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 стане більш надійним,
прозорим та фінансово доступним, скорочуючи таким чином енергетичний дефіцит та зменшуючи
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

Короткі висновки
Експерти цільової групи "Газ" відзначають прийняття закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях
та зміни до Кодексу ГТС, які врегульовують частину спірних питань у роботі оператора ГТС. Разом з тим,
відкладено рішення щодо цін на газ для населення та запуск добового балансування. Попри домовленості
наглядових рад "Нафтогазу" та "Магістральних газопроводів України", поки немає урядових рішень щодо
проведення "анбандлінгу" за зміненим порядком.
Цільова група “Електроенергетика та Ядерна Безпека” зауважила внесення до Верховної Ради законопроекту
про особливості трансформації ринку електричної енергії, який пропонує залишити ДП «Енергоринок» керуючим
заборгованістю енергоринку. Крім того, експерти слідкують за продовженням підготовки до прийняття
нормативно-правових актів для запуску нового ринку електроенергії.
Експерти Цільової групи “Енергоефективність та соціальні питання” відзначають значні зрушення у просуванні
реформи у сфері енергоефективності, зокрема, початок фактичного видання сертифікатів енергетичних
характеристик будівель, моніторинг облаштування комерційного обліку тепла за новою всеохопною
методологією та перші енергоаудити комерційних компаній. Утім, ці успіхи затьмарюються затягуванням із
монетизацією субсидій.
У сфері довкілля активно проводиться робота над питанням доступу до інформації, зокрема в контексті
створення інформаційної системи «Відкрите довкілля», де першими двома модулями мають стати стан водних
об’єктів та повітря.
Експерти сектора нафти та нафтопродуктів позитивно оцінюють підготовку до розгляду низки документів зі
стимулювання розвитку електричного транспорту, розроблення законопроекту «Про мінімальні запаси нафти та
нафтопродуктів» і забезпечення застосування надрокористувачами положень Рамкової класифікації викопних
енергетичних та мінеральних ресурсів UNFC 2009. Попри ці позитивні зрушення, відкладено розроблення нової
редакції Кодексу України про надра й фактично припинено імплементацію директив про якість моторного палива
та про контроль викидів із резервуарів із нафтопродуктами.
У сфері бізнес-клімату експерти позитивно оцінюють ухвалені закони, що покращують доступ до інформації та
спрощують процедури взаємодії між бізнесом та владою. Також, НБУ у рамках лібералізації валютного ринку,
роз'яснив деталі майбутнього регулювання.

Найбільш вживані скорочення:
ВАО АЕС - Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують
атомні електростанції
ВП – відокремлений підрозділ
ГТС – газотранспортна система
ДНДУ - Державна науково-дослідна установа
ЕСКО – енергосервісна компанія
ЗАЕС – Запорізька атомна електростанція
ЛЕП – повітряна лінія електропередачі
МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії
МВФ – Міжнародний валютний фонд
НАЕК - Національна атомна енергогенеруюча компанія

НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України»
НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
НПА – нормативно-правовий акт
ОЕС України – Об’єднана енергетична система України
ОСББ – об’єднання співмешканців багатоквартирного будинку
ОСП – оператор системи передачі
ПСО – покладення спеціальних обов'язків
РАВ - радіоактивні відходи
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція
ЮУАЕС – Южно-Українська атомна електростанція

Газ
Початок активної роботи ВРУ після літніх пленарних канікул ознаменувався прийняттям закону про
забезпечення прозорості у видобувних галузях. Інших змін законодавчого поля, що стосуються
перетворень у газовому секторі, не відбулося. Разом з тим, протягом вересня депутати
зареєстрували у цій царині два проекти постанов ВРУ.
Схожа ситуація спостерігалася в діяльності Кабміну: досягненням на теренах реформування можна
назвати тільки ухвалення змін до порядку надання спеціальних дозволів на видобуток газу, що
полегшують їх одержання для ділянок на морському шельфі. Решта рішень уряду була, скоріше,
підготовчими. Це стосується і створення робочої групи з напрацювання пропозицій з монетизації
субсидій, і де-факто перенесення на більш пізній строк врегулювання проблеми ціни на газ для
населення та теплокомуненерго.
Відчутних здобутків не було досягнуто і в сфері реформування "Нафтогазу", хоча деяким зрушенням
на шляху до "анбандлінгу" можна вважати домовленості наглядових рад НАК "Нафтогаз України" та
ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) про спільні зусилля. По суті ці домовленості,
презентовані у вересні як "дорожня карта" планованих до 1 січня 2020 року заходів, не
передбачають виділення газотранспортного оператора зі складу групи "Нафтогазу" до вказаної
дати, а також забезпечують лише створення відокремленого підрозділу АТ "Укртрансгаз" із
зберігання газу.
Тим часом, НКРЕКП знову внесла правки до Кодексу ГТС – цього разу такі, що врегульовують
розбіжності у позиціях регулятора та оператора ГТС в частині фінансового забезпечення
постачальників газу та відповідних повноважень оператора. Разом з тим, відсутність необхідного
реєстру споживачів газу завадила запровадити на газовому ринку добове балансування, і регулятор
знову відклав його – до 1 грудня 2018 року.
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
З метою втілити у видобувному секторі України передові практики розкриття інформації, спрямовані
на запобігання корупції, ВРУ ухвалила в другому читанні та в цілому закон про забезпечення прозорості
у видобувних галузях (№62291). Йдеться про запровадження правових засад регулювання та організації
збору, розкриття та поширення інформації (у тому числі даних про платежі) суб'єктів господарювання,
що спеціалізуються на видобуванні корисних копалин, за вимогами Директиви 2013/34/ЄС та
міжнародним стандартом ІПВГ2, який імплементовано більш ніж у 50-и країнах світу, зокрема таких як
Норвегія, Великобританія, Німеччина, США.
Крім того, у вересні депутати зареєстрували проекти двох постанов ВРУ. За першою з них (№7247/П3)
запропоновано прийняти за основу та внести на розгляд парламенту у другому читанні законопроект
№72474 щодо встановлення мінімальної соціальної норми споживання природного газу для
нарахування субсидії (передбачено визначити на рівні, не меншому, ніж 400 кубометрів на місяць).
За проектом другої постанови (№91425) 15 депутатів однієї з фракцій пропонують Верховній Раді
схвалити заяву про неприпустимість подальшого підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні
послуги для населення (включаючи природний газ). У заяві в тому числі зазначено, що "заборгованість
населення за спожиті ЖКП та енергоресурси, яка на початок 2014 року становила 11,9 млрд. грн., на
початок серпня 2018 року зросла більш ніж утричі і сягнула 38,7 млрд. грн.". Автори заяви закликають
Кабмін припинити будь-які дії, що можуть зумовити подальше нарощення тарифів, а МВФ – "скасувати
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Газ
свої вимоги щодо підвищення цін на природний газ для населення, як умову надання кредитної
допомоги Україні".
Тим часом, Кабмін у вересні знову відклав ухвалення рішення про зміну ціни на газ для населення і
ТКЕ, цього разу – до 18 жовтня 2018 року, продовживши дію чинного положення про ПСО до цієї дати
(постанова №7816). Попри те, що за інформацією голови правління "Нафтогазу" А. Коболєва7, уряд іще
всередині місяця досягнув принципової домовленості з МВФ про поступове підвищення ціни
природного газу до рівня імпортного паритету до 2020 року, остаточного консенсусу між урядовцями
й місією МВФ до кінця вересня так і не було оприлюднено8. За повідомленнями ЗМІ9, перемовини про
оптимальний варіант врегулювання не завершилися, їх продовжують представники різних гілок влади.
Разом з тим, уряд продовжив підготовку до поетапного введення монетизації житлових субсидій (у т. ч.
на оплату природного газу), перший етап якої планується розпочати 1 січня 2019 року 10. З цією метою
Кабмін прийняв рішення створити Міжвідомчу робочу групу та затвердив відповідне положення про
неї (постанова №77611). Зазначена група під головуванням першого віце-прем’єр-міністра С. Кубіва має
напрацювати пропозиції про шляхи, механізми та способи розв’язання проблем, що перешкоджають
наданню населенню субсидій у грошовій формі.
У сфері дерегуляції газовидобутку, з одного боку, Кабмін полегшив для інвесторів умови одержання
ліцензій на видобування природного газу на морському шельфі12, скасувавши пункт про необхідність
погодження дозволів на такий видобуток з обласними радами у відповідному порядку надання
ліцензій (постанова №61513).
З другого боку, як відзначив на засіданні уряду 19 вересня прем’єр-міністр В. Гройсман14, Мінприроди
так досі й не подало доопрацьований документ, що визначає порядок процедури електронних торгів
спеціальними дозволами на користування надрами, рішення про експериментальне впровадження
якої було прийнято Кабміном ще у липні15.
Між тим, уряд продовжує боротися проти відновлення попередньо скасованих ним "соціальних" норм
споживання природного газу для населення без лічильників, суттєво більших, ніж діючі, обумовленого
рішенням Окружного адміністративного суду Києва16. Кабмін програв апеляцію у цій справі й натепер
оскаржує рішення суду в касаційній інстанції17. За реалізації судового вердикту, норматив споживання
газу для домогосподарств, які використовують тільки газову плиту за наявності центрального гарячого
водопостачання (ГВП) складе 9,8 кубометрів на місяць на особу (замість діючих 3,3 кубометрів); для
домогосподарств з плитою і без центрального ГВП – 18,3 кубометрів (замість 5,4 кубометрів), а з
плитою та водонагрівачем – 23,6 кубометрів (замість 10,5 кубометрів).
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З огляду на ці перипетії, Міненерговугілля оприлюднило проект постанови18, за яким пропонує наново
встановити "соціальні" норми споживання газу для населення без лічильників, а саме: для
домогосподарств, які використовують тільки газову плиту за наявності центрального ГВП прийняти
норму на рівні 5,8 кубометрів на місяць на особу (з квітня до вересня) і 8,8 кубометрів на особу (з
жовтня до березня); для домогосподарств з плитою і без центрального ГВП – 8,3 кубометрів на особу
(з квітня до вересня) і 13,7 кубометрів на особу (з жовтня до березня); для домогосподарств, які
використовують газову плиту і водонагрівач, Міненерговугілля пропонує закріпити норму в розмірі 20
кубометрів на особу (з квітня до вересня) і 25 кубометрів на особу (з жовтня до березня). Як вказано у
пояснювальній записці, відсутність індивідуальних лічильників газу та необґрунтований рівень чинних
норм споживання призводить до збитків на ринку в розмірі 2,681 млрд грн на рік (383 млн кубометрів
газу)19.
Також Міненерго оприлюднило проект змін до Тимчасового положення про порядок розрахунків за
надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла
обліку20. Документом фактично закріплюється процедура щодо встановлення загальнобудинкового
лічильника газу лише за згодою співвласників будинку, а також порядок розрахунків за умов існування
будинкового та індивідуальних лічильників.
Посилаючись на необхідність забезпечити "Нафтогазу" можливість закупівлі достатнього обсягу газу
для проходження опалювального сезону 2018/19 років, уряд знову пом'якшив умови за одним із
крупних не погашених кредитів (розпорядження №633-р21). За кредитним договором між Ощадбанком
і "Нафтогазом" №218/31/2 від 17 грудня 2008 року було знижено відсоткову ставку та змінено на
мультивалютну форму кредитної лінії.
Водночас, складається враження, що підтримуючи поточну господарську діяльність "Нафтогазу", уряд
самоусунувся від прийняття рішень у сфері його реформування. Певної згоди стосовно процесу
"анбандлінгу" дійшли наглядові ради "Нафтогазу" та "Магістральних газопроводів України" (МГУ)22,
про що підписано відповідний меморандум23. Сторони вирішили, що "Нафтогаз" не може виділити
функцію транспортування газу до завершення транзитного контракту з "Газпромом".
Як повідомила прес-служба НАКу24, до кінця 2019 року оператор ГТС буде входити до групи "Нафтогазу"
та здійснювати транзит газу до Європи в її складі, а МГУ буде готуватися до управління ГТС. Одночасно
члени наглядової ради МГУ стануть радниками Комітету з питань етики та відокремлення діяльності з
транспортування природного газу Наглядової ради "Нафтогазу". Наглядові ради компаній розроблять
і запропонують уряду спільний план заходів з реалізації "анбандлінгу", починаючи з 1 січня 2020 року.
Крім того, наглядові ради погодили "дорожню карту" дій на 2018-2019 роки25 і презентували її
зацікавленим сторонам26. Згідно з нею, заплановано до 1 січня 2019 року виділити бізнес із зберігання
газу в окремий підрозділ АТ "Укртрансгаз". За задумом наглядових рад "Нафтогазу" та МГУ, окремий
підрозділ із зберігання газу має бути організований на базі "Львівтрансгазу", до якого передадуть ПСГ
18

