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ВИСНОВКИ

НЕСКІНЧЕННИЙ РЕМОНТ

У 2018 році Україна продовжила виконувати домовленості в рамках Угоди про Асоціацію.
На ринку газу ефективно застосовано план дій та режими роботи у надзвичайній ситуації
з постачанням, оновлено ключові кодекси і тарифні методології з метою їх наближення до
вимог відповідних регламентів ЄС. У сфері електроенергії триває робота з підготовки до
переходу на нову модель ринку – відбулося юридичне відокремлення функції постачання
в обленерго, уряд та НКРЕКП прийняли більшість нормативної бази, визначено постачальників «останньої надії» та універсальних послуг. Запрацював закон «Про стратегічну
екологічну оцінку», перше читання пройшов закон щодо зміни системи підтримки ВДЕ
від «зеленого» тарифу до аукціонів. Стрімко розвивається ринок енергосервісу, прийнято необхідні підзаконні акти для сертифікації будівель та енергоспоживчого маркування. Підписано закон, що спростив виконання робіт з освоєння нафтогазових родовищ,
затверджено новий порядок розпорядження геологічною інформацією. Започатковано
проведення електронних аукціонів із продажу дозволів на користування нафтогазоносними надрами. Посилено контроль над обігом авіаційного палива, нарешті розроблено
законопроект про формування нафтових резервів. Прийнято низку важливих рамкових
законів для роботи бізнесу та поліпшення інвестиційного клімату.
Разом із тим, процес імплементації вже прийнятих рішень затягується або блокується через бюрократичні чи політичні перешкоди. З одного боку, на стратегічному рівні було прийнято новий план з імплементації Угоди про асоціацію, а також план виконання першого
етапу Енергетичної стратегії України до 2035 року. З іншого боку, реалізація покладених
завдань надалі блокується через порушення процедур розробки документів, конфлікти
або інші причини. Частина необхідних кроків відбувається із затягуванням – до прикладу,
реалізація Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», постанови НКРЕКП про запровадження добового балансування на ринку газу, процес корпоратизації НЕК «Укренерго». Поширеною практикою стало прийняття Кабінетом міністрів
рішень «з доопрацюванням», коли фактична робота над проектом нормативного акту триває після його схвалення – що згодом може затягуватись на невизначений період або
в документ можуть вноситись суттєві зміни. Наслідками таких порушень є оскарження в
судах, часткове або неналежне виконання вимог законів та регуляторних актів.
Чим складніше рішення, що вимагає залучення великої кількості учасників та глибокої
експертизи, тим більше шансів на його неприйняття. Зокрема, Кабінет Міністрів не прийняв рішення щодо змін до плану та моделі реструктуризації «Нафтогазу» з метою відокремлення функцій транспортування і зберігання газу, попри численні дискусії після
рішень Стокгольмського арбітражу та початку нових спорів між «Нафтогазом» і «Газпромом». Верховна Рада тривалий час не розглядає законопроекти, спрямовані на запровадження європейських правил у сфері атомної енергетики, реформування ринку вугілля,
вирішення проблем заборгованості на ринку електроенергії. Третій рік поспіль переносяться терміни розроблення нового Кодексу України про надра.
У таких випадках поштовхом до прийняття складних рішень є тиск громадськості або міжнародних партнерів – наприклад, у випадку з постановами на реалізацію законів «енергоефективного пакету». Для того, щоб публічний тиск і далі відігравав важливу роль та
допомагав у прийнятті рішень, потрібно зберігати можливість для експертів та громадськості долучатись до обговорень на ранніх стадіях розробки документів, забезпечувати
максимальну публічність у їх проходженні.
Викликом для швидкості реалізації рішень є також постійна реформа державних інституцій, відповідальних за розробку та реалізацію політики, а також за регулювання ринків.
Так, перманентне реформування структурних підрозділів Міненерговугілля та Мінрегіону не додає до сталості процесу вироблення рішень – як і вимушена зупинка роботи
НКРЕКП. Наприкінці травня 2018 року регулятор відновив роботу, хоч і в неповному складі, та набрав хорошу динаміку в прийнятті рішень. Проте, конкурс на 2 вакантні посади заблокований, а з публікацією рішень в «Урядовому курʼєрі» постійно виникають проблеми,
що відбивається на учасниках ринків.
При цьому, 2019 рік несе ризики подальшого гальмування реформ з огляду на вибори
Президента та депутатів Верховної Ради, а також зростання кількості популістичних заяв
з боку політиків. Не зникають з порядку денного і безпекові ризики, зокрема питання
стабільного транзиту газу та енергопостачання прифронтових районів.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

НЕСКІНЧЕННИЙ РЕМОНТ

Зважаючи на процес виборів як в Україні, так і на рівні ЄС, складний процес підготовки
нової угоди з транспортування газу територією України, зниження темпів економічного
зростання в країні, 2019 рік стане роком викликів у частині збереження темпів і якості
проєвропейських реформ. Відповіддю на ці виклики може стати збереження моніторингу і публічного тиску з боку громадськості та європейських партнерів для продовження
реформ, забезпечення подальшої публічної роботи уряду та успішне завершення реформування державної служби.
Необхідно завершити роботу з прийняття законодавства, яке має заповнити прогалини у
вже розпочатих реформах (зокрема, новий рамковий закон про енергоефективність) або
вирішити неврегульовані питання: нова редакція Кодексу про надра, зміна схеми підтримки «зеленої» енергетики, адаптація норм законодавства до Закону «Про ринок природного газу», питання заборгованості на ринку електроенергії тощо.
Також, назріла потреба в системному огляді реформи ринків та аналізі імплементації базових законів (про ринок газу, про ринок електроенергії, про НКРЕКП, про оцінку впливу
на довкілля, про державну допомогу, закони «енергоефективного пакету»). Це дозволить
відповідальним органам відійти від аналізу впливу окремих нормативних актів та поглянути на трансформацію енергосектору з «висоти» кінцевих цілей таких реформ. З іншого – виявити суперечливі положення, зайве регулювання або навпаки неврегульовану
проблему – та отримати більш реалістичний план дій. Результатом такого огляду могли б
стати зміни до планів імплементації Угоди про асоціацію та Енергетичної стратегії.
Краща якість рішень може бути досягнута кількома шляхами. По-перше, слід забезпечити
дотримання процедур розробки рішень, а якщо процедури самі є причиною затягування
імплементації – забезпечити їх спрощення там, де можливо. Ситуацій, коли на рівні підзаконних актів саму суть реформи спотворюють або «розмивають», можна уникнути лише
через більшу публічність. Це означає публікацію проектів нормативно-правових актів на
ранніх етапах, навіть на рівні концепцій, та інклюзивне обговорення усіх питань за участі
широкого кола зацікавлених сторін.
Особливу роль при цьому має відіграти оцінка впливу прийнятих рішень. Для кожного
сектору слід виробити критерії, досягнення яких свідчило би не про формальну транспозицію законодавства ЄС чи факт розробки/прийняття документів, а конкретних показників цільових ринків. Коаліція «Енергетичні реформи» виробила такі бенчмарки якісного
реформування та застосовує їх оцінку на щопіврічній основі; цей підхід варто перейняти і
державним інституціям. Безумовно, велику роль при цьому грають заходи моніторингу та
збору інформації з боку НКРЕКП, Міненерговугілля, Мінрегіону, Держенергоефективності, АМКУ, Держстату та інших органів.
Організація такого моніторингу та інформування про досягнення, які близькі кінцевим
споживачам, потребує більш ритмічної координації. Майданчиками для взаємного інформування, узгодження проблемних питань та формування єдиної позиції уряду можуть бути
Офіс Віце-прем’єр-міністра з питань європейської інтеграції, міжвідомчі та робочі групи
Міненерговугілля. Важливі не лише підготовчі наради до засідань органів Енергетичного
Співтовариства (PHLG, task forces), які повинні бути регулярними, а й зустрічі із секторальних питань або для обговорення одного конкретного питання.
Партнери України та проекти міжнародної технічної допомоги мають продовжити підтримку інституційної спроможності державних установ. Передусім, це стосується поглиблення
знань та розвиток компетенцій управління/регулювання в умовах дії європейських правил, що є надзвичайно затребуваним, особливо на ринках газу та електроенергії, які перебувають в процесі реформування. Якщо бізнес більш гнучко реагує на зміни та бачить
у них можливість розвитку, то державні структури мають менше ресурсів та можливостей.
Підтримки потребує і незалежне експертне середовище, здатне оцінювати політику та
пропонувати якісні рекомендації.
Зрештою, результати реформ слід розʼяснювати тим, хто має від них найбільшу вигоду –
споживачам. Нові можливості для вибору постачальника, підвищення енергоефективності, права на якісні послуги необхідно впроваджувати і на національному рівні, і на місцях, тобто на рівні громад. Потреби та ризики, що виникають у прифронтових регіонах,
вимагають окремого підходу. До його вироблення, як і до інформування, слід підключати
як органи виконавчої влади на місцях, так і органи місцевого самоврядування.
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Україна та Угода про асоціацію:
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Процес імплементації
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14 лютого КМУ затверджено положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду
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28 лютого Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення у спорі щодо контракту на транзит газу
між «Нафтогазом» та «Газпромом», за результатами обох справ між компаніями «Газпром»
має заплатити 2,56 млрд дол.
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7 березня вступив в силу Закон «Про приватизацію державного і комунального майна», яким
диференційовано підходи до великої і малої приватизації, що робить процес більш прозорим,
публічним і економічно вигідним
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14 березня НКРЕКП затвердила Правила ринку, Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, Кодекс системи передачі, Кодекс систем розподілу, Кодекс комерційного
обліку, Правила роздрібного ринку електричної енергії
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20 березня ВРУ ухвалила Закон «Про стратегічну екологічну оцінку»
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28 березня відкрито доступ до геологічної карти України в масштабі 1:200 000, що містить
оцифровані геологічні дані за 1991-2015 роки
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29 березня підписано закон, який суттєво спростив і прискорив погодження виконання робіт
з освоєння та експлуатації нафтогазових родовищ

