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 жовтні сталося одразу кілька подій, які визначатимуть надалі прогрес одразу в кількох підсекторах
енергетичних реформ. Зокрема, уряд прийняв оновлений План заходів з імплементації Угоди про асоціацію.
Документ має замінити подібне регулювання, що існувало до цього. Окрім того, Верховна Рада та Кабмін
ухвалили кадрові рішення, які дозволили трохи просунути реформу енергетичного регулятора, Національної
Комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Нарешті, в Україні розпочався опалювальний сезон, що
вже традиційно матиме вплив на оцінку реформ в галузі.
Експерти газового сектору відзначають відсутність рішення уряду щодо зміни ціни газу для населення та
теплокомуненерго. Також продовжується конфлікт між урядом на “Нафтогазом”, який розвивається і в публічній
площині. Крім того, “Газпром” повернувся до практики заниження тисків транзиту газу, порушуючи контрактні
зобов’язання.
В секторі електроенергетики на фоні активної роботи над проектами необхідних підзаконних актів для
повноцінного запуску ринку електроенергії, експерти Цільової Групи звертають увагу на складну ситуацію з
накопиченням запасів вугілля, а також дефіцит вугілля як антрацитової, так і газової груп.
Експерти в сфері енергоефективності продовжують наголошувати на закритості процесу розробки підзаконних
актів до прийнятого законодавства. Також невирішеною залишається ситуація щодо стимулювання заходів з
енергоефективності – програма “теплих кредитів” вчергове недоступна для використання через брак коштів, а
Фонд з енергоефективності ще не створений. На цьому фоні потрібно відзначити анонсування урядом деталей
щодо першого етапу модернізації соціальної допомоги з оплати комунальних послуг.
В Цільовій групі “Довкілля та відновлювані джерела енергії” відзначають початок процедури консультацій щодо
низки проектів підзаконних актів щодо імплементації закону про оцінку впливу на довкілля, а також презентацію
дорожньої карти для реалізації в Україні Люксембурзької декларації. Крім того, експерти називають позитивною
динаміку введення в експлуатацію об’єктів відновлюваної енергетики, а також поширення відповідних
технологій серед населення.
Експерти сектору нафти та нафтопродуктів підтримують пришвидшення кінцевих дат виконання частини
зобов’язань, проте все ще стурбовані зволіканням імплементацією директив щодо зменшення вмісту сірки у
деяких видах рідкого палива, а також щодо якості бензину та дизельного палива.
В сфері бізнес-клімату експерти звернули увагу на призначення Верховною Радою своїх представників до
Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП. Крім того, у відповідній Цільовій групі
відзначили законодавчі ініціативи митних і податкових питань, прийняття закону про електронні довірчі послуги,
а також відкриття можливості закуповувати послуги енергосервісних компаній на Prozorro.

Найбільш вживані скорочення:
ВРУ – Верховна Рада України
ГТС – газотранспортна система
ДІЯР - Державна інспекція ядерного регулювання України
КзПБ – Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки
енергоблоків атомних електростанцій
КМУ – Кабінет Міністрів України
Комітет ПЕК - Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
НПА – Нормативно-правові акти
МЕВП – Міністерство енергетики та вугільної промисловості
НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України»
НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ОВД – Оцінка впливу на довкілля
ОЕС – Об’єднана енергосистема
ОР - Оператор ринку електроенергії
ОРЕ – Оптовий ринок електричної енергії
ОСП – Оператор Системи передачі
СЕО – Стратегічна екологічна оцінка
СПГ – скраплений природний газ
ТЕС – теплова електростанція
ТКЕ – теплокомуненерго
ХАЕС - Хмельницька АЕС

Газ
У жовтні намітилися певні зрушення в царині просування реформ у законодавчій сфері: окрім
просування з запуском роботи конкурсної комісії з ротації нинішнього складу регулятора (НКРЕКП),
депутати запропонували низку законопроектів, покликаних сприяти стабілізації роботи підприємств,
що виробляють тепло.
На тлі початку опалювального сезону Кабмін так і не прийняв рішення про зміну ціни газу для
населення і підприємств теплокомуненерго, тим самим залишивши для них стару ціну, і одночасно
понизив ціну постачальникам тепла для бюджетних установ у межах спеціальних зобов’язань з
постачання газу на 22%1.
Тим часом, конфлікт між урядом і "Нафтогазом" стосовно шляхів його реформування та, в першу
чергу – відокремлення функції транспортування – перейшов у жовтні в публічну площину. Попри це,
уряд продовжує сприяти "Нафтогазу" в його господарській діяльності, для чого у жовтні Кабміном
було ухвалено низку нормативно-правових актів.
За даними "Укртрансгазу", ПАТ "Газпром" продовжує порушувати технічні зобов’язання щодо
дотримання тисків газу за контрактом на транзит газу до ЄС. "Укртрансгаз" також повідомив, що
знаменуючи повномасштабний початок опалювального сезону 2017/18 років, 24 жовтня (вперше з
весни) ПСГ України перейшли з режиму нетто-закачування до нетто-відбору природного газу.
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
Вже на початку місяця ВРУ ухвалила дві постанови (№2158-VIII2, №2159-VIII3), якими затвердила
кандидатури своїх представників у комісії з ротації складу НКРЕКП 4, відповідно, від комітету з питань
ПЕК – С.Голікової, від комітету з питань ЖКГ – В.Яструбинського. Третім учасником конкурсної комісії з
добору кандидатів на посади майбутніх членів НКРЕКП став М.Ніцак, затверджений розпорядженням
уряду (№ 742-р від 11.10.20175), за поданням Міненерговугілля. Отже, вакантними у цій комісії
залишилися 2 місця від Президента. Необхідність якнайшвидшого призначення членів номінаційної
комісії пов’язана з тим, що з 26 листопада НКРЕКП у старому складі фактично втратить можливість
приймати рішення у межах своїх повноважень. Однак, на думку С.Голікової6, за найбільш
оптимістичного сценарію укомплектування номінаційної комісії, нові члени НКРЕКП зможуть бути
затверджені Президентом не раніше лютого 2018 року.
Маючи на меті забезпечити покращення фінансових умов діяльності теплопостачальних і
теплогенеруючих організацій та підприємств під час опалювального сезону 2017/2018 років, народні
депутати внесли до порядку денного законопроект №70837 про врегулювання заборгованості цих
підприємств за спожитий газ та послуги з його транспортування, розподілу та балансування. Комітет
ВРУ з питань ЖКГ на своєму засіданні 4 жовтня розглянув і рекомендував прийняти за основу цей
законопроект, про що було зареєстровано відповідну постанову ВРУ (№7083/П8).
Паралельно, з аналогічною метою у жовтні ВРУ зареєстровано законопроект №7238 9, спрямований на
забезпечення сталого функціонування підприємств житлово-комунальної сфери в опалювальний
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http://ua.interfax.com.ua/news/economic/457242.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2158-viii
3 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2159-viii
4 Відповідно до нового закону про регулятора, кандидати у члени НКРЕКП відбираються Конкурсною комісією, тоді як раніше всіх їх призначав
Президент. Ця комісія обирається у складі п'яти осіб: 2 члени – від ВРУ, 2 – від Президента, 1 – від КМУ.
5 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250360362
6 http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3712165-rada-naznachila-predstaviteley-v-komissiyu-po-otboru-chlenov-nkreku.htm
7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62474
8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62696
9 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62805
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період шляхом запровадження гарантій безперебійної діяльності об’єктів теплопостачання та
недопущення виникнення на них надзвичайних ситуацій. Для цього законопроектом запропоновано
виключити із закону "Про ринок природного газу" (ст. 15) та закону "Про теплопостачання" (ст. 19)
норми, які надають право постачальнику газу припиняти постачання газу, за наявності заборгованості
у розрахунках за нього.
Така законодавча ініціатива зумовлена зокрема тим, що "Нафтогаз" повною мірою не виконує своєї
функції надійного постачальника газу для тепловиків. Так, за результатами ревізії фінансовогосподарської діяльності НАКу Державною аудиторською службою України, її голова Л.Гаврилова
зробила висновок, що "Компанія системно ігнорує прийняті урядом рішення і, користуючись своїм
монопольним становищем та недосконалістю чинного законодавства, не забезпечує виробників
теплової енергії природним газом в обсязі понад 1 мільярд кубометрів"10, а це, в свою чергу, ставить
під загрозу можливості підприємств забезпечувати споживачів теплом.
З іншого боку, борги підприємств ТКЕ частково зумовлені значним обсягом невідшкодованих пільг і
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Проте, уряд в особі віце-прем'єр-міністра Г.Зубка
доручив вирішувати проблему боргів теплогенеруючих підприємств за газ керівникам органів
місцевого самоврядування11. Натомість питання монетизації субсидій хоча б на рівні постачальників
послуг, яке могло б скоротити період розрахунків за газ і частково зменшити заборгованість, було
відкладено на листопад.
Іще один законопроект у сфері забезпечення потреб споживачів у газі, зареєстрований ВРУ (№724712),
стосується мінімальної норми його споживання для нарахування субсидій. Автор цього проекту,
народний депутат С.Каплін запропонував встановити соціальний норматив споживання газу для
нарахування субсидій у розмірі не меншому, ніж 400 кубометрів на місяць.
На поточній сесії13, як невідкладний (за висновком Комітету ВРУ з економічної політики) має бути
розглянутий законопроект №642814 про вдосконалення корпоративного управління юридичними
особами, акціонером або засновником яких є держава, поданий урядом ще у травні з ініціативи
урядової робочої групи з прискорення реформування "Нафтогазу". Після внесення до нього низки
правок щодо уточнення основних засад управління об’єктами державної власності з часткою держави
100%, повноважень уряду у цій сфері та виконання обов’язків членами наглядових рад таких об’єктів,
членами комітету було зареєстровано постанову ВРУ про прийняття його за основу (№6428/П15).
За наявності достатніх запасів газу для опалювального сезону 2017/1816, головною інтригою його
проходження стала зміна ціни на газ. До початку сезону (15 жовтня) уряд так і не вирішив протиріччя
між необхідністю перерахувати ціну на газ для населення і ТКЕ для періоду з 1 жовтня 2017 року до
31 березня 2018 року за узгодженим із МВФ і Енергетичним Співтовариством механізмом
(регламентованим постановою КМУ №18717) і позицією очільників Кабміну щодо безпідставності
підвищення ціни газу18. Офіційна позиція уряду полягає в тому, що його завданням "є провести
об’єктивний розрахунок ціни природного газу та пройти опалювальний період 2017/18 року без
10