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245305944
Там само
20 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245305928&cat_id=35082
21 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-publichnogo-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionernakompaniya-naftogaz-ukrayini-37
22 Паралельно наглядова рада МГУ схвалила рішення про зміну керівника компанії: замість В. Ноздріна, в.о. голови правління
МГУ призначено О. Лісніченка (https://mg.org.ua/reports/Povidomlennya_20180913.pdf)
23 http://www.naftogaz.com/files/Information/Mem-SB-Naftogaz-MGU.pdf
24 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/BF1245C1D2EBA2B1C2258306005171B2?OpenDocument&year=2018&month
=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
25 http://www.naftogaz.com/files/Information/Unbundling-plan-presentation.pdf
26 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/229E189E552A112FC225830D0055ED2D?OpenDocument&year=2018&month
=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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з інших управлінь компанії. На думку голови "Нафтогазу" А. Коболєва27, виділення газосховищ має
полегшити процес залучення міжнародного партнера до управління ГТС.
Секретаріат Енергетичного Співтовариства критично оцінив дані рішення, вказавши на потребу більш
активного залучення до процесу саме державних структур, а не зацікавлених компаній28.
Разом з тим, за даними ЗМІ29, для гарантій збереження транзиту керівництво "Нафтогазу" вважає за
доцільне розглянути питання про продаж частки в операторі ГТС. З цього приводу "Нафтогаз" звернувся
з листом до прем'єр-міністра В. Гройсмана, в якому висловлено прохання винести питання продажу
49% у статутному капіталі оператора ГТС України на розгляд Ради національної безпеки і оборони
України (сумарну вартість пакета акцій оцінено в 14 млрд дол. США30).
У підсумку кампанії НКРЕКП з надання ліцензій, на кінець вересня у ліцензійному реєстрі комісії було
зафіксовано 468 постачальників природного газу31. Тільки за місяць, що минув, у сфері ліцензування в
газовому секторі НКРЕКП ухвалила 7 постанов32. За результатами моніторингу ринку природного газу,
який на постійній основі здійснює НКРЕКП, у вересні комісія повідомила33, що максимальна ціна на
природний газ для споживачів, що не підпадають під дію ПСО (без урахування тарифів на послуги
транспортування та розподілу природного газу), у серпні 2018 року складала 12500 грн за 1 тис.
кубометрів (з ПДВ).
Тим часом, "Нафтогаз" опублікував нові цінові пропозиції на жовтень 2018 року34. У порівнянні з цінами
вересня 2018 року, ціни на газ для промислових та інших споживачів, що не підпадають під дію
Положення про покладення спеціальних обов’язків, збільшено на 9,4-9,7%. За новим прейскурантом35,
ціну газу як товару (з ПДВ) встановлено з 1 жовтня 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 – 14586,0 грн за тис. кубометрів; для місячних потреб від 50 тис.
кубометрів, за умови попередньої оплати36 – 13438,8 грн за тис. кубометрів (такий само рівень ціни –
13438,8 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)
На досягнення злагодженої ефективної роботи з АТ "Укртрансгаз", НКРЕКП затвердила чергові зміни
до Кодексу ГТС (постанова №107937), за якими не тільки відкориговано спосіб розрахунку фінансового
забезпечення та визначено чіткий механізм припинення транспортування, а й наділено
газотранспортного оператора правом відхиляти номінації / реномінації, які перевищують рівень
фінансового забезпечення замовника. Відтепер оператор матиме можливість, відсутню до цього часу,
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http://reform.energy/news/ns-naftogaza-i-mgu-rasschityvayut-vydelit-pkhg-v-otdelnoe-podrazdelenie-ukrtransgaza-do-2019goda-8693
28 https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2018/09/14.html
29 https://ukranews.com/news/582903-neftegaz-schytaet-celesoobraznym-prodazhu-49-gts-dlya-garantyy-sokhranenyya-tranzytagaza
30 Там само
31 http://www.nerc.gov.ua/?id=11957
32 Постанови №962, №968-970, №979, №991, №1006.
33 http://www.nerc.gov.ua/?news=7944
34 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/0C99AA17E4223429C225831200548E7A?OpenDocument&year=2018&month
=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
35 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-Oktober-2018.pdf
36 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу
37 http://www.nerc.gov.ua/?id=34643

Газ
припиняти газопостачання, у разі заборгованості за попередні періоди, недостатності фінансового
забезпечення, відсутності договірної потужності у точці входу / виходу тощо.
Крім того, до кодексу внесено пункт, що зобов'язує газорозподільні підприємства (обл- і міськгази)
протягом одного дня з моменту одержання від оператора ГТС повідомлення про припинення подачі
газу якомусь споживачеві, повідомляти його і вживати заходів із зупинення постачання йому газу. За
повідомленням Секретаріату Енергетичного Співтовариства, зміни стали результатом перших трьох
раундів медіації переговорів між НКРЕКП і "Укртрансгазом" за участі експертів Секретаріату38.
Наразі прямо неврегульованими залишилися питання несанкціонованого відбору та плати за
нейтральність учасниками ринку.
Також у вересні регулятор оприлюднив ще один проект інших змін до Кодексу ГТС – щодо
запровадження можливості використання рахунків умовного зберігання (ескроу) при купівлі/продажу
природного газу на торговій платформі39. Передбачається, що із запровадженням добової торгівлі
газом учасники ринку зможуть використовувати альтернативний спосіб розрахунків, що гарантує
платежі та скоротить строк здійснення біржових операцій. Обговорення проекту тривають.
Тим часом, Секретаріат Енергетичного Співтовариства оприлюднив результати проекту з моделювання
застосування Регламенту (ЄС) №2017/460 про затвердження Мережевого кодексу щодо
гармонізованих тарифів транспортування газу40, який може стати обов'язковим для виконання
Договірними Сторонами вже наприкінці 2018 року. Симуляція розрахунку тарифів на основі
методології референтних цін, зважених на потужність та відстань (capacity weighted distance, CWD),
була здійснена аналітичним центром REKK і для України41. Як свідчать результати цих розрахунків,
можливі ставки тарифів вхід-вихід для транскордонних точок є в рази меншими, у порівнянні з
чинними ставками, водночас – суттєво вищими, ніж запропоновані НКРЕКП у березні 2017 року, є
можливі ставки тарифів на вхід до ГТС для видобувних компаній.
На початку місяця НКРЕКП запропонувала проект змін до методики визначення та розрахунку тарифів
вхід/вихід на транспортування газу42, яка базується на прогнозних обсягах необхідного доходу
оператора та замовленої потужності в кожній групі точок. За проектом враховано частину пропозицій
"Укртрансгазу", підготовлених спільно з Brattle Group, за підсумками обговорень у серпні, та
передбачено такі зміни:
1) окремі підходи до визначення тарифу для внутрішніх та транскордонних точок входу, при цьому
згадана практика нижчих тарифів для внутрішніх точок у контексті підтримки видобувних компаній;
2) зміна тарифу для транскордонних точок виходу з двоставкового на одноставковий, за рахунок
вилучення вартості витрат на виробничо-технологічні потреби (застосування єдиного підходу до
врахування цих витрат для точок входу та виходу, а також для внутрішніх та транскордонних точок);
3) визначення однакового розміру тарифу для внутрішніх точок виходу та точок виходу для прямих
споживачів, при цьому аргументом названо спрощення механізму розрахунків операторів ГРМ з
оператором ГТС.
Оцінка змін з боку Секретаріату Енергетичного Співтовариства є позитивною, їх названо "черговим
кроком до підвищення прозорості формування тарифів та посилення недискримінаційного підходу до
38

https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2018/09/26a.html
http://www.nerc.gov.ua/?id=34161
40 https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2018/09/05.html
41 https://energy-community.org/dam/jcr:77b4babd-724b-4978-b95f-d003ef3f5edd/REKK_Gas_RS_UA.pdf, https://energycommunity.org/dam/jcr:86f074d4-1400-4001-aed4-6045365a5d59/UA_CWD_circulate.xlsx
42 http://www.nerc.gov.ua/?id=34126
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користувачів системи"43. Разом з тим, порадою для НКРЕКП є впровадження методів бенчмаркінгу при
визначенні тарифів, а також збереження при цьому принципів прозорості, недискримінації та повного
відображення витрат.
Протягом вересня "Укртрансгаз" здійснював тестування інформаційної платформи добового
балансування за участю контрагентів44 та провів низку публічних презентацій її функціоналу для
представників ринку45. Водночас, посилаючись на неповноту даних, які передають оператори ГРМ46,
оператор ГТС наголосив на неможливості наразі коректно наповнити базу даних споживачів газу та
сформувати їх реєстр, що є необхідною умовою запровадження добового балансування. Також
"Укртрансгаз" звернувся до НКРЕКП зі скаргою на 24 операторів ГРМ, які підписали типову форму
договору на транспортування газу із протоколом розбіжностей, що не передбачено чинним
регулюванням47.
У результаті регулятор знову прийняв рішення відтермінувати впровадження добового балансування
на ринку – до 1 грудня 2018 року (постанова №113448). У рішенні НКРЕКП наголошено, що протягом
відведеного терміну оператор ГТС має завершити всебічне тестування інформаційної платформи для
балансування та її доопрацювання, а оператори ГРМ, у свою чергу, мають забезпечити наповнення
системи даними споживачів газу (постанова №113549). АТ "Укртрансгаз" зобов’язано щотижнево
звітувати НКРЕКП про хід підготовки до переходу на добове балансування.
Тим часом, укладено першу в історії України угоду на постачання природного газу за допомогою
створеної "Українською енергетичною біржею" OTC-платформи50, яка може бути інтегрована в систему
добового балансування.

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)
За оперативними даними "Укртрансгазу"51, у межах кампанії закачування газу до газосховищ, від
моменту завершення опалювального сезону 2017/18 до 1 жовтня 2018 року оператор ГТС наростив
запаси на 8,75 млрд кубометрів (до 16,18 млрд кубометрів). Збільшення запасів газу за цей період у
майже 2,2 рази, слід розцінювати як суттєве досягнення, з огляду на те, що з минулого опалювального
сезону Україна вийшла з мінімальними за останні 4 сезони запасами у газосховищах (а саме: кінець
2017/18 – 7,44 млрд кубометрів, 2016/17 – 8,1 млрд кубометрів, 2015/16 – 8,44 млрд кубометрів,
2014/15 – 7,61 млрд кубометрів 52).

43

https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2018/09/25.html
http://utg.ua/utg/media/news/2018/09/ukrtransgaz-proviv-testuvannya-informaciinoi-platformy-dobovogo-balansuvannya.html
45 http://utg.ua/utg/media/news/2018/09/ukrtransgaz-zavershyv-seriu-prezentacii-funkcionalu-platformy-dobovogobalansuvannya.html
46 У спосіб, передбачений постановою НКРЕКП від 24.10.2017 № 1290, що не відповідає вимогам редакції Кодексу ГТС, яка
набула чинності з 01.08.2018
47 http://utg.ua/utg/media/news/2018/09/operatory-grm-scho-vhodiat-do-grupy-rgk-vidmovylys-vykonaty-normy-kodeksugts.html
48 http://www.nerc.gov.ua/?id=34871
49 http://www.nerc.gov.ua/?id=34870
50 https://www.ppc.net.ua/ru/news/pgnk-uklala-pershu-na-rynku-ugodu-na-postavku-pryrodnogo-gazu-cherez-ots-platformu/
51 http://utg.ua/live
52 https://interfax.com.ua/news/economic/530472.html
44