14

11 квітня уряд створив Координаційну раду з питань проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі

15

17 травня наказом Міненерговугілля утворена «Національна вугільна компанія»

16

23 травня Уряд затвердив план заходів щодо реалізації Концепції реформування системи
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

17

25 травня оприлюднений Державний реєстр нафтових і газових свердловин, що забезпечує
реєстрацію, накопичення, оброблення і зберігання відомостей про власників і характеристики цих об’єктів

18

26 травня призначено перших п’ятьох членів НКРЕКП, що пройшли конкурсний відбір

19

6 червня затверджено план заходів з реалізації першого етапу Енергетичної стратегії України на період до 2035 року

20
21
22

7 червня внесено зміни до законів «Про житлово-комунальні послуги» та «Про комерційний
облік теплової енергії та водопостачання» в частині відтермінування вступу в дію, у т.ч. застосування фінансових санкцій
12 червня НКРЕКП прийнято порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та
надання компенсацій споживачам за їх недотримання

23

17 червня КМУ затвердив план заходів на 2018 рік щодо впровадження Національного плану
скорочення викидів від великих спалювальних установок

24

17 червня набрав чинності Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» – один з основних для розвитку малого та середнього підприємництва

25

21 червня прийнятий Закон «Про валюту», що значно спрощує обіг іноземної валюти та розширює строки експортно-імпортних операцій

26

28 червня набрав чинності Закон «Про утворення Вищого антикорупційного суду», що завершує формування антикорупційних інституцій в Україні

27

11 липня Мінрегіон затвердив методику визначення рівня енергетичної ефективності будівель, порядок проведення сертифікації та форми енергетичного сертифіката

28

10 серпня Мінприроди затвердило Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

29
30

31
32
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33
34

5 вересня оголошено конкурсний відбір на зайняття посад незалежних членів Наглядової
ради державної установи «Фонд енергоефективності»

35

18 вересня ВРУ прийнято закон «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»

36
37
38
39
40
41
42

19 вересня КМУ затвердив Порядок здійснення державного моніторингу вод
19 вересня наглядові ради «Нафтогазу» та «Магістральних газопроводів України» презентували Дорожню карту процесу відокремлення оператора ГТС в Україні
1 жовтня введено в дію Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,
що передбачає, серед іншого, створення Органу суспільного нагляду за аудитом важливих
державних об’єктів
1 жовтня схвалено Дорожню карту з проведення нафтогазових аукціонів
5 жовтня НКРЕКП затверджено порядки і методики тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, на послуги постачальника універсальних послуг, на універсальні послуги, на
послуги постачальника «останньої надії», ціни постачання електричної енергії постачальником
«останньої надії»
10 жовтня КМУ затвердив порядок визначення технічної можливості встановлення вузлів
розподільного обліку теплової енергії
12 жовтня Закон «Про стратегічну екологічну оцінку» почав застосовуватись на практиці

43

17 жовтня започатковано експериментальний проект із проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів

44

18 жовтня прийнято Кодекс про банкрутство, який вирішує три ключові проблеми: занадто
тривала процедура в майже 3 роки; висока вартість; низька ефективність процедур

45
46
47
48
49
50

19 жовтня КМУ прийняв нову редакцію постанови, який запровадив поетапне підвищення
регульованих цін на газ для населення та виброників тепла
31 жовтня затверджені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
7 листопада затверджено новий Порядок розпорядження геологічною інформацією, що визначає процедури надання у користування й продажу інформації про надра, отриманої за результатами робіт з геологічного вивчення надр, експлуатації родовищ корисних копалин або
використання надр з іншою метою
7 листопада КМУ підтримав Концепцію створення загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля»
16 листопада набув чинності Закон «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»

51

22 листопада Мінрегіон затвердив методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у
будівлі комунальних послуг

52

23 листопада ВРУ прийнято зміни до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих
актів щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів

53
54

12 грудня КМУ визначив «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії» та затвердив
порядки проведення конкурсів з визначення постачальника універсальних послуг та постачальника «останньої надії»

55

18 грудня ВРУ продовжено мораторій на банкрутство державних шахт та здійснення відповідних виконавчих проваджень

56

18 грудня НКРЕКП затвердила Методику (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу

57

20 грудня ВРУ в першому читанні схвалила законопроект 8449-д, що має на меті запровадження системи аукціонів для підтримки ВДЕ
27 грудня КМУ затвердив Порядок забезпечення постачання електричної енергії захищеним
споживачам

7
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Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку
природного газу, що замінює Директиву 2003/55/ЄС (ст. 338, 341,
Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА

РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ
Частину законодавчих перетворень було відкладено. Це стосується, зокрема, нововведень у постачанні природного газу, спрямованих на сприяння конкуренції в сегменті
поставок газу населенню, передбачених Законом «Про житлово-комунальні послуги»
(№2189-VIII1). Так, реалізацію права індивідуального споживача укладати угоди безпосередньо з постачальником газу було відкладено до закінчення опалювального сезону
2018/2019 років. Крім того, народні депутати повторно відхилили2 законодавчу ініціативу
започаткувати єдину прозору базу споживачів природного газу3, необхідну для досягнення в Україні повного приладового обліку споживаного газу.
Водночас, як одну з найбільш значимих для реформування газового сектора ініціатив,
слід відзначити підготовлений регулятором законопроект, ухвалення якого має на меті
усунути перешкоди для введення в дію Регламенту ЄС №312/2014 та забезпечити умови
добового балансування ГТС (№84544).
Тим часом, реакція народних депутатів на проблему підвищення регульованих цін на газу
для населення і теплопостачальних підприємств була доволі однорідною. Ще до ухвалення урядового рішення про зміну ціни, було зареєстровано проекти постанов (№81085,
№85676, №90277, №91428). Після оприлюднення рішення уряду, їх кількість суттєво зросла: жовтень – п’ять (проекти постанов №92309, №919810, №9198-111), №925212, №925713);
листопад – п’ять (проекти постанов №926514, №9265-115, №9265-216, №9265-317, №928318).
Більшість цих постанов містить пропозицію скасувати нинішнє підвищення ціни і ввести
мораторій на подальше. У грудні до них додався законопроект, яким пропонується ухвалити формулу розрахунку максимальної ціни (№940319). У 2018 році не розглянуто жодної
із зазначених пропозицій.
Нагадаємо, яким був перебіг процесу пошуку рішення про зміну ціни. З січня 2018 року з
боку уряду висувалася низка проектів, яка мала не меті підвищення ціни на газ у формі
анонсованого ЗМІ20 поетапного плану, що перед встановленням у подальшому т. зв. «єдиної» ціни на газ мав передбачати етапи монетизації субсидій і втілення заходів з лібералізації ринку. Водночас, щоб зберегти діючу ціну на газ для населення і ТКЕ незмінною
до 1 листопада 2018 року, Кабмін вніс серію коригувань до Положення про покладення
спеціальних обов’язків (ПСО) для забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2189-19/page
http://iportal.rada.gov.ua/news/hpz8/page/71
Поправка № 419 до другого читання законопроекту №8068 від 20.06.2018 р.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64174
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63603
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64369
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64522
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64709
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64848
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64794
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64866
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64880
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64885
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64896
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64899
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64902
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64940
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64928
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65133
https://interfax.com.ua/news/economic/516024.html
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природного газу (постанови №41521, №59622, №66923, №78124, №83825).
Нові умови положення про ПСО, що зумовлюють перехід на впровадження «ринкових»
цін на природний газ для всіх категорій споживачів у три етапи, Кабмін затвердив 19 жовтня (постанова №86726). З одного боку, має місце поступове скорочення різниці в цінах на
газ для населення і промислових споживачів, з другого – відсутність біржових індикаторів або інших цінових бенчмарок, які реагують на зміни ринку, може створити надалі ще
більші цінові перекоси. Як мінімум, іще два серйозних недоліки, окрім вказаного, спонукають до негативних висновків про ухвалений формат ПСО. Це вимога відстеження персональних даних споживача газу операторами ГРМ і передачі їх Мінфіну, яка суперечить
нормам Закону «Про захист персональних даних». А також те, що практичне застосування
норм ПСО у редакції пункту 9 положення не виключає можливості монополізації роздрібного ринку газу на користь «Нафтогазу»27. Таким чином, ухвалена редакція потребує доопрацювання.
За даними ЗМІ28, Енергетичне Співтовариство також негативно оцінило нове положення
про ПСО, яке вже набуло чинності (з 1 листопада 2018 року). У листі прем’єр-міністру України голова Секретаріату Енергетичного Співтовариства Я. Копач зазначив, що є неприйнятними зміст, процедура ухвалення акта без публічних обговорень і уникнення урядом
консультацій із Секретаріатом, всупереч вимогам Закону «Про ринок природного газу».
Тим часом, у грудні 2018 року Мінекономрозвитку запропонувало вирішення проблеми
ціноутворення в ході держзакупівель газу29. Розроблені МЕРТ рекомендації з використання формульного утворення ціни30 покликані запобігти ціновому демпінгу, що часто
виникає під час початкового подання заявки на тендері та оформлення наступних поставок, у разі застосування механізму зміни договірної ціни.
Наприкінці 2018 року Міненерговугілля опублікувало проект постанови КМУ «Про запровадження розрахунків та балансування на ринку природного газу в одиницях енергії»31.
Проект передбачає такий перехід з 1 квітня 2019 року та використання кВт∙год як одиниці
енергії. Серед цілей документа зазначено виконання зобов’язань України за Договором
про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію, зокрема Директиви 2009/73/ЄС. Як твердять розробники, перехід на енергетичні одиниці дозволить запровадити диференційовані ціни на газ залежно від його якості як товару, посилити інтеграцію газових ринків України та ЄС через єдині підходи до параметрів газу.
Окремої уваги потребувала практика, яку почали застосовувати оператори ГРМ, донараховуючи споживачам обсяги газу, що являють собою різницю, зумовлену приведенням до стандартних +20о C. Попри пряму заборону регулятора, такі дії не припинились,
до НКРЕКП звернувся особисто прем’єр-міністр В. Гройсмана з проханням перевірити
всіх таких операторів на дотримання законодавства32. Регулятор почав процедури підготовки до позапланових перевірок. Натомість «Нафтогаз» у окремому релізі розповів
про практику перешкоджання зміні постачальника з боку облгазів і пов’язаних з ними