https://economics.unian.ua/energetics/2207624-sumni-realiji-derjaudit-oprilyudniv-rezultati-reviziji-naftogazu.html
https://economics.unian.ua/realestate/2206684-zubko-doruchiv-mistsevomu-samovryaduvannyu-zyasuvati-situatsiyu-z-borgami-za-gaz.html
12 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62817
13 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2149-19/page2
14 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61755
15 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62700
16 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250353062;
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=A23EF7E1110BF93BA0C2D9C7AC75CAA8.app1?art_id=245245807&ca t_id=3
5109; https://www.5.ua/ekonomika/koboliev-ukraina-zakachala-hazu-u-skhovyshcha-ponadplanovo-ioho-dostatno-dlia-opaliuvalnoho-sezonu128946.html
17 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865173
18 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=0775F0E336FEA4EF1B0D5458F604989D.app1?art_id=245242423&ca t_id=
35109
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додаткового фінансового навантаження на споживачів та бюджет країни"19. Урядовці наголошують, що
поточна закупівельна ціна природного газу на рівні 4 942 грн/тис. кубометрів дає змогу НАКу повною
мірою виконувати покладені на нього спеціальні обов’язки, не призводить до збитків та не потребує
додаткових дотацій і компенсацій з державного бюджету України. За даними ЗМІ20, представники МВФ
відхилили наразі запропоновані Кабміном варіанти зміни механізму визначення цієї ціни, та
перемовини з цього приводу тривають21.
З другого боку, не тільки перерахунок ціни на газ є предметом нарікання партнерів України відносно
постанови №18722. На думку представників Енергетичного Співтовариства, спеціальні обов'язки з
постачання газу, передбачені постановою, не відповідають умовам Третього енергопакета ЄС, про що
уряду України було висловлено стурбованість у листі, на який він мав відповісти до 22 жовтня (претензії
стосуються зумовленої положеннями постанови концентрації ринку постачання газу у регіональних
постачальників (на 67%), відсутності конкуренції та можливості вибору постачальника побутовими
споживачами)23. У разі, якщо не буде надано чіткої відповіді на цього листа, Рада міністрів може
вирішити зупинити участь України у певних процесах Енергетичного Співтовариства або тимчасово
обмежити її в правах.
Разом з тим, триває і конфлікт між урядом і керівництвом "Нафтогазу" стосовно шляхів реформування
компанії. Предметом суперечок по суті є принципово різне бачення як майбутнього самого "Нафтогазу",
так і наслідків його реорганізації для газового ринку України. У компанії, як запоруку її подальшої
успішної діяльності24, воліють зберегти вертикальну інтеграцію і залишити під егідою НАКу всі види
діяльності25, як переконує НАК, крім оператора ГТС. Натомість уряд наполягає на повному
відокремленні операторів ГТС і сховищ в окремі компанії (за постановою №496 26), бо в уряді вважають,
що без цього кроку неможливо провести демонополізацію ринку і забезпечити конкуренцію
постачальників для населення. На думку віце-прем'єра В. Кістіона27, "НАК може залишитися як
юридична особа у сегменті газового ринку і працювати як газовий дистриб'ютор на рівних умовах з
іншими компаніями"28. Крім зазначеного, стратегія "анбандлінгу" на умовах уряду спрямована на
забезпечення сприятливих умов для перемовин про транзит російського газу після 2019 року,
можливість угоди щодо якого неодноразово публічно піддавалася скепсису з боку керівництва
"Нафтогазу".
Разом з тим, незважаючи на конфлікт у сфері реформування, уряд докладає необхідних зусиль і для
забезпечення ефективної підтримки "Нафтогазу". Лише протягом жовтня у цій царині Кабмін прийняв
два розпорядження та постанову. Розпорядження стосуються затвердження змін до кредитних
договорів, покликаних покращити НАКу умови погашення заборгованості за договорами перед
АТ "Укрексімбанк" та "Сітібанк Юроп ПЛС" (відповідно, №735-р29 і №753-р30), що має на меті створити
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https://ukranews.com/ua/news/521941-kabmin-ne-pidvyshhyv-cinu-na-gaz
21 Це підтвердив 20 жовтня прем'єр-міністр В.Гройсман на годині уряду у ВРУ (http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/150549.html)
22 http://www.epravda.com.ua/columns/2017/10/24/630407/
23 https://issuu.com/eugene977/docs/ecs-2_17o22-08-2017__opening_letter
24 У І півріччі 2017 року група компаній "Нафтогаз" отримала 23,3 млрд грн чистого прибутку
(http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/8377D18E71379EFEC22581AF00324479?OpenDocument&year=2017&month=10&nt=%D0%9D%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&), водночас, обсяг транзиту за цей період майже на 7 млрд кубометрів перевищив середній рівень за
останні 6 років (http://utg.ua/utg/media/news/2017/06/ukraine-increased-daily-gas-transit-to-record-270-mcm.html), а за даними голови
держаудиту Л.Гаврилової, "Нафтогаз залишає у своєму розпорядженні близько 70% доходів, отриманих від Газпрому за послуги тран зиту
природного газу" (https://economics.unian.ua/energetics/2207624-sumni-realiji-derjaudit-oprilyudniv-rezultati-reviziji-naftogazu.html).
25 Докладніше про бачення "Нафтогазу": http://www.naftogaz.com/files/Information/2017-10-24%20A.Kobolyev_Strategy.pdf
26 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd%3Fdocid%3D249240258
27 http://www.epravda.com.ua/publications/2017/10/23/630302/
28 На запитання, чи не треба взагалі ліквідувати "Нафтогаз", у тому ж інтерв’ю "Економічній правді" В.Кістіон зазначив, що "мова не йде про
ліквідацію "Нафтогазу" і всіх компаній, які до нього входять. Йдеться тільки про ліквідацію надбудови. Що вона виробляє? Знає те, скільки
грошей вона витрачає на своє утримання? 1,8 млрд грн на рік. Це адміністративні витрати на одну тільки надбудову".
29 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250358457
30 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250377266
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додаткові можливості для фінансування закупівель газу. Цього року “Нафтогаз” суттєво збільшив
закупівлі – до 17,5 млрд кубометрів (що на 3,1 млрд кубометрів більше, ніж за 9 місяців попереднього
року)31. Частка імпорту у структурі закуплених обсягів газу досягла 41%, відповідно, частка
"Укргазвидобування" – 59%. Третій ухвалений урядом документ спрямований на забезпечення
погашення заборгованості перед "Нафтогазом" і його дочірніми компаніями – це постанова №74932,
що запроваджує механізм і способи примусової реалізації майна державних підприємств та
господарських товариств з державною часткою не менше 25%, для погашення їхньої заборгованості за
спожитий газ.
Через те, що "Нафтогаз" і "Газпром" не змогли дійти згоди щодо імплементації окремого рішення
(Separate Award), прийнятого у травні цього року Стокгольмським арбітражним судом, тепер позиції
сторін у цьому спорі знову має розглядати суд. 9-11 жовтня у Стокгольмі відбулися слухання з цього
приводу33. Комерційний директор НАКу Ю.Вітренко задоволений результатами цього проміжного
етапу судового розгляду34. За його повідомленням, граничний термін ухвалення рішень
Стокгольмським арбітражем як за контрактом постачання газу, так і за транзитним контрактом – кінець
листопада 2017 року.
Як відомо, незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" П.Ворвік і М.Річардс з 5 жовтня офіційно
завершили роботу в компанії. Відсутність незалежної наглядової ради в "Нафтогазі" ЄБРР вважає
перешкодою для подальшої співпраці. Щоб подолати цю перешкоду, ЄБРР запропонував зі свого боку
перелік нових незалежних кандидатів до наглядової ради, про що повідомив його президент
С. Чакрабарті35. Наразі ЄБРР очікує відповіді з боку уряду.
З 1 листопада “Нафтогаз” знову збільшив, у порівнянні з цінами жовтня 2017 року, ціни на газ для
промислових та інших споживачів36, що не підпадають під дію Положення про покладення спеціальних
обов’язків – цього разу на 7,5%. За новим прейскурантом37, ціну газу як товару (з ПДВ) з 1 листопада
2017 року встановлено 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 – 9692,4 грн за тис. кубометрів; для місячних потреб від 50 тис. кубометрів, за умови
попередньої оплати38 – 8805,6 грн за тис. кубометрів (такий само рівень ціни – 8805,6 грн за тис.
кубометрів – встановлено для дочірніх підприємств, заснованих "Нафтогазом", у яких 100% статутного
капіталу належить компанії).
У жовтні в газовій сфері регулятор прийняв низку регуляторних актів. Крім надання ліцензій і
затвердження порядку реєстрації суб’єктів природних монополій (постанова №126839), регулятор
ухвалив кандидатури посадових осіб операторів ГРС (постанова №128940), відповідальних за
моніторинг впровадження програми відповідності.
Крім того, 8 жовтня набули чинності мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування
споживачів та постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП №1156 від 21.09.2017

31

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/0B40792D70962422C22581B70023A8E8?OpenDocument&year=2017&month=10&nt=%D0%9
D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
32 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/749-2017-%D0%BF
33 http://www.bbc.com/ukrainian/news-41548858
34 https://www.facebook.com/yuriy.vitrenko/posts/10155179816303458
35 http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3713202-ebrr-predstavil-novykh-kandidatov-v-nabsovet-naftogaza.htm
36 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/98AC4DDA240B214DC22581BF005856A2?OpenDocument&year=2017&month=10&nt=%D0%9D%
D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
37 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-November-2017.pdf
38 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу
39 http://www.nerc.gov.ua/?id=28748
40 http://www.nerc.gov.ua/?id=28887
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року41. Як очікується, нові вимоги дозволять підвищити якість обслуговування клієнтів
газорозподільних та газопостачальних компаній, краще захистити права споживачів, які отримують
послуги неналежної якості, через грошові компенсації за порушення стандартів та вимог.
НКРЕКП взяла участь у 12-му Газовому Форумі Енергетичного Співтовариства42, який відбувся у
Словенії. На Форумі відзначалося, що українська сторона швидше за інші сторони реформує ринок
природного газу, а також було взято до уваги досягнення українського регулятора у підходах до
створення та встановлення тарифних методологій та наголошено, що незалежність регуляторних
органів у цьому процесі є надзвичайно важливою.
НКРЕКП продовжила кампанію з надання ліцензій у газовому секторі: протягом жовтня регулятор
надав право постачати газ іще 8-и компаніям. У підсумку, на 23 жовтня 2017 року на внутрішньому
ринку України зареєстровано 335 ліцензованих постачальників природного газу43.
Поряд з цим, поки не знайшла вирішення проблема несвоєчасного оприлюднення "Урядовим
кур'єром" постанов НКРЕКП, що приводить до спотворення термінів набуття чинності регуляторними
актами комісії. За словами голови НКРЕКП Д.Вовка44, газета у письмовій формі визнала ручне
регулювання друку та запропонувала узгоджувати його з Секретаріатом Кабміну. Д.Вовк оцінює це як
"грубе втручання" у роботу регулятора та має наміри повідомити про нього Секретаріат Енергетичного
Співтовариства.