Газ
За оцінкою віце-прем’єр-міністра Г. Зубка, у цілому Україна була технічно готова до проходження
нового опалювального сезону ще 14 вересня53: окрім наявних запасів газу, майже повністю була готова
соціальна інфраструктура, розпочалися регламентні роботи та запуски котелень. На засіданні 3 жовтня
Кабмін прийняв рішення, необхідні для початку опалювального сезону в країні не пізніше 15 жовтня54
(ухвалено за 21 параграфом, без оголошення змісту). Серед іншого, уряд доручив "Нафтогазу" та
операторам ГРМ до 15 жовтня укласти всі необхідні для здійснення газопостачання договори.
Як повідомили ЗМІ55, питання будівництва "Північного потоку-2" було предметом розмови між
президентами Польщі та США 18 вересня у Білому домі. Президент Д. Трамп виявив критичне
ставлення до цього проекту і навіть назвав його "абсурдним". З другого боку, стало відомо, що
президент США не планує вводити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газогону.
До речі, Мінфін зарахував будівництво газопроводу "Північний потік-2" до числа основних фіскальних
ризиків державного бюджету 2019 року. Як зазначено в оприлюдненому міністерством документі56,
реалізація проекту "Північний потік-2" призведе до втрат близько 2,5-3% від ВВП (тільки прямих втрат),
за рахунок зменшення експорту послуг.
Як сповістили ЗМІ57, Польща та Словаччина розпочали будівництво газопроводу-інтерконнектора між
країнами у Вельке Капушани. Проект належить до переліку проектів спільного інтересу ЄС.
Інвестиційне рішення про його реалізацію польський оператор Gaz-System і словацький Eustream
ухвалили в травні 2018 року, підписавши відповідний "Договір про приєднання".
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Оновлення європейського законодавства
10 липня комітети Європарламенту з питань енергетики та довкілля підтримали ключові пропозиції
пакету "Чиста енергія для всіх європейців", у тому числі щодо механізмів управління Енергетичного
Союзу, які передбачають узгоджену розробку національних енергостратегій, відповідні графіки
моніторингу і звітування щодо досягнення цілей. Перед цим, 19-20 червня в ході процедури тріалогу
Європарламент, Єврокомісія та Рада ЄС досягли політичних домовленостей. Як очікується, восени
2018 року документи розглянуть на пленарній сесії ЄП, після чого їх остаточно затвердить Рада ЄС.
11 червня Єврокомісія оголосила прийом заявок на другий конкурс інфраструктурних проектів у
рамках програми Connecting Europe Facility (CEF) в 2018 році. Фінансування обсягом 500 млн євро
призначене для проектів, які зміцнять внутрішній ринок ЄС, покращать безпеку постачань та
допоможуть втіленню цілей чистої енергетики. Прийом заявок закінчиться 11 жовтня, результати
очікуються на початку 2019 року.
В рамках розгляду бюджету ЄС на 2021-2027 роки, Єврокомісія запропонувала продовжити
програму CEF зі збільшенням фінансуванням на 47% - до 42,3 млрд євро, у тому числі 8,7 млрд євро
на проекти в галузі енергетики. Як очікується, ці інвестиції допоможуть ЄС досягнути кліматичних
цілей та реалізувати стратегію Енергетичного Союзу.
Тим часом, 16 липня в рамках програми CEF виділено 48,4 млн євро на енергетичні інфраструктурні
проекти, у тому числі додаткові 18,3 млн євро на дослідження для проекту газового інтерконектора
між Данією та Польщею. Натомість 29 червня на полях засідання Європейської ради президент ЄК
Жан-Клод Юнкер та прем'єр-міністри Болгарії й Греції підписали політичну декларацію на підтримку
інтерконектору Греція-Болгарія (IGB), який планується запустити до 2020 року для прийому
каспійського газу через Південний газовий коридор (система SCP-TANAP-TAP). Даний проект
спільного інтересу вже отримав 85 млн євро фінансування від ЄС. Паралельно з цією подією
відбулася зустріч ініціативи CESEC, учасники якої взяли участь в церемонії запуску будівельних робіт
на румунській ділянці проекту газопроводу Болгарія-Румунія-Угорщина-Австрія (BRUA).
25 липня за підсумками саміту ЄС-США було підписано спільну заяву, яка відзначила нарощування
імпорту ЄС американського скрапленого газу. Як зазначається, президенти Юнкер і Трамп створити
робочу групу, що працюватиме над збільшенням поставок LNG до Європи. ЄС уже профінансував
або оголосив про виділення коштів в розмірі понад 638 млн євро на розширення інфраструктури з
прийому LNG, зокрема мова йде про 14 проектів, які до 2021 року збільшать потужності LNGтерміналів у ЄС на 15 млрд кубометрів.

Електроенергетика та ядерна безпека
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону України про особливості трансформації ринку
електричної енергії (№ 9079). Закон стосується ДП «Енергоринок», який пропонується залишити як
державне підприємство - керуючого заборгованістю енергоринку. НКРЕКП продовжує підготовку
до прийняття НПА нового ринку електроенергії: на черзі Методика формування цін на допоміжні
послуги та Обов’язки гарантованого покупця з купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом.
За словами, президента НАЕК «Енергоатом» через дискримінаційну тарифну політику НКРЕКП
відносно державної компанії дефіцит тарифу в 2018 році складає 13,9 млрд. гривень.
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)
13 вересня групою народних депутатів України (Южаніна Н., Бандуров В.. Бондар М. та ін.)
зареєстровано Проект Закону про особливості трансформації ринку електричної енергії ( рег №
9079).58Автори проекту закону вважають, що у перехідному етапі трансформації енергоринку
законодавчо не визначена остаточна доля ДП «Енергоринок» і пропонують механізм його
перетворення на керуючого заборгованістю енергоринку, у зв’язку з набранням чинності Законом
України «Про ринок електричної енергії». Пропонується, що за рішенням Уряду ДП «Енергоринок»
перетворюється на керуючого заборгованістю енергоринку та функціонує виключно з метою
управління такою заборгованістю, що утворилася під час функціонування оптового ринку
електричної енергії. Уряд має визначити якому державному органу виконавчої влади ДП
«Енергоринок» буде підпорядкований. Для проведення оцінки фінансового стану керуючого
заборгованістю енергоринку призначається державний експерт.
20 вересня у Віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона відбулася нарада з обговорення
стану імплементації Закону України «Про ринок електричної енергії», у якій приймали участь в.о.
голови Комітету ПЕК ВРУ Олександр Домбровський, Міністр МЕВП Ігор Насалик, голова НКРЕКП
Оксана Кривенко, представники ДП «НЕК «Укренерго», ДП «Енергоринок» та інші. 59 Голова НКРЕКП
доповіла, що до кінця року буде затверджена остання частина НПА, які потрібні для запуску нового
ринку електричної енергії. МЕВП все ще не направило до КМУ проекти НПА з наступних питань
рокового ринку : порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам,
проведення продажу електроенергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах,
порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та заходів з енергоефективності.
ДП «Енергоринок» в найкоротші терміни повинен розробити план заходів з реорганізації –
утворення ДП «Гарантований покупець» та АО «Оператор ринку». Зазначалося, що ДП «Енергоринок»
все ще не визначився із закупівлею нового програмного забезпечення для ринку на добу наперед,
хоча повинен почати тестові операції вже у грудні цього року. У грудні також має розпочатися робота
у тестовому режимі програмного обладнання ДП «НЕК Укренерго» щодо купівлі-продажу
електричної енергії на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг.
24 вересня у Комітеті ПЕК Верховної Ради України пройшли комітетські слухання на тему: «100 днів
роботи оновленої НКРЕКП. Чи стала комісія більш професійна та незалежна»60. На слуханні були
присутні народні депутати, члени НКРЕКП, представники міністерств, дипломатичних місій,
енергокомпаній, громадськість. Голова НКРЕКП Оксана Кривенко звернула увагу на необхідність
вдосконалення закону «Про ринок електроенергії» в частині: врегулювання конкурсних процедур по
будівництву генеруючої потужності; договірних відносин між оператором системи розподілу та
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споживачем; договірних відносин між оператором системи розподілу та споживачем. Також внести
уточнення в термінологію, зокрема – «малий непобутовий споживач».61
Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003 ( Ст.270, Глава 11, Розділ IV Угоди про
Асоціацію Україна ЄС)
ДП «НЕК «Укренерго» продовжує проводити заходи в рамках реалізації «Плану заходів щодо
синхронізації енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем країн ЄС на 2018 рік».
Так, у серпні було проведено спільний тренінг диспетчерів ДП «НЕК «Укренерго» та ДП
«Moldelectriсa». Було проведено моделювання масштабного протиаварійного тренування,
відпрацьовано алгоритм спільних дій у низці сценаріїв позаштатних ситуацій при ліквідації
змодельованих технологічних порушень.
В рамках тренінгу представники Укренерго та Moldelectriсa обмінялися досвідом щодо особливостей
роботи енергосистем обох країн, обговорили проект інтеграції ОЕС України та Молдови до ENTSO-E,
питання кібербезпеки та безпеки енергопостачання в умовах нового ринку електроенергії, відвідали
підстанцію 330 кВ «Північна», Київські ГЕС та ГАЕС».62

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)
Обов’язки гарантованого покупця з купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом.
Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» на гарантованого покупця,
постачальників універсальних послуг та оператора системи передачі покладаються спеціальні
обов’язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних
джерел енергії. 17 вересня НКРЕКП оприлюднила проект постанови про затвердження НПА, що
регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом.63
Постановою пропонується прийняти наступні документи : Порядок купівлі електричної енергії за
«зеленим» тарифом; Методику формування кошторису гарантованого покупця, Типовий договір
купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, що
виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії та Типовий договір
про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел.
Допоміжні послуги
З 1 квітня 2019 р починає діяти новий порядок закупівлі допоміжних послуг на ринку електроенергії.
19 вересня НКРЕКП оприлюднила проект Методики формування цін на допоміжні послуги64. Ціни на
допоміжні послуги формуються для : регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України
(забезпечення резервів :підтримки частоти (первинне регулювання) , відновлення частоти (вторинне
регулювання),заміщення (третинне регулювання)) ; підтримання параметрів надійності та якості
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електричної енергії в ОЕС України( послуги з регулювання напруги та реактивної потужності); послуги
із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій. Постачальники
допоміжних послуг зобов’язані надавати такі послуги , якщо обсяг запропонованої допоміжної
послуги менший ніж потреба ОСП в цій послузі або якщо допоміжна послуга надається
постачальником послуг, частка яких на ринку цих послуг або окремої частини ОЕС України з наявними
системними обмеженнями перевищує встановлену НКРЕКП величину.
Дотаційні сертифікати
28 вересня НКРЕКП прийняла постанову № 1131 «Про врахування суми дотаційних сертифікатів при
розрахунку оптової ринкової ціни у ІV кварталі 2018 року»65. При розрахунках оптової ринкової ціни
Розпорядник системи розрахунків ОРЕ у ІV кварталі 2018 року буде враховувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 13 267 943 633 грн . У III кварталі сума дотаційних сертифікатів складала
10 223 719 787 грн.
Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Стаття 274, Глава 11, Розділ IV Угоди
про асоціацію Україна- ЄС)
ДП «НЕК «Укренерго» планує збільшити обсяг інвестпрограми на 2018 рік на 271 млн. грн. до 2 878
млрд грн за рахунок економії коштів за результатами закупівель у 2017 р. Це питання обговорювалося
на відкритому засіданні 20 вересня . «Серед ключових проектів, фінансування яких буде збільшене,
– встановлення другого автотрансформатора на підстанції 750 кВ «Київська» та будівництво заходів
ЛЕП 330 кВ у Київській області (+ 486 млн грн), реконструкція підстанції 330 кВ «Кременчук» (+86 млн
грн) та ЛЕП 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани і відповідних підстанцій (36,6 млн грн) та інші.
Також Інвестиційна програма 2018 року передбачає фінансування розвитку ІТ-інфраструктури та
заходів у сфері кібербезпеки як вагомої складової захисту та надійності енергопостачання. Обсяг
фінансування ІТ -проектів до кінця року – майже 200 млн грн.»66