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-bereznya2017-r-187-010101
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-bereznya-2017-r-187-https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-bereznya-2017-r-187
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-ovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-bereznya-2017-r-187
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-bereznya-2017-r-18
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-123
http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/10478-26.10.18.pdf
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/8/642441/
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2f928952-95e0-4def-8865-d377c4a927b3&title=MinekonomrozvitkuRe
komenduVikoristovuvatiFormulneTsinoutvorenniaDliaDerzhavnikhZakupivelPrirodnogoGazu
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnow
ledgeDb
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245327965&cat_id=35082
https://twitter.com/VGroysman/status/1076045344356605952
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постачальних компаній33. Серед таких практик – вимога подання надлишкового переліку
документів, нараховування штучної заборгованості, примус до використання електронного кабінету тощо.

ВИДОБУВНИЙ СЕКТОР
У березні Верховна Рада прийняла закон №2314-VIII щодо спрощення процедури одержання дозволів і відведення земельних ділянок для буріння, облаштування, будівництва,
ремонту та реконструкції нафтогазових свердловин34. У свою чергу, у липні 2018 року
уряд ухвалив рішення експериментально запровадити механізм продажу спеціальних ліцензій на користування надрами на відкритих електронних торгах35 та затвердив Дорожню карту з проведення міжнародних нафтогазових аукціонів36.
У межах підготовки до втілення зазначених рішень, Держгеонадр виділила 44 ділянки, які
потребують інвестицій у розробку, із запасами природного газу до 150 млрд кубометрів37.
За постановою про тимчасовий порядок проведення таких електронних торгів спецдозволами (№84838), онлайн-аукціони, участь у яких може взяти необмежене коло представників суб’єктів господарювання, запроваджено з 24 жовтня 2018 року до 1 грудня 2019
року. 6 грудня 2018 року Держгеонадр виставила в системі «ProZorro.Продажі»39 перших
10 лотів. Також, як повідомив міністр енергетики І. Насалик40, на конкурси також буде винесено 12 ділянок на укладення угод про розподіл продукції, з яких уряд очікує залучити
у геологічне вивчення надр не менш ніж 10 млрд грн інвестицій та у видобуток – не менш
ніж 50 млрд грн.
18 вересня прийнято закон «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»41. Ним
запроваджено правові засади регулювання та організації збору, розкриття та поширення інформації (у т. ч. даних про платежі) суб’єктів господарювання, що спеціалізуються
на видобуванні корисних копалин, за вимогами Директиви 2013/34/ЄС та міжнародним
стандартом ІПВГ42.
У листопаді народні депутати розглянули пропозицію про унормування терміна «нова
свердловина», оскільки некоректне визначення цього поняття, ухвалене за Податковим
кодексом, стало на заваді можливості використовувати знижену ренту за користування
надрами (6% і 12%). Завдяки ухваленому коригуванню (закон №2611-VIII43), було знято всі
перешкоди для застосування пільгової ренти.
Кабмін також полегшив інвесторам умови одержання ліцензій на видобування газу на
морському шельфі44, скасувавши пункт про необхідність погодження дозволів на це видобування з обласними радами у відповідному порядку надання ліцензій. До того ж,
уряд модифікував план заходів з розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року45.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/45EDADCEE96F5E66C225835F00618A1D?OpenDocument&year=2018&mo
nth=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2314-viii
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/kabmin-zaprovadzhuye-proceduri-elektronnih-torgiv-na-licenziyi-na-koristuvannyanadrami-premyer-ministr
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-kistion-uryad-vidkrivaye-shlyah-dlya-prihodu-v-ukrayinu-novitnih-svitovihtehnologij-gazovidobutku
http://www.geo.gov.ua/kabmin-zatverdiv-proekt-vprovadzhennya-elektronnix-torgiv-z-prodazhu-specdozvoliv-nakoristuvannya-nadrami/
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-realizaciyu-eksperimentalnogo-proektu-iz-789
http://www.geo.gov.ua/naftogazovi-loti-vid-derzhgeonadr-zyavilisya-v-sistemi-prozorro-prodazhi/
Там само
https://zakon.rada.gov.ua/go/2545-VIII
Ініціатива прозорості у видобувних галузях
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2611-viii
http://www.geo.gov.ua/investor-bilshe-ne-maye-otrimuvati-pogodzhennya-oblrad-dlya-vidobutku-gazu-na-morskomu-shelfiderzhgeonadra/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-aktualizuvav-plan-zahodiv-shchodo-realizaciyi-koncepciyi-rozvitkugazovidobuvnoyi-galuzi-ukrayini-do-2020-roku
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Згідно з оновленим документом (розпорядження 842-р46), до кінця 2018 року профільні
відомства мали підготувати нову редакцію Кодексу про надра, що на законодавчому рівні забезпечить втілення нових концептуальних засад регулювання сфери користування
надрами.