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)
У жовтні мала місце ескалація конфлікту між керівництвом уряду та "Нафтогазу" щодо реструктуризації
останнього. Загострення набуло більш чітких і публічних форм. "Нафтогаз" публічно повідомив45, що
розпочав внутрішню реорганізацію "Укртрансгазу", з метою створення в його структурі філії "Оператор
ГТС України". Більше того, в офіційному прес-релізі компанії стверджується46, що на цю внутрішню
реструктуризацію "Укртрансгазу" НАК отримав схвалення Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
Міненерговугілля визначило необхідні для виконання затвердженого урядом плану реструктуризації
НАКу заходи щодо передачі активів і майна новоствореному оператору ГТС ПАТ "Магістральні
газопроводи України" (МГУ) та оприлюднило проект постанови47, яку для цього треба прийняти.
Зокрема, пропонується затвердити Примірний договір на господарське відання газотранспортною
системою, підземними газосховищами та іншим майном, визначити Міненерговугілля органом
управління цим державним майном, а також чіткий порядок передачі активів після рішення
Стокгольмського арбітражу.
У руслі свого бачення, уряд продовжує підтримувати нового оператора ГТС – ПАТ "МГУ". Так, Кабмін
привів у відповідність з вимогами закону "Про акціонерні товариства" установчі документи "МГУ",
встановивши розмір статутного капіталу товариства на рівні 1250 мінімальних заробітних плат
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1156874-17
https://www.energy-community.org/events/2017/09/GF.html
43 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
44 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1491464850933984&id=100002114496889&pnref=story
45 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/2B452B393E6828CAC22581AE00260AD5?OpenDocument&year=2017&month=10&nt=%D0%9
D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
46 Там само
47 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245240755&cat_id=167475
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(4 076 000 грн), а також доручив Міненерговугілля забезпечити завершення процесу створення "МГУ"
(постанова №78148).
У жовтні стало відомо про результати роботи урядової міжвідомчої комісії з розслідування причин
невиконання НАКом плану "анбандлінга" (у тому числі оголошеного тендеру на інвестиційнобанківські послуги, який виграла Rothschild S.p.A.49), очолюваної міністром енергетики І.Насаликом.
Крім притягнення до дисциплінарної відповідальності членів правління "Нафтогазу", на засіданні
24 жовтня комісія запропонувала50 передати Кабміну, як акціонеру "Нафтогазу", повноваження
прямого управління ПАТ "Укртрансгаз", для чого внести до статуту НАК відповідні зміни. За даними
ЗМІ51, це рішення вже передано на затвердження прем’єр-міністру України.
Тим часом, з метою врегулювати проблему коректного здійснення алокацій по замовниках послуг
транспортування газу в розрізі споживачів, НКРЕКП ухвалила постанови №129052 та №129153. За
першою постановою операторів газорозподільних систем зобов’язано актуалізувати та надати
"Укртрансгазу" інформацію щодо EIC-кодів споживачів, приєднаних до ГРС відповідного оператора, та
EIC-кодів їх точок комерційного обліку. Актуалізація покликана виправити помилки, виявлені в поданих
раніше оператору ГТС даних 40% споживачів, наявність яких унеможливлює ідентифікацію суб’єктів
ринку газу і точок комерційного обліку та ускладнює обмін даними для балансування. Відповідно, за
другою постановою "Укртрансгаз" зобов’язано невідкладно подати на погодження регулятора
передбачені пунктом 1 глави 3 розділу ХІІ Кодексу ГТС скориговані форми, за якими оператору ГТС
надається інформація про достовірний фактичний обсяг споживання газу споживачами.
За повідомленням ЗМІ54, італійська компанія Snam і словацька Eustream готові взяти в лізинг частину
української газотранспортної системи. Джерела ЗМІ стверджують, що спільно розроблений варіант
транзиту газу через ГТС України, Словаччини та Австрії до входу в ГТС Італії запропонований на розгляд
Президенту та уряду України. Європейських операторів цікавить, що думає з цього приводу уряд
України як власник ГТС, та чи виступить їхнім партнером "МГУ", якому Міненерговугілля має намір
передати активи ГТС, або якийсь інший оператор. Можливості участі у проектах модернізації газових
сховищ і ГТС України обговорювалися також у ході зустрічі між Президентом і гендиректором
французької енергетичної групи ENGIE І.Кошер55.
Ключовою умовою успіху цього потенційного партнерства є наявність довіри новому оператору ГТС. На
нашу думку, найгіршим наслідком відсутності єдиної позиції у керівництва уряду та НАКу щодо
здійснення процесу відокремлення та власне нового газотранспортного оператора може стати
відлякування потенційних європейських партнерів і врешті-решт упущення шансу залучити їх до
управління ГТС, без чого зберегти транзитний статус України дуже проблематично.
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)
"Газпром" продовжує практику невиконання своїх зобов`язань за контрактом транзиту газу до ЄС
стосовно дотримання тиску газу в магістральних газопроводах на вхідній точці ГВС "Суджа", що
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Газ
знаходиться на російсько-українському кордоні56. Так, за даними "Укртрансгазу", 26 жовтня тиск
становив лише 55,8 кгс/см2 (за контрактного тиску 60 кгс/см2). Від початку 2017 року недотримання
"Газпромом" контрактних тисків у межах 60-65 кгс/см2 на точці входу ГВС "Суджа" було зафіксовано
протягом 259 діб, тобто 88% від усього часу транзитування газу.
24 жовтня знаменує момент зміни режиму роботи ПСГ України на нетто-відбір газу, у зв’язку з
потребами забезпечення опалення. Як свідчать дані "Укртрансгазу"57, з 22 березня, коли були
зафіксовані найменші запаси газу в ПСГ у цьому році, до 23 жовтня сховища поповнилися з 8 млрд 100,4
млн кубометрів до 16 млрд 973,7 млн кубометрів, що відповідає затвердженому урядом плану про
накопичення 17 млрд кубометрів запасів на 1 листопада 2017 року (як повідомлялося раніше,
опалювальний сезон 2016/17 років Україна починала в середині жовтня 2016 року із запасами
14,7 млрд кубометрів).
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Верховна Рада України обрала двох, а КМУ призначив одного представника до Конкурсної комісії
з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП. Комісія буде мати повноваження із призначенням
Президентом України ще двох представників.
Опубліковані проекти двох правил ринку, кодекси системи передачі та розподілу, та інші НПА
стосовно діяльності виробників, передавачів та постачальників електричної енергії на новому
енергоринку.
МЕВП рекомендує з 1 листопада 2017 року підняти рівень ціни на вугілля газової групи до 2425
грн./т. КМУ прийняв розпорядження №776-р від 18.10.2017 «Про заходи щодо стабілізації роботи
енергогенеруючих компаній теплових електростанцій». На кінець жовтня спостерігається великий
дефіцит антрацитового та газового вугілля, відставання від норми накопичення вугілля на складах
згідно з графіком, затвердженим МЕВП, становить 60%. Переведений на використання вугілля
марки «Г» та підключений у мережу енергоблок №7 ДТЕК Придніпровська ТЕС. МЕВП затвердило
Інвестиційну програму НАЕК «Енергоатом» на 2018 рік в сумі 15,952 млрд грн. Набрав чинності
наказ ДІЯРУ №313 від 30.08.2017 «Про затвердження Вимог до періодичної переоцінки безпеки
енергоблоків атомних станцій». Можливість роботи енергоблоку №3 ЗАЕС у понадпроектний
термін була підтверджена результатами перевірки ДІЯРУ.
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)
4 жовтня Комітет ПЕК ВРУ обрав з 3-х кандидатів у члени Конкурсної комісії з добору кандидатів на
посади членів НКРЕКП, а 6 жовтня ВРУ прийняла постанови про обрання С.Голікової та
В. Ястурбинського (від Комітету з питань ЖКГ) членами Конкурсної комісії з добору кандидатів на
посади членів НКРЕКП58. Світлана Голікова є незалежним експертом і директором приватної
консалтингової компанії «ТрансЕнергоКонсалтинг», та входить до Коаліції «За енергетичні реформи»,
а Василь Ястурбинський з 2003 року по 2017 рік працював начальником Головного управління з
питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації). 11 жовтня КМУ прийняв Розпорядження №142-р про обрання Миколи Ніцака,
колишнього голови правління «Вінницяобленерго», третім членом Конкурсної комісії.59 Це
призначення було сприйнято неоднозначно і, наприклад, експерти з ГО «Реанімаційний пакет
реформ» звернулися до КМУ з вимогою надати публічну оцінку цій кандидатурі на відповідність
посаді, оскільки, на їх думку, призначення відбувалось у непрозорий спосіб, а родина номінанта має
корпоративний інтерес в компанії, що є ліцензіатом НКРЕКП.60
В жовтні відбулося чергове засідання Координаційного центру із забезпечення запровадження
нового ринку електричної енергії на якому були затверджені Робочі групи по напрямках. Групу з
опрацювання питань законопроекту з погашення заборгованості, що утворилася в ОРЕ, доручено
очолити міністру МЕВП І.Насалику.61
24 жовтня ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Енергоринок» оприлюднено проекти одних з основних
документів нового енергоринку – Правила ринку62, Правила ринку «на добу наперед» та
внутрішньодобового ринку63.
Правила ринку розробляються і адмініструються ОСП та затверджуються НКРЕКП, та визначають
порядок реєстрації учасників ринку, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за
договорами про врегулювання небалансів електричної енергії, правила балансування,
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функціонування ринку допоміжних послуг, порядок проведення розрахунків на балансуючому ринку
та ринку допоміжних послуг тощо.
Правила ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку розробляються і адмініструються ОР,
також затверджуються Регулятором і визначають порядок реєстрації учасників ринку "на добу
наперед" та внутрішньодобового ринку, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов’язань
за договорами купівлі-продажу електричної енергії на цих ринках, порядок організації та проведення
торгів, порядок визначення ціни на електричну енергію, порядок проведення розрахунків на цих
ринках, визначення вартості послуг оператора ринку та порядок її оплати та інше. Обидва проекти
правил будуть проходити попереднє обговорення з учасниками ринку електроенергії і після
узагальнення зауважень будуть передані в НКРЕКП для офіційного оприлюднення проектів рішень
Регулятора.
25 жовтня КМУ затвердив План заходів з виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, складовою
частиною якого є розділ, присвячений енергетиці. Офіційний текст Плану заходів станом на
01.11.2017 ще не опублікований, але вже можна сказати, що від передбачає заходи з корпоратизації
НЕК «Укренерго» та сертифікації ОСП. 64
Директива, Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього
ринку електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС (Стаття 273, Глава 11, Розділ IV,
Угоди про асоціацію Україна- ЄС)
У жовтні НКРЕКП продовжила оприлюднення проектів нормативно-правових актів для нового ринку
електричної енергії. Так, у період з 3 по 20 жовтня було оприлюднено проекти постанов, що
стосуються функцій оператора ринку, провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії, діяльності з розподілу електричної енергії, з постачання електричної енергії
споживачу, із здійснення функцій гарантованого покупця, та з перепродажу електричної енергії
(трейдерської діяльності) :
- Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення
функцій оператора ринку, яка вводиться в дію з 1 липня 2019 року 65;
- Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу
електричної енергії (трейдерської діяльності), яка набирає чинності з 01 січня 2019 року та
вводиться в дію з 1 липня 2019 року66;
- Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії, яка вводиться в дію з 01 липня 2019 року 67;
- Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії споживачу, яка вводиться в дію поступово, починаючи з 11 червня 2018
року до 10 червня 2020 року68;
- Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії, вводиться в дію з 1 грудня 2018 року69;
- Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення
функцій гарантованого покупця, вводиться в дію з 1 липня 2019 року70та пропонується внести
зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання
електричної енергії в частині купівлі/продажу електричної енергії ДП НЕК «Укренерго» з
метою надання/отримання аварійної допомоги операторам систем передачі суміжних
держав71.
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Крім того оприлюднено проекти 3-х постанов, що стосуються пропускної спроможності
міждержавних перетинів:
Методика визначення доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів
(міждержавних електричних мереж України)72;
- Правила управління обмеженнями та порядку розподілу пропускної спроможності
міждержавних перетинів73
- Примірний договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів
(міждержавних електричних мереж України)74.
Директива, Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього
ринку електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС (Стаття 274, Глава 11, Розділ IV
Угоди про асоціацію Україна- ЄС)
ДП НЕК «Укренерго» оприлюднив проекти нормативних документів, які змінюють систему
довгострокового планування в ОЕС України та відповідають вимогам Закону України «Про
ринок електричної енергії України». Це «Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих
потужностей» та «План розвитку системи передачі на 2018-2027 роки»75,76.
Складання щорічного Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей складається
ОСП для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного
резерву. При цьому також потрібно враховувати вимоги безпеки постачання. Наразі ДП НЕК
«Укренерго» збирає зауваження та пропозиції з метою публічного обговорення та подальшого
прийняття.
2 жовтня МЕВП затверджено Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на 2018 рік. Прогнозний
баланс складається для формування тарифної політики НКРЕКП на 2018 рік та планів енергокомпаній.
На 2018 рік прогнозується 1,4% річного приросту електроспоживання, що складає 151000 млн.
кВт·год. Імпорт електроенергії не заплановано, а її експорт може скласти 5880 млн. кВт·год, в
основному, в країни Східної Європи та Молдову. Прогнозується збільшення виробітку електроенергії
з альтернативних джерел на 14% за рахунок введення в експлуатацію нових електростанцій.77
Ст.338, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС. Договори про співпрацю з МФО
В рамках виконання проекту «Україна: Енергоатом – сталий корпоративний розвиток», який
фінансується за рахунок фондів технічної співпраці ЄБРР, консорціум компаній Deloitte&Touche LLC та
IMEPOWER підготували та презентували звіт про результати аналізу та оцінки найважливіших аспектів
процесу корпоратизації НАУК «Енергоатом», яка має відбутись відповідно до гарантійної угоди між
Україною та ЄБРР. В звіті зазначено, що для проведення ефективної корпоратизації необхідно
розробити та ухвалити спеціальний закон, що буде враховувати особливості функціонування
Енергоатома як підприємства атомної енергетики.78
Ст.339, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС, Ринок вугілля
У 2018 році, відповідно до затвердженого Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України, потреби
у вугіллі для забезпечення виробництва електроенергії ТЕС та ТЕЦ встановлені у обсязі 26,6 млн тонн:
4,9 млн тонн марки АШ + П та 21,7 млн тонн марки Г + Д.79
4 жовтня КМУ затвердив розпорядження № 715-р «Про перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2017 рік», яким
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зменшуються на 236000 тис. грн видатки на реструктуризацію вугільної та торфодобувної
промисловості та на 70000 тис. грн зменшується державна підтримка будівництва шахти №10
"Нововолинська". Водночас, на 300462 тис. грн збільшуються видатки на державну підтримку
вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної
продукції та збільшується на 5538 тис. грн на фізичний захист ядерних установок та ядерних
матеріалів. Цей документ дозволяє забезпечити виплати заробітної плати працівникам державних
вугледобувних підприємств і ДП "38 ВІТЧ", та стабілізувати ситуацію в шахтарських колективах.80 У
жовтні проходили акції протесту гірників копальні №9 "Нововолинська" та працівників шахти
“Бужанська” через невиплату заробітної плати за серпень-вересень.8182
Відповідно до Протоколу наради з питання визначення граничної ціни на вугільну продукцію
затвердженого МЕВП 26 жовтня83, МЕВП рекомендує з 1 листопада 2017 року збільшити рівень ціни
на вугілля газової групи (середньою калорійністю 5200 Ккал) для державних шахт з 2200 грн./т до
2425 грн./т (без ПДВ і витрат на транспортування) з урахуванням базових показників якості.
Опалювальний сезон тільки розпочався і українські ТЕС та ТЕЦ відчувають сильний дефіцит вугілля як
антрацитової, так і газової груп. Тому, з метою забезпечення сталої роботи ОЕС України, 18 жовтня
КМУ прийняло розпорядження №776-р «Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих
компаній теплових електростанцій»84, яке відкриває додаткові кредитні лінії для енергогенеруючих
компаній ТЕС за для закупки необхідного обсягу вугілля для успішного проходження опалювального
сезону 2017/2018. Хоча очільник МЕВП і завіряє, що підготовка до опалювального сезону проходить
успішно, необхідні запаси вугілля є, генеруючі компанії вже законтрактували вугілля до кінця березня
2018 року і з листопада запаси вугілля на складах мають постійно збільшуватись85, проте офіційна
статистика по накопиченню вугілля дуже занепокоює. На кінець жовтня відставання накопичення
вугілля на українських ТЕС від графіку затвердженим МЕВП становить 60%, про що повідомив
