Ця публікація була розроблена за сприяння Європейського Союзу в рамках Ініціативи EU4Energy та
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у рамках Проекту "Збільшення впливу
громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та
суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію". 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 жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу та/або
Міжнародного фонду «Відродження».
До ініціативи EU4Energy належить вся підтримка ЄС, націлена на покращення енергозабезпечення,
енергетичної безпеки та взаємозв'язків, а також на просування енергоефективності та використання
відновлюваних джерел енергії у країнах Східного партнерства –Азербайджані, Білорусі, Вірменії,Грузії,
Республіці Молдова та Україні. ЄС надає цю підтримку шляхом фінансування проектів та програм, що
сприяють реформуванню енергетичних ринків та скороченню національної енергетичної залежності та
споживання. В більш довгостроковій перспективі, енергозабезпечення станє більш надійним,
прозорим та фінансово доступним, скорочуючи таким чином енергетичний дефіцит та зменьшуючи
вартість рахунків за електроенергію як для громадян, так і для приватного сектору. Додаткова
інформація на веб-сторінці: www.EU4Energy.eu

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.

Проект фінансується Європейським Союзом в рамках ініціативи EU4Energy та співфінансується
Міжнароднім фондом «Відродження»

www.enref.org
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Короткі висновки
У грудні енергетичний сектор переживав пожвавлення перед кінцем року. Так, останні робочі дні 2017 року
пройшли в інтенсивних засіданнях регулятора, який розглядав та приймав рішення. Вони накопичилися
внаслідок тривалої відсутності кворуму в Комісії, що стало наслідком зволікання з початком обрання нових членів
Регулятора. Це змусило законодавців змінювати законодавче регулювання та обирати тимчасове рішення, щоб
розблокувати функціонування цього органу. В останній робочий день року Міністерство енергетики та вугільної
промисловості оприлюднило проект Плану заходів з реалізації Енергетичної стратегії, запропонувавши надати
коментарі до 12 січня 2018 року. Документ обсягом 80 сторінок включає опис змісту заходів, їх обґрунтування,
відповідальних, строк та індикатори виконання, а також очікувані результати.
Експерти газового сектора відзначили велику законодавчу активність у секторі – прийняті зміни до комерційного
обліку природного газу (для налагодження обліку індивідуального споживання газу), Податкового кодексу
України (для пожвавлення газовидобутку), зареєстровані нові ініціативи. Крім того, уряд активізував зусилля
щодо відбору міжнародних партнерів для спільного управління українською ГТС.
В секторі електроенергетики експерти відзначають прийняття регулятором підзаконних актів, а також внесення
на розгляд парламенту проектів законів для запровадження ринку. Уряд наблизився до створення Національної
вугільної компанії, а також продовжив ліцензування експерту антрациту. Тим часом, завершення будівництва
Нового безпечного конфайнмента перенесено на травень 2018 року.
Експерти Цільової групи “Енергоефективність та соціальні питання” звертають увагу на певне зволікання з
прийняттям підзаконних актів до ухваленого пакету законодавства з енергоефективності. Крім того, нарікання
викликає закритість великої частини текстів проектів рішень для публічного обговорення. Попри урядові плани
запустити Фонд енергоефективності вже в другому кварталі року, оглядачі прогнозують, що це може статися
швидше в другом півріччі.
В Цільовій групі “Довкілля та відновлювані джерела енергії” відзначають прийняття урядом необхідних
підзаконних актів для початку реалізації Закону про оцінку впливу на довкілля. Окрім того, інші оприлюднені
проекти документів вказують на перші кроки роботи Мінприроди щодо реалізації схваленого Національного
плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. Тим часом, Президент підписав закон про
приєднання України до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії.
Експерти сектора нафти та нафтопродуктів відзначили прийняття кількох нормативно-правових актів, що можуть
спростити проведення розвідки, видобутку та виробництва вуглеводнів, зокрема в умовах дії угод про розподіл.
Разом з цим група продовжила критикувати практику звітування за ухвалення документів перед їх
оприлюдненням, а також неналежного обґрунтування причин рішень щодо ключових законодавчих ініціатив
сектора.
В сфері бізнес-клімату експерти відзначили розблокування роботи регулятора, а також розглянули кроки НКРЕКП
після цього. звернули увагу на втрату кворуму регулятором, спроби його повернути, а також початок роботи
Конкурсної комісії з відбору нових членів НКРЕКП. В Цільовій групі крім того звернули увагу на проведення
дерегуляційного дня в Уряді, затвердження Експортної стратегії, а також проекти законодавчих актів щодо змін
до Митного Кодексу, «Про ринки капіталу та регульовані ринки», «Купуй українське, плати українцям».

Найбільш вживані скорочення:
ГРС – Газорозподільні системи
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

Газ
У грудні в газовій царині депутати ухвалили важливі зміни до 3-х законодавчих актів: закону про
регулятора (для відновлення кворуму НКРЕКП), закону про комерційний облік природного газу (для
налагодження обліку індивідуального споживання газу), Податкового кодексу України (для
пожвавлення газовидобутку). Крім того, у цій сфері було зареєстровано нові законопроекти.
Реформаторські зусилля уряду в основному були спрямовані у бік "Нафтогазу" та газотранспортної
системи. Паралельно з ухваленням пакета розпоряджень на забезпечення господарської діяльності
"Нафтогазу", Кабмін у грудні прийняв 3 постанови у сфері реструктуризації, сформував новий склад
Наглядової ради "Нафтогазу" та офіційно розпочав процедуру відбору міжнародних партнерів для
спільного управління українською ГТС.
За оперативними даними ПАТ "Укртрансгаз", обсяг транзиту газу до Європи територією України в
2017 році був рекордним за останні 8 років і сумарно досягнув 93,5 млрд кубометрів.
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
7 грудня ВРУ прийняла законопроект №67761, що регламентує поправки до податкового
законодавства. За ухваленими змінами, з метою коректного застосування окремої ставки ренти на
видобування природного газу на нових ділянках, до Податкового кодексу було внесено термін "нова
свердловина" та для газу, видобутого з цих нових свердловин (за винятком обсягів, видобутих у межах
договорів про спільну діяльність) встановлено такі ставки рентної плати: 12% – для покладів на глибині
до 5000 метрів і 6% – для покладів на глибині понад 5000 метрів. Cтабілізаційна норма закону
передбачає незмінність цих ставок протягом наступних 5-ти років. Також визначено ставки ренти для
угод про розподіл продукції (2% для нафти і 1,25% для природного газу) – на ці зміни розраховують у
Міненерговугілля, щоб активізувати діалог із зацікавленими інвесторами2.
У сфері газовидобутку, крім вищезазначеного законопроекту, ВРУ було ухвалено постанову №3096-д/П3
про прийняття за основу законопроекту №3096-д4, призначеного врегулювати низку питань
землевідведення на початкових стадіях розвідки та розробки нафтогазоносних родовищ.
У грудні було також ухвалено законопроект №57225, що регламентує визначення порядку встановлення
побутовим споживачам (населенню) лічильників природного газу. Спочатку, 14 грудня, на заміну
законопроекту №5722 до ВРУ було внесено схвалений профільним комітетом з ПЕК проект №5722-д6.
Доопрацьований варіант, у порівнянні з №5722, передбачав низку таких поправок як: запровадження в
законі про комерційний облік газу термінів "споживач" і "побутовий споживач" у їх значенні за Законом
"Про ринок природного газу", зобов'язання газорозподільних компаній забезпечити установку саме
індивідуальних лічильників газу побутовим споживачам (до 2021 року), можливість співфінансування
такої установки, заборону використовувати для комерційного обліку газу вже встановлені без згоди
співвласників багатоквартирних будинків загальнобудинкові лічильники, ін.
Проте, для схвалення законопроекту №5722-д під час пленарного засідання 19 грудня не вистачило
голосів і в результаті його було знято з розгляду. 21 грудня депутати повернулися до обговорення
початкової редакції (№5722), до якої "з голосу" ухвалили деякі із зазначених вище змін. Прийняту в
сесійній залі версію законопроекту №5722 було схвалено 325-а депутатськими голосами. За цією
версією, до закону про комерційний облік газу внесено такі положення: газовиків зобов'язано
1
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забезпечити установку населенню індивідуальних (а не загальнобудинкових) лічильників газу до 1
січня 2021 року (джерело коштів – тариф на розподіл); надано можливість побутовим споживачам
самостійно встановлювати індивідуальні лічильники газу, з наступною компенсацією їм витрат за
рахунок коштів, сплачених ними за природний газ (порядок компенсації встановлює уряд);
газорозподільним компаніям дозволено встановлювати загальнобудинкові лічильники газу, лише у
разі згоди всіх співвласників багатоквартирного будинку; за відсутності такої згоди, заборонено
припиняти газопостачання будинку.
Інше бачення зафіксовано у зареєстрованому 21.12.2017 законопроекті №74277, яким передбачено
менший строк на встановлення індивідуальних лічильників - до 1 січня 2020 року, а також можливість
співфінансування робіт за рахунок споживачів та газорозподільних компаній. Разом з тим, для
малозабезпечених громадян (отримувачів субсидій та інших соцвиплат) запропоновано опцію
розтермінування їх частини оплати до 3 років.
Розблокований регулятор провів наприкінці грудня кілька засідань, в ході яких видав низку постанов
про ліцензування нових учасників ринку постачання природного газу, а також про затвердження планів
розвитку газорозподільних систем на 2017 – 2026 роки для 8 операторів. Як свідчать супровідні
документи НКРЕКП, визначені джерела фінансування інвестицій у газорозподільні системи на 2017 рік
в середньому покривають потреби на 50-65%8. При цьому, одним з індикаторів є досягнення по Україні
95% забезпечення обліком, передусім за рахунок встановлення будинкових лічильників.
НКРЕКП встановлено також граничні рівні плати за приєднання, що є стандартним, до
газорозподільних систем на 2018 рік 9. У порівнянні з 2017 роком, ставки зросли на 1-19% для малих
типорозмірів лічильників (G1.6, G2.5), для великих - не змінилися. Для окремих регіонів (напр., Київ,
Київська область), вартість підключення навіть зменшилася.
Протягом грудня уряд ухвалив 7 розпоряджень10, якими погодив низку важливих рішень правління
"Нафтогазу" у фінансово-господарській царині, на кшталт останнього (розпорядження №937-р11) – про
укладення "Нафтогазом" правочинів з продажу природного газу "Укртрансгазу" для забезпечення
виробничо-технологічних потреб, власних потреб і здійснення балансування природного газу.
Разом з тим, прийнятою Кабміном новою постановою (№95712) було унормовано питання участі
незалежних членів наглядових рад державних підприємств (у т.ч. "Нафтогазу") і представників у них
держави в наглядових радах інших компаній. Віднині вони можуть бути одночасно членами
наглядових рад більш як п’яти юридичних осіб.
За рішенням уряду, з 15 грудня набули чинності повноваження нового складу наглядової ради
"Нафтогазу" (затвердженого у грудні розпорядженням №892-р13), в якому замінено представників
держави14. У зв’язку з тим, що голова правління "Укрексімбанку" О.Гриценко не подав заяви про згоду
представляти інтереси держави у раді НАКу, його було замінено на топ-менеджера "Укренерго"
В. Кудрицького. Екс-міністр енергетики В. Демчишин залишився членом ради, тоді як іншим
представником держави призначено радника прем’єр-міністра С. Попика. До складу наглядової ради
"Нафтогазу" як незалежних членів обрано: К. Споттісвуд (Великобританія), Б. Лескуа (Франція),
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63194
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/gruden/28.12.2017/p12_28-12-17.pdf
9 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2017/p1590-d-2017.pdf
10 №802-р від 06.12.2016; №898-р, №899-р, №913-р, №914-р, №915-р, всі - від 13.12.2016; №937-р від 20.12.2016
11 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti12 http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd?docid=250498249
13 http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd?docid=250498637
14 http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=52c4d6ee-b329-4c8e-895a7c6e58ae7821&title=UriadPriznachivNovikhChlenivNagliadovoiRadiNaknaftogazUkrainiTaVnisZminiSchodoVimogDoYiiChleniv
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А. Хохштайна (США), С. Хейсома (Канада). Водночас, достроково припинено повноваження колишніх
незалежних членів П. Ворвіка, Ч. Проктора та М. Річардса.
Крім того, Кабмін прийняв 2 нових постанови на підтримку створеного урядом у процесі "анбандлінгу"
оператора ГТС – ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ). Першою з них (№95015) уряд ухвалив
зміни до статуту МГУ, забезпечивши відповідність установчих документів товариства вимогам чинного
законодавства. Другою (№95216) – вирішив питання фінансування поточної роботи МГУ, затвердивши
порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки цього
товариства.
На тлі проходження опалювального сезону, "Нафтогаз" відзвітував, що: 1) сумарно закупив у 2017 році
за кошти ЄБРР 1,8 млрд кубометрів імпортного газу за середньозваженою ціною $203/тис. кубометрів17;
2) на середину грудня з постачальниками тепла було укладено 12 угод про реструктуризацію їх
заборгованості за природний газ18; 3) за оперативними даними на 29.12.2017 року, групою було
сплачено до держбюджету 106 млрд грн податків і дивідендів19.
З 1 січня 2018 року "Нафтогаз" знову збільшив, у порівнянні з цінами на грудень 2017 року, ціни на газ
для промислових та інших споживачів20, що не підпадають під дію Положення про покладення
спеціальних обов’язків – на 8,2-8,4%. За новим прейскурантом21, ціну газу як товару (з ПДВ)
встановлено з 1 січня 2018 року 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 – 10732,8 грн за тис. кубометрів; для місячних потреб від 50 тис. кубометрів, за
умови попередньої оплати22 – 9772,8 грн за тис. кубометрів (такий само рівень ціни – 9772,8 грн за тис.
кубометрів – встановлено для дочірніх підприємств, заснованих "Нафтогазом", 100% статутного
капіталу яких належить компанії).
Регламент (ЄС) № 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, на
заміну Регламенту (ЄС) № 1775/2005 (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА, питання
торгівлі (ст. 269-274 УА)
З метою виконання оголошеної урядом процедури пошуку та відбору закордонних партнерів для
спільного управління ГТС України23, Кабміном було прийнято рішення створити робочу групу під
керівництвом віце-прем’єра В. Кістіона (постанова №100524). Заплановано також провести попередні
консультації з іноземними операторами ГТС, що відповідають вимогам Закону "Про ринок природного
газу", для визначення умов конкурсу щодо залучення одного чи кількох партнерів до ПАТ "МГУ".
Офіційне запрошення до консультацій було оприлюднено на урядовому порталі 28 грудня 25.

15

http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd?docid=250494077
http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd?docid=250494215
17 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/55D2B9C5AF6ACFA6C22581F0002B62CB?OpenDocument&year=2017&month
=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
18 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/BF163DFAD1C860B7C22581FA003060DC?OpenDocument&year=2017&month
=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
19 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/B5B831D282E20FEDC225820A00294657?OpenDocument&year=2018&month
=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
20 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/6D7524CC169EC3C8C22581FD0055F00C?OpenDocument&year=2017&month
=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
21 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-Jan-2018.pdf
22 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу
23 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-ukrayini-rozpochinaye-proceduru-vidboru-mizhnarodnih-partneriv-dlya-spilnogoupravlinnya-ukrayinskoyu-gts
24 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1005-2017-%D0%BF
25 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zaproshennya-operatoriv-gts-do-poperednih-konsultacij-shodo-ekspluataciyi-ta-upravlinnyagazotransportnoyu-sistemoyu-ukrayini-u-yakosti-potencijnih-partneriv-pat-mgu
16