Ст.339, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС, Ринок вугілля
21 вересня у Верховній Раді під час години запитань до Уряду міністр енергетики України зазначив,
що заборгованість з різниці собівартості вугілля складає 348,1 млн. гривень.67 Міністр також зазначив,
що незважаючи на те, що набув чинності закон № 2513-VIII про перерозподіл коштів у державному
бюджеті на 2018 рік, згідно з яким на виплату зарплат шахтарям виділяється 1,4 млрд гривень,
зазначені кошти досі не були виділені.
За інформацією голови профспілки працівників вугільної промисловості України Віктора Турманова
заборгованість із заробітної плати гірникам станом на 19 вересня складає 815 млн. гривень.68
Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС ,Співпраця в атомній сфері, Директива №
96/29/Євратом, Директива Ради № 2006/117/Євратом, Директива Ради № 2003/122/Євратом
3 вересня НАЕК «Енергоатом» презентував нефінансовий звіт за 2017 рік. В цьогорічному звіті окрім
результатів діяльності за 2017 рік та оцінки впливу Енергоатома на довкілля, розкриваються і питання
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внеску Компанії у досягнення цілей сталого розвитку ООН. У рамках підготовки звіту була вперше
розроблена і представлена матриця відповідності пріоритетних напрямів діяльності Компанії цілям
сталого розвитку.
Серед найважливіших подій 2017 року, які відображено у Нефінансовому звіті Енергоатома,
продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Запорізької АЕС, якому передувала масштабна
модернізація обладнання блока, спрямована на підвищення безпеки його експлуатації, повне
завантаження активної зони енергоблока №3 ЮУАЕС паливом Westinghouse, яке завершилось у липні
2018 року, відкриття унікального навчального комплексу, який є повномасштабним тренажером
реакторної установки енергоблока ВВЕР-1000, реалізація спільних проекти з розвитку соціальної
інфраструктури, організація та проведення низки освітніх програм для школярів, студентів і молодих
фахівців тощо.69
3 вересня Комісія Держатомрегулювання, яка проводила на майданчику ЗАЕС комплексну перевірку
готовності четвертого блока до продовження терміну експлуатації, підтвердила можливість роботи
блока в понадпроектний період.
Остаточне рішення про продовження терміну експлуатації енергоблока №4 Запорізької АЕС буде
прийматись на засіданні Колегії Держатомрегулювання України. Цьому буде передувати громадське
обговорення підсумків даної комплексної перевірки та Звіту з періодичної переоцінки безпеки
енергоблока №4, в рамках якого відбудуться заключні громадські слухання Держатомрегулювання
щодо проекту рішення про можливість роботи енергоблока №4 ЗАЕС у понадпроектний період.70
6 вересня Державна інспекція ядерного регулювання України запросила громадськість до
обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля. З метою надання
можливості вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади інспекція з 07
вересня по 7 жовтня 2018 року проводить публічне громадське обговорення питання про можливість
продовження експлуатації ядерної установки - енергоблоку №4 Запорізької АЕС.71
На ЮУАЕС 7 вересня завершила роботу місія підтримки ВАО АЕС. Її було присвячено темі
«Впровадження проактивної (попереджуючої) культури ядерної безпеки». Під час місії, що
розпочалась 2 вересня міжнародні експерти представили кращий світовий досвід, а також
запропонували фахівцям рекомендації з вдосконалення процесу впровадження проактивної
культури ядерної безпеки на їх підприємстві.
В рамках місії експерти провели навчання перших керівників підприємства, членів комітету ВП ЮУАЕС
з культури безпеки , учасників робочої групи з культури безпеки і людського чинника, лінійних
уповноважених з культури безпеки, керівників і фахівців структурних підрозділів, включаючи
представників молодіжного руху ВАО АЕС на майданчику станції. У рамках навчання було розглянуто
суть проактивної культури безпеки, спрямованої на попередження негативних подій, її концепцію,
модель, процеси формування та підтримки, методи закріплення особливостей правильної поведінки
персоналу на робочих місцях, спрямованої на безпеку та запобігання можливим подіям.72
11 вересня на майданчику Запорізької АЕС відбувся черговий будівельний штаб з добудови
комплексу з переробки радіоактивних відходів. У роботі штабу взяли участь фахівці управління
будівництва та представники підрядних організацій.
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Будівельні роботи йдуть відповідно до графіка. На сьогоднішній день готовність комплексу з
переробки РАВ становить 80%.
Введення в експлуатацію сучасного комплексу з переробки радіоактивних відходів на Запорізькій АЕС
реалізується з метою вдосконалення існуючої системи поводження з РАВ. Модернізація дозволить
підвищити ефективність і безпеку виробляємих операцій. Нове обладнання буде повністю
відповідати останнім світовим тенденціям в сфері поводження з РАВ.73
17 вересня 2018 року у Відні розпочала роботу чергова 62-а сесія Генеральної Конференції МАГАТЕ
на якій зокрема обговорювались питання визначення пріоритетів за програмами діяльності щодо
забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, безпеки відходів, ядерної захищеності. Україну на
Генеральній Конференції представляє офіційна делегація на чолі з Головою Державної інспекції
ядерного регулювання України Григорієм Плачковим.
21 вересня на Комітетських слуханнях «100 днів роботи оновленої НКРЕКП» президент НАЕК
«Енергоатом» заявив, що дефіцит тарифу НАЕК «Енергоатом» в 2018 році складає 13,9 млрд. гривень.
Головною причиною недофінансованості державного підприємства був названий дискримінаційний
підхід до тарифоутворення, адже за рахунок низького тарифу державної генеруючої компанії НАЕК
«Енергоатом» утримується високий тариф для теплової генерації. 74
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
На Чорнобильській АЕС завершився семінар Міжнародного агентства з ядерної енергії, зосереджений
на кінцевому стані виведення АЕС із експлуатації та звільненні матеріалів від регулюючого контролю.
Семінар, який проходив з 27 по 31 серпня став майданчиком для обміну досвідом представників 9
країн Центральної та Східної Європи, що мають працюючі атомні електростанції або реалізують
проекти зі зняття їх з експлуатації, представників провідних профільних інститутів України та НАЕК
«Енергоатом». Серед учасників чинне місце займають експерти Чорнобильської АЕС — станції, яка
стала першою і залишається єдиною в Україні, що знаходиться у стані зняття з експлуатації.
Семінар пройшов у рамках проекту співробітництва RER9150 «Покращення можливостей ефективної
реалізації великих поточних проектів з виведення з експлуатації та поводження з відходами шляхом
мінімізації ризиків на основі ініціатив та можливих синергій».75
З 3 по 7 вересня у зоні відчуження пройшли тренувальні навчання з вимірювання іонізуючого
випромінювання з використанням спеціально оснащених транспортних засобів. Головне завдання
навчань – відпрацювання техніки радіаційного моніторингу мобільними лабораторіями та
переносними вимірювальними засобами в умовах радіаційної аварії на АЕС. Отримані данні негайно
передавались до центру збору інформації федерального відомства Німеччини, де їх опрацьовували
та оцінювали.

73

http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/video/54470na_zaporzkyi_aes_triva_realzatcya_proektu_kompleksu_z_pererobki_rav/
74 https://www.unn.com.ua/uk/news/1753786-defitsit-atomnogo-tarifu-syagnuv-mayzhe-14-mlrd-grn-energoatom
75 https://chnpp.gov.ua/ua/infotsentr/novyny/5113-chaes-prijmae-seminar-magate-zi-znyattya-z-ekspluatatsiji

Електроенергетика та ядерна безпека
Навчання були проведені фахівцями ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки,
радіоактивних відходів та радіоекології» (ДНДУ «Чорнобильський центр») та Федерального
відомства радіаційного захисту Німеччини за підтримки Державного агентства України з управління
зоною відчуження, Державної інспекції з ядерного регулювання України, Міністерства закордонних
справ України, Посольства ФРН.76
17-21 вересня У Віденському відділенні ООН у рамках 62-ої генеральної Конференції МАГАТЕ
пройшла міжнародна виставка на якій Державне агентство України з управління зоною відчуження
вперше презентувало власний стенд «Чорнобиль – територія змін».
На експозиції представлені досягнення України в подоланні наслідків Чорнобильської аварії, знятті
ЧАЕС з експлуатації та перетворенні об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а також
презентовано потенціал зони відчуження. Об'ємний напівпрозорий макет об'єкта «Укриття» та арки
дозволяє дізнатися про історію створення цих об'єктів та на власні очі побачити їх масштаби. Окрім
того, стенд надає можливість здійснити віртуальний тур найцікавішими місцями зони відчуження,
серед яких промисловий майданчик ЧАЕС, місто Прип’ять та багато інших локацій.
Міністерство оборони України і Державне агентство з управління зоною відчуження, в рамках
Трастового фонду НАТО, розпочало ліквідацію могильника радіоактивних відходів "Цибулеве", який
розміщений на території військової частини А0981 в селі Цибулеве Кіровоградської області. Вартість
проекту становить 1,5 млн євро і термін його реалізації - 18 місяців. Кошти для реалізації проекту
надає Німеччина. Це вже другий подібний проект, що буде реалізовано на території України за
підтримки НАТО задля усунення загрози розповсюдження радіоактивних матеріалів і їх негативного
впливу на населення та навколишнє природне середовище.77
У рамках Меморандуму між Державним агентством України з управління зоною відчуження та
Компанією атомних операторів Китаю пройшов навчальний курс на підприємствах зони відчуження
для начальників змін китайських АЕС. Група китайських фахівців пройшла 4-денний курс, де
розглядалися питання причин та наслідків аварії на ЧАЕС, сучасна українська система радіаційного
моніторингу та поводження з радіоактивними відходами, а також культура безпеки на АЕС.
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Оновлення європейського законодавства
Європейський Парламент проводить підготовку перевидання «Загальних правил внутрішнього
ринку електроенергії», тобто скасування Директиви 2009/72 / ЕС 2007/0195 (COD)
За словами комісара Європейської Комісії з енергетики та клімату Мігеля Аріаса Канете, міністри
енергетики ЄС хочуть до кінця поточного року домовитися про нові загальні правила щодо
дизайну енергетичного ринку, включаючи обмеження викидів для електростанцій, які
отримують платежі за потужність та правила для збільшення маневрованості системи, щоб
впоратися з більшою кількістю ВДЕ , що виробляють та продають електроенергію .
Найбільш суперечливими та неврегульованими питаннями залишаються встановлення лімітів
викидів для електростанцій, що мають право на отримання платежів механізму потужності, та
рівень транскордонних потужностей мережевих операторів , доступних для торгівлі.
Рада ЄС хоче дозволити існуючим електростанціям викиди або вище 550г CO2 / кВт.год або 700кг
CO2 в середньому за рік на встановлену кВт для одержання плати за потужність до 2030 року.
Починаючи з 2035 року нові електростанції з викидами, що перевищують ці обмеження не
зможуть брати участь у механізмах потужності. У той же час Європейський парламент вважає за
доцільне щоб одне обмеження в 550 г CO2 / кВт-год було застосовано негайно до всіх нових
електростанцій , починаючи з набрання чинності новими правилами - ймовірно, на початку 2019
р., А щодо інших виробників – то через п'ять років після набрання чинності нових правил,
ймовірно на початку 2024 р.1
На початку вересня шість держав-членів ЄС - Франція, Польща, Ірландія, Велика Британія, Греція
та Угорщина - протестували проти будь-якого сприятливого ставлення до схем "стратегічного
резерву" по відношенню до "Ринкових механізмів потужності". Принаймні для їх нових
електростанцій, що працюють на вугіллі, оплата за виробництво електроенергії повинна бути
продовжена до 2030 року, якщо вони потрібні для їхніх механізмів національної спроможності.
4 вересня Європейська комісія визнала "помилку" у своєму рішенні про державну допомогу у
лютому 2018 р. стосовно схеми "стратегічних резервів" в Німеччині та визнала, що це не стане
винятком для Німеччини для майбутніх правил дизайну ринку електроенергії, переговори по яких
все ще тривають.

Енергетична ефективність та соціальні
питання
Вересень виявився достатньо важливим та успішним місяцем для реформування системи
енергетичної ефективності в Україні. Серед досягнень варто відзначити практичний початок надання
сертифікатів енергетичних характеристик для житлових будинків, підготовку Мінрегіону до запуску
масштабної системи навчання енергоаудиторів, перший звіт Держенергоефективності щодо статусу
охоплення споживачів, серед іншого, теплової енергії, холодної та гарячої води засобами
комерційного обліку, підготовлений на основі централізованої системи моніторингу, ухваленої у
попередні періоди. Позитивною ознакою також є залучення до кампанії з просування важливості
енергозбереження, енергоефективності через проходження енергетичних аудитів компаній
приватного сектору, чого раніше не відбувалося на практиці. Відзнакою значної кількості таких
позитивних зрушень, як і раніше, залишається участь міжнародних та іноземних донорських
організацій, які надають технічну, організаційну та фінансову допомогу на шляху реформування
сектору. Однак, критично недостатній прогрес знову зафіксований у найбільш важливому напрямку
– монетизації житлово-комунальних субсидій. Незмога вчинити рішучі і правильні дії у цій сфері
мають значний потенціал підважити будь-які інші досягнення української влади.

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність
Протягом вересня проект Закону України «Про енергетичну ефективність», який покликаний
імплементувати ті положення Директиви 2012/27/ЄС, які не були охоплені окремими законами з
"пакету енергоефективності", не показав жодного просування – він не був надісланий до Кабінету
Міністрів України, а його остання узгоджена редакція не опублікована на офіційному сайті розробника.
Цікаво, що у рамках онлайн-звіту щодо прогресу у реформі енергоефективності, що був оприлюднений
11 вересня, профільний віце-прем'єр Геннадій Зубко зазначив, що цей законопроект планується до
"презентації" у 3-му кварталі 2018 року78, тобто, у періоді, який закінчився раніше, ніж була зроблена
ця презентація.

Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8)
За відсутності передбаченого Директивою всеохопного інформаційного середовища та із системою
енергетичних аудитів, яка тільки зароджується і насамперед має охопити житловий фонд та
домогосподарства, МСП та інші суб'єкти господарювання наразі практично не мають додаткових
регуляторних стимулів та можливостей для проведення енергетичних аудитів, окрім тих, які
створюються самими компаніями. Втім, за підтримки міжнародних донорів у вересні
Держенергоефективності почало кампанію, що має на меті демонстрацію та популяризацію цього
механізму саме серед промислових підприємств України. Так, за підтримки Уряду Німеччини (через
відповідну ініціативу агентства GIZ) планується провести енергоаудити у понад 60 підприємствах
хлібопекарської та молочної промисловості, машинобудування та виробництва неметалевих
будівельних матеріалів79,80. Відбір претендентів ДАЕЕ розпочало у вересні цього року.
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Іншим прикладом такої співпраці стало підписання Меморандум про співпрацю у сфері сертифікації
енергетичної ефективності будівель в Україні між Держенергоефективності та ЄБРР81. Було також
ініційовано впровадження спеціальної комплексної програми, яка дозволить:
✓

розраховувати енергетичні характеристики будівель;

✓

розробляти сертифікати енергоефективності будівель;

✓

адмініструвати бази даних сертифікатів та енергоаудиторів;

✓

забезпечувати перевірку якості розроблених сертифікатів.

За повідомленням Агентства, розроблення програмного забезпечення спростить роботу
енергоаудиторам при підготовці якісних сертифікатів, моніторинг яких та облік енергоаудиторів буде
проводитися відомством. Варто наголосити, що вже видано 18 атестатів82.
Облік (Стаття 9)
За повідомленням Мінрегіону, на виконання Закону «Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання» проекти нормативних актів, які залишаються незатвердженими, перебувають на
стадії погодження. Зокрема, проекти постанови Кабінету Міністрів “Про затвердження Порядку
визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та
економічної доцільності встановлення приладів-розподілювачів теплової енергії” та наказу Мінрегіону
“Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних
послуг” (об’єднано з проектом акта про затвердження Методики визначення та розрахунку
поправкових коефіцієнтів для розподілу обсягу спожитої теплової енергії між окремими споживачами
(у наріжних квартирах (приміщеннях), квартирах (приміщеннях), розміщених та перших і останніх
поверхах будівлі тощо), знаходяться на етапі опрацювання зауважень Державної регуляторної служби
України, після чого обидва акти мають бути поданими до Мін’юсту. Ще один акт у розробці, а саме
проект наказу Мінрегіону “Про затвердження порядку прийняття приладу обліку на абонентський
облік” лише був наданий до Державної регуляторної служби для отримання погодження або
зауважень 30 серпня83.
У вересні, як це передбачається Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання», Держенергоефективності розпочало збір, моніторинг та аналіз стану оснащеності
будівель лічильниками тепла, гарячої та холодної води. Це є визначним кроком уперед, адже усі дані
про стан виконання зазначеного закону збиралися та поширювалися спорадично і несистемно, а
займалися цим Мінрегіон та НКРЕКП, однак дані цих відомств часто не узгоджувалися.
Поточний стан оснащення станом на серпень графічно зображений у відповідній публікації на
офіційному веб-сайті Агентства84. Зважаючи на той факт, що збір Агентством розпочався лише
наприкінці серпня, дані є не по всіх областях. Втім, за наявною інформацією стосовно 19 областей та м.
Києва, такими лічильниками оснащені:
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✓

тепла – 78% житлових та 77% нежитлових будівель;

✓

холодної води – 72% житлових та 94% нежитлових будівель;
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✓

гарячої води – 23% житлових та 48% нежитлових будівель.

