, орендарем цих мереж може виступити центральний орган влади чи державний суб’єкт
господарювання, визначений Кабміном.
ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Опубліковані зміни до Додатку 4 (Енергетика) Угоди Європейської економічної зони (Європейського
економічного простору) 192, серед них окремі стосуються Директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС про ринок
електроенергії та природного газу відповідно.
У частині про регулюючий орган обох директив, повноваження Єврокомісії переходять до «Спостережного
органу ЄАВТ». Оскільки всі законодавчі акти Третього енергетичного пакету інкорпоруються в Угоду Європейської
економічної зони, у частині про регулюючий орган на країни ЄАВТ (Ісландію, Норвегію та Ліхтенштейн) не буде
розповсюджуватись положення про моніторинг технічної співпраці між ЄС та операторами передачі третіх країн.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55657
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=6e866e53-e50e-4c24-8c250eb8c67dadff&title=UchasnikiDerzhtenderivMozhutNadavatiDovidkuProVidsutnistPodatkovoiZaborgovanostiElektronno
188 http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=23384e61-42f1-48b4-82f6785a05b43f6c&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuUkladanniaIViko
nanniaRamkovikhUgod
189 https://dozorro.org/news/vikoristannya-mozhlivostej-dozorro-vidteper-mozhlive-bezposeredno-na-portali-publichnih-zakupivelprozorro
190 http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=c01d2b75-95f5-425f-bc08297654efb986&title=UriadZaprovadivLitsenzuvanniaEksportuAntratsitu
191 http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fb43b5dc-9731-48a1-946a5a46df0c1ff7&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoOsoblivosteiUpravlinniaObktamiDerz
havnoiVlasnosti
192 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.118.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2017:118:TOC
186
187

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

Глосарій
ДОДАТОК 2
Глосарій (стислий опис) актів законодавства ЄС, щодо яких здійснюється моніторинг
Група «Газ»
Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює
Директиву 2003/55/ЄС
Директива спрямована на запровадження спільних правил для передачі, розподілу, постачання та
зберігання природного газу. Вона стосується природнього газу, скрапленого природного газу (СПГ),
біогазу та газу з біомаси. Правила функціонування сектора спрямовані на розвиток конкурентного,
безпечного й екологічно стійкого ринку. Обов’язковою є вимога щодо відокремлення операторів
системи транспортування (TSO) від функцій з його постачання в рамках вертикально-інтегрованих
підприємств. Країни-члени ЄС повинні забезпечити, щоб усі споживачі мали право вибирати
постачальника газу і могли його легко змінити протягом щонайдовше 3-х тижнів. Водночас, країничлени ЄС можуть накладати на постачальників, що продають газ домогосподарствам (населенню),
зобов’язання у питаннях безпеки і надійності постачань, регулярності та якості послуг, цін, охорони
навколишнього середовища та енергоефективності.
Регламент 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, що замінює
Регламент 1775/2005
Регламент встановлює єдині механізми правил доступу до газотранспортних систем, LNG-терміналів та
сховищ, беручи до уваги спеціальні характеристики національних і регіональних ринків. Документ
прописує процедуру сертифікації оператора системи транспортування, а також розробки, узгодження,
імплементації мережевих кодексів (за участі Європейської мережі операторів транспортування газу
ENTSOG). Ключова мета – забезпечити для всіх учасників ринку газу вільний та недискримінаційний
доступ до відповідних обʼєктів інфраструктури та їх потужностей.
Директива 2004/67/ЄС про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного
газу
Директива вимагає провадити загальну, прозору і недискримінаційну політику із безпеки постачання,
сумісну з вимогами конкурентного ринку, а також визначити ролі та обов’язки учасників ринку (у тому
числі в надзвичайних ситуаціях). Уряд має визначити мінімальні стандарти безпеки постачання газу,
яких повинні дотримуватися гравці ринку, підготувати і оновлювати план надзвичайних заходів,
визначити категорію "вразливих споживачів" та забезпечити їм належний рівень захисту, налагодити
взаємодію з Єврокомісією та іншими зацікавленими сторонами.