Газ
За даними ЗМІ26, рішення про початок процедури відбору партнерів для ГТС стало наслідком
переговорів у першій декаді грудня в Брюсселі з представниками Єврокомісії – М. Шефчовичем та
К.-Д. Борхардтом. Як стало відомо ЗМІ за результатами цих переговорів27, у Єврокомісії не підтримують
ініціативи "Нафтогазу" з підготовки до "анбандлінгу" й вважають, що процес відокремлення
газотранспортного оператора має відбуватися згідно з урядовою постановою №496, без створення
будь-яких структур, що нею не передбачені, і відповідати за нього має Міненерговугілля.
Натомість, у "Нафтогазі" останнім часом також активізували процес підготовки до відокремлення. І, в
свою чергу, шукають іноземних партнерів. Так, за повідомленням комерційного директора компанії
Ю. Вітренка на конференції 15 грудня28, НАК підписав ще з двома компаніями (крім Snam та Eustream)
меморандум про співпрацю у використанні потужностей української ГТС – нідерландською Gasunie і
французькою GRTgaz.
ЗМІ оприлюднили інформацію29, що за даними прес-служби "Нафтогазу", наприкінці грудня СБУ
нарешті надала поляку П. Станчаку дозвільні документи, необхідні для роботи керівником ПАТ
"Укртрансгаз". Очікувалося, що трудову угоду з ним буде підписано протягом тижня, проте, до кінця
2017 року повідомлення про це так і не надійшло.
Тим часом регулятор зробив крок до впровадження добового балансування на ринку природного газу.
Постанова НКРЕКП №143730 щодо змін до ключових кодексів та правил, а також типових договорів
передбачає впровадження стандартних для ЄС правил роботи на ринку газу, зняття перепон для повної
лібералізації ринку, усунення перешкод для транскордонної торгівлі, прозоре формування планів
розвитку ГТС.
Впровадження добового балансування передбачається з 1 серпня 2018 року, перехідний період
включає тестування інформаційної платформи оператора ГТС та підготовку інструкцій щодо
користування платформою. Змінами передбачено і зменшення фінансового навантаження на
замовників послуг транспортування: фінансове забезпечення має надаватися виключно на обсяги
створеного замовником негативного небалансу.
Постанову спрямовано на імплементацію Регламенту Комісії (ЄС) № 312/2014, що встановлює
Мережевий кодекс балансування газу в газотранспортних системах. Як вказано у супровідних
документах31, зміни розроблено після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.
Крім того, двома постановами32 регулятором накладено штраф на "Укртрансгаз" у розмірі 102 тис. грн.
через здійснення ним фінансової підтримки непрацюючого активу, збитки від додаткових робіт
(допоміжного виробництва) та інших (окрім ліцензованих) видів діяльності, а також перевитрати у сумі,
більшій, ніж передбачено тарифом на послуги із закачування, зберігання та відбору газу.
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https://ua.censor.net.ua/news/3039085/uryad_rozpochav_protseduru_poshuku_partneriv_dlya_spilnogo_upravlinnya_ukrayins
koyu_gts_kistion
27 https://ukranews.com/publication/2293-evrokomyssyya-podderzhala-kabmyn-v-spore-o-restrukturyzacyy-neftegaza
28 https://economics.unian.ua/energetics/2285139-naftogaz-znayshov-sche-dvoh-potentsiynih-evropeyskih-partneriv-dlyaupravlinnya-gts.html
29 http://interfax.com.ua/news/economic/472940.html
30 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30366
31 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/gruden/27.12.2017/p14_27-12-17.pdf
32 http://www.nerc.gov.ua/?id=30270, http://www.nerc.gov.ua/?id=30271
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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)
У грудні Міненерговугілля оприлюднило проект постанови КМУ про затвердження розміру страхового
запасу природного газу на 2018 рік33, якою передбачено 0% запасу від планових обсягів поставки на
наступний місяць за звичайних умов, та 10% - за умов кризової ситуації). Таким чином, рівень
страхового запасу у порівнянні з 2017 роком, не змінюється.
Як свідчать оперативні дані "Укртрансгазу"34, незважаючи на уже традиційне недотримання ПАТ
"Газпром" контрактних тисків на вході в українську ГТС протягом усього 2017 року, транзит газу до
Європи виконувався у повному обсязі та за підсумками 2017 року перевищив обсяг 2016-го року на
13,7% (сягнувши рекордних 93,5 млрд кубометрів).
Крім того, у 2018 рік Україна увійшла також з рекордними, у порівнянні з початком 5-ти останніх років,
запасами газу в підземних сховищах – 14,7 млрд кубометрів35 ("Укртрансгаз" закачав до своїх ПСГ
9,2 млрд кубометрів газу постачальників та добувачів газу, що на 43,2% більше, ніж у 2016 році).
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http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245260778&cat_id=35082
http://utg.ua/utg/media/news/2018/01/results-2017.html
35 Там само
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Оцінка прогресу України: 46 зі 100
Попри пропозиції та експертну допомогу, надані Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, уряд
не ухвалив змін до Положення з покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів (затвердженого постановою
№ 187), що спричинило початок процедури вирішення спору щодо України (Case ECS-2/17) та
численні нарікання гравців газового ринку.
Крім того, у порушення вимог згаданого Положення, Міненерговугілля із запізненням
поінформувало про власні розрахунки ціни газу за імпортним паритетом на період з 1 жовтня 2017
року, причому для розрахунку був використаний період, відмінний від передбаченого постановою.
Факти таких порушень суттєво погіршили оцінку України.
Україною прийнято всі акти вторинного законодавства у сфері безпеки постачання газу та
досліджено можливі сценарії кризових ситуацій за методологією та стандартами Євросоюзу.
Під час оцінки враховано також прийняття змін до Закону "Про забезпечення комерційного обліку
природного газу", набуття чинності мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування
споживачів та постачання природного газу, постанов НКРЕКП щодо запровадження добового
балансування на ринку газу.
Разом з тим, бракує адаптації всього законодавчого поля до Закону «При ринок природного газу»,
а НКРЕКП не змогла ухвалити рішення про затвердження нової методики розрахунку тарифу за
послуги розподілу.
План реструктуризації НАК "Нафтогаз України", з метою відокремлення діяльності з
транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, виконується незадовільно.
Причина – конфлікт між урядом і "Нафтогазом" щодо переліку активів, матеріально-технічних та
інших ресурсів, які слід буде передати ПАТ "Магістральні газопроводи України" як новоствореному
оператору ГТС. Бачення менеджменту "Нафтогазу" та Кабміну розходяться в питанні, чи потрібно
включати підземні сховища до переліку цього майна, простір для прогресу дадуть лише результати
комплексної оцінки сховищ – проекту за пітримки ЄС, які будуть відомі лише всередині 2018 року,
а також рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на транзит газу (очікується в лютому).
Оператори ГРМ допускають порушення вимог законодавства про відокремлення видів діяльності.
Серед 18 ліцензіатів, які були планово перевірені НКРЕКП у ІІ півріччі 2017 року, щодо 7 були
виявлені порушення вимог щодо беззбитковості інших, крім ліцензованого, видів діяльності, щодо
1 було зафіксоване порушення у вигляді перешкоджання зміні постачальника.
Понад 2/3 ринку – постачання газу для домогосподарств, релігійних організацій, підприємств
теплової енергетики – залишаються регульованими через механізм покладання спеціальних
обов’язків, який критикується через дискримінаційність та збереження монополізму
постачальників.
Через неефективну систему житлово-комунальних субсидій значно погіршилася платіжна
дисципліна на регульованих сегментах ринку. На початок 2018 року борги ТКЕ і ТЕЦ перед
"Нафтогазом" зросли на 10% (у порівнянні з початком 2017 р.). Борг газопостачальних компаній
(газзбутів) взагалі зріс удвічі (!), щонайменше 72% складають борги за субсидіями.
Рівень залежності від імпорту дещо зріс, що було зумовлено накопиченням більших, ніж у
попередній опалювальний сезон, запасів газу в сховищах. За звітний період не було зафіксовано
випадків перебоїв у постачанні газу.

Електроенергетика та ядерна безпека
Серед майже 100 постанов, які прийняла НКРЕКП в останні три робочих дні року – ліцензійні умови
роботи членів нового енергоринку та проекти Правил ринку, Правил ринку «на добу наперед» та
внутрішнього добового ринку, Правил роздрібного ринку. У ВРУ зареєстровані два законопроекти
щодо змін до Закону «Про ринок електричної енергії». Вони стосуються унеможливлення
встановлення нульового алгоритму розподілу коштів ринку у разі наявності заборгованості по
заробітній платі в енергопостачальних компаніях, а також можливості введення в них тимчасових
державних адміністрацій.
Урядом був схвалений проект розпорядження про створення державного підприємства
"Національна вугільна компанія". Ліцензування експорту антрациту було продовжено постановою
КМУ №1018 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та квот на 2018 рік».
КМУ затвердив фінансовий план Енергоатома на 2018 рік, яким виділяється 3,5 млрд грн на
безпеку роботи АЕС. Уряд погодив надання державних гарантій по кредиту підприємства на $250
млн для будівництва ЦСВЯП (постанова №936 від 06.12.2017). Між Мінфіном, Енергоатомом та
Корпорацією зарубіжних приватних інвестицій (OPIC) і Central Storage Safety Project Trust було
укладено угоди про залучення 250 млн дол. США на зведення ЦСВЯП. Енергоблоки №2, 3 ЮУАЕС
та №1, 3, 4 та 5 ЗАЕС почали перехід на паливо Westinghouse. Завершення будівельних робіт Арки
(НБК) було перенесено на кінець травня 2018 року.
Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС (Ст.269, Глава 11, Розділ IV Угоди про
Асоціацію Україна-ЄС)
У грудні народними депутатами було зареєстровано два проекти законів, що вносять зміни до закону
«Про ринок електричної енергії»: проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо встановлення алгоритму перерахування коштів на поточні рахунки постачальникам
електричної енергії за регульованим тарифом» (№7390), внесений депутатами з Черкащини, та
проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо порядку
запровадження тимчасових державних адміністрацій на підприємствах, що здійснюють постачання
електричної енергії» (№ 7437) . 3637
Проект №7390 стосується внесення змін до алгоритму розподілу коштів, який встановлює НКРЕКП, і
дозволяє залишати обленерго певні кошти на виплату заробітної плати працівникам, навіть у разі,
коли постачальник не може повністю розрахуватися з енергоринком за куплену електричну енергію.
Підставою для законодавчої ініціативи став випадок з ПАТ «Черкасиобленерго», де працівники кілька
місяців не отримують заробітну плату.
Проект №7437 пропонує вводити в обленерго, які не виконують правила роботи в ринку та ліцензійні
умови, тимчасові державні адміністрації за схемою, аналогічною до такої, що робить Національний
банк.
27 грудня НКРЕКП прийняла рішення про схвалення та оприлюднення на офіційному веб-сайті
НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій проектів постанов: «Про затвердження Кодексу
системи передачі»;38 «Про затвердження Кодексу систем розподілу»;39 «Про затвердження
Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та систем розподілу» 40.
36

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63131
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63215
38 http://www.nerc.gov.ua/?id=30089
39 http://www.nerc.gov.ua/?id=30088
40 http://www.nerc.gov.ua/?id=30090
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Крім того, були схвалені проекти регуляторних актів для нового ринку електроенергії , а саме:
•
•
•
•

«Про затвердження Правил ринку»; 41
«Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішнього добового ринку»;42
«Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»43;
«Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми
відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження
уповноваженої особи з питань відповідності»44;

•

«Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії».45

Усі ці проекти НПА повинні бути прийнятими на виконання положень закону «Про ринок електричної
енергії».
28 грудня НКРЕКП затвердило нові оптові ціни на електроенергію на 2018 рік на рівні 1561,99
грн/МВт-год (без ПДВ) з поквартальною розбивкою: І квартал - 1 495,46 грн за 1 МВт-год, II - IV
квартали - 1 586,69 грн за 1 МВт-год.46 Тарифи для ТЕЦ, АЕС, ГЕС та виробників з ВДЕ зростуть від 14
до 20%. Зростання тарифів для населення поки не відбудеться.
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)
На засіданні 27 грудня НКРЕКП прийняла низку постанов, що необхідні для роботи учасників нового
ринку електричної енергії, а саме:
•
•
•
•
•
•
•

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення
функцій оператора ринку»;
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії»;
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу
електричної енергії (трейдерської діяльності)»;
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії споживачу»;
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії»;
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення
функцій гарантованого покупця»;
«Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового
постачання електричної енергії»47.

На засіданні 29 грудня НКРЕКП прийняла постанову «Про затвердження Методики розрахунку
вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших
додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю».48
Станом на 1 січня 2018 р. тексти постанов ще не розміщені на сайті Регулятора, але їх проекти були
вчасно оприлюднені на початку листопада.
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http://www.nerc.gov.ua/?id=30081
http://www.nerc.gov.ua/?id=30082
43 http://www.nerc.gov.ua/?id=29933
44 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/poekty_oznaky_regulatornyh_aktiv/2017/pr_271/pr_271_25.07.2017.pdf
45 http://www.nerc.gov.ua/?id=30042
46 https://www.rbc.ua/ukr/news/nkeku-rasskazali-skolko-povysitsya-tarif-1514473451.html
47 http://www.nerc.gov.ua/?news=7114
48 http://www.nerc.gov.ua/?news=7139
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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)
У грудні МЕВП видало наказ № 721 про зміни складу Експертної ради, яка разом із фахівцями МЕВП
опрацьовувала та готувала проект Плану заходів з реалізації Енергетичної стратегії України до 2035. 49
Цей проект було презентовано на семінарі 21-22 грудня і розміщено на сайті МЕВП 29 грудня.5051
Пропозиції до проекту Плану заходів приймаються до 12 січня.
Ст.338, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС. Договори про співпрацю з МФО
12 грудня між МЕВП та Міністерством енергетики Литовської Республіки був підписаний
Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічної співпраці у галузі енергетики52. Співпраця буде
здійснюватися, зокрема, за напрямами виведенні з експлуатації та демонтажу атомних
електростанцій, у питаннях створення електроенергетичного ринку та обміні досвідом щодо
синхронізації енергосистем з енергосистемою континентальної Європи тощо, шляхом інституційної
співпраці у рамках функціонування відповідної Робочої групи.
Ст.339, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС, Ринок вугілля
Завдяки заходам з переведення антрацитових блоків українських ТЕС на газову групу, споживання
вугілля антрацитової групи за два місяці скоротилось на 300 тисяч тонн53, а за 2017 рік споживання
знизилось з 9 млн тонн (у 2016 році) до 5 млн.тонн. За словами В. Кістіона, стратегічним завданням
для Уряду у 2018 році є нарощення видобутку вугілля газової групи. 6 грудня Уряд схвалив проект
розпорядження про створення державного підприємства "Національна вугільна компанія". 54 В
найближчий час має відбутись призначення менеджменту, що буде визначати перспективні шахти,
які потребують фінансування для їх модернізації, з метою нарощення видобутку українського вугілля
марки «Г».55 Зі слів очільника МЕВП у 2018 році планується направити 2,5 млрд гривень на
модернізацію підприємств вугільної промисловості.56
За інформацією Державно фіскальної служби, протягом січня-листопада 2017 був подвоєний імпорт
вугілля в порівнянні з аналогічним періодом 2016. Структура постачання становила: 56,4% - Росія,
24,8% - США, 6,2% - Канада, 12,6% - інші країни.57
10 грудня для холдингу ДТЕК прибув балкер з 75 тис. тонн вугілля антрацитової групи з ПАР58, а 26
грудня партія з США у обсязі 60,4 тис. тонн 59.12 грудня для ПАТ «Центренерго» прибула партія вугілля
з США у обсязі 64 тис.тонн60, а 28 грудня у обсязі 73,4 тис.тонн61. За інформацією заступника

49

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50043&documentList_stind=41
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245264260&cat_id=35109
51 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245265499&cat_id=35109
52 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-ta-litva-obminyuvatimutsya-dosvidom-u-naftogazovij-elektroenergetichnij-tayadernij-sferah
53 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-kistion-potreba-ukrayini-v-antraciti-zmenshuyetsya
54 https://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-odobril-sozdanie-natsionalnoy-ugolnoy-1512558184.html
55 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-kistion-potreba-ukrayini-v-antraciti-zmenshuyetsya
56 https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-investiruet-2-5-mlrd-griven-modernizatsiyu-1513266810.html
57 https://economics.unian.ua/energetics/2300141-ukrajina-podvojila-import-vugillya-bilshe-polovini-kupila-u-rosiji.html
58 https://www.rbc.ua/ukr/news/yuzhnyy-prinyal-8-balker-uglem-yuar-dtek-1512990250.html
59 https://economics.unian.ua/energetics/2319804-do-ukrajini-pribulo-trete-sudno-z-amerikanskim-vugillyam-foto.html
60 https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainu-pribyla-sleduyushchaya-partiya-amerikanskogo-1513091474.html
61 https://economics.unian.ua/energetics/2324219-do-ukrajini-pribuli-sche-dva-sudna-z-amerikanskim-vugillyam-foto.html
50