«АНБАНДЛІНГ» «НАФТОГАЗУ»
Просування реформи «Нафтогазу» («анбандлінга») пробуксовує уже не перший місяць.
У спільній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС 9 липня наголошено, що завершення
«анбандлінга» є необхідною умовою інтеграції українського енергетичного ринку з європейським47. Заява за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС 17 грудня48 також
наполягає на якнайшвидшому завершенні процесу «анбандлінга».
Попри це, за відсутності засідань створеної урядом Координаційної ради з енергетичних
реформ, не розрішилося навіть питання схвалення моделі «анбандлінга» – хоча робочі
групи для напрацювання рішень були створені ще у травні 2018 року49.
Через наявну принципову невизначеність з моделлю відокремлення функції транспортування від «Нафтогазу» та конкуренцію між претендентами на активи оператора ГТС – до
кола яких можна зарахувати і сам «Нафтогаз», і «Укртрансгаз», і його філію «Оператор
ГТС України» («ОГТС»), і створену урядом компанію ПАТ «Магістральні газопроводи України» («МГУ»)50, – висвітлення пошуку оптимального рішення цієї проблеми у публічній площині виглядало доволі суперечливо51.
У травні ЗМІ повідомляли про модель52, за якою передбачено передати «МГУ» в управління «Нафтогазу», наділити її газотранспортними активами та сертифікувати як оператора
ГТС до початку 2020 року. Зі свого боку, «Нафтогаз» заявив53, що з урядом узгоджено
позицію, що «МГУ» не входитиме до складу групи «Нафтогаз», а сам «Нафтогаз» «проводить узгоджену з урядом роботу з розвитку оператора ГТС в межах АТ «Укртрансгаз». А в
релізі від 24 липня 2018 року – додатково повідомив54, що досягнув згоди з наглядовою
радою «МГУ» про дорожню карту співпраці, та згідно з погодженим меморандумом про
взаєморозуміння – також про те, що процес анбандлінгу «має бути завершений на початку 2020 року». З іншого боку, джерела в «МГУ» стверджували55, що на 26 липня наглядова рада ПАТ «МГУ» не погоджувала меморандуму з «Нафтогазом» про виділення функції
оператора ГТС.
У серпні ЗМІ підтвердили56, що «Нафтогаз» активно докладає зусиль, щоб забезпечити
збереження контролю над управлінням сферами транспортування та зберігання газу, у
разі відокремлення їх від материнської компанії, за допомогою організації роботи відповідних філій під егідою дочірньої компанії «Укртрансгаз». Крім уже наявної в його структу46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-planu-zahodiv-shchodo-realizaciyi-koncepciyi-rozvitkugazovidobuvnoyi-galuzi-ukrayini
http://www.consilium.europa.eu/media/36086/joint-statement-eu-ua-summit-2018.pdf
http://reform.energy/news/es-prizval-ukrainu-k-skoreyshemu-anbandlingu-na-rynke-gaza-i-elektroenergii-9988
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/508963.html
Процес реєстрації компанії, затвердження плану корпоративного управління, обрання членів наглядової ради та
врегулювання проблеми фінансування були завершені лише на початку 2018 року.
Зауважимо, що витяги з офіційного рішення Стокгольмського арбітражу в частині анбандлінгу, якими «Нафтогаз»
кілька місяців поспіль обґрунтовував власний підхід до цього процесу, було оприлюднено ним лише 17.07.2018 року
(http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/4FCFB4E7FB27A102C22582CD005A6339?OpenDocument&year=2018&m
onth=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&)
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/508513.html
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/D43748D4197D8005C22582D00056AB75?OpenDocument&year=2018&m
onth=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/D3572CBE1AF16447C22582D40019EE59?OpenDocument&year=2018&mon
th=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
https://interfax.com.ua/news/economic/521002.html
https://www.ukranews.com/news/579633-neftegaz-poruchyl-ukrtransgazu-uskoryt-process-sozdanyya-fylyala-pokhranenyyu-gaza
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рі філії «Оператор ГТС України», за окремим дорученням «Нафтогазу»57, АТ «Укртрансгаз»
було приписано прискорити створення та оптимізацію філії із зберігання газу, залучивши
для цього консультантів58.
Деяким зрушенням на шляху до «анбандлінга» можна вважати домовленості наглядових
рад «Нафтогазу» та «МГУ» про спільні зусилля59. По суті ці домовленості, презентовані
як «дорожня карта» запланованих до 1 січня 2020 року заходів60, не передбачають виділення оператора ГТС зі складу групи «Нафтогазу» до вказаної дати. Вони забезпечують
співпрацю лише у створенні відокремленого підрозділу АТ «Укртрансгаз» із зберігання
газу. За задумом наглядових рад «Нафтогазу» та МГУ, окремий підрозділ із зберігання
газу має бути організований на базі «Львівтрансгазу», до якого передадуть сховища з
інших управлінь компанії. У жовтні 2018 року «Нафтогаз» на зборах затвердив внутрішній
план відокремлення транспортування газу61, націлений лише на трансформацію філій АТ
«Укртрансгаз», з перспективою утворення на базі філії «Оператор ГТС України» нового
незалежного оператора ГТС.
Секретаріат Енергетичного Співтовариства критично оцінив процес, вказавши на потребу більш активного залучення до процесу саме державних структур, а не зацікавлених
компаній62. Адже за перебігом подій у 2018 році склалося враження, що підтримуючи
поточну діяльність «Нафтогазу», уряд самоусунувся від прийняття рішень у сфері його
реформування. Представники Єврокомісії, посольства США в Україні, Світового банку,
Енергетичного Співтовариства та ЄБРР наполягали на необхідності термінової зустрічі з
цього приводу, про що йшлося у листі прем’єр-міністру В. Гройсману, підписаному, зокрема, віце-президентом Єврокомісії М.Шефчовичем63.
У відеозверненні до учасників зустрічі стейкхолдерів 29 листопада у Брюсселі, директор
Секретаріату Енергетичного Співтовариства Я. Копач звинуватив «Нафтогаз» у затягуванні втілення цієї важливої для України реформи64. На його думку, гальмування «анбандлінга» ставить під загрозу не тільки реформування ринку, а й укладення нового довгострокового контракту на транзит російського газу через Україну. Також він повідомив,
що Єврокомісія, спільно зі Світовим Банком та МВФ наполягають на підписанні угоди про
передачу акцій між «Нафтогазом» і «МГУ» не пізніше I кварталу 2019 року та супроводженні її відповідним рішенням уряду – з тим, щоб угода вступила в силу з 1 січня 2020
року, без будь-яких додаткових умов.
За результатами наради Кабміну з «анбандлінга», що відбулася 11 грудня, Міненерговугіллю спільно з «МГУ» доручено проаналізувати можливість і перспективи втілення нового урядового плану, який передбачає «передачу корпоративних прав держави у МГУ
в тимчасове управління НАК «Нафтогаз України», а також призначення членів наглядової ради МГУ членами наглядової ради АТ «Укртрансгаз»65. Як заявив прем’єр-міністр
В. Гройсман66, завершення «анбандлінга» є сферою відповідальності «Нафтогазу», від
якого очікують детальний покроковий план заходів, включно із сертифікацією «МГУ» як
нового оператора. Необхідність забезпечити сертифікацію незалежного оператора ГТС
до кінця 2019 року обстоював і регулятор67.
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67

Там само.
Паралельно НАК зареєстрував у серпні 2018 року 2 дочірніх газопостачальних компанії у формі ТОВ : «Нафтогаз
тепло» (для торгівлі з теплопостачальними підприємствами) і «Нафтогаз трейдинг» (для промислових споживачів), які
оперативно одержали ліцензії на постачання природного газу (постанова від 04.09.2018 №962) (http://reform.energy/
news/naftogaz-ukrainy-sozdal-dochki-dlya-postavki-gaza-teplovikam-i-promyshlennosti-8365)
http://www.naftogaz.com/files/Information/Unbundling-plan-presentation.pdf
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/229E189E552A112FC225830D0055ED2D?OpenDocument&year=2018&mo
nth=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/24/641939/
https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2018/09/14.html
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/30/642134/
https://interfax.com.ua/news/economic/550505.html
https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/18/643710/
https://ua.interfax.com.ua/news/interview/556133.html
http://www.nerc.gov.ua/?news=8533
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Натомість «Нафтогаз» організував дискусійні сесії за участі членів наглядових рад «Нафтогазу» та «МГУ», представників «Укртрансгазу», уряду, експертів та медіа68. Як йдеться
у супровідній презентації69, 5 можливих схем «анбандлінга» включають як модель відокремлення власності (OU) через приватизацію або комерційне використання ГТС, так і
модель незалежного оператора (ISO) через лізинг або концесію ГТС. Позиція «Нафтогазу» полягає у тому, що тільки модель ISО дасть змогу компанії продовжити арбітраж70 за
новим позовом до «Газпрому» за транзитним контрактом. Керівництво «Нафтогазу» очікує від уряду рішень щодо внесення змін до постанови №49671 про модель «анбандлінга»
та планує на березень 2019 року оформлення пакету договорів про передачу акцій та
майнових прав, для початку «умовної сертифікації» нового оператора ГТС72. При цьому,
незалежно від обраної моделі, компанія планує працювати над розширенням філії «Оператор ГТС» та підготовки до юридичного відокремлення73.
За 2018 рік фактично не було просування у процесі відбору партнерів для спільного
управління ГТС України. У січні Кабмін визначився зі складом створеної для цього урядової робочої групи74, наприкінці лютого75 та у березні76 проведено консультації з потенційними партнерами серед європейських компаній. Проте, подальших повідомлень про її
засідання не було.