Група «Електроенергетика та ядерна безпека»
Директива Ради 2014/87/Євратом, яка вносить зміни до Директив 2009/71/ Євратом, що встановлює
основи з ядерної безпеки ядерних установок.
(Далі опис завдань Директив 2009/71 вже зі змінами внесеними Директивою 2014/87/)
Завданням Директиви є встановлення основ Співтовариства по підтримці і подальшому зміцненню
ядерної безпеки та її регулювання, а також прийняття необхідних заходів для того, щоб держави-члени
ЄС затвердили відповідні національні положення з метою забезпечення підвищеного рівня безпеки
населення і працівників від небезпечного впливу іонізуючих випромінювань, джерелом яких є ядерні
установки. Директива застосовується до будь-якої ядерної установки для мирних цілей, що підлягає
ліцензуванню.
Директива Ради 2013/59/Євратом щодо основних норми безпеки для захисту від небезпеки, яка
виникає від іонізуючої радіації.
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Директива запроваджує єдині основні норми безпеки для захисту здоров'я осіб, які піддаються впливу
професійного опромінення, опромінення у медичних цілях, а також опромінення населення, і
направлена проти небезпек, пов'язаних з іонізуючим випромінюванням. Директива стосується будьякої ситуації планового, існуючого або надзвичайного опромінення, що пов'язане з ризиком впливу
іонізуючої радіації. Зокрема, Директива стосується виробництва, виготовлення, переробки, обробки,
утилізації, використання, накопичування, зберігання, перевезення, імпорту, та експорту із
Співтовариства радіоактивних матеріалів; виробництва та експлуатації електроустаткування, яке
випромінює іонізуючу радіацію; людської діяльності, що передбачає наявність природних джерел
радіації, які призводять до значного підвищення опромінення працівників або населення; впливу
внутрішнього опромінення на працівників або населення, зовнішнього випромінювання від
будівельних матеріалів, а також випадків довгострокового опромінювання, спричинене наслідками
надзвичайних ситуацій або людської діяльності; готовності та планування заходів по реагуванню і
керуванню ситуаціями надзвичайного опромінення з метою захисту здоров'я населення або
працівників.
Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що
скасовує Директиву 2003/54/ЄС
Директива запроваджує єдині правила для генерації, передачі, розподілу та постачання
електроенергії. Вона також встановлює зобов'язання щодо універсального обслуговування і прав
споживачів, а також уточнює вимоги щодо конкуренції. Відкритий внутрішній ринок дозволяє усім
громадянам вільно обирати своїх постачальників, а усім постачальникам вільно здійснювати
постачання своїм клієнтам (свобода переміщення товарів, свобода заснування та свобода надання
послуг). У той же час Директива містить більш посилені вимоги щодо відокремлення операторів
системи передачі (TSO) в рамках вертикально-інтегрованих підприємств; додано положення щодо
захисту прав споживачів; посилено та деталізовано функції та повноваження органів регулювання.
Регламент 714/2009/EC про умови доступу до мережі транскордонного обміну електричною
енергією та скасовує Регламент 1228/2003
Регламент спрямований на встановлення правил для транскордонних обмінів електроенергією з
метою підвищення конкуренції та гармонізації на внутрішньому ринку електроенергії. У порівнянні з
попереднім Регламентом 1228/2003, Регламент містить додаткові положення щодо сертифікації
оператора системи передачі (TSO), запровадження мережевих кодексів, оприлюднення інформації
системним оператором. Він також визначає, що Європейська мережа операторів систем передачі
електроенергії (ENTSO) відповідає за управління системою передачі електроенергії для забезпечення
можливості торгівлі і постачання електроенергії через кордони в межах ЄС.