директор з оперативного управління - головний диспетчер "НЕК "Укренерго" В.Зайченко86, додавши,
що для забезпечення комфортного проходження опалювального сезону щоденні поставки на станції
повинні становити 100 тис. тонн. Відповідно до інформації щодо щоденного стану накопичення
вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ, наданої МЕВП, станом на 31 жовтня запаси вугілля на складах ТЕС та
ТЕЦ становили 1,417 млн тонн: антрацитового вугілля – 815,2 тис. тонн (що становить 55,6% від норми
встановленою графіком), вугілля газової групи – 601,9 тис. тонн (що становить 31,4% від норми).87
Блоки Зміївська ТЕС, що працюють на антрациті зупинені через відсутність палива. Дуже низькі запаси
вугілля газової групи на багатьох ТЕС, зокрема, на Добротвірській ТЕС запасі на 9 діб, Запорізькій ТЕС
- на 8 діб, Курахівській ТЕС – на 6 діб, Бурштинській ТЕС – на 4 доби, Ладижинській ТЕС – на 4 доби.
Через дефіцит вугілля газової групи в Україні, енергохолдинг ДТЕК для своїх ТЕС також почав
закуповувати вугілля марки «Г» з США, зокрема в найближчий час має прибути 150 тис. тонн вугілля.88
12 та 27 жовтня прибули партії енергетичного вугілля з США для ПАТ "Центренерго" у обсязі
відповідно 60 тис. тонн89 та 75 тис. тонн90. 21 жовтня прибуло два судна з енергетичним вугіллям з
ПАР та США у обсязі 155 тис. тонн для ДТЕК.91
В рамках реалізації Програми зі зниження залежності від антрациту, енергоблок №7 ДТЕК
Придніпровська ТЕС вже перекладений на спалювання вітчизняного вугілля марки «Г» і 27 жовтня був
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підключений в мережу. Також, прес-служба ДТЕК повідомила, що станція планує в середині
листопада запустити блок №8 ДТЕК Придніпровська ТЕС на вугіллі газових груп. 92
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
10 жовтня набрав чинності наказ ДІЯРУ №313 від 30.08.2017 «Про затвердження Вимог до
періодичної переоцінки безпеки енергоблоків атомних станцій» (Мінюст реєстр. № 1158/31026 від
20.09.2017).93
На виконання статті 20 Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», з метою приведення
«Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних
відходів і плану заходів з його застосування» (затверджений постановою КМУ від 18.07.2007 №93994)
до нових вимог законодавства України у сфері технічного регулювання ДІЯРУ підготувала нову
редакцію Регламенту та відповідний проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939» 95. Проекти документів оприлюднені на сайті ДІЯРУ для
надання коментарів та зауважень.96 Також на сайті ДІЯРУ оприлюднений проект Закону «Про
внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»97,
який має оптимізувати та удосконалити процедури видачі документів дозвільного характеру на
здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії, приведення у відповідність із Законом
«Про адміністративні послуги».
Відповідно до затвердженого 2 жовтня Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на 2018 рік,
виробіток електроенергії АЕС у 2018 році становитиме 84 000 млн кВт·год.98 Також, 5 жовтня була
затверджена МЕВП Інвестиційна програма НАЕК «Енергоатом» на 2018 рік у розмірі 15,952 млрд
грн.99 Питання безпеки АЕС України є пріоритетним, тому 55% коштів, а саме 8,819 млрд. грн будуть
спрямованими на реалізацію заходів КзПБ. Керівник Групи управління проектом КзПБ Г. Сазонов
повідомив, що станом на жовтень вже виконано 60% заходів КзПБ, тобто 644 заходи з 1082
запланованих, і реалізація усіх заходів КзПБ має бути завершена не пізніше 31 грудня 2020 року.100
Також, Інвестиційна програма передбачає виділення 1,407 млрд. грн на продовження терміну
експлуатації енергоблоків АЕС; 3,326 млрд. грн. на нове будівництво; 0,785 млрд. грн. на технічний
розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання; 0,956 млрд. грн. на
придбання обладнання, що не потребує монтажу; 0,33 млрд. грн. на фізичний захист ядерних
установок.101
У жовтні був завершений національний проект МАГАТЕ UKR2/001 «Удосконалення системи
управління невідповідностями, що впливають на безпеку АЕС», який реалізувався у співпраці НАЕК
«Енергоатом» та Міжнародного агентства з атомної енергії. Для ефективної подальшої імплементації
методів та рекомендацій МАГАТЕ, в НАЕК «Енергоатом» був розроблений «План дій», що передбачає
створення єдиної IT-бази з «Управління невідповідностями».102
На підставі результатів комплексної перевірки ДІЯРУ щодо готовності енергоблоку №3 ЗАЕС до
продовження терміну експлуатації103, комісія ДІЯРУ підтвердила можливість роботи енергоблоку у
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понадпроектний термін.104 Планується, що остаточне рішення буде прийнято колегію ДІЯРУ у
листопаді 2017.105 Також ДІЯРУ оприлюднила Звіт про публічне громадське обговорення щодо
можливості продовження експлуатації енергоблоку № 2 Запорізької АЕС.106
18-28 жовтня в рамках міжнародної Угоди про застосування гарантій відповідно до «Порядку
застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї» на майданчику Рівненської АЕС відбулась
інспекція МАГАТЕ, яка пройшла без зауважень та підтвердила дотримання РАЕС міжнародних
гарантій.107 23-27 жовтня на ХАЕС пройшла повторна партнерська перевірка ВАО АЕС, на якій
перевіряли виконання коригувальних заходів, розроблених на підставі результатів партнерської
перевірки в 2015 році. Перевірка показала, що значна частина роботи виконана і відзначені значні
покращення, проте необхідно продовжувати працювати для вдосконалення діяльності.108
25 жовтня між НАЕК «Енергоатом» і японською Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation був
підписаний Меморандум про взаєморозуміння в ядерно-енергетичній галузі, який передбачає
співробітництво в питаннях підвищення потужності, ефективності та безпеки енергоблоків АЕС
шляхом модернізації обладнання турбінного острову.109
30 жовтня ДІЯРУ оприлюднив110 схвалену Колегією ДІЯРУ Шосту Національну доповідь України з
виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим
паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (НДУ-2017)111.
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
11 жовтня КМУ схвалив проект Угоди про внесення змін №14 до Угоди про грант (проект ядерної
безпеки Чорнобильської АЕС) між ЄБРР, який є розпорядником коштів грантів, наданих Рахунком
ядерної безпеки, і КМУ та Державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС" як
Одержувачем.112 Даний документ надає можливість завершити всі внутрішні процедури, необхідні
для підписання Угоди та сприятиме додатковому фінансуванню з Рахунку ядерної безпеки, які будуть
спрямовані виключно на завершення будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП2) на території промислового майданчика ДСП "Чорнобильська АЕС".
17-20 жовтня інспектори ДІЯРУ провели перевірку ДСП «Чорнобильська АЕС» щодо стану та безпеки
виконання робіт в рамках зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно
безпечну систему. Перевірка показала, що: “ДСП ЧАЕС необхідно приділяти особливу увагу
дотриманню необхідних заходів радіаційної безпеки при організації робіт у підарковому просторі
НБК та у «зоні вільного доступу», облаштованій поза НБК та забезпечувати посилений радіаційний
контроль у зонах проведення робіт; ДСП ЧАЕС потребує додатково облаштованих відповідно до
вимог безпеки місць зберігання утворених радіоактивно забруднених матеріалів та РАВ, а також
потужностей для їх дезактивації та звільнення від регулюючого контролю (це знаходиться на стадії
розробки відповідних технічних рішень)”; йде затримка графіку, визначеного програмою
«Остаточного закриття та консервації (ОЗІК) блоків ДСП ЧАЕС».113
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У сфері імплементації законодавства з енергоефективності жовтень позначився як місяць, коли були
зроблені гучні заяви і виконана певна робота з підготовки важливих рішень, які мають бути ухвалені
у наступному місяці. Так, було анонсоване оприлюднення деталей реалізації першого етапу
модернізації соціальної допомоги з оплати комунальних послуг, до розгляду в парламенті готуються
законопроекти, що можуть завершити створення рамкового законодавства для розгортання
масштабних заходів з підвищення енергоефективності, а також можуть бути спрямовані додаткові
кошти на покриття розривів у фінансуванні субсидій. Крім того, профільний Мінрегіон спромігся
опублікувати для громадського обговорення три проекти актів на виконання законів, прийнятих
раніше, хоча загалом нормативна робота ключового органу залишається доволі закритою і
непублічною.
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність
Згідно з регламентом опрацювання законодавчих ініціатив, до оприлюдненого на офіційному веб-сайті
Мінрегіону у жовтні законопроекту «Про енергетичну ефективність»114, головним розробником якого
є Держенергоефективності, протягом місяця з дня оприлюднення приймалися зауваження та
пропозиції. За інформацією Держенергоефективності, наразі вони опрацьовуютьсявід заінтересованих
органів влади, громадян та інституцій протягом встановленого терміну для громадського обговорення.
Відповідно до Регламенту, після опрацювання пропозицій та зауважень, законопроект має бути
схвалений на засіданні відповідного урядового комітету і самого уряду, після чого він буде поданий на
розгляд до Верховної Ради. Враховуючи робочий графік уряду та парламенту, цілком реалістично
можна очікувати реєстрацію проекту закону у Верховній Раді до кінця цього року.
Також, вже на початку листопада на повторне друге читання парламенту має бути винесений проект
закону про житлово-комунальні послуги № 1581-д, прийняття якого врегулює юридичні відносини
співвласників багатоквартирних будинків, включаючи їх об’єднання, з керуючими агентами та
балансоутримувачами супутнього майна, і таким чином завершить ухвалення «пакету
енергоефективності»115.
Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8)
Розпорядження Уряду щодо затвердження плану заходів із запровадження системи
енергоменеджменту в бюджетних установах нарешті офіційно опубліковано в “Урядовому кур’єрі” від
21 жовтня116, а також на офіційному веб-сайті Верховної Ради117. Головною відмінністю опублікованого
акта від проекту є додатковий захід у Плані, а саме запровадження системи енергетичного
менеджменту в бюджетних установах, відповідальними органами за яким визначені органи місцевого
самоврядування (за згодою) та Держенергоефективності.
При цьому, згідно з Регламентом Кабінету Міністрів, прийняті розпорядження набирають чинність у
дату прийняття, і затримка із опублікуванням жодним чином не впливає на їхню дію. Таким чином,
відповідальні виконавчі органи, у першу чергу Держенергоефективності, Мінрегіон та
Мінекономрозвитку, мали виконувати його положення вже більше ніж півроку. Втім, про результати
цієї діяльності поки невідомо.
Облік (Стаття 9)
У Мінрегіоні була створена робоча група з підготовки підзаконних нормативно-правових актів,
спрямованих на реалізацію закону “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”. Втім,
жодний проект відповідних методик з семи, розробником яких визначено Мінрегіон, на сьогодні не
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оприлюднений для громадського обговорення. У той же час, 31 жовтня на сайті міністерства для такої
процедури був оприлюднений проект постанови Кабінету Міністрів від 6 серпня 2014 р. № 409. Цей
технічний документ приводить процедуру нарахування пільг та субсидій у відповідність до змін у сплаті
за встановлення та обслуговування вузлів обліку за законом про комерційний облік118.
Проекти актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, які необхідно розробити для реалізації Закону, були оприлюднені для
громадського обговорення на сайті регулятора ще 5 вересня 2017 року. Відповідно до вимог порядку
проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП, 25 жовтня 2017 року відбулося таке
обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на
послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем)». У протоколі зазначається, що учасники зустрічі погодилися, що
проект постанови не потребує доопрацювань і може бути затверджений у запропонованій Комісією
редакції119.
Поширення інформації про підвищення енергоефективності серед споживачів та інших
стейкголдерів (Статті 12, 17)
Популяризація основних завдань державної політики у сфері енергозбереження та енергоефективності
на постійній основі здійснюється представниками Держенергоефективності та спрямована на
впровадження заходів з енергозбереження у житловому фонді та будівлях бюджетної сфери. Протягом
жовтня 2017 року Держенергоефективності спільно з проектом GIZ «Реформа в сфері
енергоефективності України» та Представництвом Фонду ім. Ф. Еберта в Україні презентували переваги
впровадження енергоменеджменту в об’єктах бюджетної сфери у Луганській обласній військовоцивільній адміністрації120, Івано-Франківську121, Ужгороді122 та Луцьку123.
Ринок енергосервісу (Стаття 18)
Національна інформаційна база потенційних ЕСКО-об’єктів, яка сформована Держенергоефективності,
на сьогодні налічує більше 11 тисяч об’єктів, щомісяця динаміка помітно зростає. Крім цього, був
опублікований перелік енергосервісних компаній, що знаходяться на стадіях реалізації сервісних
контрактів у бюджетних установах України. Також, на сьогодні вже укладено 19 ЕСКО договорів, 15 з
яких – у Києві124. Як зазначив Голова Агенства, близько 80 тисяч бюджетних закладів в Україні необхідно
термомодернізувати, що потребує залучення значного обсягу інвестицій у розмірі 8 млрд євро 125.
Одним із дієвих способів полегшити залучення таких коштів стане система публічних закупівель
Prozorro, яка, починаючи з цього місяця, надає можливість проводити закупівлю послуг за ЕСКО
контрактами для бюджетних установ за процедурою відкритих торгів126. Держенергоефективності
спільно з Мінекономрозвитку, ДП «ПРОЗОРРО» та експертами запровадили спеціальний модуль для
ЕСКО-закупівель, який, за словами першого заступника Міністра економічного розвитку, уможливить
найскладніший у технічному плані аукціон у системі. Справа у тому, що, на відміну від стандартної
методології системи Prozorro, де у першу чергу оцінюється вартість послуг, конкурс на отримання ЕСКО
контракту головним критерієм має приведену вартість – показних ефективності реалізації проектів,
іншими словами – коефіцієнт реально зекономленої енергії. Станом на 20 жовтня 2017 року вже
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оголошено понад 20 відкритих торгів з енергосервісу, а до кінця року буде оголошено понад 100
тендерів127.
Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20)
Всупереч отриманим раніше запевненням представників Мінрегіону у скорому представленні проектів
підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону «Про Фонд
енергоефективності», для громадського обговорення, станом на кінець жовтня жодний такий акт не
був опублікований на сайті міністерства цього не відбулося.
Громадянська мережа ОПОРА звернулася до Мінрегіону з офіційним запитом на доступ до публічної
інформації з проханням офіційно надати перелік проектів нормативно-правових актів, які необхідно
розробити на реалізацію Закону, зазначивши поточну стадію розробки по кожному. У відповіді
міністерство вказало, що така інформація є службовою та не підлягає опублікуванню на веб-сайті
Мінрегіону. Враховуючи той факт, що інформація про перелік проектів нормативно-правових актів та
стадія їх розроблення відповідно до Закону «Про інформацію» не є і не може бути службовою, а
відповідь Мінрегіону ймовірно може бути розцінена як приховування інформації, ОПОРА звернулася з
офіційним запитом до Міністерства юстиції України з проханням надати пояснення щодо ситуації.
У той же час, профільний віце-прем’єр міністр Г. Зубко вчергове підтвердив плани Мінрегіону
завершити роботу з нормотворчості до кінця 2017 року з тим, щоб запустити Фонд енергоефективності
вже у наступному році.128
Залишається напруженою ситуація із фінансування програми «теплі кредити». Деякі банки вже кілька
тижнів не видають кредити заявникам через дефіцит коштів, а додаткове фінансування програми до
кінця 2017 року можливе не більше, ніж у розмірі 100 млн. грн129. До того, навіть у разі надання такого
додаткового ресурсу, кошти будуть доступні тільки заявникам – фізичним особам, у той час як ОСББ та
ЖБК, що також показують вражаючу динаміку попиту, залишаться без можливості отримати підтримку
на здійснення заходів з підвищення енергоефективності.
Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
Робота над напрацюванням нормативно-правової бази на виконання прийнятого рамкового закону
ведеться, хоча процес і страждає від вже традиційного недоліку – дефіциту прозорості. За словами
віце-прем’єр міністра Г.Зубка, пріоритетом його відомства у підвищенні енергетичної ефективності
будівель в Україні наразі є, зокрема, розвиток ринку енергоаудиторів.130 Так, на офіційному сайті
Мінрегіону на початку жовтня був опублікований проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку
обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в
процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних
сертифікатів, фахівців та звітів». Цей порядок є одним з обов’язкових НПА, передбачених законом 2118,
і встановлює відповідальних виконавців та механізм та вимоги щодо організації такого інформаційного
обміну131.
Крім цього, 20 жовтня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України також винесло на громадське обговорення проект ще однією постанови КМУ –
«Про встановлення переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів
енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні
вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної
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ефективності будівель».132 Згідно з додатком до проекту, у такий список пропонується додати 50 різних
типів будівель133.