При цьому, найкращі показники мають, відповідно:
✓

тепла – Миколаївська, Черкаська, Хмельницька, Дніпропетровська області та м. Київ;

✓

холодної води – Миколаївська область та м. Київ;

✓

гарячої води – Хмельницька, Дніпропетровська області.

Станом на кінець вересня не надано інформацію 5 областями (Донецькою, Львівською, Сумською,
Харківською, Вінницькою). Також Агентством надіслано до Держпродспоживслужби майже 400
повідомлень про порушення оператором зовнішніх інженерних мереж відповідності засобів
вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або
заміни85.
Починаючи з 1 вересня 2018 року, в Україні вступили у дію оновлені Державні будівельні норми щодо
проектування навчальних закладів – ДБН В.2.2-3:201886. Крім нових правил, покликаних підвищити
загальну безпеку та комфорт учнів, нові правила передбачають обладнання усіх навчальних закладів
вузлами комерційного обліку.

Ринок енергосервісу (Стаття 18)
Використання механізмів енергосервісних контрактів показує упевнену тенденцію до зростання.
Факторами сприяння є істотний економічний ресурс, що є пропорційним доволі зношеному стану
будинкового фонду муніципальних та бюджетних установ. Популяризацією переваг ЕСКО також
продовжує займатися профільне ДАЕЕ. За інформацією прес-служби агентства, з кінця 2017 року до
сьогодні (за 10 місяців), у системі PROZORRO оголошено вже 515 ЕСКО-тендерів у 35 містах України. Не
менш вражаючими є результати проведених раніше закупівель – укладено 177 ЕСКО-контрактів на
загальну суму близько 180 млн гривень.
Нещодавно розпочато 23 ЕСКО-тендери щодо модернізації 17 дитячих садків Святошинського району
м. Києва та 6 шкіл у прифронтовому місті Соледар Донецької області. За останні місяці механізм ЕСКО
отримав додаткові технічні удосконалення, що покликані ще більше розширити коло потенційних
інвесторів та об'єктів для енергомодернізації. Зокрема, у відповідному модулі системі PROZORRO був
збільшений максимальний термін для енергосервісного договору – з 10 до 15 років, були запроваджені
додаткові можливості для сторін угоди щодо розподілу майбутньої економії, об'єднання декількох
об'єктів енергомодернізації у спільний пул тощо87.
У рамках співпраці профільного Агентства та ПРООН у місті Дніпро відбувся тематичний семінар
«Впровадження енергосервісу в бюджетній та житловій сферах міста Дніпро», під час якого були
продемонстровані переваги впровадження механізму для зменшення рівня споживання енергетичних
ресурсів88.
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Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20)
Станом на зараз, наступним кроком для початку функціонування Фонду енергоефективності має стати
формування всього складу Наглядової ради, яка у подальшому сформує решту керівних органів цієї
інституції. Відповідно до постанови про положення та порядок формування Наглядової ради, вона
формується з двох представників Кабінету Міністрів України, двох незалежних членів Наглядової ради
та одного представника організацій-донорів (якщо це передбачено міжнародними договорами
України). На своєму черговому засіданні 11 вересня комісія з відбору незалежних членів Наглядової
ради Фонду енергоефективності прийняла рішення про початок відбору претендентів на такі дві
посади89. Строк подання заяв на участь у конкурсному відборі складає не більше ніж 30 календарних
днів після дати оприлюднення оголошення, тобто до 16:00 години 10 жовтня 2018 року. Очікується, що
після обрання конкурсною комісією двох незалежних членів Наглядової ради Кабінет Міністрів
узгодить та подасть кандидатури зі свого боку.
Загальні вимоги до кандидатів незалежних членів Наглядової ради Фонду енергоефективності
включають вищу освіту, значний загальний стаж роботи, істотний досвід роботи на керівних посадах у
відповідній сфері, а також добропорядність, неупередженість та бездоганну ділову репутацію. Конкурс
триватиме протягом 5 етапів: прийом документів, оцінювання резюме, мотиваційного листа та
конкурсної пропозиції щодо плану діяльності Фонду на перші три роки, усне ситуаційне завдання,
співбесіда, визначення переможця. Переможці конкурсного відбору мають бути оголошені на
засіданні Комісії до 14 листопада 2018 р. (загальна тривалість конкурсного відбору таким чином
становить 65 календарних днів). Оприлюднення результатів конкурсу здійснюється на сайті Мінрегіону
не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з дня оголошення переможців конкурсного відбору90.
Станом на вересень, ситуація із фінансуванням урядової програми "теплі кредити" залишається дуже
складною. З одного боку, за інформацією Держенергоефективності, у вересні здійснено чергове
відшкодування за наданими раніше кредитами у рамках програми «теплі кредити» на суму майже 36
млн грн, зокрема:
✓

майже 23 млн грн. виплачено ОСББ на енергоефективні заходи у багатоповерхівках;

✓

близько 12 млн грн. – домогосподарствам, які утеплюють індивідуальне житло;

✓

більше 1,2 млн грн. – родинам, які встановили твердопаливні котли91.

З іншого боку, додаткове бюджетне фінансування, необхідне для продовження роботи програми і
фінансування нових проектів, досі не виділено. Соціальний тиск на уряд для вчинення необхідних дій
наростає. Представники руху ОСББ та активісти Громадянської мережі ОПОРА наприкінці серпня
розпочали акцію #ОСББзаТЕПЛІкредити з метою спонукання влади до вчинення необхідних дій щодо
продовження програми. Задля досягнення своєї мети представниками ОСББ надіслали низку листів до
Президента України, Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України з прохання врегулювати
питання щодо фінансування програми92. Також, на адресу Уряду звернулися громадські організації, що
представляють коаліцію в Реанімаційному пакеті реформ, закликавши владу до рішучих та ефективних
дій для відновлення роботи програми93. У схожій атмосфері пройшло й експертне обговорення у межах
інформаційного партнерства Інституту Горшеніна та Реанімаційного Пакету Реформ, народних
депутатів, громадськості та ОСББ, що відбулося у межах круглого столу «ОСББ ЗА ТЕПЛІ КРЕДИТИ: БІЙ
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ЗА ЕНЕРГЕТИЧНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ПРОГРАМИ»94. За підрахунками експертів, майже
80% державного співфінансування повертається до бюджету у вигляді податків, при цьому
покращується фізичний стан будинків і зменшується рівень споживання енергетичних ресурсів, а
відповідно, видатки держави на пільги та субсидії95.
Під час Форуму РПР 13 вересня, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм
Громадянська мережа ОПОРА від імені руху #ОСББзаТЕПЛІкредити звернулася до Прем'єр-міністра
України Гройсмана з проханням продовжити фінансування "теплих кредитів". На таку заяву Володимир
Гройсман публічно пообіцяв вирішити це питання до кінця вересня. Однак, станом на 30 вересня ця
заява залишилася не реалізованою96.
На цьому фоні достатньо ефективними видаються місцеві програми співфінансування, що
фінансуються за рахунок локальних бюджетів. Так, ще у червні у Дніпрі була прийнята програма
співфінансування 30% суми «теплих кредитів» для ОСББ та приватних домогосподарств. Станом на
кінець серпня, фактично за кілька місяців, 5 ОСББ м. Дніпро вже скористалися цією програмою, подали
дані на відшкодування та отримали майже 200 тис. грн компенсацій за «теплими кредитами». На
реалізацію зазначеної програми у 2018 році виділено 1,25 млн гривень97.
Також, профільне ДАЕЕ спільно з Українсько-данським енергетичним центром розробило механізм
стимулювання підприємств до енергоефективності. В основі запропонованого механізму покладено
принцип співфінансування, який діє в програмі «теплих кредитів», та за яким передбачається, що
підприємство зможе взяти у банку кредит на реалізацію енергоефективних і «зелених» проектів.
Досягнувши економії енергоспоживання, компанія отримає компенсацію від держави. При цьому
кошти для підтримки підприємств мають накопичуватися у спеціальному фонді держбюджету98.

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
За інформацією, отриманою від Мінрегіону, станом на вересень, для виконання Закону України «Про
енергетичну ефективність будівель» залишається ухвалити три проекти нормативно-правових актів, і
усі вони перебувають на погодженні у ЦОВВ. Зокрема, мова йде про проекти наказів «Про
затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів», «Про затвердження
порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем», «Про затвердження Порядку
незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем».
Разом з тим, 11 вересня віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко урочисто вручив перший офіційний
сертифікат енергетичних характеристик будівлі99. Документ був підготовлений у результаті
енергетичного обстеження будинку київського ОСББ "Мотор" і засвідчив клас енергоефективності "Е".
Хоча ця подія носить достатньо символічний характер, початок видачі сертифікатів варто вважати дуже
позитивною ознакою реформи енергоефективності, що триває.
Важливим компонентом впровадження національної системи енергетичної сертифікації будівель є
масштабна підготовка відповідних кадрів, і Мінрегіон показує певні успіхи у цьому напрямку. Так, на
підставі прийнятих міністерством раніше рамкових положень, станом на вересень Мінрегіон звітується
про підписання меморандумів з 21 ВУЗом щодо створення комісій з атестації енергоаудиторів, які
передбачають подальше запровадження відповідної спеціальності у цих вищих учбових закладах.
Також, очільник міністерства повідомив про досягнуту із німецьким агентством GIZ домовленості про
проведення додаткових тренінгів для сертифікованих енергоаудиторів, включаючи закордонні
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навчальні курси100. Крім цього, 11 вересня на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та з питань житлово-комунального господарства був поширений зразок тестових та ситуативних
завдань щодо проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель101. Ці завдання стануть
частиною кваліфікаційних тестів для отримання ліцензії енергетичного аудитора для усіх осіб, що
мають намір опанувати цей фах. На сьогодні, Держенергоефективності співпрацює вже із 23 закладами
вищої освіти щодо започаткування навчальних програм для енергоаудиторів та створення атестаційних
комісій. Вже зараз навчатися та пройти атестацію вже можна у 4 закладах вищої освіти:
✓

Київському національному університеті будівництва і архітектури;

✓

Запорізькій державній інженерній академії;

✓

Одеській державній академії будівництва та архітектури;

✓

Одеській національній академії зв'язку імені О. С. Попова.

Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
Протягом вересня на офіційному сайті профільного Агентства було опубліковано проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для
телевізорів». Основною ціллю прийняття проекту постанови є забезпечити покращення енергетичних
та екологічних характеристик телевізорів, що в результаті дозволить поступово витіснити з ринку
найбільш енергоємні товари та товари з найбільшим негативним впливом на екологію102.