Електроенергетика та ядерна безпека
комерційного директора «ДТЕК Енерго» Д. Маляра, протягом січня-лютого 2018 компанія планує
імпортувати 300 тис. тонн вугілля газової групи з США.62
За інформацією Держстату, в листопаді 2017 р. видобуток кам'яного вугілля в Україні (без урахування
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополь та частини зони
проведення АТО) склав 2,3 млн тонн, тобто скоротився на 14,3% в порівнянні з листопадом 2016 р..63
20 грудня постановою КМУ №1018 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 рік» 64 було продовжено ліцензування експорту антрациту.
Ліцензії видаються за погодженням з Міненерговугіллям.
Очільник Уряду дав доручення МЕВП протягом перших трьох місяців 2018 року розробити та подати
на розгляд КМУ детальний план розвитку державного вугільного сектору. 65
Станом на 29 грудня ситуація з накопиченням запасів вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ покращилась в
порівняні з кінцем листопада. Відставання від норми накопичення вугілля на складах згідно із
графіком затвердженим МЕВП станом на цю дату становило 9,7%. Так, запаси вугілля на складах ТЕС
та ТЕЦ становили 1972,3 тис тонн: антрацитового вугілля – 864,9 тис. тонн (що становить 85,8% від
норми), вугілля газової групи – 1107,4 тис. тонн (що становить 94,12% від норми).66
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
6 грудня КМУ прийняв постанову №936 «Про надання у 2017 році державної гарантії за
зобов’язаннями державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія
“Енергоатом»67, якою погодив надання державних гарантій по кредиту НАЕК "Енергоатом" на $250
млн для будівництва ЦСВЯП.68 А 21 грудня між Мінфіном, ДП «НАЕК «Енергоатом» та Корпорацією
зарубіжних приватних інвестицій (OPIC) і Central Storage Safety Project Trust була укладена угода про
залучення 250 млн дол США на зведення ЦСВЯП.69
У рамках проекту міжнародної технічної допомоги TACIS з будівництва комплексу з переробки
твердих радіоактивних відходів (КПРАВ) 20 - 26 грудня відбувся перший етап комплексних
випробувань на імітаторах РАВ РАЕС, так звані «холодні» випробування. Роботи розпочаті відповідно
до окремого дозволу Держатомрегулювання №000943/25/29, виданого експлуатуючій організації ДП
«НАЕК «Енергоатом».70 Відповідно до рекомендацій МАГАТЕ і Європейської комісії, а також з
урахуванням міжнародного досвіду технологічна лінія комплексу з переробки РАВ включає сім
установок. «Чотири установки: вилучення (ONET, Франція); сортування і фрагментації ТРВ (Nukem,
Німеччина); суперпресування Megane 15 (Nukem, Німеччина) та вимірювання активності HS 541
(Envinet, Чехія) поставлені в рамках проекту TACIS. Решта три установки: цементування (Енвітек,
Україна), очистки оливи та дезактивації металу (консорціум Спеценергетікос, Литва - Україна) – за
кошти НАЕК «Енергоатом». На усіх установках, які на сьогоднішній день вже змонтовано, проведені
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функціональні випробування. На КПРАВ завершені роботи з випробування допоміжних систем:
спецканалізації, вентиляції, пожежогасіння, зв’язку та відеонагляду. Щодо будівельної частини –
наразі закрито тепловий контур будівлі, проведено організаційні заходи зі створення зони суворого
дозиметричного контролю.»7172
27 грудня Уряд затвердив фінансовий план Енергоатома на 2018 рік, яким передбачено виділення 3,5
млрд грн на безпеку роботи АЕС.73 В цей же день була прийнята постанова КМУ №1064 «Про внесення
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 440 і від 1 червня 2011 р. № 591» 74,
яка приводить порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання
ядерної енергії у відповідність до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23 березня 2017
року №1983-VIII.75
З метою забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в країні, 29 грудня у ВР під №7471 був
зареєстрований проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки
використання ядерної енергії»76, який спрямований уникнення послаблення державного
регулювання безпеки використання ядерної енергії відповідно до мети такого регулювання. Даним
законопроектом пропонуються зміни до Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності» щодо обмеження поширення дії зазначеного закону на нагляд за
дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії; до Закону «Про ліцензування видів
господарської діяльності» щодо непоширення дії цього закону на порядок видачі, переоформлення
та анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері використання ядерної
енергії і проведення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов у зазначеній
сфері.
У рамках реалізації політики з диверсифікації джерел постачання ядерного палива, за інформацією
«Енергоатому», з грудня енергоблоки №2, 3 ЮУАЕС та №1, 3, 4 та 5 ЗАЕС почали переходити на
паливо Westinghouse.77
В рамках виконання заходів КзППБ, Запорізька АЕС для енергоблоків №4, №5 та №6 отримала три
мобільні дизель-генераторні станції (МДГС).78 А у рамках міжнародної технічної допомоги, за
фінансової підтримки Європейського Союзу, підприємства Державної корпорації «Українське
державне об’єднання «Радон», отримали комплекти сучасного обладнання для аварійного
реагування, а також реабілітації місць зберігання радіоактивних відходів (РАВ) вартістю понад 2.5 млн
євро.79
У грудні розпочався проект співробітництва з ЄК «Посилення можливостей Держатомрегулювання з
регулювання ядерної діяльності, ліцензування та аналізу важких аварій для ядерних установок» 80,
вартістю більше п’яти з половиною мільйонів євро та строком реалізації 3 роки. Зі сторони ЄК в
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проекті приймають участь: міжнародна компанія «Riskaudit», Інститут ядерної та радіаційної безпеки
Франції (IRSN), Товариство з безпеки установок та реакторів Німеччини (GRS), Норвезьке агентство з
радіаційного захисту (NRPA), регулюючий орган Болгарії (BRNA), регулюючий орган Республіки
Словаччина (VUJE), організація технічної підтримки регулюючого органу Бельгії (BEL-V).81
У рамках реалізації заходів з імплементації положень Директиви 2014/87/Євратом, передбачено
проведення державами-членами тематичних партнерських перевірок за визначеними технічними
напрямами безпеки. На основі пропозицій WENRA, погоджених Європейською групою регуляторів у
сфері ядерної безпеки (ENSREG), для першої тематичної партнерської перевірки Європейською
Комісією було обрано напрям «управління старінням». Відповідно до цього ДІЯРУ був розроблений
«Національний звіт до першої тематичної партнерської перевірки за напрямом «управління
старінням» з яким можна ознайомитись на сайті відомства.82
В рамках програми Європейської Комісії «Інструмент співробітництва у сфері ядерної безпеки»
(ІСЯБ)» в грудні завершувалась реалізація проекту міжнародної технічної допомоги ІСЯБ:U4.01/12
BCD «Удосконалення інфраструктури для поводження з відходами, реабілітація забруднених
майданчиків та зняття з експлуатації в Україні».83 Метою проекту було підвищення рівня безпеки та
економічної ефективності поводження з РАВ та зняття з експлуатації в Україні через вдосконалення
інфраструктури, підтримку оператора в ліцензуванні та навчання персоналу. Проект реалізовувався з
30.11.2015 по 30.11.2017 з бюджетом 1 453 000 євро.
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
1 грудня Уряд схвалив рішення щодо своєчасного та у повному обсязі виконання міжнародних
зобов’язань України щодо внесків до Чорнобильського фонду «Укриття» у розмірі 299 434 624 грн. (у
т.ч. з урахуванням курсової різниці, яка утворилася через зміну курсу гривні до долара США у 20142016 роках). Дане рішення дозволить Україні продовжити участь у фінансуванні проектів міжнародної
технічної допомоги, спрямованих на спорудження нового безпечного конфайнмента та перетворення
об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему на промисловому майданчику ДСП
«Чорнобильська АЕС».84
8 грудня пройшло чергове засідання Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» та
донорів Рахунку ядерної безпеки, на якому завершення будівельних робіт Арки (НБК) було
перенесено до кінця травня 2018 року. 85
У грудні під час зустрічі експертів МАГАТЕ у Відні, що була присвячена питанням управління
територіями, вилученими із загального користування через Чорнобильську катастрофу, були
підготовлені фінальні версії проектів двох документів МАГАТЕ - «Радіоекологічний моніторинг
відчужених та відселених після Чорнобильської аварії територій» та «Існуючий досвід з управління
відчуженими та відселеними територіями», мета яких – узагальнити досвід країн, постраждалих від
аварії на ЧАЕС, у сфері подолання наслідків катастрофи.86

81

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/yevrokomisiya-rozpochala-proekt-posilennya-ukrayinskogo-yadernogo-regulyatora
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=383026
83 http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=250467451
84 https://menr.gov.ua/news/31900.html
85 http://chnpp.gov.ua/uk/gsp-chernobylskaya-aes/100-news/4669-izvestny-rezultaty-zasedaniya-assamblei-vkladchikovchernobylskogo-fonda-ukrytie-i-donorov-scheta-yadernoj-bezopasnosti
86 http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/eksperti-magate-pratsyuyut-nad-uzagalnennyam-dosvidu-upravlinnyavidchuzhenimi-teritoriyami.html
82

Електроенергетика та ядерна безпека
Оцінка прогресу України: 20 зі 100
Залишаються незакритими справи ECS-01/12 та ECS-08/15 проти України – щодо недотримання
Правил проведення аукціонів, пов'язаних з розподілом транскордонних потужностей. Позиція
НЕК "Укренерго" подана до Секретаріату Енергетичного Співтовариства: станом на сьогодні
відбуваються аукціони на транзит, на імпорт аукціони будуть розпочаті після того, як запрацює
нова модель ринку. Нові умови проведення аукціонів на погодженні із Секретаріатом. Також на
початку 2018 року ініційовано справу ECS-06/17 щодо непроведення розділення (unbundling)
обленерго.
11 червня 2017 року набув чинності Закон України "Про ринок електричної енергії", який визначає
нову модель енергоринку відповідно до Третього енергетичного пакету та порядок переходу до
нього. При КМУ створено Координаційний центр, прийнято план підготовки вторинного
законодавства в терміни, визначені законом, та організаційні заходи. Проводиться щомісячний
моніторинг. Прийнято НПА щодо основних ліцензійних умов роботи в ринку, оприлюднено
проекти Кодексу комерційного обліку електричної енергії, Правил ринку, Правил ринку "на добу
наперед" та внутрішнього добового ринку, Правил роздрібного ринку електричної енергії.
Прийнято низку постанов НКРЕКП щодо лицензування учасників ринку. Підготовлені зміни до
проведення транскордонних аукціонів.
У сфері ядерної безпеки, розпорядженням КМУ встановлені нові строки виконання заходів по
Директиві 2014/87/Євратом, Директиві 2013/59/Євратом та Директиві 2006/117/Євратом, а саме
2017-2019 рр. Щодо Директиви 2014/87/Євратом, ДІЯРУ звернулась до Урядового офісу з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції з пропозицією про зміну строку виконання до кінця
2018 року. Також ДІЯРУ звернулась до Урядового офісу та Мінюсту з проханням про розмежування
компетенції з імплементації положень Директиви 2013/59/Євратом окремо між ДІЯРУ та МОЗ.
НКРЕКП прийняла постанови щодо ліцензування оператора системи передачі, розпочата
процедура корпоратизації ДП "НЕК Укренерго". 22 листопада 2017 року уряд ухвалив відповідне
рішення про перетворення "Укренерго" його у приватне акціонерне товариство зі 100% акцій у
державній власності. Розділення обленерго заплановане на 2018 рік
Ступінь відкриття ринку для незалежних постачальників, за оперативними даними МЕВП, складав
у ІІ півріччі 10-13% (частка ПНТ у загальному обсязі електроенергії, закупленої на ОРЕ).
Умови торгівлі, у т.ч. транскордонної, існують для експорту (аукціони), не працюють для імпорту.
"Укренерго" у травні 2017 року впровадило електронну аукціонну платформу і провело перші
електронні аукціони (місячний і денні) на червень 2017 року. У відкоригованому Прогнозному
балансі на 2017 рік імпорт електричної енергії не передбачено, оскільки попит покривається
власною генерацією електроенергії.
За період моніторингу рішень щодо введення надзвичайного стану в електронергетиці не
приймалося. 10-річний план розвитку ОЕС України приймається та оновлюється своєчасно.

Енергетична ефективність та соціальні
питання
Підводячи підсумки роботи державних органів у сфері енергоефективності та енергозбереження у
2017 році, варто позитивно відзначити прийняття усіх законів «енергоефективного пакету». Однак,
на тлі таких позитивних змін серйозною проблемою залишається затягування процесу імплементації
прийнятого законодавства шляхом незатвердження навіть базових підзаконних нормативноправових актів, і грудень у цьому розумінні не став виключенням. Незважаючи на запевнення про
те, що «робота ведеться», для широкого кола експертів та споживачів не розкрили навіть
концептуальні положення вище згаданих актів, насамперед через недостатню прозорість роботи
Мінрегіону.
Натомість, Софія Лінн (IFC, група Світового банку) відзначила, що реформа енергоефективності в
Україні – це історія успіху, яку варто ширше висвітлювати. Зокрема, представниця організації
відзначила серед спільних завдань влади та міжнародних партерів у наступних періодах
забезпечення прозорої роботи Фонду енергоефективності та створення умов для залучення
кваліфікованої та конкурентоспроможної управлінської команди. Амбітними цілями Мінрегіону є
запуск Фонду енергоефективності у 2 кварталі 2018 року, однак, за прогнозами експертного
середовища, його робота розпочнеться не раніше ніж у 2 півріччі 2018 року.

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність
Законопроект «Про енергетичну ефективність» 87, головним розробником якого є
Держенергоефективності, за інформацією Мінрегіону без змін продовжує перебувати на
погодженні у центральних органів виконавчої влади. Процедура погодження законопроекту є
досить складною і потребує узгодження між головним розробником та відповідними
органами влади. У зв’язку з низкою спірних питань, як планується, будуть проведений ряд
узгоджувальних нарад з головними відповідальними державними органами.
Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8)
Згідно з пунктом 2 розпорядження Уряду щодо затвердження плану заходів із запровадження
системи енергоменеджменту в бюджетних установах, центральні та місцеві органи виконавчої
влади, відповідальні за виконання плану заходів, повинні подавати щокварталу до 20 числа
наступного місяця інформацію Держенергоефективності про хід його виконання. Зазначений
звіт буде підготовлено в кінці січня наступного року.
У той же час, за інформацією підсумкової презентації з результатами діяльності
Держенергоефективності голова агентства зазначив, що станом на грудень, щоденний
енергетичний моніторинг вже запроваджений у 93 містах та 9 областях України88.
Облік (Стаття 9)
Реалізація Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» наразі
залежить від запровадження технічних інструментів та формальних і фінансових порядків
здійснення його окремих компонентів. За інформацією, отриманою у відповідь на запит
народного депутата України, на сьогодні Мінрегіон як відповідальний за цю роботу орган вже
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розробив (і деякі також оприлюдненив для громадського обговорення на офіційному сайті)
проекти таких актів, серед яких 1 проект наказу89 та два проекти постанови Уряду90 91.
В Україні налічується 80 834 будинки з централізованим опаленням, у 56 964 з яких
встановлено прилади обліку спожитої теплової енергії, що становить 70,47% 92. Враховуючи
непогану динаміку у 2017 та 2016 роках, коли кількість засобів обліку приростала у середньому
на 20%, та додаткові стимули, передбачені відповідним законом, перспектива досягнення у
2018 році 100% є досить ймовірною.
Крім того, останнім часом у багатьох містах України склалася досить напружена ситуація щодо
встановлення лічильників газу населенню. Через невизначеність у законі щодо того, які саме
лічильники газу мають бути встановленні – індивідуальні чи загальнобудинкові, суб'єкти
господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території,
користуючись такою правовою невизначеністю масово встановлювали у багатоквартирних
будинках загальнобудинкові лічильники газу замість індивідуальних. Такими діями
Оператори ГРМ фактично змушували мешканців будинків оплачувати об’єм газу спожитого
багатоквартирним будинком в цілому, незалежно від фактичного споживання природного
газу конкретним споживачем. У ЗМІ та у середовищі профільних експертів такий порядок
речей неформально називався «газовими колгоспами», підкреслюючи недосконалу систему
нарахування плати, яка загалом відірвана від рівня фактичного споживання окремими
домогосподарствами.
Не в останню чергу внаслідок кампанії громадської адвокації, відповідне законодавство
вдалося змінити. 22 грудня 2017 року Верховна Рада 281 голосом народних депутатів
прийняла зміни до Закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», в яких
чітко визначила, що загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений лише за
згодою співвласників багатоквартирного будинку; передбачається можливість самостійного
встановлення індивідуальних лічильників газу побутовими споживачами з подальшою
компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за природний газ
Операторам ГРМ; встановлюється заборона для Операторів ГРМ щодо припинення
постачання газу у багатоквартирний будинок у разі ненадання співвласниками такого будинку
згоди на встановлення загальнобудинкового лічильника газу 93.
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Поширення інформації про підвищення енергоефективності серед споживачів та інших
стейкголдерів (Статті 12, 17)
Поширення інформації щодо впровадження заходів з енергоефективності є одним з елементів
комунікативної політики Держенергоефективності, в яких агентство дійсно показує значну
активність. Протягом листопада 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 Одеській94, Хмельницькій95 та Житомирській96 обласних державних адміністраціях; в
останніх двох були підписані Меморандуми про співпрацю щодо впровадження
енергоменеджменту у закладах соціальної сфери.
Крім того, 22 грудня 2017 року відбувся семінар за участі представників Держводагентства,
Міноборони та Держрезерву. Держводагентство вже відібрало потенційні об’єкти
енергосервісу, зокрема, кілька комплексів споруд насосних станцій. За офіційними
підрахунками Мінрегіону, укладення ЕСКО-договорів для 4 об’єктів Держводагентства на 5
років дозволить щороку заощаджувати приблизно 1,4 млн кВт*год електроенергії, що, у разі
переведення у грошову форму, може скласти економію бюджетних коштів до 320 тис. грн під
час дії договорів, а після їх завершення – близько 3 млн гривень97.
Ринок енергосервісу (Стаття 18)
Серед позитивних зрушень на ринку енергосервісу можна зазначити помітну динаміку у
зростанні кількості підписаних ЕСКО-договорів. Наприклад, 21 грудня у Львівській області
Червоноградська міська рада затвердила істотні умови 6 енергосервісних договорів на
загальну суму 3,8 млн грн, що є однією важливих умов запровадження енергосервісу як
додаткова гарантія повернення інвестицій ЕСКО-інвестору 98. За свідченнями експертів, у
багатьох випадках саме затвердження істотних умов є одним з найбільш проблемних стадій
запуску ЕСКО-діяльності.
Загалом, ринок енергосервісу з прийняття відповідного законодавства, зокрема і в частині
запровадження системи «PROZORRO», значно зріс. На сьогодні вже у 19 містах оголошено 180
ЕСКО-тендерів, з яких 45 завершилися аукціонами за ЕСКО пропозиціями, найближчим часом
планується проведення ще 25 аукціонів, а також 110 відкритих аукціонів. Загалом поставлена
мета Держенергоефективності щодо укладення більше 250 ЕСКО-контрактів у 2018 році є
досить реальним показником, і, водночас, порівнюючи з кількістю таких угод, укладених
протягом 2016 та 2017 років (сумарно – 19), можна назвати проривом.
На сьогодні вже можна оцінити результати впровадження таких проектів, зокрема у місті Києві
за результатами реалізації 15 ЕСКО договорів досягнуто 37% економії витрат на теплову
енергію (або 1,126 млн грн зекономлених коштів). У Миргородському районі Полтавської
області впроваджено 2 ЕСКО-договори, які дозволити скоротити споживання газу 63% від
початкового рівня (1,398 млн грн), у Савранському районі Одеської області економія витрат на
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вугілля становить 242 тис. грн (40%), проте найбільшої економії вдалося досягти у місті Канів
Черкаської області - 70% економії витрат на електроенергію для освітлення (66 тис. грн) у
впровадженому проекті99.
Докладніше за ходом закупівель можна слідкувати в онлайн-режимі самої системи
«PROZORRO», де в розділі «Процедура» створено спеціальну вкладку «відкриті торги для
закупівлі енергосервісу»100. Також, на сайті Держенергоефективності з жовтня перестала
оновлюватися база потенційних об'єктів енергосервісу, затримавшись на позначці у 12 061
записів101.
Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття
20)
Представники Мінрегіону неодноразово запевняли громадськість про намір опублікувати
проекти підзаконних актів на офіційному веб-сайті Мінрегіону перед їх прийняттям для участі
інститутів громадянського суспільства у процесі підготовки актів до затвердження. Однак,
жоден з актів не був оприлюдненим. Водночас, на засіданні Уряду 20 грудня 2017 року було
затверджено постанови Кабінету Міністрів «Про утворення державної установи «Фонд
енергоефективності» та «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для функціонування Фонду енергоефективності» 102. Проте, зазначені
проекти актів офіційно не оприлюднені, а їх редакція є лише у статусі проектів на сайті Кабінету
Міністрів.
Разом з тим, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Г. Зубко під час засідання профільного Комітету
Верховної Ради, під час якого розглядалися питання імплементації законів
«енергоефективного пакету», зазначив, не всі підзаконні проекти актів потребують
громадського узгодження, а робота Фонду в частині видачі фінансової допомоги ймовірно
запрацює з липня 2018 року.
У частині же наповнення Фонду за рахунок міжнародної підтримки, протягом наступного року
безповоротна фінансова допомога від ЄС у 2018 році може скласти 50 млн євро на
фінансування заходів енергоефективності. Стільки ж Україна зможе отримати у 2019 році, а
Європейський Союз серед іншого планує надати технічну підтримку для початку роботи
Фонду103. Немає ясності і з тим, чи зможуть ОСББ освоїти 3,3 млрд грн в рамках Фонду
енергоефективності всього за півроку (1,69 млрд (50 млн євро) від Європейського Союзу, а
також 1,6 млрд грн з Державного бюджету на 2018 рік для роботи Фонду). Проблема є
особливо гострою, враховуючи той факт, що алгоритм дій ОСББ до цього часу не
регламентовано нормативними актами, а прийняті постанови про утворення Фонду та
порядок використання коштів після прийняття 20 грудня 2017 року досі офіційно не
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опубліковані на сайті Уряду. Варто зазначити, що станом на 1 грудня 2017 року в Україні
налічується 27838 ОСББ104, і саме вони мають стати пріоритетною групою клієнтів Фонду.
Інформація щодо статусу розроблення інших документів залишається без змін: 6 проектів
постанов Уряду перебувають на погодженні у центральних органів виконавчої влади.
У той час, як Фонд енергоефективності тільки готується до запуску, Голова
Держенергоефективності прозвітувався про статистичні дані щодо програми «теплих
кредитів», які свідчать про високий попит населення. Зокрема, 1248 ОСББ скористалися
продуктами програми, а загалом у рамках програми було залучено 210,5 млн грн та 86,3 млн
грн відшкодовано Урядом. Майже 30 ОСББ щотижня долучаються до процесу
енергомодернізації, багато з них згодом користуються програмою повторно105.
Варто також зазначити, що залучення коштів державного бюджету спільно з коштами місцевих
бюджетів значно зменшує фінансове навантаження за кредитами для учасників програми. На
сьогодні функціонує 156 місцевих програм додаткового відшкодування процентів від суми за
«теплими» кредитами, з яких 19 обласних (з 25), 72 районних (з 473), 65 міських (з 407). Крім
того, прийнято 162 місцеві програми без фінансування, з яких 7 обласних (з 25), 120 районних
(з 473), 35 міських (з 407) та 48 програм перебувають на стадії розроблення.
Зважаючи на високий попит зазначеного фінансового механізму термомодернізації
житлового фонду, фінансування в рамках місцевих програм збільшилося майже у три рази.
Для прикладу, порівняно з 2015 роком кількість місцевих програм з фінансуванням протягом
останніх років зросла у 2 рази (159 програм), розмір виділеного фінансування збільшився
майже у 3,5 рази (150 млн грн), відшкодування місцевою владою збільшено у 4 рази (57 млн
грн).
Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
Інформація щодо стану проходження погодження проектів підзаконних нормативно-правових
актів, спрямованих на реалізацію Закону «Про енергетичну ефективність будівель»
залишається закритою від громадськості. Мінрегіон, не зважаючи на низку запитів щодо
необхідності оприлюднювати проекти для громадського обговорення, ігнорує заклики щодо
прозорої діяльності міністерства. На сьогодні був прийнятий лише один підзаконний акт, наказ
Мінрегіону від 06.10.2017 № 267 «Про визначення будівель, які часто використовуються
громадянами». Крім цього, на офіційному сайті Мінрегіону знаходяться лише два проекти
підзаконних актів106,107, а загалом закон передбачає прийняття щонайменше 15 актів протягом
6 місяців з набрання ним сили.
Беззаперечним є факт наявності великої кількості будинків, які відносяться до застарілого,
ветхого та аварійного житлового фонду. Однак, протягом останніх років масштабна
104