РЕГУЛЮВАННЯ
Оновлений регулятор ухвалив рішення про те, що нова методика розрахунку тарифу на
розподіл природного газу на базі потужності (постанова №236 від 25.02.2016 р.77) набуде
чинності з 1 січня 2020 року (постанова №38978), а до цього моменту тариф визначатиметься, як плата за фізичні обсяги розподілу. У грудні 2018 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства рекомендував НКРЕКП змінити методику формування тарифів на
розподілі79. Зокрема, експерти пропонують включити до складу тарифів для населення
фіксовану (постійні витрати оператора) та змінну (фактичні обсяги розподілу) частини. На
двоставкові тарифи рекомендовано перевести і промислових споживачів, причому фіксовану частину розраховувати, виходячи з приєднаної потужності.
НКРЕКП затвердила також нові вимоги до планів розвитку ПСГ у формі додаткових глав
до розділу V Кодексу газосховищ (постанова №48180). Передбачені вдосконалення охоплюють регламентацію обов’язкової структури, оформлення та процедур подання, затвердження і виконання цих планів. Паралельно регулятором було встановлено нові
тарифи на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в газосховищах
(постанова №48081), на які АТ «Укртрансгаз» перейшов з 1 серпня 2018 року.
Надалі НКРЕКП затвердила зміни до Кодексу ГРМ (в частині обслуговування внутрішньобудинкових мереж і охоронних зон ГРМ) та типового договору на розподіл природного
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/31BE457DA6AA33A1C2258370004A15A8?OpenDocument&year=2018&mo
nth=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-2018-12-19-Unbundling.pdf
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/31BE457DA6AA33A1C2258370004A15A8?OpenDocument&year=2018&mo
nth=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249240258
http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-2018-12-19-Unbundling.pdf
http://www.naftogaz.com/files/Information/Operator-GTS-2018-12-19-Unbundling.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-personalnij-sklad-robochoyi-grupi-yaka-zajmayetsya-poshukom-partnerivdlya-spilnogo-upravlinnya-ukrayinskoyu-gts
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-kistion-provedeni-pershi-intervyu-z-potencijnimi-partnerami-ukrayinskoyi-gts
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-kistion-uryad-shukaye-takogo-partnera-dlya-pat-mgu-yakij-zmozhe-maksimalnozavantazhiti-nacionalnu-gts-pislya-2019-roku
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=22109
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=32350
https://glavcom.ua/economics/finances/energospivtovaristvo-rekomenduje-nkrekp-zminiti-tarifnu-politiku-vgazorozpodili-554132.html
http://www.nerc.gov.ua/?id=32644
http://www.nerc.gov.ua/?id=32643
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газу (в частині зміни умов оплати тарифів розподілу, за наявності різноманітних обставин)82.
Регулятор забезпечив більш повний моніторинг ринку газу, затвердивши вдосконалення
діючих форм звітності та доповнивши їх новими (постанова №1783). З метою спростити подання ліцензіатами звітів і сприяти своєчасності їх надання регулятору, НКРЕКП ухвалила
зміни до форм звітності (постанова №123384). Важливим надбанням документа є можливість направляти звітність через онлайн-сервіс на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

ВИСНОВОК:
Головним надбанням 2018 року стали перетворення, спрямовані на трансформацію
ринкових умов у добувному секторі. Зміни у регульованому сегменті, попри поетапне наближення до ринкових цін газу для населення і виробників тепла, не призвели
до більшого відкриття ринку до конкуренції. Практично не було зрушень поступ у
царині «анбандлінгу» та створення незалежного оператора ГТС, хоча певними кроками у цьому напрямку можна вважати домовленості наглядових рад «МГУ» та «Нафтогазу», а також підготовчі дії останнього з виділення функцій транспортування
та зберігання газу. Натомість регулятор продовжив працювати на вдосконалення
нормативного поля, у т.ч. кодексів та тарифних методологій.

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)
За постановою НКРЕКП №1437 від грудня 2017 року85, впровадження добового балансування ГТС мало відбутися з 1 серпня поточного року. Однак вже у червні учасники ринку
констатували неготовність «Укртрансгазу» та його інформаційної платформи86 до забезпечення своєчасного виконання рішення регулятора.
«Укртрансгаз» обстоював позицію, що причиною ситуації, яка склалася, є не його неготовність, а недосконалість та, на його думку, неприйнятність для потреб моделі добового
балансування ГТС положень чинного на той момент Кодексу ГТС87, який нагально потребував доопрацювання, його опоненти – достатню відповідність цього кодексу Регламенту
(ЄС) № 312/2014 для втілення моделі.
Зважаючи на принципову позицію регулятора щодо необхідності запровадити добове балансування з 1 серпня88, підтримувану урядом89, та виявлене затягування процесу «Укртрансгазом», НКРЕКП у липні призначила позапланову перевірку ліцензійної діяльності
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http://www.nerc.gov.ua/?id=33204
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30609
http://www.nerc.gov.ua/?id=35285
http://www.nerc.gov.ua/?id=30366
Використати розроблену раніше платформу немає змоги, оскільки вона базувалася на попередній редакції Кодексу
ГТС
http://utg.ua/utg/media/news/2018/07/oficiina-pozicia-at-ukrtransgaz-stosovno-situacii-navkolo-vprovadzhennya-novogokodeksu-gts.html
Як це передбачено постановою НКРЕКП № 1437
http://www.nerc.gov.ua/?id=30366
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АТ «Укртрансгаз», за підсумками якої на компанію накладено штраф90 і зобов’язано усунути порушення до початку нового газового року (1 жовтня), створивши та забезпечивши
функціонування відповідної інформплатформи (тою ж постановою було перенесено на 1
жовтня й власне перехід ГТС на добове балансування). Паралельно комісія ухвалила для
подальшого обговорення проект змін до Кодексу ГТС91, які, судячи з реакції «Укртрансгазу»92, узгоджували частину розбіжностей у позиціях регулятора та оператора ГТС. Запропоновані зміни регулятор затвердив наприкінці вересня (постанова №107993). За повідомленням Секретаріату Енергетичного Співтовариства, зміни стали результатом перших
трьох раундів медіації переговорів між НКРЕКП і «Укртрансгазом», за участі експертів
Секретаріату94. Прямо неврегульованими Кодексом ГТС залишилися лише питання несанкціонованого відбору та плати за нейтральність учасниками ринку.
Регулятор ухвалив іще одну групу змін до Кодексу ГТС, призначених забезпечити альтернативний спосіб розрахунків за газ із запровадженням добової торгівлі (постанова
№128295). Ця новація – процедура використання ескроу-рахунків у процесі придбання
газу на торговій платформі, що сприяє гарантуванню платежів і дає змогу скоротити строки здійснення розрахункових операцій.
Наприкінці 2018 року регулятор затвердив також зміни до Типового договору транспортування природного газу (постанова №159896), за якими обмежив можливу оплату оператором ГРМ вартості добових небалансів, за рахунок коштів з держбюджету на покриття
субсидій, сумою, що не перевищує вартості послуг розподілу, фактично використаного
цими споживачами газу.
Попри те, що «Укртрансгаз» у вересні неодноразово тестував інформаційну платформу
добового балансування97 та провів низку публічних презентацій її функціоналу для учасників ринку98, відсутність необхідного реєстру споживачів газу (через неповноту даних,
переданих операторами ГРМ), завадила запровадити добове балансування з 1 жовтня,
і регулятор знову відклав його – до 1 грудня 2018 року (постанова №113499). У рішенні
НКРЕКП наголошено, що за відведений термін оператор ГТС має завершити тестування
та доопрацювати інформаційну платформу, а оператори ГРМ зобов’язані забезпечити наповнення системи даними споживачів (постанова №1135100). Щоб сприяти процесу, регулятор погодив 9 розроблених «Укртрансгазом» форм електронного документообігу.
16 листопада 2018 року, на тлі триваючого тестування за участю контрагентів, оператор
ГТС оголосив про власну готовність до роботи у режимі добового балансування101, проте,
за тиждень, коли спливли подовжені терміни прийому «Укртрансгазом» місячних номінацій/реномінацій на постачання газу на грудень за новими електронними формами, прояснилося102, що учасники ринку не впоралися з їх своєчасним поданням. Оператор ГТС
змушений був заключити, що ринок не готовий до впровадження добового балансування
і просити НКРЕКП знову змістити терміни103.
90

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-kistion-zhodnih-zriviv-u-zapusku-dobovogo-balansuvannya-gazu-nedopuskayetsya
91
http://www.nerc.gov.ua/?id=33633
92 http://utg.ua/utg/media/news/2018/07/ukrtransgaz-pozitivno-ocznyu-rshennya-nkrekp-pro-zmni-deyakix-polozhen-kodeksugts-vdpovdno-do-vropejskix-norm.html
93 http://www.nerc.gov.ua/?id=34643
94 https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2018/09/26a.html
95 http://www.nerc.gov.ua/?id=35616
96 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=36793
97 http://utg.ua/utg/media/news/2018/09/ukrtransgaz-proviv-testuvannya-informaciinoi-platformy-dobovogo-balansuvannya.
html
98 http://utg.ua/utg/media/news/2018/09/ukrtransgaz-zavershyv-seriu-prezentacii-funkcionalu-platformy-dobovogobalansuvannya.html
99 http://www.nerc.gov.ua/?id=34871
100 http://www.nerc.gov.ua/?id=34870
101 http://utg.ua/utg/media/news/2018/11/ukrtransgaz-proviv-pervynnu-reestraciu-spozhivachiv-v-informaciinii-platformi.html
102 http://utg.ua/utg/media/news/2018/11/gazovyi-rynok-ne-gotovyi-do-perehodu-na-dobove-balansuvannya-z-01-grudnya-2018.
html
103 http://utg.ua/img/news/2018/11/1001vyh-18-5898.pdf
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Таким чином, регулятору довелося перенести остаточне втілення реформи з балансування української ГТС на кінець I кварталу 2019 року (постанова №1573104). До 1 березня
2019 року «Укртрансгаз» зобов’язаний щотижнево письмово звітувати НКРЕКП про хід і
результати тестового підключення суб’єктів газового ринку до інформаційної платформи
оператора ГТС та наповнення її бази даних, а також – про хід подання й приймання місячних номінацій, які з 1 січня 2019 року мають подаватися винятково через інформаційну
платформу в електронному вигляді.
Помітною подією став розгляд розробниками та представниками НКРЕКП пропозицій із
впровадження нової методології розрахунку вартості транспортування газу105, як вважає
«Нафтогаз»106 – узгодженої з новими європейськими правилами за Регламентом (ЄС)
№ 2017/460. Проект відповідної методики107 розробили фахівці «Укртрансгазу», разом з
експертами консалтингової компанії Brattle Group.
Водночас, НКРЕКП оприлюднила для публічного обговорення власний проект змін до
діючої методики визначення та розрахунку тарифів вхід/вихід на транспортування газу на
основі багаторічного стимулюючого регулювання108. Цим проектом, що частково враховує пропозиції «Укртрансгазу», підготовлені спільно з Brattle Group, передбачено:
● окремі підходи до визначення тарифу для внутрішніх і транскордонних точок входу, з
урахуванням тенденцій зниження тарифів для внутрішніх точок у контексті підтримки
видобувних компаній;
● зміна типу тарифу для транскордонних точок виходу з двоставкового на одноставковий, за рахунок вилучення вартості потреб на виробничо-технологічні витрати;
● визначення однакового тарифу для внутрішніх точок виходу та точок виходу для прямих споживачів, аргументоване спрощенням механізму розрахунків операторів ГРМ з
оператором ГТС.
Зазначені зміни було затверджено постановою №1280109. Оцінка ухвалених модифікацій
з боку Секретаріату Енергетичного Співтовариства – позитивна, їх названо «черговим
кроком до підвищення прозорості формування тарифів та посилення недискримінаційного підходу до користувачів системи»110. Разом з тим, як пораду, для НКРЕКП озвучено
рекомендацію впроваджувати у ході визначення тарифів методи бенчмаркінгу, за умови
збереження принципів прозорості.
Тим часом, Секретаріат Енергетичного Співтовариства оприлюднив результати проекту з
моделювання111 застосування тарифів Регламенту (ЄС) № 2017/460, який з листопада 2018
року став обов’язковим до виконання договірними сторонами, у т.ч. Україною112. Симуляція розрахунку тарифів на основі методології референтних цін, зважених на потужність та
відстань (capacity weighted distance, CWD)113, засвідчила, що за цією методологією ставки
тарифів вхід/вихід для транскордонних точок можуть бути суттєво меншими, у порівнянні
з чинними, водночас – значно вищими, ніж запропоновані НКРЕКП у березні 2017 року.
Дослідження містить також можливі ставки тарифів на вхід до ГТС для добувних компаній.