Соціальні питання
Серед найгостріших питань щодо соціального захисту залишається монетизації пільг та субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг. Незважаючи на певні зусилля уряду протягом року реформувати
та оптимізувати систему соціального захисту найбільш вразливих споживачів енергетичних товарів та
послуг, реального переведення такої допомоги до стандартів адресності та грошового виразу так і не
відбулося. Варто зауважити на загальній неузгодженості дій уряду щодо питання монетизації пільг та
субсидій. Для прикладу, у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»103
йдеться про те, що Мінфіну пропонується передбачити субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам щодо фінансування пільг та житлових субсидій для розрахунку з підприємстваминадавачами послуг за діючим на сьогодні механізмом. Разом з тим, у тому же законопроекті окрема
бюджетна програма для фінансування пільг та субсидій шляхом монетизації для споживачів
передбачається для Мінсоцполітики.
Можливо, саме врегулювання саме цієї проблеми має на меті рішення Кабінету Міністрів про
оптимізацію комунікації серед зацікавлених міністерств та відомств. Так, 26 вересня постановою Уряду
був затверджений склад Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо монетизації
житлових субсидій, до складу якої включено керівників/заступників керівників ЦОВВ та керівників
відповідних структурних підрозділів (Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінфін,
Мінрегіон, ДРС), а також представників Нацбанку, НАК «Нафтогаз України» та народних депутатів 104.
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Хоча такий крок не можна не вітати, залишається незрозумілим, чому він зроблений лише зараз, а не
у будь-який час протягом минулих двох років, коли тема монетизація набула та зберігає велику
актуальність та суспільну увагу.
Крім того, протягом вересня Мінрегіон оприлюднив для громадського обговорення низку проектів
вторинного законодавства, що мають забезпечити виконання Закону України "Про житловокомунальні послуги" і загалом прояснити стандарти захисту прав споживачів комунальних послуг.
Серед таких проектів є проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її
ненадання, надання невідповідної якості», що, серед іншого, має визначити механізм здійснення
перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання або
надання, але із невідповідною якістю. Іншим документом, відкритим для обговорення у вересні, став
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення граничного розміру плати за
абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються
споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами»105.
Крім цього, 5 вересня відповідною постановою Кабінет Міністрів України затвердив Правила надання
послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання такої послуги106.
Віднині, для отримання послуги з управління багатоквартирним будинком співвласники
багатоквартирного будинку повинні укласти з виконавцем послуги договір відповідно до Типового
договору.
Згідно з прийнятою постановою, було затверджено два документи:
✓

Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком;

✓

Типовий договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком

Для укладення відповідного договору між співвласниками та управителем багатоквартирного будинку,
необхідно прийняти рішення про форму управління будинком (ОСББ, без створення ОСББ) та залучити
управителя для надання послуги з управління будинком. У разі, якщо співвласники не приймуть
рішення про форму управління будинку, то орган місцевого самоврядування повинен провести
конкурс з вибору управителя для будинків. У такому випадку, договір про надання відповідних послуг
укладається на 1 рік від імені співвласників за підписом уповноваженої особи виконавчого органу
місцевого самоврядування. Ціна на таку послугу визначається за результатами конкурсу.
Важливим положенням прийнятих документів є зазначення про відповідальність сторін. Зокрема,
управитель несе відповідальність:
✓

за невиконання та/або неналежне виконання умов цього договору;

✓
за шкоду, заподіяну спільному майну, правам та законним інтересам співвласників
внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків;
✓
за шкоду, заподіяну третім особам внаслідок невиконання або неналежного виконання
ним своїх обов’язків.
Співвласник багатоквартирного будинку у разі ненадання чи надання неналежної якості послуги з
управління має право викликати управителя для перевірки її якості та скласти акт-претензію.
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Загалом, зазначені акти повинні були прийматися відразу після вступу в дію Закону України “Про
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, а закон “Про житловокомунальні послуги” в новій редакції – одночасно із вище згаданим законом. Однак через відсутність
політичної волі окремих чиновників ці закони і підзаконні акти приймалися порізно та повільно, що
зумовило колізію в законодавстві, а ринок послуг з управління житловим фондом, задекларований у
положеннях законодавства, був неможливим через відсутність затверджених механізмів прийняття
рішень.
З одного боку, ринок управителів починає лише набирати обертів, тому очевидно, що виникнуть
проблеми та неузгодженості під час укладання договорів, з іншого боку – переважна більшість
багатоквартирного житлового фонду управляється так званими ЖЕКами – організаціями радянського
зразку, які ніколи не були зацікавлені у якісному управлінні житла, власниками якого є громадяни, а не
обслуговуючі організації.
Крім того, немонетизовані житлові субсидії значно стримують формування ринку управління
багатоквартирного житлового фонду. Адже за сьогоднішньої системи соціального захисту усі ризики з
невчасного відшкодування коштів для субсидіантів та пільговиків несуть управителі.

Оновлення європейського законодавства
Основний політичний напрямок розвитку законодавства ЄС у сфері енергоефективності наразі
реалізується у формі просування амбіційного пакету нового законодавства, відомого як Clean Energy
for All Europeans, а також у загальних рамках ініціативи з Енергетичного Союзу. Після досягнення
політичного згоди підтримати цей пакет у минулому звітному періоді, у липні 2018 року відповідні
комітети Європейського Парламенту показали надзвичайно потужну підтримку трьом ключовим
пропозиціям Єврокомісії – щодо Енергетичного Союзу (88 голосів "за" проти 11 "проти), щодо нових
правил з посилення енергоефективності (48 проти 8) та щодо збільшення використання ВДЕ у ЄС (50
проти 7). Зокрема, нова редакція Директиви щодо енергоефективності, підтримана комітетом
Європарламенту, передбачає нову ціль із підвищення енергетичної ефективності до 32,5% до 2030
року із наміром подальшого підвищення у 2023 році. Інші положення включають ще більш амбіційні
зобов'язання щодо комерційного обліку, економічнішого транспорту тощо.
Крім того, починаючи з 1 вересня 2018 року, в ЄС не продаватимуться енергетично інтенсивні
галогенові лампи. Передбачається, що такі традиційні грушеподібні лампи масово змінюватимуться
на LED аналоги зі значно кращими показниками щодо споживання енергії. Цей крок є частиною
ширшої ініціативи, відомої як Ecodesign Work Programme. Також, оновлена редакція Директиви про
енергетичні характеристики будівель, яка була предметом аналізу протягом минулих періодів,
набула чинності 9 липня 2018 року. Таким чином, вона стала першим ухваленим актом
законодавства, передбаченим у рамках стратегічної ініціативи Clean Energy for All Europeans.

Довкілля та відновлювані джерела енергії
У Верховні Раді України зареєстровано схвалений минулого місяця Урядом законопроект “Про
озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази”.107 У вересні 2018 року робота у сфері довкілля
велась, головним чином, у сфері водних ресурсів – з 1 січня 2019 року в Україні почне діяти нова
система моніторингу вод. Окрім цього у вересні була сформована перша басейнова рада. На жаль,
для імплементації інших директив не було здійснено жодних суттєвих заходів.
За останні 4 роки інвестиції у вітчизняну «зелену» енергетику склали понад 1,1 млрд дол. Такі цифри
є гарним стимулом для влади покращувати інвестиційний клімат в галузі: зокрема, за рахунок
прийняття законодавства, котре дозволяє прискорити реалізацію «зелених» проектів в країні.
Одним із таких законодавчих документів покликаний стати Закон №8015, прийнятий депутатами
цього місяця, який спростить процедуру видачі дозволів на встановлення ВЕС та, як результат,
значно прискорить їх введення в експлуатацію.
Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації (стаття 363 УА)
7 вересня 2018 року у Києві відбувся Open Data Forum, під час якого заступник міністра екології та
природних ресурсів України з питань євроінтеграції Микола Кузьо зауважив, що “збір та аналіз даних
щодо стану довкілля є одним із пріоритетів роботи Мінприроди, адже від якості даних залежить
можливість прийняття адекватних рішень та забезпечення здоров’я населення та доброго стану
навколишнього природного середовища”.108 Окрім цього, мова йшла про розробку державної
інформаційної системи “Відкрите довкілля”, яка має комплексно відобразити дані щодо стану
довкілля. Власне першими двома модулями системи має стати стан водних об’єктів та повітря.
Вже 19 вересня Кабмін затвердив постанову, яка затверджує Порядок здійснення державного
моніторингу вод109. Нова європейська система моніторингу водних ресурсів почне діяти в Україні з 1
січня 2019 року. Коментуючи прийняття порядку здійснення державного моніторингу вод, Міністр
екології та природних ресурсів України Остап Семерак зазначив, «Ми врешті запроваджуємо в Україні
точно такі ж підходи до моніторингу стану поверхневих вод, які діють в Європейському Союзі. Це
означає, що ми покінчимо із ситуацією, коли кілька органів моніторили одні і ті ж показники, а за
іншими не слідкував ніхто, коли різні органи вимірювали у різних одиницях, а загальнодержавна
програма моніторингу не давала чіткої картини стану водних ресурсів».110
Крім того, нова система моніторингу дасть можливість кожному громадянину та експерту
отримувати у доступний спосіб і по-європейськи класифіковані дані про стан водних масивів, басейнів
річок загалом. Дані, отримані у результаті моніторингу, будуть оприлюднюватися на спеціалізованому
порталі.
Ключовими особливостями нового порядку моніторингу вод є:
мета моніторингу — забезпечення інформацією про реальний стан водних об’єктів та прийняття на її
основі рішень щодо використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів,
об’єкти моніторингу — масиви поверхневих та підземних вод і морські води в межах територіального
моря та виключної морської економічної зони України,
суб’єкти моніторингу — структуровано державні органи, що здійснюють моніторинг вод, загальну
координацію та організацію моніторингу здійснюватиме Мінприроди,
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показники моніторингу — оновлено та розширено систему показників моніторингу. Біологічні,
фізико-хімічні, хімічні та гідроморфологічні показники щодо конкретних об’єктів моніторингу
визначенні у додатках 1-3 до Порядку,
процедури моніторингу — водяться чотири процедури моніторингу вод (діагностична та операційна
процедури моніторингу масивів поверхневих та підземних вод, дослідницька процедура моніторингу
масивів поверхневих вод та процедура моніторингу морських вод. Наступна на черзі – система
моніторингу повітря.
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС (Стаття 338 Угоди про асоціацію)
За підрахунками Держенергоефективності, за останні 4 роки в розвиток вітчизняної відновлюваної
енергетики було залучено понад 1,1 млрд євро111.
Такі позитивні результати стимулюють українську владу ще більше підвищувати інвестиційну
привабливість сектору. Зокрема, цього місяця в другому читанні було схвалено законопроект №8015
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості
будівництва об'єктів відновлювальної енергетики)»112. Прийняття цього законопроекту дозволить
прискорити введення в експлуатацію ВЕС: зокрема, за рахунок спрощення видачі дозволів на
встановлення вітроенергетичних об’єктів.
На фоні цього, Україна та Фінляндія заснували спільний трастовий фонд, завдання якого − допомагати
девелоперам та муніципалітетам розробляти техніко-економічне обґрунтування для проектів у галузі
енергоефективності та у відновлюваній енергетиці, а також надавати підтримку в розробці
законодавства та реалізації пілотних проектів. Варто зазначити, що фінський уряд виділив 6 млн євро
для роботи цього фонду впродовж 5 років.
Окрім того, цього місяця між урядами України та Норвегії було підписано договір щодо реалізації
інвестиційних проектів із встановлення вітроелектростанцій у Херсонській області. Відповідно до
проекту норвезька компанія NBT вже до кінця 2019 року повинна встановити 67 вітроустановок
загальною потужністю 250 МВт113. Ця потужність дозволить забезпечити більш ніж 30% Херсонської
області електроенергією, виробленою з ВДЕ. Вартість цього масштабного проекту складає 450 млн дол.