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://saee.gov.ua/sites/default/files/Press_conference_28_12_2017.pdf
106 http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/informatsiyni-povidomlennya-pro-provedennya-publichnogogromadskogo-obgovorennya-grom-convers/rozpochato-gromadske-obgovorennya-proektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayinipro-zatverdzhennya-poryadku-obminu-informatsiyeyu-mizh-tsentralnimi-organami-vikonavchoyi-vladi-atestatsiynimi-komisi/
107 http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/informatsiyni-povidomlennya-pro-provedennya-publichnogogromadskogo-obgovorennya-grom-convers/rozpochato-gromadske-obgovorennya-proektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayinipro-vstanovlennya-pereliku-budivel-promislovogo-ta-silskogospodarskogo-priznachennya-ob-yektiv-energetiki-transpor/
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енергомодернізація житла не відбулася, не зважаючи на низку програм та спеціального
законодавства. Гальмуючим фактором цього процесу була відсутність доступних фінансових
інструментів з боку уряду та стратегічного планування у довгостроковій перспективі. Тому в
Мінрегіоні було ініційовано внесення змін до Закону «Про комплексну реконструкцію
кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»108. Це питання було обговорено під час
засідання круглого столу щодо реконструкції кварталів застарілого житлового фонду. У разі
прийняття відповідних змін до законодавства з наданням дієвих фінансових механізмів та
інструментів для реалізації зазначеної мети – це стане ще одним інструментом для
підвищення енергоефективності у житловому фонді.
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації
про товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
Проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок» після розробки та обговорення на
сайті Держенергоефективності був опублікований і на сайті Мінрегіону 109. Інший документ,
який був оприлюдненний Держенергоефективності майже одночасно із зазначеним
техрегламентом – Проект Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення
вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, який покликаний систематизувати подальшу
роботу з впровадження правил та стандартів екодизайну,110 на сайті Мінрегіону не з’явився.
Перелік вже прийнятих технічних регламентів з енергетичного маркування можна
переглянути на сайті Держенергоефективності111.
Також на сайті Держенергоефективносі оприлюднено орієнтовний план консультацій з
громадськістю щодо обговорення проектів актів на 2018 рік, зокрема технічних регламентів
щодо вимог до екодизайну для флоуресцентних ламп (ламп денного світла) без інтегрованого
баластного опору і освітлювальних пристроїв, які розраховані для функціонування цих ламп;
ненаправлених побутових ламп; простих декодерів каналів кабельного телебачення; для
пилососів; для режиму холостого стану споживання електроенергії та середньої енергетичної
ефективності; для енергетичної ефективності баластного опору приладів флоуресцентного
освітлення112.
Соціальні питання
Президент підписав Закон «Про житлово-комунальні послуги» 5 грудня, і у новій редакції акт
передбачає низку принципових нововведень для регуляції відносин споживачів, надавачів та
розпорядників комунальних послуг. Напевно, найважливішою нормою є право споживачів
самостійного вирішення та вибору різних варіантів укладення договірних відносин з
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виконавцем комунальних послуг – це індивідуальний договір квартири (облік наданих послуг
буде здійснюватись на вході в будинок та на вході у квартиру), індивідуальний договір будинку
(облік наданих послуг проведуть лише на вході в будинок), колективний договір (укладається
управителем або іншою уповноваженою особою (у тому числі ОСББ) від імені та за
дорученням співвласників), а також договір, укладений колективним споживачем (може
виступати юридична особа, що об’єднує індивідуальних споживачів (ОСББ, ЖБК). Наявність
різних моделей укладення договорів між виконавцями та споживачами комунальних послуг,
а також визначення чітких меж відповідальності дозволить захистити права споживача у разі
порушення.
Як скасований, так і новий закон передбачають перевірку якості наданих послуг, та у разі її
зниження тепер з’явилася можливість зменшити розмір плати або взагалі відмовитися від
оплати. Такий механізм теоретично існує і зараз, але через невизначеність відповідальних за
внутрішньобудинкові мережі довести вину виконавця послуги та отримати перерахунок
споживачу надзвичайно важко. Натомість новий закон передбачає різні моделі укладення
договорів між виконавцями та споживачами комунальних послуг, їх відповідальність та права,
що дає змогу розуміти ролі відповідальних сторін, і до кого звертатися з претензіями.
Дискусійним при прийнятті у Верховній Раді стало питання пені за прострочені платежі за
комунальні послуги. Закон визначає, що якщо споживач заборгував за комунальні послуги, то
з нього буде стягнено пеню у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день затримки. Іншими
словами, максимальна пеня за рік складе приблизно 3,6%, проте ця норма щодо
нараховування пені почне діяти лише з 1 січня 2019 року. Крім того, прийнятий закон
передбачає норми щодо управління багатоквартирним будинком через залучення
управляючих компаній, що є досить важливим аспектом у розвитку та становленні
конкурентного ринку послуг з управління житловим фондом та наданні права співвласникам
багатоквартирним будинком залучати обраного ними управителя. Ця норма на сьогодні була
не врегульована, що створювало значні перешкоди для населення в частині захисту своїх прав
в частині здійснення управління будинком комунальними підприємствами.
У частині соціального забезпечення громадян щодо оплати житлово-комунальних послуг,
варто зазначити, Президент П.Порошенко 30 грудня підписав закон про Державний бюджет
на 2018 рік, який був прийнято Верховною Радою 7 грудня 2017 року. В бюджеті
передбачаються видатки на субсидіювання на рівні 71 млрд грн, що на 16 млрд грн більше,
ніж у попередньому році. Для порівняння, на енергоефективність у житловому фонді
передбачено лише 400 млн грн в рамках програми «теплих кредитів» та 1,6 млрд грн для
Фонду енергоефективності113.
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Оцінка прогресу України: 58 зі 100
Завдяки прийняттю останнього технічного регламенту та законам "Про житлово-комунальні
послуги" Україна майже завершила рамкову транспозицію актів законодавства ЄС з
енергоефективності в українське законодавство. Про завершення цього процесу можна буде
говорити після прийняття проекту закону "Про енергетичну ефективність".
Як і раніше, у публічному доступі відсутня інформація про виконання цілей Національного плану дій
з підвищення енергоефективності. Такі індикатори як динаміка будівель з майже нульовим
споживанням енергії та динаміка площі модернізованих приміщень бюджетних установ – отримали
нульові значення. Ці показники можуть отримати позитивні значення після початку впровадження
відповідних положень закону "Про енергетичну ефективність будівель".
Незважаючи на той факт, що відповідна Директива 2010/31/ЄС має крайній термін транспозиції у
2012 році, рамковий закон, який регламентував ведення відповідної політики, був прийнятий в
Україні лише у червні 2017 року. Щодо бюджетних установ, до уваги береться цілеспрямована
робота з імплементації відповідного корпусу acquis та не береться фрагментарний ремонт
приміщень, здійснений з власної ініціативи.
Показник фінансування заходів з енергоефективності отримав високу оцінку внаслідок виділення
коштів на продовження роботи програми "теплих" кредитів, а також через значне фінансування в
рамках Державного бюджету новоствореного Фонду енергоефективності.
Що стосується обліку, прийняття закону про запровадження комерційного обліку тепла надало
імпульсу до збільшення кількості будинкових засобів обліку; цей показник збільшився до 77% з
рівня 69%, зафіксованого за минулого оцінювання. Водночас, поки немає помітного прогресу у
системному встановленні індивідуальних вузлів обліку.

Довкілля та відновлювані джерела енергії
На думку Остапа Семерака, Міністра екології та природних ресурсів України, екологічний напрям
уперше за багато років став пріоритетом державної політики України. Зокрема, він зазначив:
“Уперше Урядом та парламентом держави приділяється так багато уваги вирішенню питань
довкілля. Нам вдалося виконати значну кількість взятих на себе міжнародних зобов’язань та увійти
в десятку лідерів міжнародної кліматичної політики. Ми прийняли ряд важливих документів,
які стратегічно змінять підхід в Україні до вирішення проблем довкілля.”114
У грудні 2017 року Уряд прийняв низку підзаконних нормативних актів, необхідних для початку
реалізації Закону про оцінку впливу на довкілля, зокрема, щодо порядку проведення громадських
слухань у процесі ОВД, критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає ОВД, порядку
передачі документації для надання висновку з ОВД, ведення Єдиного реєстру з ОВД .
У грудні Мінприроди розпочало роботу для практичної реалізації схваленого у листопаді
Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок – було оприлюднено
проект наказу Мінприроди, що встановить гранично допустимі нормативи викидів забруднюючих
речовин із теплосилових установок потужністю більше 50 МВт.
Президент України П. Порошенко підписав закон про приєднання України до Міжнародного
агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA), що відкриває для України нові можливості у
реалізації «зелених» проектів. Окрім того, з січня наступного року електричні авто можна буде
придбати без ПДВ, акцизу та ввізного мита.
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація) (Стаття 363 Угоди про асоціацію)
18 грудня 2017 року введений в дію Закон «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятий Верховною
Радою 23.05.17 (№ 2059-VIII).115 Для початку практичного застосування закону Уряд 13 грудня 2017 року
схвалив три підзаконних нормативно-правових акти, а саме:
-

-

Постанова від 13 грудня 2017 р. № 989 “Про затвердження Порядку проведення громадських
слухань у процесі оцінки впливу на довкілля”116;
Постанова від 13 грудня 2017 р. №1010 “Про затвердження критеріїв визначення планованої
діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін
діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля” 117;
Постанова від 13 грудня 2017 р. №1026 “Про затвердження Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та
Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля”118.

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля вже розпочав роботу у тестовому режимі. Він доступний за
посиланням - http://eia.menr.gov.ua .
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Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування
Директиви №90/313/ЄЕС (стаття 363 УА)
Хоча в плані апроксимації даної директиви не було зроблено жодних кроків, тим не менше,
Мінприроди приділяє багато уваги наданню доступу до екологічної інформації. З 21 грудня 2017 року
в Україні запрацював геопортал “Водні ресурси України”. За словами заступника Міністра екології та
природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Миколи Кузя, “запуск сучасної
геоінформаційної системи із оновленою інформацією про основні річкові басейни України сприятиме
ефективному управлінню водними ресурсами України”.119
Наразі геопортал функціонує в тестовому режимі (http://map.davr.gov.ua:44481/ ), але він вперше
відкриває шлях до оновленої інформації про річки та відіграватиме важливу роль при розробці
планів управління річковими басейнами. Також передбачається, що в перспективі на картах річок у
геопорталі будуть відображені дані моніторингу стану води у виділених водних масивах.