Директива 2005/89/EC щодо заходів із забезпечення безпеки постачання електроенергії та
інвестицій в інфраструктуру
Директива встановлює заходи, які покликані забезпечити безпеку постачання електроенергії, що
гарантуватиме належне функціонування внутрішнього ринку електроенергії ЄС, адекватний рівень
взаємозв’язку (interconnection) між країнами-членами, достатній рівень потужності генерації та баланс
між постачанням та споживанням. Країни-члени ЄС повинні визначити загальні, прозорі,
недискримінаційні політики з безпеки постачання електроенергії, що відповідають вимогам
конкурентного ринку електроенергії. Вони повинні визначити та опублікувати ролі та відповідальності
відповідальних органів влади та різних учасників ринку. Вживаючи ці заходи, країни-члени повинні
гарантувати безперервність постачання електроенергії, вивчати можливості для транскордонної
співпраці в частині безпеки постачання, знизити довгострокові ефекти від зростаючого попиту,
забезпечувати диверсифікацію в генерації електроенергії, просувати енергоефективність та
використання нових технологій, забезпечити постійне оновлення мереж.
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Директива № 96/29/Євратом щодо основ стандартів безпеки для захисту здоров’я робітників та
громадян в цілому від загрози, що виникає від іонізуючого випромінювання
Завданням Директиви є встановити єдині базові стандарти безпеки, щоб захистити здоров’я
працівників та громадян в цілому від загрози іонізуючого випромінювання. Директива має
застосовуватись у всіх випадках, які передбачають ризик від такого випромінювання, що виходить від
штучного джерела, або від природного джерела у випадках, коли природні радіонукліди оцінюються
з точки зору їх радіоактивності, поділу тощо. Директива також застосовується у роботі, яка пов’язана з
наявністю природних джерел випромінювання і призводить до суттєвого зростання опромінення
робітників або окремих громадян.
Директива 2006/117/Євратом щодо нагляду і контролю за перевезенням радіоактивних відходів і
відпрацьованого ядерного палива
Директива дозволяє перевозити використане паливо між країнами ЄС для переробки, вимагає
попередній дозвіл для переміщення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між
кордонами, якщо це паливо відправляється з, через територію або до однієї з країн ЄС. Директива
також передбачає, що поставки радіоактивних речовин мають бути повернуті в країну їх походження.
Директива 2003/122/Євратом щодо стандартів безпеки для захисту від радіації
Директива запроваджує більш жорсткі правила у роботі з «закритими радіоактивними джерелами», а
також гармонізує підхід до цього питання на загальноєвропейському рівні. «Закритими
радіоактивними джерелами» є невеликі обсяги радіоактивних матеріалів, які є постійно запечатані в
капсулі, або зв’язані з нерадіоактивними матеріалами тощо (можуть використовуватись у медицині,
наукових дослідженнях). Директива визначає правила для тих, хто зберігає такі матеріали, а також
вимагає від країн-членів перелік конкретних кроків для поводження з ними.
Група «Енергоефективність та соціальні питання»
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
Директива регламентує маркування електричних продуктів та надання споживачам інформації щодо
споживання ними енергії. Вона застосовується до продуктів, які можуть мати прямий або
опосередкований вплив на споживання енергії та інших ресурсів під час використання. При розміщенні
на ринку продуктів, постачальники забезпечують, щоб вони мали етикетку, що містить інформацію про
його споживання електричної енергії або інших видів енергії. Постачальники повинні також надавати
технічну документацію, включаючи: загальний опис продукту, результати проектних розрахунків,
протоколи випробувань, довідку, що дозволяє ідентифікувати аналогічні моделі. Технічна
документація повинна бути доступна протягом п'яти років. Постачальники повинні надавати
дистриб’юторам позначки та інформацію про продукти безкоштовно, а останні повинні розміщувати
етикетки таким чином, що їх було чітко видно.
Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
Директива спрямована на підвищення енергетичної ефективності будівель в ЄС з урахуванням різних
кліматичних і місцевих умов. Вона встановлює мінімальні вимоги, загальну методологію й охоплює
енергію, що використовується для опалення, гарячого водопостачання, охолодження, вентиляції та
освітлення. Національні органи влади повинні встановити обґрунтовані мінімальні вимоги до
енергетичної ефективності, які повинні переглядатися щонайдовше кожні 5 років. Вони також ведуть
систему сертифікації ефективності використання енергії. Сертифікати надають інформацію для
потенційних покупців або орендарів щодо споживання енергії приміщеннями, а також рекомендації
щодо його раціонального зменшення.
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Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і
скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC
Директива встановлює набір обов'язкових заходів, що мають допомогти ЄС досягти цільового рівня
енергоефективності у 20% до 2020 року. Серед таких заходів:
•
•
•
•
•
•
•

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

Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація)
Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – оцінка впливу на довкілля.
Основне завдання – забезпечити, щоб проекти, які можуть мати значні наслідки для довкілля
(внаслідок, зокрема, їх природи, розміру чи місця розміщення), були об’єктом згоди на розробку
(дозволу) та об’єктом оцінки їх наслідків для довкілля. Директива містить два переліки проектів, які є
об’єктами оцінки впливу на довкілля (від атомних електростанцій, газопроводів тощо до великих
свиноферм). Важливим елементом є жорсткі вимоги щодо гласності, у тому числі щодо участі
громадськості у процесі оцінки впливу на довкілля.
Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – стратегічна екологічна
оцінка. Для певних державних планів та програм під час їх підготовки повинна проводитись оцінка
впливу їх реалізації на довкілля. Така оцінка включає розробку звіту про стратегічну екологічну оцінку
(з детальною інформацією щодо можливого значного впливу на довкілля та доцільних альтернативних
варіантів), а також проведення консультацій з зацікавленими державними органами та громадськістю.
У випадку ймовірного транскордонного впливу, повинна проводитись транскордонна оцінка та
консультації.
Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування
Директиви №90/313/ЄЕС
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються доступу
громадськості до екологічної інформації. Громадянам має бути гарантовано доступ до екологічної
інформації, якою володіють органи державної влади, – як на вимогу, так і через активне її поширення.
Інформація на запит повинна надаватись принаймні через місяць від дня звернення. В наданні
інформації можна відмовити, якщо запит є нераціональним, надто загальним , стосується ще не
завершеного документу, або стосується внутрішньої комунікації.
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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
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються участі
громадськості та доступу до правосуддя. Директива передбачає вимоги щодо встановлення механізму
інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю та врахування зауважень та
пропозицій громадськості у процесі прийняття рішень. Держава повинна забезпечити надання
громадськості ефективних можливостей на ранньому етапі брати участь у підготовці, внесенні змін чи
перегляді планів або програм, які необхідно розробити відповідно до положень, наведених у Додатку
І до Директиви.
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи
Мета Директиви – встановити стандарти якості атмосферного повітря та управління якістю
атмосферного повітря. Для цього визначається верхня та нижня межі оцінки, цільових та граничних
значень, а також мети щодо зменшення впливу твердих часток, визначаються та класифікуються зони
та агломерації, встановлюється система інформування громадськості та система оцінки якості
атмосферного повітря відносно забруднювачів. Для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення
допустимих меж забруднення встановлюються короткострокові плани дій.
Директива 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін
і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС)
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС
Метою директиви є зменшення викидів діоксиду сірки, які утворюються при спалюванні окремих типів
рідкого палива і, таким чином, зменшення шкідливого впливу на людину і навколишнє середовище.
Директива встановлює максимальний вміст сірки у важкому мазуті, газойлі та судновому паливі. Вона
також визначає методи, які повинні застосовуватися для відбору проб і аналізу вмісту сірки в паливі
для того, щоб перевірити дотримання вимог.