Оновлення європейського законодавства
Європейський парламент та Рада тимчасово затвердили частку ВДЕ у валовому кінцевому
споживанні розміром 32% до 2030 року
У 2023 році планується переглянути угоду. Відповідно до документу, впроваджується принцип
«енергоефективність в першу чергу», тобто енергоефективність та використання ВДЕ є
пріоритетними при плануванні всіх енергетичних стратегій, політик та прийнятті інвестиційних
рішень.
(http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-fromrenewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers)
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Упродовж звітного періоду просування у сфері реалізації міжнародних зобов’язань України в
нафтовій сфері помічено лише в підготовці до розгляду низки документів зі стимулювання розвитку
електричного транспорту, розробленні законопроекту «Про мінімальні запаси нафти та
нафтопродуктів» і забезпеченні застосування надрокористувачами положень Рамкової класифікації
викопних енергетичних та мінеральних ресурсів UNFC 2009. Попри ці позитивні новини, третій
місяць поспіль «завершується робота» над «дорожньою картою» у сфері надрокористування.
Відкладені аукціони з продажу спеціальних дозволів на освоєння 44 нафтогазоносних ділянок і
розроблення нової редакції Кодексу України про надра. Фактично припинено імплементацію
Директиви 98/70/ЄC про якість бензину й дизельного палива та Директиви 94/63/ЄС про контроль
викидів летких органічних сполук із резервуарів із нафтопродуктами. Усе це свідчить про високу
ймовірність отримання Україною негативних оцінок у черговому звіті Секретаріату Енергетичного
Співтовариства.
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)
2 жовтня 2018 року в Києві відбувся Саміт «Нова ера стратегічних резервів. Міжнародне партнерство
заради зміцнення національної безпеки»114, на якому обговорювалися два ключових документи, що,
на думку голови Держрезерву В. Мосійчука, мають не лише «змінити фундаментальні принципи
функціонування національної системи управління стратегічними резервами», а й вивести її «на один
рівень з європейськими системами, що вже давно довели свою ефективність»115. Ішлося про
законопроекти «Про стратегічні резерви» (реєстраційний номер 7543116), поданий групою народних
депутатів і включений до порядку денного Верховної Ради 18 вересня 2018 року, та «Про мінімальні
запаси нафти та нафтопродуктів», підготовлений експертами проекту технічної допомоги ЄС
«Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних
зобов’язань країни» (завдання 129 плану117). Проте, як виявилося:
– законопроект «Про стратегічні резерви» багато в чому дублює презентований Держрезервом 15
березня 2016 року документ (що містив «велику кількість концептуальних помилок»118), потребує
суттєвого доопрацювання та отримання експертного висновку Уряду119;
– законопроект «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів» має бути поданим Урядові лише
після дотримання розробником усіх вимог Регламенту Кабінету Міністрів України120 та одночасно з
погодженими в установленому порядку проектами інших документів, що необхідні для
запровадження в Україні обраної моделі мінімальних запасів.
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, 05 вересня 2018 року Комітет Верховної Ради України з питань транспорту
схвалив низку законопроектів, спрямованих на стимулювання розвитку електричного транспорту в
Україні та включених до порядку денного Верховної Ради 18 вересня 2018 року (реєстраційні номери
4033а121, 5494122, 7156123, 7177124, 8159125 і 8160126). Ними, зокрема, перебачено тимчасове, до 01 січня
2028 року:
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– надання права покупцям автомобілів, оснащених електричними двигунами, компенсувати частину
їхньої вартості за допомогою механізму податкової знижки;
– надання можливості включення платником податку витрат на придбання електричного
транспортного засобу до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу;
– звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію
України комплектуючих для виробництва електричних транспортних засобів;
– звільнення від оподаткування податком на додану вартість послуг із перевезення пасажирів на
таксі, оснащених електричними двигунами, й надання пасажирського транспорту в оренду (лізинг,
прокат, перевезення на замовлення);
– звільнення від ввізного мита комплектуючих для виробництва електричних транспортних засобів;
– звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від реалізації літію власного видобутку, літійіонних (літій-полімерних) акумуляторів, зарядних пристроїв для них та електричних транспортних
засобів власного виробництва;
– звільнення від оподаткування акцизним податком операцій із ввезення на митну територію України
транспортних засобів, оснащених виключно електричним двигуном;
– звільнення від оподаткування акцизним податком операцій із ввезення на митну територію України
кузовів для виробництва електричних транспортних засобів;
– звільнення від збору на обов'язкове державне пенсійне страхування фізичних осіб, які набувають
право власності на електричні легкові автомобілі;
– облаштування зарядними пристроями для електричних транспортних засобів щонайменше 5 %
паркувальних місць.
Варто зазначити, що Комітет із питань транспорту не є головним в опрацюванні зазначених
законопроектів.
Директива 99/32/ЄC127 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
За станом на 05 жовтня 2018 року була відсутня інформація про стан підготовки проектів:
– Технічного регламенту щодо вимог до авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів, роботу
над яким планувалося завершили до 01 січня 2018 року (завдання 32128), внесеного до плану129
(пункт 6 додатка 2; кінцевий термін реалізації – грудень 2018 року);
– постанови130, якою мають бути внесені зміни до Технічного регламенту131, щоб привести його до
вимог Директив 98/70/ЄC і 2016/802/ЄС (завдання 1702.4 плану заходів132);
– Технічного регламенту щодо вимог до газу нафтового скрапленого, що розробляється міжвідомчою
робочою групою, створеною 12 березня 2018 року наказом Міненерговугілля № 159133, і має бути
поданим на затвердження до 01 листопада 2018 року.
Додатком 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік134 передбачено до кінця року
ухвалити 53 стандарти, необхідних для гармонізації вимог до якості і безпечності вуглеводневого
палива в Україні та ЄС. 17 вересня 2018 року до цієї програми внесені зміни в зв’язку з припиненням
статутної діяльності ДП «УкрНДІНП «МАСМА»135.
Однак, за станом на 05 жовтня 2018 року, лише для одного із запланованих до ухвалення в 2018 році
стандартів розроблено остаточку редакцію, для чотирьох – перші, 13 проектів повернуто на
доопрацювання, роботу над 35 стандартами не розпочато136.
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Директиву 99/32/ЄС (інше позначення – 1999/32/ЄС) кодифіковано 11 травня 2016 року (Директива 2016/802/ЄС).
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d8571d0b-53a6-4ade-88c1-75579be0cb39
129 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245282918
130 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/6795-10.05.18.pdf
131 http://zakon.rada.gov.ua/go/927-2013-п
132 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskimsoyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni
133 http://www.mev.gov.ua/sites/default/files/docfiles/nakaz_no_159_vid_12.03.2018.pdf
134 http://uas.org.ua/ua/messages/dodatok-2-do-programi-robit-z-natsionalnoyi-standartizatsiyi-na-2018-rik/
135 http://uas.org.ua/ua/messages/zmina-2-do-programi-robit-z-natsionalnoyi-standartizatsiyi-na-2018-rik/
136 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zvit_vikon-cherven-15-06-2018_Rrogram-2018Dod_1Zmina_1.xlsx
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04 вересня 2018 року повідомлено про розроблення першої редакції проекту зміни № 1 до
національного стандарту ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови»137.
Директива 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування енергетичних
продуктів та електроенергії (Додаток XXVIII, ст. 353 УА)
19 вересня 2018 року внесені зміни до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого
в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого
самоврядування138 для другого півріччя 2018 року. Документ визначає частки акцизного податку, що
автоматично зараховуватимуться до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування в
першому півріччі 2019 року (частина 3 ст. 43139). Їх визначають як добуток частини акцизного податку,
що підлягає розподілу (13,44 %), і співвідношення обсягів пального, реалізованого вроздріб на
відповідній території та в цілому по Україні.
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летких органічних сполук із резервуарів із
нафтопродуктами та при їхньому транспортуванні з нафтобаз до заправних станцій, зі змінами й
доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА)
За станом на 05 жовтня 2018 року у відкритих джерелах була відсутня інформація про стан виконання
завдання 1695 плану140, яким Мінприроди до 31 жовтня 2018 року доручено:
– розробити проект технічного регламенту, що встановлює вимоги до зберігання, транспортування та
перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних станцій;
– провести інвентаризацію «терміналів для зберігання та завантаження бензину»;
– розробити рекомендації до здійснення контролю роботи автозаправних станцій та «резервуарів для
зберігання нафтопродуктів невеликого розміру».
Директива 94/22/ЄС про умови надання й використання дозволів на розвідування, розроблення та
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)
19 вересня 2018 року постановою Уряду № 764 внесені зміни до пункту 8 Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного фонду надр141, що забезпечують можливість застосування
надрокористувачами положень Рамкової класифікації викопних енергетичних та мінеральних ресурсів
Організації Об’єднаних Націй 2009 року (UNFC 2009). Попри це, Уряд відхилив пропозицію
Держгеонадр доповнити документ пунктом 28, що передбачав можливість використання для потреб
користувача надр за його заявою міжнародних стандартів UNFC 2009, CRIRSCO, PRMS тощо142.
За станом на 05 жовтня 2018 року залишається невідомою доля так званої «Дорожньої карти з
проведення міжнародних нафтогазових аукціонів»143, про схвалення якої повідомлялося ще 26
липня144. Під нею в Кабінеті Міністрів розуміють оприлюднені Держгеонадрами 09 липня 2018 року
проекти постанов Уряду:
– «Про реалізацію пілотного проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу
спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів»145, поданий до

137

http://uas.org.ua/ua/news/povidomlennya-pro-rozroblennya-pershoyi-redaktsiyi-proektu-zmini-1-do-natsionalnogo-standartu-

3/
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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-2018-%D0%BF#n19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n3194
140 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskimsoyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni
141 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/432-97-%D0%BF
142 http://www.geo.gov.ua/sites/default/files/imce/proekt_pkmu_pro_zminy_do_pkmu_no432_okk.doc
143 http://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/roadmap_auct-1.pdf
144 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-kistion-uryad-vidkrivaye-shlyah-dlya-prihodu-v-ukrayinu-novitnih-svitovihtehnologij-gazovidobutku
145 http://www.geo.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/07/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BDi_%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86i%D0%BE%D0%BD%D0%B803.07.docx
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Державної регуляторної служби 17 липня 2018 року146 (план роботи Мінприроди147; розділ 1,
завдання 3, пріоритети Уряду; строк виконання – серпень 2018 року);
– «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин
родовища або ділянки надр, що надаються у користування»148 (строк виконання перенесено на
жовтень149 і грудень 2018 року150,151), відхилений Державною регуляторною службою (рішення від
07 травня 2018 року № 202152) через недотримання розробниками ключових принципів державної
регуляторної політики і повторно поданий 17 липня 2018 року153;
– «Про затвердження Порядку розпорядження геологічною інформацією, внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 13 червня 1995 року № 423»154, поданий до Державної регуляторної служби
10 липня 2018 року155.
За станом на 05 жовтня 2018 року зазначені документи відсутні серед ухвалених Кабінетом Міністрів156,
а в листі Державної регуляторної служби Мінприроди від 13 серпня 2018 року № 8185/0/20-18157
зазначено, що вони внесені на розгляд Уряду без дотримання процедури погодження та всупереч
результатам громадського обговорення.
Як і раніше, невідомим залишається стан підготовки Мінприроди проектів постанов Уряду:
– «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального
дозволу на право користування надрами»158 (строк виконання перенесено на листопад 2018
року159), 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);
– про забезпечення можливості подання суб’єктами господарювання документів для
отримання/продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами в електронному
вигляді з використанням електронного цифрового підпису, а також можливості відслідковувати стан
проходження поданих документів за допомогою особистого електронного кабінету заявника
(розділ 1, завдання 2, пріоритети Уряду плану160; строк виконання – жовтень 2018 року).
Стаття 276 Угоди про асоціацію в частині запобігання збоям у транзиті й транспортуванні нафти й
нафтопродуктів
На виконання пункту «а» статті 276 щодо мінімізації ризиків випадкового переривання, скорочення або
зупинки транзиту і транспортування 27 вересня 2018 року Міненерговугілля оприлюднило проект
наказу «Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних
трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки»161. Цим документом, розробленим на
виконання постанови Уряду162, визначені основні завдання Комісії, її права, повноваження голови
Комісії, права та обов’язки її членів, послідовність дій Комісії з розгляду підготовлених суб’єктом
господарювання документів, оформлення протоколу й підготовки пропозицій про виведення з
експлуатації магістрального трубопроводу або відмову в цьому.
24 вересня 2018 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, проінформувала про відсутність зауважень і пропозицій до проекту постанови
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http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/10136_19-18.pdf
https://menr.gov.ua/news/32415.html
148 http://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/zmpostkmu1117_2017_ok_0.doc
149 https://menr.gov.ua/news/32415.html
150 https://menr.gov.ua/files/docs/nakazy/nakaz_475.pdf
151 http://geo.gov.ua/sites/default/files/imce/nakaz_no_557.pdf
152 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/4384-vid-07.05.18.pdf
153 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/10137_19-18.pdf
154 https://menr.gov.ua/news/32210.html
155 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/9835-11.07.18.pdf
156 https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch
157 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/8185-13.08.18.pdf
158 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF
159 https://menr.gov.ua/news/32415.html
160 https://menr.gov.ua/news/32415.html
161 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245306373&cat_id=35082
162 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2018-%D0%BF
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«Про затвердження змін до Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів
магістральними трубопроводами»163. Документ запроваджує трирічний перехідний період, протягом
якого тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України
розраховують за спрощеним порядком із застосуванням щорічного коефіцієнта зростання164. Ну думку
розробників, це дозволить уникнути скорочення обсягів транспортування нафти внаслідок підвищення
тарифів, передбаченого Порядком165.
Стаття 279 Угоди про асоціацію в частині забезпечення рівності доступу та здійснення діяльності з
розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів
01 вересня 2018 року мав бути запущений «пілотний проект проведення електронних аукціонів на
користування надрами»166. Проте оскільки, за станом на 05 жовтня 2018 року відповідних рішень Уряду
опубліковано не було, 28 вересня 2018 року в Держгеонадр оголосили про намір провести 12 лютого
2019 року аукціон з продажу спеціального дозволу з геологічного вивчення (з дослідно-промисловою
розробкою) лише однієї Сурмачівської нафтогазоносної ділянки (Сумська обл.)167, права на яку
планувалося виставити на торги вже 25 жовтня 2018 року168. Таким чином, ніякого «першого
міжнародного аукціону», що мав охоплювати 44 нафтогазові ділянки169, у «січні-лютому» 2019 року,
скоріше за все, не відбудеться.
На думку приватних компаній170, розвідку й видобування вуглеводнів в Україні гальмують:
– нестабільне законодавство (процедуру видачі спеціальних дозволів на користування надрами з
2011 року змінено 13 разів, фіскальний режим з 2014 року – тричі);
– відсутність аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами (упродовж 2017 і
дев'яти місяців 2018 року Держгеонадрами не проведено жодних торгів);
– відсутність якісної геологічної інформації (відсутній єдиний відкритий реєстр, інформація не
оцифрована, її придбання можливе лише з дозволу Держгеонадр);
– наявність на ліцензійних ділянках приватних суб’єктів господарювання ліквідованих або
законсервованих свердловин державних компаній;
– відсутність можливості спільного освоєння складних ділянок, які перебувають на балансі державних
компаній.
На 25 жовтня 2018 року запланований продаж спеціальних дозволів на користування двома ділянками,
розташованими у Львівській області171. Намір взяти участь в аукціоні з геологічного вивчення (з
дослідно-промисловою розробкою) Липовецької площі виявили ПАТ «Укргазвидобування», ПП
«Калан», ТОВ «Горизонти» і ТОВ «Надра Енерджі», Черницької – ТОВ «Стрийнафтогаз» і ТОВ «Надра
Енерджі»172.
Стаття 280 Угоди про асоціацію в частині забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи
дослідження або видобування вуглеводнів
Згідно із завданням 206 плану173 і завданням 7 плану174 Мінприроди мало в першому кварталі 2017
року запровадити спрощений цифровий доступ до вторинної геологічної інформації в реальному часі.
Проте проект відповідної постанови175, надісланий до Кабінету Міністрів листом від 15 травня 2018
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http://www.nerc.gov.ua/?news=7983
http://www.nerc.gov.ua/?id=33810
165 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0690874-17/stru
166 http://www.geo.gov.ua/naftogazovi-dilyanki-derzhegeonadra-vistavlyat-na-elektronni-torgi-v-lyutomu-2019-roku/
167 http://www.geo.gov.ua/12-lyutogo-2019-roku-derzhgeonadra-prodast-na-sumshhini-surmachivsku-naftogazonosnu-dilyanku-zistartovoyu-cinoyu-v-7-miljoniv-griven/
168 http://www.geo.gov.ua/zagalna-startova-cina-44-naftogazovix-dilyanok-stanovitime-3-mlrd-griven/
169 http://www.geo.gov.ua/kabmin-zatverdiv-proekt-vprovadzhennya-elektronnix-torgiv-z-prodazhu-specdozvoliv-nakoristuvannya-nadrami/
170 https://mind.ua/openmind/20187492-privablivij-gazovidobutok-5-krokiv-nazustrich-investoram
171 http://www.geo.gov.ua/za-dovgotrivalij-chas-ukrgazvidobuvannya-vpershe-bratime-uchast-v-aukcioni-na-naftogazonosnidilyanki/
172 http://www.geo.gov.ua/u-derzhgeonadrax-vidbulosya-pershe-zasidannya-aukcionnogo-komitetu-z-prodazhu-specialnixdozvoliv-na-koristuvannya-naftogazonosnimi-nadrami/
173 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc
174 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146
175 https://menr.gov.ua/news/32210.html
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року № 5/4-11/4838-18 (пункт 63 стану виконання заходів плану176), не одержав підтримки в Уряді.
Оскільки Мінприроди неодноразово намагалося вносити цей документ на розгляд в обхід процедур,
установлених Регламентом177, 13 серпня 2018 року Державна регуляторна служба звернулася до нього
з проханням «у найкоротший термін» подати доопрацьований проект на погодження (лист
№ 8185/0/20-18178), але, за станом на 05 жовтня 2018 року, відповіді не отримала.
Стаття 337 Угоди про асоціацію в частині інформування і захисту споживачів від нечесних методів
ціноутворення, а також доступу до нафтопродуктів, зокрема скрапленого нафтового газу, для
споживачів, зокрема найбільш вразливих верств населення
01 жовтня 2018 року набула чинності постанова Уряду179, якою вчергове врегульовано питання
визначення стартової ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах для потреб
населення. До 18 жовтня 2018 року її, як і раніше, визначатимуть за ціною природного газу для потреб
населення (з поправкою на різну теплоту згоряння), яка розраховується на підставі положення180.