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень)
(стаття 363 УА)
Мінприроди розпочало роботу над створенням можливостей для практичного застосування
Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, що був схвалений
Урядом 8 листопада 2017 року. Ще у вересні 2017 р. КМУ зобов’язав Мінприроди внести зміни до
технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із таких установок протягом 3
місяців після затвердження НПСВ. Тому 29 грудня 2017 року на веб-сторінці Мінприроди було
розміщено повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства екології та природних
ресурсів України “Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року №541”. 120
У пояснювальній записці до проекту наказу, серед іншого, зазначається, що “Метою розробленого
проекту наказу є встановлення гранично допустимих нормативів викидів забруднюючих речовин із
теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт з метою
попередження збільшення забруднення атмосферного повітря, забезпечення екологічної безпеки,
створення сприятливого середовища життєдіяльності. Нова редакція технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова
потужність яких перевищує 50 МВт, розроблена з урахуванням схваленого НПСВ та вимог Директиви
2010/75/ЄС. Досягнення технологічних нормативів допустимих викидів відбудеться шляхом
впровадження суб’єктами господарювання найкращих доступних технологій”.
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)
Президент України Петро Порошенко підписав121 Закон «Про приєднання України до Статуту
Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA)».
Участь в цьому агентстві відкриває для України цілу низку можливостей в галузі відновлюваної
енергетики: зокрема, однією з головних є можливість подавати заявки до Абудабійського фонду
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розвитку (АDFD)122 щодо отримання пільгових кредитів на «зелені» проекти: під 1-2 % терміном до 20
років, включаючи 5-річний пільговий період, при умові співфінансування 50/50.
Окрім того, приєднання до IRENA дозволить Україні тісніше співпрацювати з розвинутими державами
задля залучення інвестицій у відновлювану енергетику, що вкрай актуально зважаючи на необхідність
виконання цілей Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року.
Тим паче, що станом на 1 грудня частка електричної енергії, виробленої з ВДЕ, у загальному обсязі
електроенергії складає всього лише 1,49% 123.
Окрім того, приєднання до Статуту Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії є
додатковою гарантією та стимулом для іноземних інвесторів щодо фінансування проектів в Україні.
Також наприкінці року в першому читанні був прийнятий законопроект «Про внесення зміни до Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо покращення інвестиційних можливостей у
сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел» (№6081), який наприкінці року був
проголосований у першому читанні124. Ним передбачається обмежити строк дії технічних умов на
приєднання об’єктів до електричних мереж до 3-х років.
Паралельно з цим, Верховна Рада схвалила законопроект № 6776-д125 про внесення змін до
Податкового кодексу, тим самим скасувавши для українців податок на додану вартість та акциз на
ввезення в Україну електромобілів. Таким чином, вже з січня наступного року електрокари можна буде
придбати без ПДВ, акцизу та ввізного мита.
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Довкілля та відновлювані джерела енергії
Оцінка прогресу України: 24 зі 100
Наразі на розгляді в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства знаходиться одна справа, що
стосується питань довкілля, - щодо вмісту сірки в деяких видах палива.
Для імплементації екологічних директив, щодо яких здійснюється моніторинг, прийнято один
системний закон – Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”. На його виконання прийнято три
підзаконні акти – Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля,
постанова “Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці
впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не
підлягають оцінці впливу на довкілля”, Порядок передачі документації для надання висновку з
оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля".
Проект Закону “Про стратегічну екологічну оцінку” прийнято в першому читанні. Низка проектів
нормативно-правових актів розроблена робочими групами при Мінприроди, проте не
оприлюднена. Прийняті в першому читанні законопроекти у сфері охорони природи та природнозаповідного фонду, проте вони мають опосередковане відношення до імплементації Директиви
про охорону диких птахів. Прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток
Карпат” є важливим кроком в напрямку охорони природи, проте прямого відношення до охорони
птахів не має. Розроблені проекти нормативно-правового акту щодо вмісту сірки в паливі так і не
були затверджені. Урядом схвалений Національний план скорочення викидів від великих
спалювальних установок.
Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розпочав свою роботу з 18 грудня 2017 року. Наразі він
працює в тестовому режимі. До 18 грудня оцінювався доступ до висновків державної екологічної
експертизи: відповідний реєстр доступний на сайті Мінприроди. Щодо висновків державної
екологічної експертизи, які надаються облдержадміністраціями, то такі висновки доступні лише для
декількох областей.
Не створено жодної із спеціальних природоохоронних територій (СПТ) для захисту птахів у зв’язку
із відсутністю необхідного законодавства
Доступ до інформації оцінюється відповідно до наявності даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua (портал наразі працює в тестовому режимі). Розділ “Екологія”
містить 314 наборів інформації. Останнє оновлення – 29 грудня 2017 року. Розпочали роботу
портали даних щодо водних ресурсів, сміттєзвалищ.
Індикатори 7-9 не оцінюються, оскільки стосуються статистичної інформації, яка буде доступна або
після прийняття відповідного законодавства, або пізніше в 2018 році.
В частині відновлюваної енергетики, станом на 1 грудня в Україні працювало 225 об’єктів, яким
встановлено «зелений» тариф, потужністю 1331,069 МВт (7394,369 МВт з великими ГЕС та ГАЕС). Ці
дані близькі до виконання цілей Національного плану дій з ВДЕ до 2020 року.
Також, НКРЕКП затвердила bankable PPA (договір купівлі-продажу), розроблений спільно з ЄБРР та
МФК для залучення інвестицій великих компаній в "зелену" енергетику. Урядом презентовано
проект Стратегії низьковуглецевого розвитку до 2050 року, якою передбачається скорочення
викидів, а також впровадження виробництва із застосуванням "зелених" технологій. Однак, поки
відсутня інформація про джерела фінансування пропонованих заходів.
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Протягом звітного періоду було підготовлено й затверджено декілька нормативно-правових актів,
що спростили здійснення діяльності з розвідки, видобутку та виробництва вуглеводнів, зокрема в
умовах дії угод про розподіл продукції, а також здатних збільшити частку енергії з відновлюваних
джерел, що використовуватиметься на транспорті. Пришвидшилася робота з підготовки плану
заходів із реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року. Водночас, збереглася практика
звітування про ухвалення важливих нормативно-правових актів попри продовження роботи над
ними, а також належним чином не обґрунтованого продовження термінів виконання завдань,
зокрема з формування мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів, ухвалення нового Кодексу про
надра, затвердження рекомендацій із контролювання роботи автозаправних станцій тощо.
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів (ст. 338 Угоди про асоціацію)
Керуючись розробленим Держрезервом оновленим планом126 імплементації Директиви 2009/119/ЄС,
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»127.
При цьому розпорядженням128 Уряд:
– переклав повноваження щодо розроблення законопроекту «Про мінімальні запаси нафти і
нафтопродуктів» з Міненерговугілля на Держрезерв, хоча згідно з Положенням129, 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 України «Про
центральні органи виконавчої влади»130;
– доручив Антимонопольному комітету та неіснуючій «Асоціації підприємств нафтогазової
промисловості» «створення законодавчих умов для формування стратегічного запасу»;
– одночасно вжив у пункті 5.2 плану заходів терміни «стратегічний запас», «мінімальні запаси» та
«належний рівень запасів».
Утім, в листі від 15 листопада 2017 року № 100-29/03-12405 Антимонопольного комітету України
ідеться про скасування розпорядження131 й коригування наведених у ньому термінів постановою Уряду
під назвою «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої
сторони». Хоча цей документ досі не оприлюднений, за неофіційною інформацією, він містить пункти
про чергове перенесення строків:
– обрання та затвердження моделі мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів, розроблення та
узгодження з експертами ЄС законопроекту «Про підтримку мінімальних запасів нафти і
нафтопродуктів» – із грудня 2017 на 1 липня 2018 року (відповідальні – Держрезерв і
Міненерговугілля);
– підготовки та затвердження бюджету інженерно-технічних заходів, оцінки потреб у додаткових
резервуарних потужностях та їхнього проектування – із грудня 2017 на грудень 2018 року
(відповідальні – Держрезерв і Міненерговугілля).
Згаданою вище постановою також сформульовані додаткові завдання Держрезерву й
Міненерговугілля щодо:
– розроблення до 31 грудня 2018 року планів дій із введення в обіг екстрених і спеціальних резервів
у разі значного порушення постачання нафти (пункт 34.3);
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– добудови додаткових резервуарів і закупівлі нафти й нафтопродуктів, необхідних для формування
їх мінімальних запасів, до 31 грудня 2019 року (пункт 38);
– запровадження до 31 грудня 2022 року регулярного звітування Європейській Комісії та Секретаріату
Енергетичного співтовариства про резерви нафти й нафтопродуктів (пункт 42).
При цьому варто наголосити, що поява доручень про добудову резервуарів і закупівлю нафти й
нафтопродуктів протягом одного року свідчить, що їхні автори мають достатньо поверхове уявлення
про предмет регулювання, адже побудова щонайменше 1 млн куб. м додаткових потужностей
потребуватиме набагато більше часу, а придбання нафти й нафтопродуктів в обсязі, достатньому для
формування їх мінімальних запасів, – виділення в 2019 році 3 % ВВП України.
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних
джерел, та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС
На виконання вимог Директиви 2009/28/ЄС у частині заохочення до використання енергії, виробленої
з відновлюваних джерел, 7 грудня 2017 року ухвалено Закон «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»
(реєстраційний номер 6776-д132), яким, зокрема, звільнено від оподаткування в 2018 році операції з
ввезення, продажу й купівлі електричних транспортних засобів і зарядних станцій до них; з надання
послуг з перевезення пасажирів на електромобілях; з надання в оренду електромобілів.
Директива 99/32/ЄC133 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 встановлення ефективної системи відібрання
зразків і методів аналізу, Міненерговугілля мало протягом 2016-2017 років затвердити та ввести в дію
36 національних стандартів, необхідних для забезпечення застосування Технічного регламенту 134.
Проте з них, за станом на 5 січня 2018 року, ухвалені лише 16.
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)
Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 рік 135 зі змінами, внесеними 24 липня і 28
вересня 2017 року, було передбачено до кінця року ухвалити 32 стандарти, спрямовані на
імплементацію Директиви 98/70/ЄC. Із них, за станом на 5 січня 2018 року, затверджено 12, 17
повернуто на доопрацювання, три перебувають на початковій стадії розроблення136.
Міненерговугілля зобов’язувалося 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
(завдання 32 плану137). Проте виконання цього та згаданих вище завдань у повному обсязі є
малоймовірним через брак фінансування.
Директива 94/22/ЄС про умови надання й використання дозволів на розвідування, розроблення та
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)
6 грудня 2017 року Держгеонадра повторно надіслала на погодження в Державній регуляторній службі
проект постанови Уряду «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (від 30
травня 2011 року № 594 і № 615)138, раніше відхилений у зв’язку з недотриманням авторами основних

132

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62878
Директиву 99/32/ЄС (інше позначення – 1999/32/ЄС) кодифіковано 11 травня 2016 року (Директива 2016/802/ЄС).
134 http://zakon.rada.gov.ua/go/927-2013-п
135 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Program_2017_nakaz_N64_2017-04-03.xlsx
136 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Zvit_vikon-gruden_Program-2017Dod.1Dod.2Zmina1na-sait.xlsx
137 http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d8571d0b-53a6-4ade-88c1-75579be0cb39
138 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/13842_06_12_17.pdf
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принципів державної регуляторної політики (рішення № 510139). Зазначений документ, що доповнює
проект постанови140, має 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, зокрема:
– 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.
За станом на 5 січня 2018 року, неопрацьованим Державною регуляторною службою залишається ще
один проект постанови, підготовлений Держгеонадрами – «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). Класифікацію141
запропоновано доповнити пунктом 28, що передбачає можливість використання для потреб
користувача надр за його заявою міжнародних стандартів UNFC 2009, CRIRSCO, PRMS тощо 142. Однак,
враховуючи недостатньо належну якість підготовки Держгеонадрами інших документів, можна
припустити, що Державна регуляторна служба спрямує на доопрацювання й цей проект.
Суттєво не змінилася й ситуація навколо підготовки Кодексу України про надра, нова редакція якого
мала бути ухвалена ще в 2016 році143. Відомо, що розробленням змін займається робоча група при
Мінприроди144. Проте, за інформацією Кабінету Міністрів, за станом на 20 грудня 2017 року проект
Кодексу досі «опрацьовується заінтересованими органами»145, хоча його подання до Верховної Ради
було заплановано на четвертий квартал 2017 року (ціль І, завдання 202 146).
Невідомим є стан підготовки проекту постанови Уряду про внесення змін до Методики визначення
початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами147 (ціль І,
завдання 204148), 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).
Оскільки серед виставлених на аукціон 21 грудня 2017 року ділянок надр не виявилося жодного лота,
що стосувався б розроблення вуглеводнів149, це змусило надрокористувачів самостійно підготувати
необхідний пакет документів на 23 нові нафтогазоносні ділянки150.
18 грудня 2017 року, із набуттям чинності Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 151, виникла
правова колізія, обумовлена тим, що цим документом не визначено, ким і за чий кошт
здійснюватиметься оцінка впливу на довкілля на новій ділянці, яку лише планується виставити на
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http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/10098_15_11_17.pdf
http://www.geo.gov.ua/sites/default/files/imce/proekt_postanovy_0.doc
141 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/432-97-%D0%BF
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143 http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf
144 https://menr.gov.ua/content/sklad-robochoi-grupi.html
145 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/
146 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc
147 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF
148 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc
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аукціон із продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Хоча надрокористувачі звертали
увагу Уряду на цю проблему з травня 2017 року, її досі не вирішено152.
11 жовтня 2017 року з Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності 153 вилучено154 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
України щодо внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів 155 у частині
скасування гірничого відводу для нафтогазовидобувної галузі (термін виконання – перший квартал
2017 року156), 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)157. Цей
документ було ухвалено в першому читанні 19 грудня 2017 року.
Стаття 279 Угоди про асоціацію в частині забезпечення рівності доступу та здійснення діяльності з
розвідки, видобутку та виробництва вуглеводнів
На виконання пункту 4 статті 279, згідно з яким усі суб’єкти, що мають дозвіл на здійснення діяльності
з розвідування, видобування й виробництва вуглеводнів, повинні сплатити певний внесок, процедура
якого має бути належним чином зафіксована, з 1 січня 2019 року в Україні буде зменшено ставки
рентної плати за видобуток газового конденсату:
– із 45 до 29 % від вартості товарної продукції для покладів, розташованих на глибині до 5 тис. м;
– із 21 до 14 % – для покладів, розташованих на глибині покладів понад 5 тис. м158.
Цим же законом установлено, що з 1 січня 2018 року рентна плата в умовах дії угод про розподіл
продукції для нафти й газового конденсату, видобутих у межах території України, континентального
шельфу, виключної (морської) економічної зони України, справлятиметься із застосуванням ставки у
розмірі 2 % від вартості товарної продукції.
Стаття 280 Угоди про асоціацію в частині забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи
дослідження або видобування вуглеводнів
19 грудня 2017 року на сайті Державного науково-виробничого підприємства «Геоінформ України»
розміщено інтерактивні карти мінеральних ресурсів і родовищ корисних копалин 159. Зазначені карти є
елементами запровадження спрощеного доступу в реальному часі до державної геологічної
інформації в обсязі та цифровій якості, необхідній для виявлення комерційної заінтересованості
приватних надрокористувачів.
20 грудня 2017 року Уряд ухвалив постанову160, якою змінив Положення161 в частині скасування вимоги
про проведення повторної державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин кожні п’ять років
експлуатації ділянки надр. Це сприятиме зменшенню фінансових затрат надрокористувачів і
спрямуванню вивільнених коштів на розвиток видобутку.
Попри ці досягнення, Мінприроди продовжує зволікати із внесенням змін до Положення про порядок
розпорядження геологічною інформацією162 (ціль І, завдання 206163), що мають, зокрема, запровадити
спрощений цифровий доступ до вторинної геологічної інформації в реальному часі (термін виконання
152
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завдання – перший квартал 2017 року 164). 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»165. На виконання цього рішення, 6 грудня 2017 року на
погодження до Державної регуляторної служби надійшов його доопрацьований проект166.
На думку розробників, ухвалення підготовленого документа дозволить:
– увести прозорий порядок реалізації геологічної інформації, створеної на власні кошти
надрокористувача;
– запровадити чітку та зрозумілу процедуру купівлі геологічної інформації, що перебуває в державній
власності;
– створити Єдиний реєстр геологічної інформації.
Проектом положення167 передбачено:
– запровадження чіткої та прозорої процедури придбання геологічної інформації, яка
забезпечуватиме доступ до неї усім заінтересованим особам на рівних умовах;
– заміну повідомленням процедури погодження в Держгеонадрах реалізації геологічної інформації,
створеної (придбаної) на власні кошти юридичних і фізичних осіб;
– установлення виключних підстав для відмови в реалізації геологічної інформації;
– забезпечення можливості ознайомлювати третіх осіб із геологічною інформацією, переданою
надрокористувачу за договором купівлі-продажу права на користування нею, для виконання цими
особами частини робіт та/чи надання послуг.
Проте 11 грудня 2017 року, під час обговорення ходу лібералізації обігу геологічної інформації в
Державній регуляторній службі України, незалежні експерти висловили свою стурбованість
проектом168, що «викликав неабияке занепокоєння у всіх надрокористувачів», оскільки він «має
залучати нових інвесторів, а не відлякувати їх»169.
Стаття 338 Угоди про асоціацію в частині продовження та активізації співробітництва у сфері
енергетики
На виконання пункту «а» статті 338 щодо імплементації енергетичних стратегій і політик,
розвитку/опрацювання відповідних прогнозів і сценаріїв, 24 жовтня 2017 року для розроблення плану
заходів із реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність»170 наказами Міненерговугілля було сформовано
робочу групу171 та експертну раду172. У рамках роботи цих груп:
– 7 і 18 грудня 2017 року експертами Українсько-Данського енергетичного центру представлені нові
програмні продукти, що дозволять формувати прогнозні енергетичні баланси, вибирати найкращі
механізми та інструменти реалізації Енергетичної стратегії та здійснювати дієвий моніторинг її
виконання173, 174;
– 20-22 грудня 2017 року відбувся триденний семінар, на якому обговорювалися питання
імплементації Енергетичної стратегії в 2018-2020 роках175.
 На виконання пункту «b» статті 338 щодо створення ефективних механізмів вирішення потенційних
кризових ситуацій в енергетиці в дусі солідарності, 6 грудня 2017 року Уряд схвалив Концепцію
створення державної системи захисту критичної інфраструктури176. Формування такої системи
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спрямоване на забезпечення стійкості критичної, зокрема енергетичної, інфраструктури до загроз
усіх видів, у тому числі природного, техногенного й соціального характеру. Мети концепції, яку
передбачається реалізувати протягом 2018-2027 років, планується досягти, зокрема, шляхом
сприяння міжнародному співробітництву у сфері захисту критичної інфраструктури з урахуванням
глобальних і регіональних безпекових процесів.