104 http://www.nerc.gov.ua/?id=36576
105 http://www.chamber.ua/uk/Events/Event/10023
106 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/AB2354DA4B135E6EC22582E90045621A?OpenDocument&year=2018&mo
nth=08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
107 http://www.naftogaz.com/files/Information/Metodyka-taryfy-transport-gaz-proekt.pdf
108 http://www.nerc.gov.ua/?id=34126
109 http://www.nerc.gov.ua/?id=35617
110 https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2018/09/25.html
111 https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2018/09/05.html
112 Див. рішення PHLG: https://www.energy-community.org/dam/jcr:d40b64ae-08d9-4eb1-b361-660bafdd5342/
Decision_2018_07_PHLG-EnC_GasReg_112018.pdf
113 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
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З 1 січня 2019 року регулятор майже удвічі знизив тарифи АТ «Укртрансгаз» для транскордонних точок входу й виходу (постанова №2001114). На думку голови НКРЕКП О.Кривенко115, встановлений тимчасовий тариф покриває всі операційні витрати оператора ГТС,
має наслідком «зменшення на $6 ціни імпортованого газу на оптовому ринку»116 та позитивно вплине на перемовини з укладання транзитного контракту.
Восени НКРЕКП ухвалила зміни до Кодексу газосховищ і Типового договору зберігання (закачування, відбору) газу, спрямовані на вдосконалення регулювання стосунків між
оператором ПСГ і замовниками послуг, що зберігають газ у режимі «митного складу» (постанова №1281117). Внесені зміни покликані збільшити привабливість і розширити можливості послуги користування «митним складом».
На засіданні 2 жовтня ВРУ розглянула та направила на повторне перше читання законопроект №6671118 про запровадження у практику нових принципів підключення до всіх
інженерних мереж, у тому числі газових, покликаних гарантувати «рівноправний та конкурентний доступ до товарів природних монополій».

ВИСНОВОК:
Незважаючи на зусилля регулятора, в 2018 році ринок газу так і не вдалося перевести на режим добового балансування. Причинами цього були як неготовність
інформаційної платформи оператора ГТС, так і бездіяльність окремих учасників
ринку як користувачів системи, а також незавершена зміна нормативної бази. З іншого боку, поступом можна вважати серію змін до Кодексу ГТС, у т.ч. тих, які стали
результатом медіації переговорів між НКРЕКП і «Укртрансгазом» за участі Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

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)
Наразі провідну роль у сегменті безпеки постачання газу продовжує відігравати АТ «Укртрансгаз». Проте, лише наприкінці літа регулятор ухвалив десятирічні плани розвитку на
2018-2027 роки як газосховищ АТ «Укртрансгаз» (постанова №808119), із загальним обсягом фінансування у 13,06 млрд грн, у т. ч. на 2018 рік – 6,028 млрд грн, так і в цілому ГТС
України (постанова №956120), із обсягом фінансування на суму понад 60 млрд грн, у т. ч. на
2018 рік – 1,0446 млрд грн. Окремо НКРЕКП регламентувала «Укртрансгазу», а також 11-и
іншим підприємствам121 умови використання джерел фінансування Планів розвитку ГТС,
газосховищ і газорозподільної системи на 2019-2028 роки (постанова №2052122).
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Водночас, саме у 2018 році система гарантування безпеки постачань була випробувана
на практиці. Напередодні 1 березня «Газпром» непередбачувано відмовився від поставок «Нафтогазу», повернувши оплачений аванс за виставленим самим «Газпромом» рахунком у межах зміненого арбітражем контракту на постачання газу123. Міненерговугілля
провело засідання Кризового комітету, який зафіксував настання кризової ситуації рівня
надзвичайної ситуації на період 2-6 березня124. Відповідно до Національного плану дій, застосовані у ці дні заходи включали переведення ТЕС на резервне паливо (мазут), зупинку
роботи закладів освіти, обмеження на 10% споживання промисловістю, яка використовує
газ як сировину. В рамках Механізму раннього попередження про ситуацію було поінформовано Секретаріат Енергетичного Співтовариства. Вже 6 березня оголошено про
завершення кризової ситуації125, у т.ч. черех організовані «Нафтогазом» оперативні закупівлі додаткових обсягів газу у PGNiG126.
У процесі публічного обговорення перебував проект оновлення Правил про безпеку постачання природного газу на 2018/2019 газовий рік127, оприлюднений Міненерговугілля.
Змінами до правил визначено, зокрема, алгоритм розроблення операторами ГТС і ГРМ,
та подальше затвердження державними адміністраціями, переліків споживачів, яким у
разі кризової ситуації рівня надзвичайної буде припинено (обмежено) постачання газу, а
також вимоги до порядку припинення (обмеження) газопостачання для різних категорій
споживачів. Осучаснено також параметри внутрішнього ринку газу, застосовні для оцінки
ризиків газопостачання.
У грудні 2018 року представники Міненерговугілля, «Нафтогазу» та «Укртрансгазу», разом з експертами Спільного дослідницького центру (JRC) Єврокомісії, виконали навчальну вправу128 з реагування та взаємодії учасників ринку природного газу на кризову ситуацію. Навчання мало на меті перевірити на практиці заходи Національного плану дій
шляхом моделювання кризової ситуації, виявити його потенційні недоліки та врахувати їх
у процесі подальшого вдосконалення.
Серед інших безпекових ініціатив уряду варто відзначити розробку законопроекту «Про
критичну інфраструктуру та її захист», який у грудні оприлюднено Мінекономрозвитку129.
Метою документа є розвиток загальнодержавної системи захисту критичної інфраструктури та узгодження повноважень відповідних органів.
Разом з тим, унормувати проблеми за цією тематикою на більш ґрунтовному рівні запропонували народні депутати. У лютому 2018 року зареєстровано законопроект130 про засади створення стратегічних резервів, у т. ч. паливно-енергетичних. Влітку Верховною
Радою було зареєстровано 2 законодавчих ініціативи, покликаних встановити засадничі
принципи політики з енергетичної безпеки та механізми її втілення в життя (№8609131 та
№8631132). Законопроектами не тільки визначено донині відсутні в законодавчому полі
терміни на кшталт «енергетичної безпеки», «загрози енергетичній безпеці», «енергетичної дипломатії» тощо, а й запропоновано їх конкретизацію. Серед пріоритетних механізмів
упровадження державної політики енергобезпеки відзначено забезпечення надійного
функціонування ГТС і створення стратегічних резервів енергоресурсів, відповідно до законодавства ЄС.
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Розраховуючи прогнозні показники бюджету, Мінфін зарахував будівництво газопроводу «Північний потік-2» до числа основних фіскальних ризиків Державного бюджету України на 2019 рік. Як зазначено в оприлюдненому міністерством документі133, реалізація проекту «Північний потік-2» призведе до втрати близько 2,5-3% від ВВП (тільки прямих втрат),
за рахунок зменшення експорту послуг. У квітні 2018 року Верховна Рада звернулася до
міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу «Північний
потік-2»134. Депутати також доручили Кабміну, «на виконання ст. 274 УА та ст. 6 Договору
про заснування Енергетичного Співтовариства, невідкладно провести консультації між
Урядом України та Європейською Комісією». У відповідь, Представники Єврокомісії та
уряду ФРН пообіцяли в разі будівництва газопроводу «Північний потік-2», гарантувати
транзит газу через Україну135. У липневому зверненні до інституцій ЄС напередодні саміту
Україна - ЄС (постанова № 2490-VIII136) Верховна Рада закликала підтвердити стратегічну
роль України як держави-транзитера та вжити заходів для унеможливлення будівництва
«Північного потоку-2».
Слід візначити, що боротьба за збереження українського транзиту велася на фоні рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов’язав ПАТ «Газпром» доплатити «Нафтогазу»
4,63 млрд дол. за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту137. За результатами
обох арбітражних справ між компаніями (на поставку і транзит газу) «Газпром» має заплатити «Нафтогазу» 2,56 млрд. дол. Однак, це рішення також створило колізію щодо «анбандлінгу», оскільки воно підтвердило положення контракту про те, що передача функцій
транзиту іншій компанії неможлива без письмової згоди «Газпрому» – який категорично
відмовляється її надавати.
Щодо майбутнього транзиту українською ГТС, то перша з ініційованих138 віце-президентом Єврокомісії М. Шефчовичем зустрічей представників ЄС, України та Росії з приводу
транзиту російського газу територією України після 2019 року відбулася 17 липня у Берліні139. 12-13 вересня у Брюсселі мали місце тристоронні консультації на експертному рівні140, вони були зосереджені на з’ясуванні певних технічних умов можливого майбутнього
транзиту. Іще одна подібна зустріч з газових питань у тристоронньому форматі відбулася
у Берліні 26 вересня поточного року. За оцінкою міністра енергетики Росії О. Новака, наступного раунду перемовин слід було очікувати не раніше кінця листопада141, проте більше зустрічей у 2018 році не відбулося.