176

http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF
178 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/8185-13.08.18.pdf
179 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-ovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-bereznya-2017-r-187
180 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2017-%D0%BF
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Протягом вересня Верховна Рада України ухвалила три закони, що передбачають покращення
доступу до інформації та спрощення ряду процедур. Зміни стосуються видобувного сектору,
проходження митного контролю при здійсненні зовнішньо-економічної діяльності та реалізації
малих проектів відновлюваної генерації. Також, 7 лютого 2019 року вступить в дію закон про валюту
та валютні операції і в контексті цього НБУ оприлюднив деталі майбутнього валютного регулювання,
які полегшують ведення бізнесу в Україні. Тим часом, Антимонопольний комітет України
оприлюднив аналіз впровадження контролю за механізмами державної допомоги суб’єктам
господарювання за підсумками першого року виконання закону про держдопомогу.
Статті 381, 382 щодо прозорості видобувного сектору
Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроект про прозорість у видобувних галузях
і до кінця місяця його вже направили на підпис Президентові181. Нагадаємо, проект впроваджує
обов’язковість видобувним компаніям звітувати за міжнародним стандартом Ініціативи прозорості
видобувних галузей. Зокрема, починаючи з 2019 року має оприлюднюватись інформація про обсяги
видобутку корисних копалин компаніями, а також інформацію про відповідно сплачені податки в
розрізі різних рівнів бюджетів.
Стаття 378-379 щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект №8015 щодо підвищення
інвестиційної привабливості будівництва об’єктів відновлюваної енергетики. Нагадаємо, ним
передбачається, що проектам з класом наслідків СС1 не потрібно проходити експертизу проектної
документації, а лише за необхідності процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД). Наприклад, якщо
проект складається з одного вітрогенератора потужністю 3 МВт, то він не потребуватиме ні ОВД, ні
експертизи проектної документації. Іншими словами, для такого проекту не проводитиметься оцінка
екологічного та соціального впливу. Проте, залишається не визначеним, на скільки це коректно і чи
планують законодавці вносити відповідні поправки до закону з ОВД182.
Національний банк оприлюднив проект структури валютного регулювання, який набуде чинності
разом із вступом в дію Закону України "Про валюту та валютні операції" 7 лютого 2019 року. Замість
чинної бази з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання, буде лише 7 ключових.
Зокрема:
-

граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами буде
розширено з 180 до 365 днів;
буде скасовано валютний нагляд для експортно-імпортних операцій на суму до 150 тис. грн;
буде скасовано індивідуальні валютні ліцензії, а натомість з’явиться система електронних
лімітів;
будуть скасовані санкції у вигляді припинення зовнішньо-економічної діяльності за порушення
строків розрахунків.
для фізичних осіб буде дозволено online купівлю іноземної валюти еквівалентом до 150 тис.
грн. протягом одного дня183.

Президент України Петро Порошенко підписав ЗУ «Про внесення змін до Митного кодексу України та
деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації
здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України». Законом
вносяться зміни до Митного кодексу України та низки законів України в частині спрощення
нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.184
У ДФС презентували громадськості «Смарт-митницю». Смарт»-митниця використовуватиме
інтелектуальну систему ризиків, єдиний портал надання дозвільних документів (надаватиметься 31

181

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61409
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дозвільний документ), електронне декларування, здійснюватиме управління та контроль над всіма
ланцюгами поставок, постмитний контроль та постаудит.185
Статті 262-264, 267 про надання державної допомоги
Антимонопольний комітет України опублікував Річний звіт про результати надання державної
допомоги суб’єктам господарювання в 2017 році186. Відзначено низький рівень автоматизації процесів
з перевірки на відповідність законодавству механізмів підтримки, а також низьку активність
розпорядників державних ресурсів у контексті подання необхідної інформації в АМКУ для погодження.
Між тим, автори наголошують на потребі доопрацювати закон про держдопомогу, оскільки він не
повністю відповідає нормам acquis ЄС.
Статті 150, 153 про державні закупівлі (у частині імплементації окремих положень Директив
2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС, 89/665/ЄЕС та 92/13/ЄЕС)
Успішно триває та набирає темп приватизація об’єктів малої приватизації: станом на кінець вересня, у
електронній системі prozorro.sale всього оголошено 847 аукціонів на загальну оголошену вартість трохи
більше 1 млрд грн. З них успішно проведено більше 41% аукціонів та отримано дохід 280 млн грн.187
Варто зазначити, що протягом вересня оголошено 293 аукціони (або 35% від всієї кількості) на 200 млн.
грн (або 20% від загальної вартості). При цьому дохід склав трохи більше 109 млн. грн (або 39% від
загального доходу).
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Методологія
ДОДАТОК 1
Перелік статей Угоди про Асоціацію та директив, щодо яких здійснюється моніторинг

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

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

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

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

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії»
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація)
Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – оцінка впливу на довкілля.
Основне завдання – забезпечити, щоб проекти, які можуть мати значні наслідки для довкілля
(внаслідок, зокрема, їх природи, розміру чи місця розміщення), були об’єктом згоди на розробку
(дозволу) та об’єктом оцінки їх наслідків для довкілля. Директива містить два переліки проектів, які є
об’єктами оцінки впливу на довкілля (від атомних електростанцій, газопроводів тощо до великих
свиноферм). Важливим елементом є жорсткі вимоги щодо гласності, у тому числі щодо участі
громадськості у процесі оцінки впливу на довкілля.
Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – стратегічна екологічна
оцінка. Для певних державних планів та програм під час їх підготовки повинна проводитись оцінка
впливу їх реалізації на довкілля. Така оцінка включає розробку звіту про стратегічну екологічну оцінку
(з детальною інформацією щодо можливого значного впливу на довкілля та доцільних альтернативних
варіантів), а також проведення консультацій з зацікавленими державними органами та громадськістю.
У випадку ймовірного транскордонного впливу, повинна проводитись транскордонна оцінка та
консультації.
Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування
Директиви №90/313/ЄЕС
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються доступу
громадськості до екологічної інформації. Громадянам має бути гарантовано доступ до екологічної
інформації, якою володіють органи державної влади, – як на вимогу, так і через активне її поширення.
Інформація на запит повинна надаватись принаймні через місяць від дня звернення. В наданні
інформації можна відмовити, якщо запит є нераціональним, надто загальним , стосується ще не
завершеного документу, або стосується внутрішньої комунікації.
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Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та
програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін та доповнень до Директив
№№85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються участі
громадськості та доступу до правосуддя. Директива передбачає вимоги щодо встановлення механізму
інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю та врахування зауважень та
пропозицій громадськості у процесі прийняття рішень. Держава повинна забезпечити надання
громадськості ефективних можливостей на ранньому етапі брати участь у підготовці, внесенні змін чи
перегляді планів або програм, які необхідно розробити відповідно до положень, наведених у Додатку
І до Директиви.
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи
Мета Директиви – встановити стандарти якості атмосферного повітря та управління якістю
атмосферного повітря. Для цього визначається верхня та нижня межі оцінки, цільових та граничних
значень, а також мети щодо зменшення впливу твердих часток, визначаються та класифікуються зони
та агломерації, встановлюється система інформування громадськості та система оцінки якості
атмосферного повітря відносно забруднювачів. Для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення
допустимих меж забруднення встановлюються короткострокові плани дій.
Директива 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін
і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС)
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС
Метою директиви є зменшення викидів діоксиду сірки, які утворюються при спалюванні окремих типів
рідкого палива і, таким чином, зменшення шкідливого впливу на людину і навколишнє середовище.
Директива встановлює максимальний вміст сірки у важкому мазуті, газойлі та судновому паливі. Вона
також визначає методи, які повинні застосовуватися для відбору проб і аналізу вмісту сірки в паливі
для того, щоб перевірити дотримання вимог.
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2)
Загальною метою Директиви є збереження популяції усіх видів диких птахів, які природно проживають
на європейській території держав-членів ЄС. Механізм захисту диких птахів передбачає охорону
середовищ існування (оселищ); захист та використання птахів; попередження шкоди від інвазійних
видів; дослідження та звітування. Відповідно до статті 4.2, необхідно створити спеціальні
природоохоронні території (СПТ) на підставі орнітологічних критеріїв. Також потрібно вживати заходів
для захисту мігруючих видів птахів, що постійно трапляються на території держави, особливо на водноболотних угіддях.
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень)
Для контролю промислових викидів, ЄС розробив загальну систему, що базується на наданні
інтегрованого дозволу. Директива вимагає використовувати систему інтегрованого дозволу для видів
діяльності, зазначених у Додатку І до неї. Усі установки, що регулюються Директивою, повинні
запобігати чи зменшувати забруднення шляхом використання найкращих доступних технологій,
ефективного використання енергії, запобігання утворенню та управління відходами. Прозорість
процедури видачі інтегрованого дозволу забезпечується участю у ній громадськості.
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС
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Директива передбачає встановлення обов’язкових національних цілей для частки енергії з ВДЕ в
загальному енергобалансі, які формуються на основі статистичних даних та потенціалу кожної країни.
Такі цілі мають до 2020 року забезпечити досягнення 20% частки з ВДЕ в загальному енергоспоживанні
країн-членів ЄС та країн, які є сторонами Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та
10% частки цього типу енергії в транспортному секторі. Директивою, зокрема, встановлюються правила
щодо спільних проектів між державами-членами ЄС та третіми країнами у галузі "зеленої" енергетики
та правила доступу до мереж електропостачання для виробництва енергії з ВДЕ.
Група «Нафта»
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів
Директива встановлює правила, спрямовані на забезпечення високого рівня безпеки поставок нафти в
Співтоваристві через надійні і прозорі механізми, засновані на солідарності між державами-членами
ЄС. Передбачається прийняття законів, підзаконних актів та адміністративних положень для
забезпечення збереження на постійних засадах загального рівня резервів сирої нафти та/або
нафтопродуктів, що був би еквівалентним або 90 дням середньодобового значення імпорту, або 61
дням середнього внутрішнього добового споживання.
Директива 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива
ЄС ввів правила, що забороняють бензин зі свинцем і обмежують кількість сірки в дизельному паливі
з метою поліпшення якості повітря і скорочення викидів парникових газів. Ця Директива встановлює
технічні вимоги, які повинні застосовуватися на бензин, дизельне паливо і біопаливо що
використовується в автомобільному транспорті, а також газових масел, які використовуються для
недорожньої мобільної техніки. Окрім заборони продажу етилованого бензину, держави-члени ЄС
повинні провести оцінку національного споживання палива, прийняти законодавство та визначити
уповноважений орган (органи) для встановлення системи моніторингу за якістю палива.
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі
сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та
доповненнями, внесеними Регламентом 1882/2003188
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:
•
•

188

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

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

завчасне доведення до відома всіх організацій, які беруть участь у встановлених процедурах, усієї
необхідної інформації.

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