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2)
Загальною метою Директиви є збереження популяції усіх видів диких птахів, які природно проживають
на європейській території держав-членів ЄС. Механізм захисту диких птахів передбачає охорону
середовищ існування (оселищ); захист та використання птахів; попередження шкоди від інвазійних
видів; дослідження та звітування. Відповідно до статті 4.2, необхідно створити спеціальні
природоохоронні території (СПТ) на підставі орнітологічних критеріїв. Також потрібно вживати заходів
для захисту мігруючих видів птахів, що постійно трапляються на території держави, особливо на водноболотних угіддях.
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень)
Для контролю промислових викидів, ЄС розробив загальну систему, що базується на наданні
інтегрованого дозволу. Директива вимагає використовувати систему інтегрованого дозволу для видів
діяльності, зазначених у Додатку І до неї. Усі установки, що регулюються Директивою, повинні
запобігати чи зменшувати забруднення шляхом використання найкращих доступних технологій,
ефективного використання енергії, запобігання утворенню та управління відходами. Прозорість
процедури видачі інтегрованого дозволу забезпечується участю у ній громадськості.
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС
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Директива передбачає встановлення обов’язкових національних цілей для частки енергії з ВДЕ в
загальному енергобалансі, які формуються на основі статистичних даних та потенціалу кожної країни.
Такі цілі мають до 2020 року забезпечити досягнення 20% частки з ВДЕ в загальному енергоспоживанні
країн-членів ЄС та країн, які є сторонами Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та
10% частки цього типу енергії в транспортному секторі. Директивою, зокрема, встановлюються правила
щодо спільних проектів між державами-членами ЄС та третіми країнами у галузі "зеленої" енергетики
та правила доступу до мереж електропостачання для виробництва енергії з ВДЕ.
Група «Нафта»
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів
Директива встановлює правила, спрямовані на забезпечення високого рівня безпеки поставок нафти в
Співтоваристві через надійні і прозорі механізми, засновані на солідарності між державами-членами
ЄС. Передбачається прийняття законів, підзаконних актів та адміністративних положень для
забезпечення збереження на постійних засадах загального рівня резервів сирої нафти та/або
нафтопродуктів, що був би еквівалентним або 90 дням середньодобового значення імпорту, або 61
дням середнього внутрішнього добового споживання.
Директива 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива
ЄС ввів правила, що забороняють бензин зі свинцем і обмежують кількість сірки в дизельному паливі
з метою поліпшення якості повітря і скорочення викидів парникових газів. Ця Директива встановлює
технічні вимоги, які повинні застосовуватися на бензин, дизельне паливо і біопаливо що
використовується в автомобільному транспорті, а також газових масел, які використовуються для
недорожньої мобільної техніки. Окрім заборони продажу етилованого бензину, держави-члени ЄС
повинні провести оцінку національного споживання палива, прийняти законодавство та визначити
уповноважений орган (органи) для встановлення системи моніторингу за якістю палива.
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі
сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та
доповненнями, внесеними Регламентом 1882/2003 193
Директива передбачає взяття на облік усіх нафтобаз, призначених для зберігання, наливання та
зливання нафтопродуктів, встановлення на них технічних засобів для зменшення викидів ЛОС із
резервуарів із нафтопродуктами, приведення у відповідність до установлених вимог усіх стаціонарних
резервуарів, залізничних, морських, автомобільних цистерн, а також пристроїв для наливання та
зливання нафтопродуктів.
Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і
виробництво вуглеводнів
Набір загальних правил вводиться з метою забезпечення недискримінаційного доступу до розвідки,
дослідження і видобутку вуглеводневої сировини. Ці об'єктивні та прозорі правила допомагають
зміцнити інтеграцію внутрішнього ринку, сприяти більшій конкуренції в ньому і підвищити безпеку
поставок. Директива передбачає запровадження правил, які забезпечуватимуть:
•
•

рівні умови для отримання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів всім
організаціям, які мають у своєму розпорядженні необхідні ресурси;
надання зазначених дозволів на підставі об’єктивних, опублікованих критеріїв;

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

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

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