Нафта
Оцінка прогресу України: 18 зі 100
Як свідчить датований 1 вересня 2017 року звіт Секретаріату Енергетичного Співтовариства,
Україною не виконане жодне з пріоритетних завдань у нафтовій сфері. Констатується відсутність
помітних дій з імплементації актів законодавства ЄС за цим напрямом державної політики.
Із понад п’яти десятків нормативно-правових актів, що мали бути прийняті для виконання
міжнародних зобов’язань України в нафтовій сфері, протягом 2017 року ухвалено лише нові
Правила розробки нафтових і газових родовищ, Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, 16 із 36
національних стандартів, необхідних для імплементації директив ЄС, що стосуються якості й
безпечності нафтопродуктів, і декілька змін до порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами, а також порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу
нафти сирої, газового конденсату і скрапленого нафтового газу.
За станом на початок 2018 року Україна може забезпечити близько половини технічних
можливостей для належного зберігання мінімальних запасів нафти та/або нафтопродуктів. При
цьому поява в жовтні 2017 року доручення Уряду про добудову додаткових резервуарів до 31
грудня 2019 року свідчить, що його автори мають поверхове уявлення про предмет регулювання,
адже цей процес потребуватиме значно більше часу.
В Україні поки не створено мінімальних запасів нафти та/або нафтопродуктів, як того вимагає
Директива 2009/119/ЄС. Досі не прийнято рішення щодо визначення моделі, за якою
створюватимуться ці запаси, а також нормативні акти, необхідні для їхнього формування.
Протягом 2017 року не відбулося жодного аукціону з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами з метою видобутку нафти та газового конденсату. Це змусило
надрокористувачів самостійно підготувати необхідні для організації таких аукціонів пакети
документів на 23 нові нафтогазоносні ділянки.
Системи гарантування якості і безпечності нафтопродуктів на ринку України відповідно до вимог
директив ЄС не створено. Попри це, у звітних документах Міненерговугілля України зазначається,
що "системи моніторингу та проведення перевірок якості палива на роздрібному ринку
функціонують і покривають всі регіони України та операторів ринку, а моніторинг здійснюється
відповідно до нового національного стандарту, ідентичного EN 14274:2013" (хоча згаданий
стандарт ще не затверджений).
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Розблоковано роботу НКРЕКП: депутати ухвалили зміни до законодавства, чим надали Президенту
право призначати тимчасових комісіонерів. Відтак, 23 грудня П. Порошенко відновив кворум в
складі регулятора. У свою чергу, 28 та 29 грудня Комісія встигла прийняти всі технічні рішення,
необхідні для нормального функціонування енергоринків у 2018 році, крім них було прийнято ряд
документів на виконання ЗУ «Про ринок електроенергії» та інші..
Уряд скасував близько 300 неактуальних НПА, які ускладнювали та створювали зайвий тиск на
бізнес. Також зафіксовано ряд позитивних змін, що полегшують початок та ведення господарської
діяльності іноземних компаній, у тому числі для здійснення фінансових операцій.
Маючи на меті комплексно розвивати торгівельні відносини з іншими країнами, Уряд затвердив
Експортну стратегію України. Водночас, зареєстровано два проекти законів щодо змін до Митного
кодексу, що мають на меті впровадження нового статусу для компаній (авторизованого
економічного оператора) та унеможливлення застосування змін до класифікатора товарів або
митних ставок на раніше розмитнені товари. Між тим, спрощено порядок розмитнення у портах
України. Загалом, зміни сприятимуть полегшенню проходження митного контролю, що матиме
позитивний вплив на збільшення товарообігу.
Вступив в дію закон, який посилює захист прав суб’єктів господарювання під час досудового
розслідування правоохоронними органами. Натомість депутати підтримали у першому читанні за
законопроект «Купуй українське, плати українцям», що містить значні корупційні ризики та
передбачає дискримінаційний підхід до визначення переможців на публічних закупівлях з боку
держорганів та держпідприємств.
Стаття 277 про Регулятора (положення Директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС в частинах про
регулюючий орган)
Ініціатори відкликали зареєстрований наприкінці листопада законопроект №7342 177, натомість
зареєстровано аналогічний проект №7342-1178. Різниця між документами мінімальна: першим
пропонувалось, щоб Президент призначав тимчасових комісіонерів в НКРЕКП терміном до 6 місяців, а
другим - до 3 місяців.
Також було зареєстровано інший доповнюючий законопроект №7359 179. Пропонувалось внести правку
до Закону про НКРЕКП, щоб всі рішення комісії, у випадку втрати кворуму, продовжували діяти в
останній редакції, навіть якщо термін їх дії припинився.
Обидва законопроекти - №7342-1 та №7359, - з огляду на критичність ситуації в енергосекторі через
неправомочного регулятора, 6 грудня обговорили на слуханні180 Комітету ВРУ з питань ПЕК за участі
Міністра енергетики І.Насалика, Голови НКРЕКП Д.Вовка, Директора ДП “Енергоринок” Ю.Гнатюка та
інших. За підсумками вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти два проекти законів в
цілому181. Вже наступного дня по законопроекту №7342-1 відбулось голосування і його підтримали, а
Президент повернув його з підписом 12 грудня. По іншому законопроекту №7359 голосування до кінця
грудня так і не відбулось.
23 грудня Президент, відповідно до прийнятих змін до Закону про НКРЕКП, призначив двох тимчасових
комісіонерів до моменту призначених за підсумками конкурсного відбору членів НКРЕКП, але більше,
ніж на 3 місяці. Ними стали В. Таратун182 та В. Морозова183. Відтак, у Комісії було відновлено кворум у
складі чотирьох членів.
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27184, 28185 та 29186 грудня відбулись засідання НКРЕКП, де комісіонери ухвалили ті рішення, які в
листопаді не встигли прийняти187. Серед технічних рішень, також було прийнято Постанову 1403 “Про
визначення ставки внесків на регулювання на I квартал 2018 року” 188. Виходячи з того, що сума чистого
доходу всіх компаній, чию діяльність регулює НКРЕКП, у III кв. 2017 року становила майже 136 млрд
грн, а бюджет комісії на I кв. 2018 року - 96 млн грн, то ставку визначено на рівні 0,073% 189.
Продовжується робота Конкурсної комісії з добору кандидатів на вакантні посади членів НКРЕКП. На
засіданні 21 грудня190 були прийняті регламент роботи Конкурсної комісії191 і порядок та умови
проведення відкритого конкурсу192, що дало змогу офіційно почати прийом документів для участі в
конкурсі. Оголошення було опубліковано на сайтах Верховної Ради193 та Адміністрації Президента194, у
газеті “Голос України”195, а також, додатково підготовлений прес-реліз про конкурс було поширено
серед акредитованих у ВРУ журналістів. Прийом документів триватиме з 29 грудня 2017 року по 12
лютого 2018 року включно. Комісія буде обирати 10 кандидатів на 5 посад нових членів Регулятора. 196
Проте вже на початку січня конкурс було переоголошено, з продовженням прийому заявок до 23
лютого. Причина – технічна неможливість кандидатів, що подалися в 2017 році, заповнити електронні
декларації за 2016 рік197.
Між тим, зареєстровано проект Закону №7390198 щодо встановлення регулятором алгоритму
перерахування коштів на поточні рахунки постачальникам електричної енергії за регульованим
тарифом. Пропонується законодавчо закріпити, що на поточні рахунки енергопостачальних компанії
гарантовано надходитимуть кошти для щомісячної оплати праці працівників компанії.
Стаття 379 щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу
Відбувся черговий дерегуляційний день Уряду: скасовано близько 300 застарілих та неактуальних
нормативних актів. Між тим, ухвалено низку рішень на підтримку української промисловості, зокрема,
удосконалено механізм розмитнення у портах. Окрім того, іноземним організаціям тепер не потрібно
погоджувати з Генеральною дирекцією по обслуговуванню іноземних представництв придбання,
перебудову чи оренду приміщення, що спрощує початок їх діяльності на території України199.
Подано проект Закону №7445 про внесення змін до Податкового кодексу щодо подання єдиної
звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи
фізичних осіб200. Очікується, що зміни сприятимуть спрощенню умов для ведення бізнесу, спрощенню
адміністрування податку з доходів фізичних осіб і єдиного соціального внеску та зменшенню обсягу
податкової звітності.
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Тим часом, Президент підписав Закон «Про захист прав учасників кримінального провадження під час
досудового розслідування», який був підготовлений Урядом і прийнятий Парламентом у листопаді 201.
Деталі у місячному моніторинговому звіті за листопад202.

Статті 27-49 про доступ товарів на ринки
Зареєстровано законопроект №7391 щодо унормування порядку дій органів доходів і зборів та
відповідальності юридичних і фізичних осіб під час вирішення питань, що стосуються класифікації
товарів для митних цілей203. Зміни вносяться до Митного кодексу і спрямовані на вирішення проблеми,
коли вносяться зміни в Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) або
митні ставки, а митниця застосовує їх до вже розмитнених товарів, нараховуючи додаткові суми
податків, а також штрафні санкції (пеню).
Законопроект №7473204 також передбачає зміни до Митного кодексу. Ним передбачено створення в
Україні інституту авторизованого економічного оператора (АЕО), що є одним із етапів адаптації
українського законодавства до європейського. Набуття статусу АЕО підприємством є свідоцтвом
найвищого ступеня довіри митниці до компанії, що передбачає ряд пільг і спрощень митних
формальностей. Наприклад,
-

подання короткої ввізної декларації зі зменшеним переліком відомостей;
зниження ступеня ризику автоматизованою системою митного оформлення, що призводить до
зменшення переліку митних формальностей;
першочергове проходження митного контролю; тощо.

У Мінекономрозвитку відбулася нарада щодо створення Експортно-кредитного агентства (ЕКА), запуск
якого заплановано на 2018 рік. Зокрема, обговорено фінансування створення ЕКА згідно з
Меморандумом про економічну і фінансову політику з МВФ 205. Разом з тим, Уряд затвердив Експортну
стратегію України206: Дорожню карту стратегічного розвитку торгівлі на період 2017-21рр207. Кінцевою
метою є перехід до експорту наукомісткої інноваційної продукції для забезпечення сталого розвитку
торгівельних відносин з іншими країнами.
Згідно з даними Мінекономрозвитку, за підсумками перших 10 місяців 2017 року найбільшим
торговельним партнером України залишається ЄС: частка товарів у зовнішньоторговельному обороті
товарів України становила 41,3%. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року оборот збільшився на
26,1% або на $6,4 млрд. Загалом, експорт українських товарів до країн ЄС зріс на 30,3% або на $3,3
млрд. і досяг $14,2 млрд.208
Стаття 93 про доступ до енергоринків
Зареєстровано законопроект №7437 про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної
енергії України»209. Пропонується законодавчо визначити випадків, коли держава, рішенням Кабінету
Міністрів за поданням НКРЕКП, може запровадити тимчасову адміністрацію на підприємствах, що
постачають електроенергію. До таких випадків належить:
201

дії підприємства загрожують стабільності об’єднаної енергетичної системи України;
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-

відмова постачальника «останньої надії» надавати послуги споживачу;
суттєве погіршення фінансового стану підприємства;
створення перешкод для розвитку альтернативної енергетики в Україні; та ін.

Статті 144-147 (поточні платежі, рух капіталу, спеціальні заходи, сприяння виконанню та подальша
лібералізація положень)
Зареєстровано законопроект №7055 «Про ринки капіталу та регульовані ринки»210. Метою розробки
проекту є комплексне врегулювання питань щодо
-

функціонування ринків похідних цінних паперів та деривативів; регульованих ринків та
розбудови їх інфраструктури;
удосконалення порядку емісії цінних паперів та системи розкриття інформації;
впорядкування діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу;
забезпечення захисту прав власників облігацій.

З 30 грудня 2017 року закордонним інвесторам надано право користовуватись рахунками умовного
зберігання (ескроу) для виконання будь-яких іноземних інвестицій в Україну: купівлі або продажу
нерухомості, корпоративних прав, цінних паперів тощо211. Зміни закріплено Постановою Правління
НБУ №147212.
Своєю Постановою №143 Національний банк спростив умови торгівлі іноземною валютою, у тому числі
для проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі (купівлю/продаж іноземної
валюти за іноземну валюту, тобто без використання гривні).213 Відтак, з 2 січня 2018 року міжнародні
фінансові організації (МФО) зможуть купувати чи продавати валюту в будь-якому українському банку
за вибором, а не лише у тій установі, де відкритий рахунок відповідної організації214.
Іншою Постановою Правління НБУ №128 лібералізовано дострокове погашення кредитів215. Таким
чином, достроково можна буде погасити кредит або позику, у реалізації якої повністю чи частково бере
участь іноземна держава через уповноважених нею осіб (шляхом кредитування, страхування,
гарантування)216.
Статті 148-156 про державні закупівлі (положення Директиви 2014/25/ЄС)
Депутати підтримали у першому читанні законопроект №7206 «Купуй українське, плати українцям»,
що ставить під загрозу реалізацію реформи публічних закупівель. Детальніше, що передбачається
документом, читайте в місячному моніторинговому звіті за листопад 217. Між тим, керівник «Укренерго»
В.Ковальчук виступив проти прийняття проекту закону у такій редакції218.
Кабінет Міністрів України ухвалив ряд законопроектів Мінекономрозвитку щодо реформи
концесійного законодавства в Україні. Законопроект “Про концесії” створює підґрунтя для формування
зручного механізму державно-приватного партнерства (ДПП). Супутні зміни до Податкового та
Бюджетного кодексів вносять два інших законопроекти. Законопроект “Про концесії” вдосконалює
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правове регулювання концесійної діяльності, оскільки об’єднує чинні чотири закони в один, та усуває
неточності та правові колізії219.
Статті 255-256 про антиконкурентні дії та злиття
Антимонопольний комітет оприлюднив проект рекомендацій роз’яснень щодо оцінки
негоризонтальних концентрацій, а саме вертикальних та конгломератних. Комітет уточнив як
відбувається аналіз, за підсумками якого, власне, надається дозвіл або відмова на вказані концентрації
суб’єктів господарювання220.
Набуло чинності розпорядження про затвердження «Типових вимог до вертикальних узгоджених дій
суб’єктів господарювання» та внесення змін до «Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів
господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів
Антимонопольного комітету України»221. Всі зміни носять уточнюючий характер.
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Оцінка прогресу України: 44 зі 100
Секретаріат Енергоспівтовариства, разом зі вступом в дію ЗУ "Про державну допомогу суб’єктам
господарювання", ініціював закриття порушеної в 2014 році справи щодо відсутності такого
законодавства. Втім, даний закон не повністю відповідає законодавству ЄС, тож його слід
доопрацювати.
Традиційно на високому рівні відбувається реалізація реформи публічних закупівель (система
розширюється та поглиблюється різними реєстрами та ведеться робота над впровадженням
автоматизованого ризик-менеджменту) та впровадження контролю за державною допомогою
(більшість НПА вже прийняті, решту передано в КМУ на погодження). Крім того, завершено
наближення конкурентного законодавства до європейських норм.
У порівнянні з попереднім періодом зафіксовано прогрес у деяких аспектах реформи НКРЕКП.
Однак слід відзначити, що через зволікання Верховної Ради, уряду та Президента, процес ротації
членів НКРЕКП запущено зі значним запізненням, що призвело до кризової ситуації – втрати
кворуму – наприкінці листопада. Також, аргументуючи відсутність достатніх ресурсів, НКРЕКП
відмовило Держстату в наданні статистичної інформації за III кв. 2017 року, що ставить під загрозу
виконання транспонованих норм Директиви 2008/92/ЄС.
Антимонопольний комітет завершив транспозицію вимог статтей 255-256 Угоди про Асоціацію:
розроблено та прийнято Типові вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання та
внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального
звільнення від попереднього одержання дозволу органів АМКУ. Відтак, конкурентне законодавство
України максимально відповідає європейському.
Інвестиційна привабливість енергоринків загалом дещо погіршилась. На основі даних за півріччя
березень- вересень 2017 р., порівняно з аналогічним періодом 2016 р., зростання капітальних
інвестицій зафіксовано лише у добувній промисловості і склало 124% (15704 млн грн). Зменшення
спостерігається у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – 73% (321 млн грн), у
постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 81% (13560,2 млн грн). При
цьому, динаміка іноземних інвестицій у всі три види господарської діяльності є позитивною. Станом
на 1 жовтня 2017 у порівнянні з 1 квітня 2017 року прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в
Україну у добувній промисловості складали 101,5% (1809,4 млн дол.), у виробництві коксу та
продуктів нафтоперероблення – 101% (180,3 млн дол.), у постачанні електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – 178,4% (710,5 млн дол.).
Вся необхідна інформація щодо процедур і вимог для ліцензування та підключення знаходиться у
вільному доступі на сайті НКРЕКП у розділі "Ліцензування (адмінпослуги)". Відповідно до офіційних
даних, Україна значно відстає від країн ЄС (за приклад бралася Німеччина) у питанні підключення
до газових та електричних мереж. Зокрема, для підключення до газової мережі (Кодекс
газорозподільних систем) потрібно пройти 7 процедур, що займає 115 днів, до електромережі
(рейтинг Doing Business) – 5 процедур і 281 день відповідно.
Робота АМКУ із захисту економічної конкуренції оцінювалася на основі Індексу глобальної
конкурентоспроможності за критеріями конкуренції на місцевому рівні та ефективності
антимонопольної політики України, який констатував покращення ситуації за цими напрямками.
Крім того, взято до уваги оцінку діяльності АМКУ Енергоспівтовариством: відзначено ефективні дії
з забезпечення належного виконання закону про захист економічної конкуренції. Компанія
"Київенерго", зловживаючи своїм монопольним становищем на ринку розподілу електроенергії, що
створювало перешкоди для початку діяльності нових компаній. Разом з тим, співпраця Комітету з
іншими державними відомствами залишається на низькому рівні.
Також, електронний реєстр допустимих механізмів державної допомоги на ринках енергетики (і
суміжних) створено і формально реєстр почав працювати, втім його наповнення не розпочато.