Соціальні питання
Відшкодування пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги відбувається із тривалими
затримками, що призводить до накопичення заборгованості у постачальників послуг, а також до
значних ускладнень в управлінні багатоквартирними будинками, особливо для тих співвласників, які
створили ОСББ. На ліквідацію цієї затримки Верховна Рада може вже у жовтні направити додаткові
кошти, які, згідно з проектом змін до Держбюджету на 2017 рік, мають скласти орієнтовно 7,5 млрд
грн134. Реформувати цю вкрай неефективну систему у довгостроковій перспективі покликаний проект
постанови уряду, розроблений Мінфіном, який має запровадити перший етап монетизації соціальної
допомоги135. За попередніми повідомленнями, Кабінет Міністрів планує запровадити нову систему вже
з 1 січня 2018.
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Довкілля та відновлювані джерела енергії
У жовтні 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв документ, який визначатиме порядок денний
та календарний план імплементації Угоди про асоціацію, включаючи у сфері довкілля, - оновлений
план заходів з імплементації Угоди. План скасував усі попередні планувальні документи, зокрема і
плани імплементації кожної директиви і регламенту. Сподіваємось, що оновлені заходи стануть
ефективною заміною попередніх документів та матимуть позитивний вплив на прогрес у сфері
довкілля.
У сфері імплементації горизонтального екологічного законодавства найбільшим досягненням у
жовтні стало оприлюднення перших трьох нормативно-правових актів, необхідних для початку
реалізації Закону про оцінку впливу на довкілля. Наразі проекти проходять громадське
обговорення, а на черзі ще низка документів, які необхідно розробити та затвердити. Мінприроди
також презентувало дорожню карту для реалізації в Україні Люксембурзької декларації, що
однозначно сприятиме впровадженню належного екологічного врядування в Україні, зокрема в
контексті ОВД, СЕО, доступу до екологічної інформації, участі громадськості.
Що стосується відновлюваної енергетики, то цього місяця було введено в експлуатацію декілька
важливих «зелених» об’єктів. Водночас, ВДЕ стають все популярнішими серед населення. Поки що
все це відбувається за рахунок «зеленого» тарифу, однак влада та міжнародні інституції шукають
нові стимули для активнішого розвитку галузі.
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація) (Стаття 363 Угоди про асоціацію)
Мінприроди оприлюднило проекти нормативно-правових актів, розроблених на виконання Закону
«Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.17 № 2059-VIII136, для обговорення з громадськістю
(громадські слухання відбулись 12 жовтня).137
На відкрите громадське були винесені:
1. Проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля»;
2. Проект Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Критеріїв визначення планованої
діяльності, її розширення та зміна, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»;
3. Проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань
у процесі оцінки впливу на довкілля».
Проекти наразі виглядають «сирими» і, на нашу думку, були оприлюднені у такому вигляді з метою
забезпечити формальну можливість їх громадського обговорення до прийняття Урядом (яке має
відбутись до 18 грудня 2017 року згідно з ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»). Наразі, запропоновані
проекти постанов є неузгодженими між собою, не відповідають положенням самого закону.
Концептуально, запропоновані проекти постанов відтворюють модель державної екологічної
експертизи. Зокрема, запропонована форма фінансування оцінки впливу на довкілля зводиться до
«плати за проведення оцінки впливу на довкілля», розмір якої пропонується затверджувати
Мінприроди за погодженням з Мінфіном. Нагадаємо, що державні органи не проводять оцінку впливу
на довкілля згідно з новим законом, це є очевидним рудиментом пост-радянської державної
екологічної експертизи.
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Довкілля та відновлювані джерела енергії
18 жовтня 2017 року Міністерство екології та природних ресурсів, під час круглого столу “Цілі та
завдання належного екологічного врядування в контексті впровадження Люксембурзької декларації”,
презентувало Дорожню карту щодо імплементації положень Люксембурзької декларації.138 Документ,
серед іншого, включає основні поточні пріоритети політики Мінприроди (мета та основне завдання)
щодо реформування природоохоронного сектору. А саме: формування горизонтального бачення
екологічної політики у державі через прийняття рамкової оновленої державної Екологічної стратегії;
забезпечення інтеграції екологічної політики до секторальних політик (та до регіональних/ місцевих
політик розвитку) через впровадження інституту ОВД, прийняття закону про СЕО, належне
функціонування процедур; перехід до моделей циркулярної економіки через прийняття національної
Стратегії управління відходами європейського зразка; інтеграція політики щодо зміни клімату до
галузевих та місцевих політик через підготовку та прийняття Стратегій низьковуглецевого розвитку та
(секторальних планів) з Адаптації до зміни клімату; реформа системи екологічного моніторингу,
нагляду та контролю; реформа системи управління водними ресурсами: розділення політичної,
господарської та наглядової функцій; організація управління за басейновим принципом; інформаційне
забезпечення системи прийняття рішень “Відкрите довкілля”.
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (Стаття 363
Угоди про асоціацію)
Міністр екології Остап Семерак вважає, що сьогодні підприємствам-забруднювачам простіше сплатити
екологічний податок, аніж витрачати кошти на екологічну модернізацію застарілого виробництва. На
його думку, принцип “забруднювач платить”, передбачений Угодою про асоціацію між Україною та ЄС,
в Україні не працює. Він наполягає на запровадженні механізму, який би стимулював підприємства
переходити до принципів сталого розвитку і не виключає, що таким механізмом може стати
збільшення розміру екологічного податку.139
Директива 2009/29/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС (Стаття 338 Угоди про асоціацію)
5 жовтня розроблений Держенергоефективності проект Закону «Про приєднання України до Статуту
Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA)»140 було внесено на розгляд депутатів
Верховної Ради.
Приєднання України до IRENA дозволить:
•
•
•
•