Методологія
ДОДАТОК 1
Перелік статей Угоди про Асоціацію та директив, щодо яких здійснюється моніторинг

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

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

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

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

Глосарій
Директива передбачає встановлення обов’язкових національних цілей для частки енергії з ВДЕ в
загальному енергобалансі, які формуються на основі статистичних даних та потенціалу кожної країни.
Такі цілі мають до 2020 року забезпечити досягнення 20% частки з ВДЕ в загальному енергоспоживанні
країн-членів ЄС та країн, які є сторонами Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та
10% частки цього типу енергії в транспортному секторі. Директивою, зокрема, встановлюються правила
щодо спільних проектів між державами-членами ЄС та третіми країнами у галузі "зеленої" енергетики
та правила доступу до мереж електропостачання для виробництва енергії з ВДЕ.
Група «Нафта»
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів
Директива встановлює правила, спрямовані на забезпечення високого рівня безпеки поставок нафти в
Співтоваристві через надійні і прозорі механізми, засновані на солідарності між державами-членами
ЄС. Передбачається прийняття законів, підзаконних актів та адміністративних положень для
забезпечення збереження на постійних засадах загального рівня резервів сирої нафти та/або
нафтопродуктів, що був би еквівалентним або 90 дням середньодобового значення імпорту, або 61
дням середнього внутрішнього добового споживання.
Директива 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива
ЄС ввів правила, що забороняють бензин зі свинцем і обмежують кількість сірки в дизельному паливі
з метою поліпшення якості повітря і скорочення викидів парникових газів. Ця Директива встановлює
технічні вимоги, які повинні застосовуватися на бензин, дизельне паливо і біопаливо що
використовується в автомобільному транспорті, а також газових масел, які використовуються для
недорожньої мобільної техніки. Окрім заборони продажу етилованого бензину, держави-члени ЄС
повинні провести оцінку національного споживання палива, прийняти законодавство та визначити
уповноважений орган (органи) для встановлення системи моніторингу за якістю палива.
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі
сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та
доповненнями, внесеними Регламентом 1882/2003222
Директива передбачає взяття на облік усіх нафтобаз, призначених для зберігання, наливання та
зливання нафтопродуктів, встановлення на них технічних засобів для зменшення викидів ЛОС із
резервуарів із нафтопродуктами, приведення у відповідність до установлених вимог усіх стаціонарних
резервуарів, залізничних, морських, автомобільних цистерн, а також пристроїв для наливання та
зливання нафтопродуктів.
Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і
виробництво вуглеводнів
Набір загальних правил вводиться з метою забезпечення недискримінаційного доступу до розвідки,
дослідження і видобутку вуглеводневої сировини. Ці об'єктивні та прозорі правила допомагають
зміцнити інтеграцію внутрішнього ринку, сприяти більшій конкуренції в ньому і підвищити безпеку
поставок. Директива передбачає запровадження правил, які забезпечуватимуть:
•
•
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рівні умови для отримання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів всім
організаціям, які мають у своєму розпорядженні необхідні ресурси;
надання зазначених дозволів на підставі об’єктивних, опублікованих критеріїв;

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

Глосарій
•

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

Директива 2014/25/ЄС 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.

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

1

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

Індикатори-ефекти
(outputs, effects)
Кількість справ про врегулювання
спорів, порушених Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства
Кількість та рівень нормативноправових актів, прийнятих на
виконання конкретної директиви
/ регламенту223

Оцінка
(бал)
-10

85

Директива 2009/73/ЄС
Регламент (ЄС) № 715/2009
2
Директива 2004/67/ЄС

3
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Ступінь незалежності операторів
ГТС/сховищ

Реалізація Плану
реструктуризації НАК "Нафтогаз

45

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

Питома
вага
1

1

1

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

Бенчмарки

Ступінь незалежності операторів ГРМ

4

Ступінь відкриття ринку
5a

224

України" з метою відокремлення
діяльності з транспортування та
зберігання (закачування, відбору)
природного газу

Виконано пп. 1,3,5; у
процесі виконання пп. 2 (Наглядова рада
МГУ),4 (переліку
активів та план
передачі до МГУ), 13
(аналіз ПСГ). Інші
пункти - поки не
виконані.

Кількість задокументованих
порушень з боку операторів, що є
дискримінаційними224

50225

Планові первірки:
7 з 18 операторів
(переважно збиткова
непрофільна
діляьність),
1 з 11 збутів
(перешкоджання
зміні постачальника)
Частка ринку з нерегульованими 33,5
цінами або відсутністю обмежень (дані МЕВП: всього
за спеціальними обовʼязками
спожито за 2017 р. –

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

1

1

За даними НКРЕКП про результати заходів державного контролю, зокрема даних про факти надання переваги будь-якому замовнику чи газопостачальному підприємству
при укладенні договорів про транспортування газу розподільними трубопроводами, фактів прямого або опосередкованого заважання або протидії іншим газопостачальним
підприємствам у провадженні ними діяльності з постачання природного газу та інших фактів зловживання монопольним становищем.
225
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Показники ринкової концентрації
на роздрібному ринку (кількість
гравців, їх частки)227
5b

Наявність чітко регламентованих
механізмів зміни постачальників
6

Рівень залежності від імпорту газу та
диверсифікація

7

32,2 млрд.м3 (з ВТВ),
нерег. – 10,8
млрд.м3)226
N/A
(дані НКРЕКП
очікуються в І
кварталі 2018)

Реальна здатність обирати
поміж постачальниками
(частка домогосподарств, що
змінили постачальника, за
рік229)

N/A
(дані відсутні)

Частки імпорту в структурі
загального споживання

(50+90)/2 = 70

Частка кожного постачальника в
структурі імпорту

50
(імпортозалежн.:
44%,
імпортовано газу –
14,1 млрд.м3)230
90
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Оцінка значення індикатора
CR3228 від 0 до 100 балів
0: 95-100%
1-20: 85-95%
21-40: 70-85%
41-60: 60-70%
61-80: 50-60%
81-100: до 50%
Оцінка т.зв. switching rate від 0 до
100 балів
0: до 0,5%
1-20: 0,5-1%
21-40: 1-4%
41-60: 4-6%
61-80: 6-8%
81-100: понад 8%
Оцінка імпортозалежності від 0
до 100 балів
0: повна залежність (95-100%)
1-20: часткова залежність (7095%)
21-40: часткова залежність (5570%)
41-60: часткова залежність (2550%)

http://www.mev.gov.ua/sites/default/files/upload/stan_rozvytku_palyvno-energetychnogo_kompleksu_ukrayiny_za_2017_rik_operatyvni_dani.pdf
Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому).
228
Сума ринкових часток трьох найбільших постачальників.
229
Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому).
230
http://utg.ua/utg/media/news/2018/01/results-2017.html
227

1

1

1

Бенчмарки
(диверсифікація:
мін. 4 постачальн., усі
з часткою <30%)

61-80: часткова залежність (525%)
81-100: повна незалежність (05%)
Оцінка диверсифікації від 0 до
100 балів
0: монопольна залежність від 1
постачальника
1-20: частка альтернативних
постачальників менше 30%
21-40: частка альтернативних
постачальників між 30% і 50%,
існує щонайменше 2 таких
постачальника
41-60: частка альтернативних
постачальників між 50% і 66%,
існує щонайменше 3 таких
постачальника, один або два
мають частку понад 30%
61-80: частка альтернативних
постачальників між 66% і 75%,
існує щонайменше 4
постачальників, один або два
мають частку понад 30%
81-100: існує щонайменше 4
постачальника, усі з часткою
менше 30%

8

Вплив перебоїв з постачанням

Обсяг дефіциту газу, створений у
випадку перебоїв у постачанні, за

100

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

1

Бенчмарки
період збоїв (у % до від
загального споживання)

Стан розрахунків

9

231

За наявності – тривалість
надзвичайного періоду (у днях)
Динаміка поточних розрахунків
кінцевих споживачів (крім
промислових) перед
постачальними компаніями231

10
(борги перед
Нафтогазом на
03.01.2018 – 27,9
млрд грн)232, що на
10,7% більше ніж
станом на 04.01.2017
(25,2 млрд грн233)
+ борги газзбутів 20,3
млрд грн на
09.01.2018234
(зростання у 2,05
рази за 2017 рік), з
яких 72% це борги по
субсидіях235
Сукупний бал: 46236

1-20: 20-65%
21-40: 15-20%
41-60: 10-15%
61-80: 5-10%
81-100: менше 5%
Оцінка від 0 до 100 балів, у % до
від загального споживання за
період
0: менше 50%
1-20: 50-70%
21-40: 70-85%
41-60: 85-90%
61-80: 90-97%
81-100: 97-100%

1

Без урахування боргів попередніх періодів.
http://www.naftogaz.com/files/Information/TKE-tabl-03-01-2018.pdf
233
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F14927E0E25B417FC225809E004EEA65?OpenDocument&year=2017&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%
D0%B8&
234
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A0F6FB0EA52E331FC2258216002CD34F?OpenDocument&year=2018&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
%D0%B8&
235
https://www.rbc.ua/ukr/news/72-dolgov-gaz-sformirovany-byudzhetnyh-neplatezhey-1516356148.html
236
Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів.
232

Бенчмарки
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ТА ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

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

1

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

Оцінка
(бал)
-30
На початку 2018 року
ініційовано справу
ECS-06/17 щодо
непроведення
розділення
(unbundling)
обленерго. Справи
ECS-1/12 та ECS08/15 проти України
– Секретаріат
прийшов до
висновку, що ОСП в
особі «НЕК
«Укренерго» не
дотримується
Правила проведення
аукціонів ,
затверджених
НКРЕКП і , пов'язаних
з розподілом
транскордонних
потужностей.
Позиція НЕК
«Укренерго» подана
до Секретаріату
Станом на сьогодні
відбуваються

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

Питома
вага

1

Бенчмарки
аукціони на транзит,
на імпорт аукціони
будуть розпочаті
після того, як
запрацює нова
модель ринку.
Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС
в українське законодавство

Кількість та рівень нормативноправових актів, прийнятих на
виконання конкретної директиви
/ регламенту237:
Директиви 2009/72/EC238

2

237

95
11.06.207 набув
чинності Закон
України «Про ринок
електричної енергії»,
який визначає
нову модель
енергоринку
відповідно до 3-го
Енергетичного пакету
та порядок переходу
до нього. Створено
Координаційний
центр на чолі з віцепрем’єром
В.Кістіоном ,
прийнято план

Оцінка від 0 до 100 балів
0: не розроблено і не прийнято
жодного НПА
1-20: розроблено окремі НПА,
жодного не прийнято
21-40: розроблено більшість НПА,
частину прийнято
41-60: розроблено всі НПА,
частину прийнято
61-80: розроблено і прийнято
більшість НПА
81-100: розроблено і прийнято
усі НПА

1

Підсумковий бал – середнє
арифметичне по всім директивам
у розділі.

Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації
тощо.
238
Прийняття законів "Про ринок електроенергії", щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії.
Прийняття НПА щодо створення інфраструктурних суб’єктів ринку та створення Координаційного центру, НПА, що регулюють функціонування ринку електричної енергії
(Правила ринку, Правила ринку на добу наперед тощо), щодо визначення категорій вразливих споживачів та механізмів їх підтримки, щодо запровадження спеціальних
обов'язків, щодо методології розрахунку регульованої ціни, щодо відокремлення діяльності з розподілу та постачання електричної енергії.

Бенчмарки
підготовки
вторинного
законодавства в
терміни, визначені
законом та
організаційні заходи.
Проводиться
щомісячний
моніторинг.
Оприлюднено
проекти
регуляторних актів
НКРЕКП:
«Про затвердження
Правил ринку»; «Про
затвердження
Правил ринку «на
добу наперед» та
внутрішнього
добового ринку»;
«Про затвердження
Правил роздрібного
ринку електричної
енергії»; «Про
затвердження
Порядку складання,
подання,
погодження,
оприлюднення
програми
відповідності
оператора системи
розподілу, звіту про її
виконання та

Бенчмарки
погодження
уповноваженої особи
з питань
відповідності»;
«Про затвердження
Кодексу
комерційного обліку
електричної енергії».
Прийнято низку
постанов НКРЕКП
щодо лицензування
учасників ринку.

Регламенту 714/2009/EC 239

239

50
11.06.2017 р. набрав
чинності Закон
України «Про ринок
електричної енергії»,
однією з вимог якого
є проведення
спільних
(скоординованих)
аукціонів на 2019 рік
щонайменше з
сусідніми
системними
операторами зони
ENTSO-E. У серпнівересні ДП «НЕК
«Укренерго»

Прийняття НПА щодо визначення умов доступу до електричних мереж (зокрема, Кодекси електричних мереж), щодо умов експорту/імпорту електроенергії (зокрема,
Правила проведення електронних аукціонів на розподіл пропускної спроможності міждержавних електричних мереж).

Бенчмарки
підготувало та
направило НКРЕКП
проекти документів:
Методика
визначення
доступної пропускної
спроможності
міждержавних
електричних мереж
ОЕС України;
Правила управління
обмеженнями та
Порядок проведення
розподілу пропускної
спроможності
міждержавних
перетинів;
Примірний договір
про доступ до
пропускної
спроможності
міждержавних
перетинів;
Структура розподілу
пропускної
спроможності
міждержавних
перетинів;
Методи управління
обмеженнями
міждержавних
перетинів. Проекти
Методики та Правил
управління

Бенчмарки
направлені
Секретаріату ЕС на
погодження, вони
також оприлюднені
НКРЕКП для
коментарів та
зауважень.

Директиви 2005/89/ЕС

55
В законі України
«Про ринок
електичної енергії»
закладено частково
керівні принципи
функціонування
мережі під час її
з'єднання з
мережами інших
держав; правил
регулювання
функціонування
нових вузлів мережі
транскордонної
передачі
електроенергії;
порядку надання
інформації про
потужності
міждержавних
електричних мереж;
основних принципів
управління процесом
передачі
електроенергії

Бенчмарки
транскордонними
мережами забезпечення
надійного
(безперебійного)
постачання
електроенергії
споживачам та
інвестування в
інфраструктуру
25

Ступінь незалежності оператора
магістральних мереж

3

240

Директиви 2013/59/Євратом240

10

Директиви 2006/117/Євратом241

37

Директиви 2014/87/ Євратом
Реалізація процесу
відокремлення функцій з
передачі електроенергії та
диспетчерської діяльності

50
НКРЕКП прийняті
постанови щодо
ліцензування ОСП

Зміна корпоративного
управління "Укренерго"

50
Відповідно до пункту
170 Плану
пріоритетних дій
Уряду на 2017 рік та
прикінцевими

Оцінка від 0 до 100 балів
0: відсутність відокремлення
1-20: виконано підготовчий етап
21-40: розроблено та схвалено
НПА
41-60: здійснено відокремлення
61-80: проведено сертифікацію
оператора
81-100: незалежність
підтверджена відповідними
актами контролю НКРЕКП

1

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про
Державну інспекцію ядерного регулювання України» в частині поводження з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження, медичного опромінення,
навчання та підготовки з питань ядерної та радіаційної безпеки, розрахунків доз опромінення тощо.
241
Прийняття постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів», НПА про затвердження форм
на узгодження міжнародних перевезень радіоактивних відходів та ВЯП, надання узгодження або відмови в узгодженні тощо.

Бенчмарки

Ступінь незалежності операторів
розподільних мереж (обленерго)

4

242

Кількість задокументованих
порушень з боку операторів, що є
дискримінаційними (відповідно
до ліцензійних умов з розподілу
та з передачі електричної
енергії)242

положеннями Закону
України «Про ринок
електричної енергії»
передбачено
запровадження
процедури
корпоратизації ДП
«НЕК «Укренерго».
22 листопада 2017 р.
Уряд ухвалив
рішення про
корпоратизацію ДП
«НЕК «Укренерго»
шляхом
перетворення його у
приватне акціонерне
товариство зі 100%
акцій у державній
власності.
N/A
Розподіл обленерго
запланований на
2018 рік

Оцінка від 0 до 100 балів
Бал = частка операторівпорушників серед загальної
кількості перевірених операторів
0: 90-100%
1-20: 75-90%
21-40: 50-75%
41-60: 25-50%
61-80: 10-25%
81-100: 0-10%

1

За даними НКРЕКП про результати заходів державного контролю. Також, моніторинг виконання НПА щодо відокремлення діяльності з розподілу та постачання електричної
енергії, щодо відповідності ліцензіатів з розподілу та з передачі електричної енергії.

Бенчмарки
Ступінь відкриття ринку

5a

Частка ринку з нерегульованими 10
цінами або відсутністю обмежень Річний звіт НКРЕКП за
за спеціальними обовʼязками
2017 рік буде
оприлюднено у квітні
2018. За
оперативними
даними МЕВП, частка
ПНТ у загальному
обсязі
електроенергії,
закупленої на ОРЕ
складала у ІІ півріччі
від 10 до 13%.
Показники ринкової концентрації N/A
на роздрібному ринку (кількість
гравців, їх частки)243

5b

Наявність чітко регламентованих
механізмів зміни постачальників
6

243

Реальна здатність обирати
поміж постачальниками
(частка домогосподарств, що
змінили постачальника, за
рік245)

Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому).
Сума ринкових часток трьох найбільших постачальників.
245
Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому).
244

N/A

Оцінка від 0 до 100 балів
Бал = частка відкритого ринку

1

Оцінка значення індикатора
CR3244 від 0 до 100 балів
0: 95-100%
1-20: 85-95%
21-40: 70-85%
41-60: 60-70%
61-80: 50-60%
81-100: до 50%
Оцінка т.зв. switching rate від 0 до
100 балів
0: до 0,5%
1-20: 0,5-1%
21-40: 1-4%
41-60: 4-6%
61-80: 6-8%
81-100: понад 8%

1

1

Бенчмарки
Умови торгівлі, у т.ч. транскордонної

Недискримінаційні умови
імпорту/експорту електроенергії
(митні ставки, обмеження,
аукціони тощо)
Прийняття рішень щодо
процедури питань консультацій з
питань перетоків (транзиту)
електричної енергії

7

Безпека постачань

Прийняття рішень щодо
введення надзвичайного стану в
електронергетиці, ОЕС України
тощо

75 формально для
експорту. 0 для
імпорту
ДП «НЕК
«Укренерго» у травні
2017 року
впровадило
електронну
аукціонну платформу
і провело перші
електронні аукціони
(місячний і денні) на
червень 2017 року. У
відкоригованому
Прогнозному балансі
на 2017 рік не
передбачено імпорт,
оскільки попит
покривається
власною генерацією
електроенергії.
не було

Оцінка від 0 до 100 балів
(на основі моніторингу ринку)

1

Оцінка від 0 до 100 балів

(<1) не було
8

За наявності – тривалість
надзвичайного періоду (у днях)
Прийняття і виконання 10-річного 90
Плану розвитку ОЕС України
Плани приймаються
та оновлюються
своєчасно

1

Бенчмарки
Створення системи моніторингу та обліку
опромінення
9

Динаміка виконання відповідної
державної цільової програми
(національний план дій із
зменшення ризиків тривалого
опромінення продуктами
радону)246

30

Оцінка від 0 до 100 балів
1

Сукупний бал: 20247

246
247

Створення бази даних опромінення від радону репрезентативних груп населення, державної системи обліку та контролю доз опромінення населення України.
Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів.

Бенчмарки
НАФТА

1

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

Індикатори-ефекти
(outputs, effects)
Кількість справ про врегулювання
спорів, порушених Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства
Кількість та рівень нормативноправових актів, прийнятих на
виконання конкретної директиви
/ регламенту248

Оцінка
(бал)
-

30

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

3

248

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

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

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

Питома
вага
1

1

1

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

Бенчмарки

Обсяги створених запасів нафти та/або
нафтопродуктів.

Обсяги запасів нафти та/або
нафтопродуктів

0

4

Прозорість надання надр у користування

5

Система забезпечення якості палива
6

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

0

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

N/A

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

Сукупний бал: 18249

249

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

1

1

1

Бенчмарки
ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ

1

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

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

Оцінка
(бал)
-

Директиви 2010/30/ЄС250

80

Директиви 2010/31/ЄС251

30

2

Директиви 2012/27/ЄС

30

Шкала оцінки
(assessment)
Оцінка наявності/відсутності
Наявність: -10 до загального балу
Відсутність: без змін
Оцінка від 0 до 100 балів
(для Директиви 2012/27/ЄС
питома вага = 3)
0: не розроблено і не прийнято
жодного НПА
1-20: розроблено окремі НПА,
жодного не прийнято
21-40: розроблено більшість НПА,
частину прийнято
41-60: розроблено всі НПА, частину
прийнято
61-80: розроблено і прийнято
більшість НПА
81-100: розроблено і прийнято усі
НПА

Питома
вага
1

1

Підсумковий бал – середнє
арифметичне по всім директивам
у розділі, з урахуванням питомої
ваги Директиви 2012/27/ЄС

250

Маркування та стандартна інформація про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
Встановлення мінімальних вимог енергетичної ефективності будинків та їх елементів; національний план для збільшення кількості будівель з майже нульовим споживанням енергії;
застосування мінімальних вимог щодо енергетичної ефективності нових будівель; енергетична сертифікація; встановлення незалежних систем контролю сертифікатів.
251

Бенчмарки
3

4

5

6

7

8

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

Обсяг коштів, що вкладається за
програмами підвищення
енергоефективності

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

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

N/A

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

80

0

8

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

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

2

1

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

77

N/A

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

Сукупний бал: 58252
252

2

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

2

2

Бенчмарки
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА

1

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

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

Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС
в українське законодавство

Кількість та рівень нормативноправових актів, прийнятих на
виконання конкретної директиви
/ регламенту253:
Директив 2011/92/ЄС, 2003/4/ЄС,
2003/35/ЄС (створення системи
оцінки впливу на довкілля)

2

Оцінка
(бал)
-10
Одна справа:
- по сірці

2011/92/ЄС:
80 – є План
імплементації
Директиви
- прийнято ЗУ “Про
оцінку впливу на
довкілля”
- прийнято три
підзаконні
нормативно-правові
акти

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

Питома
вага
1

1

Підсумковий бал – середнє
арифметичне по всім директивам
у розділі.

2003/4/ЄС:
30 – План
імплементації
Директиви

253

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

Бенчмарки
- Проект ЗУ “Про
стратегічну
екологічну оцінку”
прийнятий в
першому читанні
2003/35/ЄС:
15 - План
імплементації
директиви
- проект Закону
України «Про
внесення змін до
деяких законодавчих
актів України у
частині доступу до
екологічної
інформації»,
розроблений
Робочою групою при
Мінприроди, проте
не оприлюднений
Директиви 2001/42/ЄС
(створення системи стратегічної
екологічної оцінки)

30 – План
імплементації
Директиви
- проект ЗУ “Про
стратегічну
екологічну оцінку”
прийнятий в
першому читанні
(враховує більшість

Бенчмарки
положень щодо
участі громадськості
в підготовці планів і
програм)
Директиви 2009/147/ЄС про
захист диких птахів

25 – план
імплементації
Директиви
- проект ЗУ “Про
збереження
природних оселищ та
видів природної
фауни і флори”
розроблений
Робочою групою при
Мінприроди, проте
не оприлюднений
- прийнята в
першому читанні
низка нормативноправових актів у
сфері охорони
природи та ПЗФ, які
не мають прямого
відношення до
птахів, проте у
випадку прийняття та
належного
застосування
матимуть

Бенчмарки
позитивний вплив на
охорону птахів
- прийнятий ЗУ “Про
внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
охорони пралісів
згідно з Рамковою
конвенцією про
охорону та сталий
розвиток Карпат” (не
має прямого впливу
на захист птахів,
проте сприятиме їх
охороні)

Директиви 2008/50/ЄС про якість
атмосферного повітря та чистіше
повітря для Європи

Директиви 2010/75/ЄС про
промислові викиди

15 - План
імплементації
директиви
- Проект
розпорядження КМУ
“Про схвалення
Концепції
реформування
державної системи
моніторингу
довкілля’’

Бенчмарки
(всеохоплююче запобігання і
контроль забруднень)

30 – План
імплементації
директиви
- Прийнято Закон
України “Про
внесення змін до
деяких законодавчих
актів України, що
регулюють
відносини, пов’язані
з одержанням
документів
дозвільного
характеру”
- Національний план
скорочення викидів
від великих
спалювальних
установок

Директиви 1999/32/ЄС про
зменшення вмісту сірки у певних
видах рідкого палива

15 - план
імплементації
Директиви
- Проект Постанови
“Про внесення змін
до постанов КМУ від
1 червня 2011 р.
№573 і від 1 серпня
2013 р.№927”

Бенчмарки
(оприлюднено для
обговорення)

Директиви 2009/28/ЄС про
заохочення до використання
енергії, виробленої з
відновлюваних джерел

- Постанова “Про
внесення зміни до
пункту 2 Технічного
регламенту щодо
вимог до
автомобільних
бензинів,
дизельного,
суднових та
котельних палив” (-5
балів)
40
- Постановою №679
уряд затвердив
порядок
стимулюючого
тарифоутворення
щодо встановлення
тарифів на теплову
енергію, вироблену з
ВДЕ
- НКРЕКП затвердила
зміни до Примірного
договору про
купівлю-продаж
електроенергії з
відновлюваних
джерел (РРА)

Бенчмарки
- зареєстровано
законопроект «Про
внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
розвитку сфери
виробництва рідкого
палива з біомаси та
впровадження
критеріїв сталості
рідкого палива з
біомаси та біогазу,
призначеного для
використання в галузі
транспорту» (№7348)
- Президент України
підписав Закон
України «Про
приєднання України
до Статуту
Міжнародного
агентства з
відновлюваних
джерел енергії
(IRENA)»
Застосування системи оцінки впливу на
довкілля на практиці
3

Наявність електронного реєстру
проведених ОВД

50
- з 18 грудня 2017
року Єдиний реєстр з
оцінки впливу на
довкілля розпочав
свою роботу, але ще

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

1

Бенчмарки

4

5

6

Застосування системи стратегічної
екологічної оцінки на практиці

Проведення СЕО на
національному і місцевому
рівнях

Динаміка створення спеціальних
природоохоронних територій (СПТ) для
захисту птахів

Кількість та достатність СПТ,
запропонованих до створення

Доступ до екологічної інформації на
практиці

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

працює в тестовому
режимі
– також впродовж
липня-грудня
оприлюднювались
висновки державної
екологічної
експертизи (не нової
процедури ОВД,
оскільки Закон про
ОВД набув чинності
18 грудня 2017 року).
Реєстр висновків, що
надаються
Мінприроди,
доступний на вебсторінці Мінприроди.
Щодо висновків, які
надаються
облдержадміністраці
ями, то такі висновки
доступні лише в
декількох областях.
0 – не проводиться у
зв’язку з відсутністю
необхідного
законодавства
0 – не створюються, у
зв’язку із відсутністю
спеціального
законодавства
50 – інформація
оцінюється
відповідно до

Оцінка від 0 до 100 балів
залежно залежно від кількості та
якості проведених СЕО
Оцінка від 0 до 100 балів
залежно від кількості та
достатності СПТ, запропонованих
до створення
Оцінка від 0 до 100 балів
залежно від повноти поданої
інформації

1

1

1
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7

8

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

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

Динаміка викидів забруднюючих
речовин зі стаціонарних джерел
в атмосферне повітря

Динаміка викидів діоксиду сірки
зі стаціонарних джерел в
атмосферне повітря

наявності даних на
Єдиному
державному вебпорталі відкритих
даних data.gov.ua
(портал наразі
працює в тестовому
режимі)
Розділ “Екологія”
містить 314 наборів
інформації. Останнє
оновлення – 29
грудня 2017 року.
Розпочали роботу
портали даних щодо
водних ресурсів,
сміттєзвалищ.
За даний період не
застосовується

За даний період не
застосовується,
оскільки доступна
лише річна
статистика
За даний період не
застосовується,
оскільки доступна
лише річна
статистика

Оцінка від 0 до 100 балів
залежно від повноти поданої
інформації

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

1

1

1
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Наявність і виконання Національного плану
дій із скорочення викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від великих
спалювальних установок

За даний період не
застосовується

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

9

Наявність і стан застосування методик
обліку та моніторингу використання ВДЕ

10

Динаміка викидів забруднюючих
речовин спалювальними
установками понад 50 МВт

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

Оцінка від 0 до 100 балів
залежно від динаміки викидів
забруднюючих речовин
спалюальними установками понад
50 МВт
Оцінка від 0 до 100 балів
__ згідно з процентним значенням
виконання очікуваних індикаторів
фінансування

88 - Станом на 1
грудня 2017 року в
Україні працювало
225 об’єктів
відновлюваної
енергетики (без
урахування
окупованої території
АР Крим), яким
встановлено
«зелений» тариф.
Потужність об’єктів
відновлюваної
енергетики (окрім
великих ГЕС та ГАЕС)
– 1331,069 МВт, з
яких 213,367 МВт
було введено в
експлуатацію
цьогоріч. Потужність
великих ГЕС та ГАЕС -

1

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

1
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6063,3 МВт. Таким
чином, загальна
потужність об’єктів
ВДЕ наприкінці 2017
року сягала 7394,369
МВт. Відповідно до
Національного плану
дій з відновлюваної
енергетики на період
до 2020 року,
наприкінці 2017 року
потужність об’єктів
ВДЕ мала би скласти
8709 МВт.
Програми та механізми стимулювання
відновлювальної енергетики, обсяг коштів,
що вкладається за цими програмами

11

Кількість схем підтримки ВДЕ,
оцінка виконання Нацплану дій

20
- НКРЕКП затвердила
bankable PPA (договір
купівлі-продажу),
розроблений спільно
з ЄБРР та МФК для
залучення інвестицій
великих компаній в
"зелену" енергетику
- Затверджено «Нову
Енергетичну
стратегію України до
2035 року: безпека,
енергоефект
ивність,
конкурентоспромож
ність», якою
передбачено
стимулювання

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

1
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розвитку галузі
відновлюваної
енергетики, однак не
зазначено обсягів
коштів, потрібних для
досягнення цілей, та
джерел їх
надходження
- Презентовано
проект Стратегії
низьковуглецевого
розвитку до 2050
року, якою
передбачається
скорочення викидів,
а також
впровадження
виробництва із
застосуванням
«зелених» технологій
в усіх секторах
вітчизняної
економіки. Однак,
теж нема інформації
про джерела
фінансування
пропонованих
заходів.
Сукупний бал: 24254

254

Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів.
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БІЗНЕС-КЛІМАТ
Індикатори-результати
(outcomes)
Факти невідповідності з актами ЄС,
відсутність дій з імплементації

1

Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС
в українське законодавство

2

Інвестиційна привабливість енергоринків
(динаміка)
3

255
256

Індикатори-ефекти
(outputs, effects)
Кількість справ про врегулювання
спорів, порушених Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства
Кількість та рівень нормативноправових актів, прийнятих на
виконання конкретної директиви
/ регламенту255:

Оцінка
(бал)
-5

Сер. Знач.: 81,7

Директиви 2014/25/ЄС

80

Директив 2009/72/ЄС і
2009/73/ЄС (в частині вимог до
регулятора)

70

Директива 2008/92/ЄС

80

Державна допомога суб’єктам
господарювання

78,5

Конкурентне законодавство
Капітальні інвестиції256:
А) добувна промисловість
(добування кам'яного та бурого
вугілля, сирої нафти та
природного газу, металевих руд
та інших корисних копалин)

100
Сер. Знач.: 15,7
А) 47 (124%)
Б) 0 (73%)
В) 0 (81%)

Шкала оцінки
(assessment)
Оцінка наявності/відсутності
Наявність: -10 до загального балу
Відсутність: без змін
Оцінка від 0 до 100 балів
0: не розроблено і не прийнято
жодного НПА
1-20: розроблено окремі НПА,
жодного не прийнято
21-40: розроблено більшість НПА,
частину прийнято
41-60: розроблено всі НПА, частину
прийнято
61-80: розроблено і прийнято
більшість НПА
81-100: розроблено і прийнято усі
НПА
Підсумковий бал – середнє
арифметичне по всім директивам
у розділі.
Оцінка від 0 до 100 балів
0: відношення до попереднього
періоду <100%
1-20: 100-110%
21-40: 110-120%
41-60: 120-130%

Питома
вага
1

1

1

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

4

Б) Виробництво коксу та
продуктів нафтоперероблення
В) Постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого
повітря
Прямі іноземні інвестиції
(акціонерний капітал) в Україну:
А) добувна промисловість
(добування кам'яного та бурого
вугілля, сирої нафти та
природного газу, металевих руд
та інших корисних копалин)
Б) Виробництво коксу та
продуктів нафтоперероблення
В) Постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого
повітря
Кількість і час на орпацювання
необхідних дозволів (у
порівнянні з європейським
законодавством) для
ліцензування або сертифікації:
А) діяльності на ринку
електроенергії
Б) діяльності на ринку газу
Кількість і час на орпацювання
необхідних документів (у
порівнянні з європейським
законодавством) для:
А) Підключення до газових
мереж (магістральних і
розподільних)

61-80: 130-150%
81-100: >150%

А) 1 (102%)
Б) 1 (101%)
В) 62 (178%)
Сер. знач: 21,3

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

1

Підсумковий бал – середнє
арифметичне по всім показникам.
A) 5* 1 = 5
Б) 6 * 1 = 6
Сер. знач: 5,5

Оцінка від 1 до 100 балів, де 100 –
абсолютно незарегульоване
середовище, максимально
подібне до Європейських
стандартів, 1 – протилежне
значення.
Визначається добутком двох
параметрів:
• Різниця у кількості процедур
1-2: більше на >6
3-4: більше на 4-5
5-6: більше на 2-3
7-8: більше на 1
9-10: однакова к-ть у порівнянні з
Німеччиною

1
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Виконання конкурентних правил

5

Приведена у відповідність система надання
державної допомоги
6

Б) Підключення до електричних
мережі (магістральних і
розподільних)

• Різниця у часі, необхідному на
підключення (календарні дні)
1-2: >45 днів
3-4: <45 днів
5-6: <21 дня
7-8: <14 днів
9-10: <7 днів

Наявність загальнодоступної
інформації щодо процедур і
вимог для ліцензування та
підключення

Оцінка від 0 до 100 балів
1-20: доступно <20% необхідної
інформації257
21-40: доступно <40%
41-60: доступно <60%
61-80: доступно <80%
81-100: доступно <100%
Оцінка від 0 до 100 балів
0: АМКУ є нефункціональним
1-100: з огляду на впровадження і
виконання конкурентного
законодавства (з урахуванням
позицій у рейтингу Глобальної
конкурентоспроможності в категорії
"Ефективність антимонопольної
політики", конкретних кейсів та
судової практики у справах АМКУ,
даних розслідувань АМКУ)
Оцінка від 0 до 100 балів
0: реєстр не створено
1-100: реєстр створений, оцінка
залежно від повноти інформації,
частоти оновлень, актуальності

Функціонування АМКУ у
відповідності до регламентів ЄС у
справах про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції

100

69

Функціонування електронного
25
реєстру механізмів державної
допомоги на ринках енергетики (і
суміжних)
Сукупний бал: 44258

257
258

Частка опублікованих онлайн процедур отримання дозволів/ліцензування від загальної кількості
Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів.
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