отримати допомогу організації щодо вдосконалення законодавчої бази, залучення інвестицій
та нарощування потенціалу у відновлюваній енергетиці;
надати додаткові гарантії потенційним іноземним інвесторам щодо вкладення коштів у
«зелені» проекти в Україні;
тісно співпрацювати з розвинутими країнами у цій сфері;
отримати доступ до баз даних IRENA щодо новітніх технологій та розробок, кращих світових
практик і головне − ефективних механізмів фінансування проектів з виробництва «чистої»
енергії.

Цього місяця також був оприлюднений звіт про «Перехід України на відновлювану енергетику до 2050
року»141, над яким 1,5 роки працював Інститут економіки та прогнозування НАН України за підтримки
Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні у співпраці з організаціями громадянського суспільства, органами
державної влади, профільними асоціаціями та незалежними експертами. В звіті розповідалось про те,
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як Україна може перейти на майже повне використання ВДЕ і які наслідки це матиме для
енергетичного та економічного секторів. При цьому частка вітрових станцій може сягнути 45%,
сонячних – 36%, а біомаси та відходів в структурі виробництва теплової енергії – до 73%. Цей перехід
можливий за умов встановлення відповідної цільової політики, стимулювання реалізації заходів із
підвищення енергоефективності та енергозбереження, виконання екологічних обмежень на викиди
теплових електростанцій та відмови від будівництва нових атомних блоків.
Варто зазначати, що протягом жовтня зросли потужності «зеленої» енергетики в Україні, а саме: 26
жовтня на Львівщині урочисто відкрито третю чергу вітрової електростанції «Старий Самбір-2» та
першу чергу сонячної електростанції у с. Терновиця. Загальна потужність ВЕС становить 20,7 МВт, а
сонячної – 5,9 МВт. Також наприкінці жовтня на Херсонщині компанія ООО "Віндкрафт Таврія"
побудувала 2-5 черги ВЕС "Новотроїцька", загальна потужність якої становить наразі 43,8 МВт.
Тим часом, у Миколаївській області ввели в експлуатацію другу чергу Тузловської ВЕС ООО «Вітряний
парк «Причорноморський». Ця нова вітроенергетична установка парку потужністю 3,2 МВт нині є
найпотужнішою в Україні і виготовлена на заводі «Фурлендер Віндтехнолоджі» в Краматорську.
Водночас, ВДЕ стають все популярніші серед населення. Станом на середину жовтня 2323 українські
родини встановили сонячні електроустановки загальною потужністю 37 МВт і залучили для цього
майже 35 млн євро інвестицій. І це на 2128 більше ніж за аналогічний період 2016 року. Ті, хто
встановив сонячні установки потужністю до 30 кВт у 2017 році, можуть реалізовувати «чисту» енергію
за тарифом 18,09 євроценти/кВт*год до 2030 року. Переходити на «сонячну» електроенергію також
допомагає влада на місцях. Зокрема, на Львівщині з обласного бюджету домогосподарству повертають
22% річних за кредитом на сонячні панелі, а на Житомирщині – 20% суми кредиту. Ця тенденція є
«зеленим світлом» для інвесторів, адже відкривається величезний ринок сонячних панелей, оскільки
в Україні 6,5 млн індивідуальних домогосподарств.
Загалом же, у жовтні «зеленими» об’єктами було вироблено 1388,7 млн кВт-год142 електроенергії,
серед яких 42% було вироблено вітровими електростанціями, 39% − сонячними, 10% − малими ГЕС та
9% − об’єктами, які працюють на біомасі.
Отже, відновлювана енергетика продовжує розвиватись і примножувати свою потужність, певною
мірою завдяки «зеленому» тарифу. Водночас, «Укренерго», ЄБРР та інші зацікавлені сторони
розглядають нові підходи до стимулювання виробництва енергії з ВДЕ. Одним із таких є механізм
аукціонів. За словами голови НЕК «Укренерго» В. Ковальчука, такі аукціони мають стосуватися тільки
великих проектів (потужністю від 10-15 МВт)143.
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Нафта
Протягом звітного періоду було суттєво оновлено план-графік імплементації міжнародних
зобов’язань України, у тому числі у нафтовій сфері. Зокрема, 25 жовтня 2017 року Уряд затвердив
План заходів із виконання Угоди про асоціацію144, а також процедуру моніторингу й контролю її
виконання, що передбачає щоквартальний розгляд на засіданнях Урядових комітетів ходу
виконання Угоди, визначення пріоритетів і доцільність оновлення завдань у зв’язку з ухваленням
рішень органами Асоціації145. Пришвидшено виконання міжнародних зобов’язань України в частині
збільшення прозорості та спрощення діяльності з розвідування, розроблення й виробництва
вуглеводнів (Директива 94/22/ЄС). Затверджено низку національних стандартів, спрямованих на
забезпечення належного контролю викидів із резервуарів із нафтопродуктами (Директива
94/63/ЄС). Попри ці здобутки, турбує зволікання Уряду з імплементацією Директиви 99/32/ЄC про
зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива й Директиви 98/70/ЄC про якість бензину та
дизельного палива.
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів (ст. 338 УА)
Відповідно до розробленого Держрезервом оновленого плану146 імплементації Директиви
2009/119/ЄС, підготовленого на заміну чинному147, Кабмін переніс терміни:
– обрання моделі мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів – із грудня 2015 на грудень 2017
року (відповідальні – Міненерговугілля і Держстат);
– підготовку законопроекту «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів» – із грудня 2016 на
грудень 2017 року (відповідальні – Держрезерв, Мінекономрозвитку і Мінфін);
– реалізації всіх передбачених планом організаційних заходів – на період після набуття чинності
законом «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів»148.
Перші напрацювання європейських та українських експертів проекту технічної підтримки ЄС
«Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних
зобов’язань країни»149, що стосуються імплементації Директиви 2009/119/ЄС, будуть презентовані
8 листопада 2017 року на засіданні Робочої групи щодо формування стратегічних запасів нафти та
нафтопродуктів, створеній при Держрезерві.
При цьому залишається незрозумілим, чому Кабмін своїм розпорядженням150:
– переклав повноваження щодо розроблення законопроекту «Про мінімальні запаси нафти і
нафтопродуктів» з Міненерговугілля на Держрезерв, хоча згідно з Положенням151, згаданий
орган влади лише реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву і
встановлення його відповідальним за формування політики є порушенням пункту 2 статті 1
Закону «Про центральні органи виконавчої влади»152;
– доручив Антимонопольному комітету та неіснуючій «Асоціації підприємств нафтогазової
промисловості» «створення законодавчих умов для формування стратегічного запасу нафти та
нафтопродуктів»;
– одночасно вжив стосовно нафтових резервів у пункті 5.2 плану заходів з імплементації розділу
V Угоди про асоціацію терміни «стратегічний запас», «мінімальні запаси» та «належний рівень
запасів».
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Нафта
Директива 99/32/ЄC про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і
доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС)
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС
На виконання вимог Директиви 99/32/ЄC у частині визначення уповноваженого органу, 11 лютого
2016 року Міненерговугілля оприлюднило проект постанови Уряду «Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 573 і від 1 серпня 2013 року № 927»153. Цим
проектом було передбачено віднесення автомобільних бензинів, дизельного, суднових і котельних
палив до сфери відповідальності Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів як органу державного ринкового нагляду. Хоча згаданий проект постанови відхилений
рішенням Державної регуляторної служби від 29 грудня 2016 року № 604 через недотримання
ключових принципів державної регуляторної політики154, його доопрацювання не здійснюється,
оскільки документ знято з контролю. Попри це, у презентації Міненерговугілля, оприлюдненій під час
конференції Ukrainian Petroleum Market 2017, проект вважається «розробленим у 2017 році» (с. 2 155).
Директива 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до
Директиви 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і
Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА)
Згідно з Планом імплементації Директиви 98/70/ЄС (статті 7 і 8; пункт 1.3), Міненерговугілля
зобов’язувалося з грудня 2015 року надавати звіти щодо функціонування в Україні системи моніторингу
якості й безпечності нафтопродуктів156. Проте, за станом на 5 листопада 2017 року, жодного документа
поширено не було. Оприлюднено лише проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 573 і від 1 серпня 2013 року № 927» 157.
Документом передбачено, що органи з оцінки відповідності повинні двічі на рік надавати
Міненерговугілля звіти про діяльність з оцінки відповідності палив вимогам Технічного регламенту.
Хоча згаданий проект було відхилено рішенням Державної регуляторної служби від 29 грудня
2016 року № 604 як розроблений без дотримання принципів державної регуляторної політики158, його
доопрацювання не здійснюється, оскільки документ знято з контролю. Попри це, «запровадження
дієвого механізму незалежного контролю якості моторного палива шляхом внесення змін до
Технічного регламенту» та «впровадження механізмів моніторингу процесів на ринку та проведення їх
аналізу» наявні серед «подальших заходів Міненерговугілля» в презентації, оприлюдненій 15 вересня
2017 року (с. 3159).
Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 рік160 зі змінами, внесеними 24 липня і
28 вересня 2017 року, передбачено до кінця 2017 року ухвалити 32 стандарти, спрямованих на
імплементацію Директиви 98/70/ЄC. Із них, за станом на 5 листопада 2017 року, затверджено вісім, три
перебувають на стадії редагування, 18 повернені на доопрацювання, три перебувають на початковій
стадії розроблення161. У цілому ж, із 36 національних стандартів на моторні палива та методи
випробувань, необхідних для забезпечення застосування Технічного регламенту щодо вимог до
автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив162, ухвалено лише 18.
Міненерговугілля зобов’язано до 1 січня 2018 року розробити Технічний регламент щодо вимог до
авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів, що відповідає вимогам Директиви 98/70/ЄС
(пункт 32 Плану розроблення технічних регламентів на 2017 рік 163). Проте виконання цього та згаданих
вище завдань у повному обсязі є малоймовірним через брак фінансування.
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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/ЄС164. Попри це, за станом на 5 листопада 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.
На виконання вимог Директиви 94/63/ЄС у частині зменшення втрат нафтопродуктів під час
зливу/наливу автомобільних цистерн і заправки транспортних засобів:
– Додатком 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік передбачено
розроблення до кінця 2017 року національного стандарту «Методика повірки. Автоцистерни
калібровані для нафтопродуктів» (ТК 63 165);
– прийнято методом «підтвердження» національні стандарти ДСТУ EN 13012 «Станції
паливозаправні. Конструкція та експлуатаційні характеристики автоматичних заправних
пістолетів, використовуваних у паливороздавальних колонках», ДСТУ EN 13617-2 «Станції
паливозаправні. Частина 2. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик
розривних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях», ДСТУ EN
13617-3 «Станції паливозаправні. Частина 3. Вимоги щодо безпечності до конструкції та
робочих характеристик відсічних клапанів», ДСТУ EN 13617-4 «Станції паливозаправні. Частина
4. «Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик поворотних муфт,
використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях» (ТК 146);
– розроблено першу редакцію національного стандарту ДСТУ EN 13617-1 «Станції
паливозаправні. Частина 1. Вимоги безпечності до конструкції та експлуатаційних
характеристик дозувальних насосів, паливороздавальних пристроїв і дистанційних насосних
агрегатів» (ТК 93166).
Водночас, Міненерговугілля визнає своїм завданням на найближчу перспективу «розроблення
нормативно-правового акта стосовно норм природних втрат нафтопродуктів під час їхнього
приймання, зберігання, відпуску й транспортування» (с. 3167).
Директива 94/22/ЄС про умови надання й використання дозволів на розвідування, розроблення та
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)
Після 7 серпня 2017 року, коли очільник Мінприроди О. Семерак зазначив, що «Державна служба
геології та надр потребує серйозної реформи», яка не має обмежуватися зміною її керівництва168,
робота цього органу з імплементації Директиви 94/22/ЄС значно активізувалася.
3 жовтня 2017 року Робочою групою з питань реформування відносин у сфері надрокористування
розглянуто перший пакет розроблених Держгеонадрами проектів нормативно-правових актів169.
Зокрема, щоб прискорити погодження органами місцевого самоврядування надання ділянок надр у
користування як шляхом продажу на аукціоні, так і без нього, Держгеонадра подали проект змін до
статей 26, 43 і 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»170. Цей документ171 пропонує:
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–

–

–

віднести до виключної компетенції сільської (селищної, міської) ради вирішення на її пленарних
засіданнях питань про погодження надання у користування надр, що містять корисні копалини
місцевого значення;
додати до переліку питань, які вирішують на пленарних засіданнях обласних рад, погодження
надання у користування надр, що містять корисні копалини загальнодержавного значення; на
пленарних засіданнях районних рад – корисних копалин місцевого значення;
скликати сесію рад із питань погодження надання надр у користування не рідше, аніж один раз
на місяць.

3 жовтня 2017 року законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» (щодо погодження надання надр у користування» додано до Плану діяльності Мінприроди
з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік (термін виконання – четвертий квартал 2017
року)172.
Щоб усунути невідповідності в Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами та
Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, виходячи з
практики їхнього застосування, Держгеонадрами розроблений новий пакет змін до постанов Кабінету
Міністрів від 30 травня 2011 року № 594 і № 615. Цей документ173, що доповнює проект постанови174, і
має бути поданим до Кабміну в четвертому кварталі 2017 року 175, зокрема, пропонує:
– виключити програму робіт на ділянках надр із пакета аукціонної документації, що подається
разом із заявою для виставлення дозволу на користування ділянкою надр на аукціон;
– подавати заяву разом із документами, необхідними для одержання спеціальних дозволів на
користування надрами, також і в електронній формі;
– виключити норму, що забороняє надання дозволу без проведення аукціону особі, що не
виконує програми робіт на ділянках надр, на користування якими їй вже надано дозвіл, або
щодо якої виявлені порушення правил користування надрами на таких ділянках, що
зафіксовані в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері
надрокористування до моменту їх усунення;
– вилучити норми про обов’язкове скріплення печаткою заяв та інших документів, що подають
суб’єкти господарювання для надання спеціальних дозволів на користування надрами.
Однак дивує, що при цьому, звертаючись 12 жовтня 2017 року до Державної регуляторної служби,
Держгеонадр просить опрацювати й погодити згаданий проект «в одноденний термін», посилаючись
на витяг с протоколу № 35 засідання Кабміну п’ятимісячної давнини176.
3 жовтня 2017 року до Плану діяльності Мінприроди з підготовки проектів регуляторних актів на 2017
рік додано також проекти постанов Кабінету Міністрів України(термін виконання – четвертий квартал
2017 року) 177:
– «Про внесення зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду
надр», що має на меті забезпечити можливість застосування надрокористувачами положень
Рамкової класифікації викопних енергетичних та мінеральних ресурсів Організації Об’єднаних
Націй 2009 року (UNFC 2009). Класифікацію178 запропоновано доповнити пунктом 28, що
передбачає можливість використання для потреб користувача надр за його заявою
міжнародних стандартів UNFC 2009, CRIRSCO, PRMS тощо179;
– «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин
родовища або ділянки надр, що надаються у користування», що має на меті приведення пунктів
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4 і 6 Методики180 у відповідність до UNFC 2009 (ціль І, завдання 203 181). Документом
запропоновано182: визначати вартість запасів і ресурсів корисних копалин, виходячи з
прогнозної ціни на кінцеву (а не першу) товарну продукцію, одержану з основних, спільно
залягаючих і супутніх корисних копалин та компонентів або продуктів їхньої переробки, що
підлягають реалізації; увести до формули розрахунку вартості експлуатаційні затрати, зокрема
амортизаційні відрахування; змінити період нарахування дисконтованого кроку згідно з
усталеною практикою і процедурою.
Щоб привести у відповідність до норм чинного законодавства застарілу Інструкцію про зміст,
оформлення та порядок подання матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу183,
розроблено проект відповідного наказу Міністерства екології та природних ресурсів України184.
Оновлена Інструкція визначає:
– склад і зміст матеріалів з детальної геолого-економічної оцінки (ГЕО-1) розвіданих родовищ
(покладів) вуглеводнів і порядок подання їх на експертизу й оцінку ДКЗ відповідно до ст. 45
Кодексу України про надра;
– вимоги до складу матеріалів попередньої (ГЕО-2) і початкової (ГЕО-3) геолого-економічних
оцінок об’єктів геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, які подаються на експертизу та
апробацію ДКЗ за рішенням надрокористувачів, а також рекомендації до складу матеріалів із
пошуків і розвідки родовищ вуглеводнів, що подаються на розгляд ДКЗ для надання
методичної допомоги виконавцям робіт.
Щоб спростити господарську діяльність у сфері надрокористування, Держгеонадра запропонували
новий порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами
«шляхом електронних торгів»185. На думку т.в.о. голови Держгеонадр О. Кирилюка, запровадження
системи електронних аукціонів забезпечить «принципово новий рівень якості обслуговування
потенційних надрокористувачів». Зазначається, що «система електронних торгів працюватиме в
режимі реального часу для необмеженого кола осіб. Крім того, буде здійснюватися збір, візуалізація
та зберігання інформації про об’єкти торгів, проводитиметься авторизація учасників торгів, а також
надання, зіставлення і прийняття їх цінових пропозицій»186.
На час реалізації цього проекту Держгеонадрами запропоновано тимчасово зупинити дію постанови
Кабінету Міністрів від 30 травня 2011 року № 594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з
продажу спеціальних дозволів на користування надрами».
Запропонований Держгеонадрами підхід підтримано Мінприроди187, яке додало проект постанови
Кабміну «Про реалізацію пілотного проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу
спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів» до Плану діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік (термін виконання – четвертий квартал 2017
року)188.
Згідно з обіцянкою т.в.о. голови Держгеонадр реалізувати 158 «сплячих ліцензій», виявлених за
результатами перевірки Державної фіскальної служби в 2015-2017 роках189, 17 жовтня 2017 року
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Держгеонадр зупинила дію перших 19 спеціальних дозволів, власники яких не подали в повному
обсязі пакети документів про виконання угод про умови користування надрами190.
Однак, попри ці здобутки, серед виставлених на запланований 21 грудня аукціон ділянок немає
жодного лота, що стосувався б розроблення вуглеводнів191.
До того ж, інформація, наведена у виступі Міністра екології та природних ресурсів під час засідання
Робочої групи з питань реформування відносин у сфері надрокористування, що відбулося 17 вересня
2017 року192, відрізняється від оприлюдненої на сайті Держгеонадр. Зокрема, у розробленому цією
службою проекті постанови Уряду193 відсутній пункт про те, що «надання (видача на руки) дозволу
здійснюється протягом 15 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за надання спеціального
дозволу», як стверджує очільник Мінприроди.
Відповідно до Плану імплементації Директиви 94/22/ЄС, до кінця 2016 року мала бути ухвалена нова
редакція Кодексу України про надра194. Відомо, що розробленням змін займається робоча група при
Мінприроди195. Проте, за інформацією Кабінету Міністрів, за станом на 20 жовтня 2017 року проект
оновленого Кодексу України про надра «опрацьовується заінтересованими органами»196, оскільки
його подання до Верховної Ради перенесено на четвертий квартал 2017 року (ціль І, завдання 202 197).
Невідомим є стан підготовки проекту постанови Уряду про внесення змін до Методики визначення
початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами198 (ціль І,
завдання 204199), що має 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).
11 жовтня 2017 року з Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності 200 вилучено201 пункт
65, що стосувався запровадження спрощеного порядку використання земельної ділянки під час
геологічної розвідки і мав бути реалізованим у першому кварталі 2017 року шляхом розроблення
Мінагрополітики та внесення Урядом на розгляд Верховної Ради законопроекту «Про внесення змін до
Земельного кодексу та Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень». Можна припустити, що підготовку відповідних змін, як і проекту акта Кабінету Міністрів
щодо внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів202 у частині скасування
гірничого відводу для нафтогазовидобувної галузі (термін виконання – перший квартал 2017 року203),
Уряд вважає таким, що не потребуватиме додаткової уваги, оскільки вирішення зазначених питань
передбачено законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» (реєстраційний номер 3096-д)204.
Водночас, у жовтні 2017 року (не без адміністративного тиску з боку Кабміну) було частково
врегульовано питання продовження дії спеціальних дозволів на користування надрами двом
найбільшим видобувним компаніям України.
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Як зазначено на офіційному сайті Держгеонадр205, 26 вересня 2017 року вона продовжила ПАТ
«Укрнафта» на 20 років строк дії дев’яти дозволів (на Коржівське, Козіївське, Заводівське, ПівденноПанасівське, Анастасівське, Липоводолинське, Артюхівське, Качалівське, Рибальське родовища).
Видача відбулася в рамках виконання постанов Окружного адміністративного суду м. Києва та ухвал
Київського апеляційного адміністративного суду, враховуючи постанови про відкриття виконавчих
проваджень206.
18 жовтня 2017 року, за результатами перемовин керівництва Держгеонадр і ПАТ
«Укргазвидобування», компанії надано дев’ять спеціальних дозволів: 4 – на нові ділянки надр
(Розумівсько-Мажарівська, Мерченківська, Тарханівська, Максимець-Бистрицька), 2 – на продовження
строку дії попередніх дозволів (Буцівська площа, Степове), 2 – на внесення змін (Куличихинське й
Косівське), 1 – на видобуток вуглеводнів (Добрянське родовище)207.
Попри перші кроки у вірному напрямі, Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на своєму засіданні 5 жовтня
2017 року висловив занепокоєння «незадовільним станом справ з нарощуванням мінеральносировинної бази держави і, зокрема, щодо видачі спеціальних дозволів на користування надрами»,
рекомендувавши Держгеонадрам прискорити розроблення і прийняття відповідних нормативноправових актів208.
Стаття 280 Угоди про асоціацію в частині забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи
дослідження або видобування вуглеводнів
Мінприроди продовжує зволікати із внесенням змін до Положення про порядок розпорядження
геологічною інформацією209 (ціль І, завдання 206 210), що мають, зокрема, запровадити спрощений
цифровий доступ до вторинної геологічної інформації в реальному часі (термін виконання завдання –
перший квартал 2017 року211). Зокрема, ще не розроблені технічні умови для розміщення геологічної
інформації на електронних ресурсах і не створені робочі групи для оброблення існуючої інформації.
На сайті Держгеонадр оприлюднений лише проект відповідної постанови Уряду212, згідно з яким:
– для запровадження вільного доступу до геологічної інформації ДНВП «Геоінформ України» має
забезпечити створення, впровадження й постійне функціонування інтегрованої
геоінформаційної системи, веб-порталу, бази даних вторинної (інтерпретованої) геологічної
інформації та Державного реєстру геологічної інформації (бази метаданих);
– Держгеонадра після спливу п’яти років від дати отримання від надрокористувача публікує у
цифровому вигляді на офіційному веб-сайті таку геологічну інформацію за кожним родовищем:
геологічні карти, структурні, узагальнювальні, оглядові й зведені карти геологічного змісту з
пояснювальними записками; паспорти свердловин, родовищ і проявів корисних копалин;
облікові картки вивченості надр із копіями контурів розташування вивчених площ (профілів
робіт) до них; контурні карти, картограми й таблиці вивченості надр, ситуаційні плани;
узагальнювальні геологічні й геолого-економічні огляди, техніко-економічні доповіді;
– правила обігу інформації регламентують договори між зберігачем і Держгеонадрами.
Первинна геологічна інформація передається до державних сховищ відповідно до положення,
що затверджується Держгеонадрами. Обов’язок передачі геологічної інформації до державних
сховищ зазначається в особливих умовах спеціального дозволу;
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власник геологічної інформації має право обмежити її використання, в тому числі в
комерційних цілях, не більше ніж протягом трьох років з моменту її передачі до ДНВП
«Геоінформ України»;
плата за геологічну інформацію справляється надрокористувачами при отриманні спеціального
дозволу на користування надрами як часткова компенсація витрат держави за раніше
проведені геологорозвідувальні роботи;
фінансування робіт зі створення й забезпечення функціонування інформаційної системи й баз
даних, що забезпечують вільний доступ користувачів до геологічної інформації, здійснюється
за рахунок коштів, накопичених на спеціальному реєстраційному рахунку Держказначейства за
користування геологічною інформацією та її продаж.
yезважаючи на появу цього проекту, 14 жовтня 2017 року очільник Мінприроди О. Семерак
відзначив, що «ми вирішили не вносити змін до застарілого Положення про геологічну
інформацію, а створити натомість якісно новий документ»213. Однак, попри цю заяву, за станом
на 5 листопада 2017 року, проекту зазначеного положення оприлюднено не було.

https://menr.gov.ua/news/31745.html

Бізнес-клімат
Народні депутати підтримали призначення двох членів Конкурсної комісії з відбору кандидатів на
посади членів НКРЕКП: В. Яструбинського та С. Голікову від комітетів з питань будівництва,
містобудування і ЖКГ та з питань ПЕК відповідно. Це відбулось після того як парламент двічі
безрезультатно намагався призначити своїх представників протягом минулої сесії. Свого
представника призначив і Кабмін, яким став М. Ніцак. Втім, на думку громадськості, його
кандидатуру було відібрано непрозоро. Відтак, вже делеговано 3 з 5 членів Конкурсної комісії, не
призначеними залишаються представники від Президента України.
Було вжито низку законодавчих заходів для наближення українського митного та податкового
законодавства і зміцнення економічних відносин між ЄС на Україною. У Верховній Раді України було
зареєстровано п'ять законопроектів на дану тематику. Ініціатором подання цих законопроектів
виступив Кабінет Міністрів. Разом із цим, у парламенті було зареєстровано два законопроекти щодо
оптимізації та спрощення митних контрольних процедур.
Завдяки функціональному покращенню системи ProZorro, державні структури зможуть
закуповувати послуги енергосервісних компаній (ЕСКО), що може призвести економії 2%
загальноукраїнського річного споживання газу та сприятиме відкриттю нового ринку об’ємом
близько 8 млрд. євро. Також, прийнято та передано на підпис Президенту законопроект про
електронні довірчі послуги, який сприятиме пришвидшенню бізнес-процесів і, як наслідок,
зменшенню операційних витрат на ведення бізнесу.
З метою подолання інфляційних процесів, Правління Національного банку підняло облікову ставку
до 13.5% річних (з 27 жовтня). Також, зареєстровано проект Закону №7155, яким передбачається
законодавче обмеження строків вимог НБУ щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній
валюті і розрахунків за експортно-імпортними операціями. Окрім цього, Урядом схвалено
законопроект про запровадження податку на виведений капітал, що, як очікується, замість податку
на прибуток стане стимулом для бізнесу реінвестувати кошти у виробництво та розвиток саме в
Україні.
Стаття 277 про Регулятора (положення Директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС в частинах про
регулюючий орган)
Призначено 3 з 5 членів Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП. 5 жовтня
народні депутати підтримали запропонованих кандидатів Комітетами з питань ПЕК 214 та ЖКГ 215 до
Конкурсної комісії. Ними, відповідно, стали Світлана Голікова та Василь Яструбинський.
11 жовтня свого представника, запропонованого Міністерством енергетики та вугільної промисловості,
делегував і уряд216 - ним став Микола Ніцак. Втім, рішення щодо саме цього члена Конкурсної комісії
було розкритиковано громадськістю217. Згідно зі зверненням від коаліції громадських організацій
Реанімаційного пакету реформ, кандидатура Миколи Ніцака була обрана не прозоро. Крім того, його
минуле та діяльність дружини ставлять під сумнів дотримання ст.8 ЗУ “Про НКРЕКП”: бездоганна ділова
репутація, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Відтак, від уряду вимагають
надати публічну оцінку кандидатурі Миколи Ніцака на відповідність посаді, на яку він делегований, і в
разі виявлення порушень призначити іншого кандидата.
НКРЕКП затвердила порядок складання та ведення реєстру суб'єктів природних монополій, що
визначений Постановою № 1268 від 19.10.2017 218, втім він ще не вступив в дію, оскільки не
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2158-19
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216 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-2017-%D1%80
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опублікований в газеті “Урядовий кур’єр”. Детальніше, що передбачає НПА, можна дізнатись у
Моніторинговому звіті за вересень в розділі “Бізнес клімат”219.
Статті 27-49 про доступ товарів на ринки
Поглиблення торгівельних відносин між Україною та Європейським Союзом передбачає поступове
наближення українського митного та податкового законодавства до європейських норм. Відповідно,
3 жовтня за ініціативою Кабінету Міністрів у Верховній Раді було зареєстровано 5 законопроектів
пов’язаних із даною тематикою:
-

-

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування
операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними
операторами (№ 4776)220;
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора
та спрощень митних формальностей (№ 4777)221;
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності
під час переміщення товарів через митний кордон України (№ 4614) 222;
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС (№ 4615) 223;
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення транзитних процедур у
відповідність з Конвенцією про єдиний режим транзиту та Конвенцією про спрощення
формальностей у торгівлі товарами (№ 5627)224.

Також, у контексті вдосконалення механізму “Єдиного вікна”, у ВРУ зареєстровано два законопроекти
щодо спрощення контрольних процедур (№7010-1)225 та оптимізації здійснення контрольних процедур
(№7010)226 під час розмитнення.
Статті 148-156 про державні закупівлі (положення Директиви 2014/25/ЄС)
Функціонал системи ProZorro розширено можливістю проведення відкритих торгів із закупівлі послуг
енергосервісу. Відтак, державні структури зможуть закуповувати послуги енергосервісних компаній
(ЕСКО)227. Згідно з оцінками голови Держагентства з енергоефективності С. Савчука, це відкриє ринок
обсягом 8 млрд. євро, а також дасть можливість додатково економити по 600-700 млн. кубометрів газу
щорічно (~2% загальноукраїнського річного споживання).
Стаття 379 щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу
5 жовтня народні депутати прийняли, а вже 20 жовтня спікер підписав та направив на підпис
Президенту законопроект № 4685 «Про електронні довірчі послуги» 228. Метою цього Закону є
удосконалення законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та надання
електронних довірчих послуг, розбудова єдиної системи електронних довірчих послуг, взаємне
визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів і печаток. Він
визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі
транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг.
Крім того, окреслено межі здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог
законодавства та відповідальність за його порушення. Також визначені правові та організаційні засади
здійснення електронної ідентифікації.
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https://issuu.com/571543/docs/monthly_september_2017_rs
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59318
221 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59320
222 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59005
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Статті 144-147 (поточні платежі, рух капіталу, спеціальні заходи, сприяння виконанню та подальша
лібералізація положень)
Правління Національного банку прийняло рішення підвищити облікову ставку до 13.5% річних з
27 жовтня229. Дії спрямовані на упередження подальшого погіршення інфляційних очікувань, через
затримки у співпраці з МВФ (наслідок відсутності консенсусу з урядом стосовно ціни на газ для
населення) та прискорення споживчого попиту (наслідок підвищення соціальних стандартів, зокрема
мінімальної заробітної плати).
Уряд схвалив законопроект про податок на виведений капітал і передав його для подальшого
обговорення до Національної ради реформ в рамках Закону № 1797 230. Основною метою є
запровадження оподаткування прибутку підприємств, розподіленого у формі дивідендів чи
прирівняних до них платежів та відмовитися від податку з доходів нерезидентів.
Зареєстровано Проект Закону №7155 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
удосконалення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті з метою збільшення вітчизняного
експорту231. Пропонується законодавчо обмежити строк запровадження Національним банком
України вимоги щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті та максимального строку
розрахунків за експортно-імпортними операціями.
Статті 263-267 про державну допомогу суб’єктам господарювання
5 жовтня 2017 року, у зв’язку з численними надходженнями листів від розпорядників держресурсів,
Антимонопольний комітет прийняв роз’яснення № 35-рр/дд з питань застосування законодавства про
державну допомогу232. Зокрема, відомство надало відповіді щодо:
-

відшкодування коштів за впровадження заходів з енергоефективності;
підтримки природних монополій;
податкових пільг; та інші.

229https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=353466B53FA10E8DAD9AFEC881033B0E?art_id=57732380&cat_id=55838
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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

Методологія
Стаття 363, Директива 2009/147/ЄС
Стаття 363, Директива 2010/75/ЄС
Стаття 338, Директива 2009/28/ЄС
Група «Нафта» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:
Директива 2009/119/ЄС
Директива 94/22/ЄС
Директива 98/70/ЕС
Стаття 274 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 275 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 276 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 279 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 280 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 337 Угоди про асоціацію
Стаття 338 Угоди про асоціацію
Стаття 339 Угоди про асоціацію
Стаття 363, Директива 94/63/ЄС
Група «Бізнес клімат» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:
Стаття 27, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 28, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 29, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 88, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 93, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Статті 97-102, Глава 6 Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 104, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 105, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 107, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Статті 144-147, Глава 7, Розділ IV Угоди про асоціацію
Глава 8, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директива 2014/25/ЄС
Стаття 255, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 256, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 258, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 263, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 267, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 277, Глава 11, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директиви 2009/72/ЄС і 2009/73/ЄС (в частинах
про Регуляторний орган)
Статті 355-359, Глава 5, Розділ V Угоди про асоціацію та Директива 2008/92/ЄС
Стаття 379, Глава 10, Розділ V Угоди про асоціацію

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

Група «Газ»
Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює
Директиву 2003/55/ЄС
Директива спрямована на запровадження спільних правил для передачі, розподілу, постачання та
зберігання природного газу. Вона стосується природнього газу, скрапленого природного газу (СПГ),
біогазу та газу з біомаси. Правила функціонування сектора спрямовані на розвиток конкурентного,
безпечного й екологічно стійкого ринку. Обов’язковою є вимога щодо відокремлення операторів
системи транспортування (TSO) від функцій з його постачання в рамках вертикально-інтегрованих
підприємств. Країни-члени ЄС повинні забезпечити, щоб усі споживачі мали право вибирати
постачальника газу і могли його легко змінити протягом щонайдовше 3-х тижнів. Водночас, країничлени ЄС можуть накладати на постачальників, що продають газ домогосподарствам (населенню),
зобов’язання у питаннях безпеки і надійності постачань, регулярності та якості послуг, цін, охорони
навколишнього середовища та енергоефективності.
Регламент 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, що замінює
Регламент 1775/2005
Регламент встановлює єдині механізми правил доступу до газотранспортних систем, LNG-терміналів та
сховищ, беручи до уваги спеціальні характеристики національних і регіональних ринків. Документ
прописує процедуру сертифікації оператора системи транспортування, а також розробки, узгодження,
імплементації мережевих кодексів (за участі Європейської мережі операторів транспортування газу
ENTSOG). Ключова мета – забезпечити для всіх учасників ринку газу вільний та недискримінаційний
доступ до відповідних обʼєктів інфраструктури та їх потужностей.
Директива 2004/67/ЄС про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного
газу
Директива вимагає провадити загальну, прозору і недискримінаційну політику із безпеки постачання,
сумісну з вимогами конкурентного ринку, а також визначити ролі та обов’язки учасників ринку (у тому
числі в надзвичайних ситуаціях). Уряд має визначити мінімальні стандарти безпеки постачання газу,
яких повинні дотримуватися гравці ринку, підготувати і оновлювати план надзвичайних заходів,
визначити категорію "вразливих споживачів" та забезпечити їм належний рівень захисту, налагодити
взаємодію з Єврокомісією та іншими зацікавленими сторонами.
Група «Електроенергетика та ядерна безпека»
Директива Ради 2014/87/Євратом, яка вносить зміни до Директив 2009/71/ Євратом, що встановлює
основи з ядерної безпеки ядерних установок.
(Далі опис завдань Директив 2009/71 вже зі змінами внесеними Директивою 2014/87/)
Завданням Директиви є встановлення основ Співтовариства по підтримці і подальшому зміцненню
ядерної безпеки та її регулювання, а також прийняття необхідних заходів для того, щоб держави-члени
ЄС затвердили відповідні національні положення з метою забезпечення підвищеного рівня безпеки
населення і працівників від небезпечного впливу іонізуючих випромінювань, джерелом яких є ядерні
установки. Директива застосовується до будь-якої ядерної установки для мирних цілей, що підлягає
ліцензуванню.
Директива Ради 2013/59/Євратом щодо основних норми безпеки для захисту від небезпеки, яка
виникає від іонізуючої радіації.

Глосарій
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.

Глосарій
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.

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

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

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

Глосарій
Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та
програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін та доповнень до Директив
№№85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються участі
громадськості та доступу до правосуддя. Директива передбачає вимоги щодо встановлення механізму
інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю та врахування зауважень та
пропозицій громадськості у процесі прийняття рішень. Держава повинна забезпечити надання
громадськості ефективних можливостей на ранньому етапі брати участь у підготовці, внесенні змін чи
перегляді планів або програм, які необхідно розробити відповідно до положень, наведених у Додатку
І до Директиви.
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи
Мета Директиви – встановити стандарти якості атмосферного повітря та управління якістю
атмосферного повітря. Для цього визначається верхня та нижня межі оцінки, цільових та граничних
значень, а також мети щодо зменшення впливу твердих часток, визначаються та класифікуються зони
та агломерації, встановлюється система інформування громадськості та система оцінки якості
атмосферного повітря відносно забруднювачів. Для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення
допустимих меж забруднення встановлюються короткострокові плани дій.
Директива 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін
і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС)
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС
Метою директиви є зменшення викидів діоксиду сірки, які утворюються при спалюванні окремих типів
рідкого палива і, таким чином, зменшення шкідливого впливу на людину і навколишнє середовище.
Директива встановлює максимальний вміст сірки у важкому мазуті, газойлі та судновому паливі. Вона
також визначає методи, які повинні застосовуватися для відбору проб і аналізу вмісту сірки в паливі
для того, щоб перевірити дотримання вимог.
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2)
Загальною метою Директиви є збереження популяції усіх видів диких птахів, які природно проживають
на європейській території держав-членів ЄС. Механізм захисту диких птахів передбачає охорону
середовищ існування (оселищ); захист та використання птахів; попередження шкоди від інвазійних
видів; дослідження та звітування. Відповідно до статті 4.2, необхідно створити спеціальні
природоохоронні території (СПТ) на підставі орнітологічних критеріїв. Також потрібно вживати заходів
для захисту мігруючих видів птахів, що постійно трапляються на території держави, особливо на 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 1882/2003233
Директива передбачає взяття на облік усіх нафтобаз, призначених для зберігання, наливання та
зливання нафтопродуктів, встановлення на них технічних засобів для зменшення викидів ЛОС із
резервуарів із нафтопродуктами, приведення у відповідність до установлених вимог усіх стаціонарних
резервуарів, залізничних, морських, автомобільних цистерн, а також пристроїв для наливання та
зливання нафтопродуктів.
Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і
виробництво вуглеводнів
Набір загальних правил вводиться з метою забезпечення недискримінаційного доступу до розвідки,
дослідження і видобутку вуглеводневої сировини. Ці об'єктивні та прозорі правила допомагають
зміцнити інтеграцію внутрішнього ринку, сприяти більшій конкуренції в ньому і підвищити безпеку
поставок. Директива передбачає запровадження правил, які забезпечуватимуть:
•
•
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рівні умови для отримання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів всім
організаціям, які мають у своєму розпорядженні необхідні ресурси;
надання зазначених дозволів на підставі об’єктивних, опублікованих критеріїв;

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

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

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