ВИСНОВОК:
Попри будь-які труднощі, весь рік українська ГТС працювала стабільно та надійно
забезпечувала виконання функцій транспортування та зберігання природного газу
як для внутрішніх споживачів України, так і для споживачів ЄС. Більш того, у березні
через кризу постачань було успішно застосовано режими реагування, передбачені
правилами безпеки постачань, та Механізм раннього реагування. Спільно з іноземними партнерами, уряд підготував зміни до Правил про безпеку постачання та Національного плану дій, що мають врахувати уроки, винесені з даної ситуації.
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Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього
ринку електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС
(Ст.269, 273, 274 Глава 11, Розділ IV УА)

КОДЕКСИ ТА ПРАВИЛА РИНКУ, РОЗДРІБНИЙ РИНОК
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
14 березня 2018 року НКРЕКП прийняла низку найважливіших актів для роботи нового
ринку електричної енергії: Кодекс системи передачі142; Кодекс систем розподілу143; Кодекс
комерційного обліку електричної енергії144; Правила ринку145; Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку146; Правила роздрібного ринку електричної енергії147. Усі документи пройшли попереднє обговорення з учасниками ринку та були погоджені з АМКУ148.
Регулятор також прийняв рішення, що із запуском нового ринку електроенергії у 2019
році втрачають чинність постанови НКРЕКП, що регламентують діяльність з оптового постачання та передачі електричної енергії, постанови про купівлю електричної енергії виробниками, про формування тарифів, методика розрахунку оптової ринкової ціни електричної енергії тощо149.
1 січня 2019 року набув чинності закон150, яким передбачено, що роздрібний ринок електричної енергії починає роботу з 1 січня 2019 року. Усі споживачі (крім малих та побутових)
можуть обрати собі постачальника електричної енергії, також визначено порядок роботи
постачальника «останньої надії» (ПОН) на два роки – до 1 січня 2021 року – без проведення конкурсу (за призначенням КМУ).
У грудні 2018 року Кабінет Міністрів прийняв постанови, що дозволяють врегулювати порядок діяльності постачальника універсальних послуг та постачальника «останньої надії».
Постановою від 12 грудня 2018 р. № 1056 затверджено Порядок проведення конкурсу
з визначення постачальника «останньої надії»151. Такий порядок фактично почне діяти з
2021 року, коли закінчиться термін дії розпорядження КМУ № 1023-р, і замість адміністративного призначення ПОН буде проведено конкурси. Аналогічним чином, урядом затверджено Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг
(ПУП)152. У майбутньому, із повномасштабним відкриттям ринку, для постачання електроенергії малим непобутовим та побутовим споживачам ПУП буде обиратися на конкурсних
засадах для надання таких послуг на відповідній території.
Функції постачальника електричної енергії “останньої надії” з 1 січня 2019 р. до 1 січня
2021 р. буде виконувати ДП “Укрінтеренерго” відповідно до розпорядження уряду153. Це
рішення дозволить забезпечити безперервне постачання у разі ліквідації або банкрутства діючого електропостачальника, або у разі, коли жоден постачальник не погодився
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укладати контракт зі споживачем. Рішення базується на змінах до закону України «Про
ринок електроенергії» від 23 листопада 2018 р.
З 1 січня 2019 року на роздрібному ринку споживачі укладають окремі договори на закупівлю послуг з розподілу електричної енергії та закупівлю електричної енергії (товару).
Первинним є договір на розподіл, і тільки за його наявності може бути укладений договір на постачання електроенергії. Малі непобутові та побутові споживачі мають право
на постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги. Іншим споживачам
продаж електроенергії має здійснюватися за вільними (ринковими) цінами.

RAB -ТАРИФОУТВОРЕННЯ
На початку року набули чинності постанови НКРЕКП, що стосуються механізмів та процедур застосування RAB-регулювання (стимулюючого тарифоутворення) для ДП «НЕК
«Укренерго». Для переходу на RAB-регулювання «Укренерго» повинно провести оцінку
активів та виконати інвестпрограму за 2018 рік не менше ніж на 95%. Перехід на RAB-регулювання «Укренерго» планується у 2019 році154.
Також набрала чинності постанова НКРЕКП № 972 від 27 липня 2017 р., якою вводиться
норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (12,5%) та норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання (12,5%)155. Через місяць, 8 лютого 2018 р., уряд
зробив заяву щодо стимулюючого тарифоутворення. В цілому уряд вважає це можливістю додаткових інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури обленерго, у
першу чергу - електричних мереж, тому підтримує такі механізми і не втручається в повноваження НКРЕКП. У той же час уряд назвав неприйнятним варіант рішення, який був
прийнятий НКРЕКП, оскільки однакові ставки дохідності показники дохідності і на стару, і
на нову базу активів «призведуть до необґрунтованого зростання тарифів для промисловості, що безпосередньо відобразиться на споживачах через зростання цін на товари та
послуги»156. Кабмін закликав НКРЕКП переглянути рішення й зробити RAB-тарифи виваженими; остаточне рішення Регулятором так і не було прийняте.

РОЗДІЛЕННЯ ОБЛЕНЕРГО, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСР
16 січня 2018 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства в рамках процедури врегулювання спорів надіслав Україні відкритого листа, яким попередив про те, що Україна
не виконала своїх зобов’язань за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства. Зокрема, не виконано вимоги статті 26 Директиви 2009/72/ЄC щодо юридичного та
функціонального відокремлення операторів розподільчих електромереж. Такі дії потрібно було виконати до 1 січня 2015 року157.
Фактично процес відокремлення відбувся лише у 2 півріччі 2018 року. Обленерго (їх
власники) створили окремі компанії у вигляді ТОВ, які й отримали ліцензії на постачання
електричної енергії та стали учасниками Оптового ринку електроенергії. Усі оператори
системи розподілу прозвітували НКРЕКП про здійснення заходів з відокремлення електропостачальників158. Збутові компанії у наступні 2 роки будуть виконувати функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території.
22 жовтня 218 року набула чинності постанова НКРЕКП про внесення змін до Ліцензій-
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https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/ukrenergo-perejde-na-rab-regulyuvannya/
http://www.nerc.gov.ua/?id=26692
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-ne-pidtrimuye-zaprovadzhennya-rab-tarifiv-u-tomu-viglyadi-yak-ce-zroblenonkrekp-zayava-departamentu-komunikacij-skmu
157 https://www.energy-community.org/legal/cases/2017/case0617UE.html
158 http://www.nerc.gov.ua/?news=7842
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них умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії159. Зміни
дали можливість отримати ліцензію шляхом подачі скороченого пакету документів. До
грудня 2018 року майже 40 компаній, що здійснюють діяльність з розподілу, були переліцензовані. Регулятор дав відповідне роз’яснення щодо порядку подання скороченого
пакету документів160.

ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ
18 квітня 2018 року КМУ, відповідно до вимог Закону «Про ринок електричної енергії», затвердив Порядок надання тимчасової підтримки виробників, що здійснюють комбіноване
виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях161. Порядок почне діяти із запровадженням нової моделі ринку електроенергії, тобто з 1 липня 2019 року.
Щоб отримати тимчасову підтримку, яку буде надавати оператор системи передачі (ОСП)
за погодженням із НКРЕКП, оператори ТЕЦ, крім виконання певних умов, обов’язково
повинні провести аудит технічного стану та взяти на себе зобов’язання модернізувати
когенерацію. Спеціально утворена комісія буде виносити рішення по кожному виробнику
(ТЕЦ).

ВИСНОВОК:
НКРЕКП прийняла практично усі нормативні акти, що стосуються роботи нового
ринку електроенергії, включаючи Правила ринку, Правила ринку на добу наперед
та внутрішньодобового ринку, Правила роздрібного ринку електричної енергії, Кодекс системи передачі, Кодекс систем розподілу, Кодекс комерційного обліку електричної енергії, а також методики розрахунку цін для ПУП та ПОН. Уряд прийняв
рішення щодо ПОН, яким стало ДП «Укрінтеренерго». Врегульовано питання стосовно обрання ПОН та ПУП, починаючи з 2021 року. Визначальним для подальшого
реформування ринку електроенергії стануть підсумки першого етапу – відкриття з 1
січня 2019 року роздрібного ринку.

Регламент 714/2009/EC про умови доступу до мережі транскордонного обміну електричною енергією та який скасовує Регламент
1228/2003 (Ст.270-271, Глава 11, Розділ IV УА)
Сертифікація ДП НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі (ОСП) не проведена,
хоча відповідно до Закону «Про ринок електричної енергії» цей термін вже давно минув.
Міненерговугілля розпочато процедуру перетворення ДП «НЕК «Укренерго» у приватне
акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі, але потрібно було впорядкувати питання власності, що визначене Законом «Про приватизацію державного і комунального майна». У 2018 році був пришвидшений процес створення Наглядової ради
«Укренерго», а вже у листопаді управління майном підприємства було передане від Міненерговугілля до Мінфіну.
Щодо транскордонної торгівлі, по справі ECS-1/12 рішенням Ради Міністрів Енергетичного
Співтовариства № 2018/02/MC-EnC від 2 лютого 2018 року було встановлено, що Україною порушуються вимоги acquis communautiare в частині експорту та імпорту електрое159
160
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нергії, проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності. З цією справою
пов’язана і справа ECS-8/15 щодо умов транзиту електроенергії. Україна має час до 1 липня 2019 року, щоб виконати вимоги законодавства ЄС та уникнути санкцій за порушення.
У цьому напрямку відбувається певне просування. Так, НКРЕКП була прийнята постанова № 893 «Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності
міждержавних перетинів (міждержавних електричних мереж України)»162.
«Укренерго» системно проводить необхідні заходи, що спрямовані на синхронізацію
енергосистеми України з ENTSO-Е. Так, у жовтні 2018 року «Укренерго» та Moldelectrica
(оператор мереж Молдови) підписали чотири додатки до Експлуатаційної угоди про паралельну роботу в спільному блоці регулювання Україна – Республіка Молдова163. Експлуатаційна угода регламентує паралельну роботу енергосистем України і Республіки Молдова відповідно до європейських правил і стандартів та є однією з умов для можливості
синхронізації енергосистеми України з ENTSO-Е.
Врегульоване питання надання аварійної допомоги. 20 листопада 2018 року НКРЕКП прийняла постанову № 1476, яка регулює відносини щодо укладання договорів «Укренерго»
із ОСП сусідніх країн про надання/отримання аварійної допомоги164.
Також регулятор надав роз’яснення щодо ознак малих систем розподілу, яких зараз може
бути більше 100. Це основні споживачі, які приєднані до мереж ОСП і мають мережі, що
використовуються для розподілу електричної енергії іншим споживачам (користувачам).
Такі споживачі можуть бути визнані операторами малих систем розподілу за умови дотримання правил ст. 49 Закону «Про ринок електричної енергії» та реєстрації малих систем
розподілу в НКРЕКП. Регулятор встановив термін до 1 квітня 2019 року та надав роз’яснення, як споживачі укладають договори на постачання електроенергії до цієї дати165.
18 грудня 2018 року НКРЕКП затвердила Методику (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу166. Використовуючи цю методику, 28
грудня 2018 року НКРЕКП затвердила ставки плати за стандартне, нестандартне приєднання потужності та ставки плати за лінійну частину приєднання на 2019 рік. Ставки у містах склали від 0,62 до 2,73 тис. грн/кВт, у сільський місцевості – від 0,28 до 3,71 тис. грн/
кВт, базова ставка – 3,48 тис. грн/кВт167.

ВИСНОВОК:
До середини 2019 року Україна має вирішити питання щодо транзиту, експорту та
імпорту електроенергії відповідно до вимог acquis communautiare. Також залишається відкритою необхідність сертифікації ОСП, яка мала б відбутися ще рік тому.
Регуляторна база для цього підготовлена, але організаційно-правові заходи не завершені. До квітня 2019 року мають бути вирішенні і питання малих систем розподілу, яких нараховується більше 100.
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http://www.nerc.gov.ua/?id=34002
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164 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=36547
165 http://www.nerc.gov.ua/?news=8576
166 http://www.nerc.gov.ua/?id=37446
167 http://www.nerc.gov.ua/?news=8589
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Директива 2005/89/EC щодо заходів із забезпечення безпеки постачання електроенергії та інвестицій в інфраструктуру
Відповідно до вимог Закону «Про ринок електричної енергії» урядом здійснено реформування Держенергонагляду. Так, 14 лютого 2018 року Кабмін затвердив положення про
Державну інспекцію енергетичного нагляду України (Держенергонагляд). На відомство,
у першу чергу, покладено організацію та здійснення державної політики у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики та теплопостачання. Також Держенергонагляд
бере участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій і пожеж на обладнанні електромереж учасників ринку та суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, а також у
моніторингу безпеки поставок електроенергії в Україні за дорученням Міненерговугілля168.
27 серпня 2018 року Міненерговугілля наказом № 448 затвердило Правила про безпеку постачання електричної енергії. Документ визначає мінімальні критерії та вимоги безпеки постачання та її моніторингу, критерії/види порушень безпеки постачання, заходи
із забезпечення безпеки постачання та інше. Міненерговугілля щороку оцінює ризики
порушення безпеки постачання електричної енергії на наступний календарний рік та до
1 грудня поточного року надає НКРЕКП результати оцінювання ризиків та сформовані
висновки щодо превентивних заходів для зниження ймовірності виникнення ризиків, які
можуть призвести до критичних та значних наслідків169.
Натомість регулятор затвердив Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання (постанова НКРЕКП від
12.06.2018 р. № 375). Порядком визначено 16 гарантованих стандартів для оператора системи розподілу та 4 гарантовані стандарти для електропостачальника та рівень компенсацій за їх недотримання170. Максимальний рівень компенсації для побутових споживачів
досягає 200 грн, для малих та інших непобутових – до 600 грн.

ВИСНОВОК:
З метою забезпечення гарантованого постачання електроенергії регулятор прийняв
відповідні стандарти якості та норми компенсації за їх порушення, Міненерговугілля
затвердило правила про безпеку постачання, а уряд визначився з органом, що відповідає за технічний нагляд та контроль (Держенергонагляд). Застосування згаданих
правил та стандартів на практиці стане критерієм впровадження вимог Директиви.

Ринок вугілля (Ст.339, Глава 1, Розділ V УА)
Міненерговугілля продовжує регулювати ціну на вугілля, видобуте державними підприємствами. З квітня 2018 року для них був встановлений граничний рівень ціни вугільної
продукції для потреб ТЕС і ТЕЦ до 2 535 грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування) з
урахуванням базових показників якості171. Незважаючи на те, що регульована ціна вугілля на державних шахтах подекуди є вищою за ринкові ціни в інших країнах, Міністерство
стверджує, що ця ціна нижче собівартості видобутку, відповідно державні шахти залишаються дотаційними.
168 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2018-%D0%BF#n9
169 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1076-18
170 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18
171 https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20180404-minenergo-rekomenduye-vstanovyty-tsinu-dlya-derzhavnyh-shaht-do-2535-grnza-tonnu/
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24 квітня 2018 року регіональним відділення Фонду державного майна України було прийняло рішення про приватизацію ВП «Шахта «Бужанська» ДП «Волиньвугілля»172. 25 квітня 2018
року було прийнято рішення про приватизацію Шахти № 10 «Нововолинська». Інші об’єкти
вугледобувної галузі Міненерговугілля до приватизації у 2018 році не пропонувались.
17 травня 2018 року Міненерговугілля видало наказ № 260 «Про утворення Державного підприємства «Національна вугільна компанія» на виконання розпорядження КМУ
№ 1019-р від 6.12.2017 р. Проте, «НВК» досі не функціонує повноцінно через проблеми,
що виникають на етапі передачі вугледобувних підприємств до новоствореної компанії.
Також, враховуючи критичний фінансовий стан державних вугледобувних підприємств,
у компанії, що їх об’єднає, існував ризик банкрутства, що означало б одночасне банкрутство всіх державних шахт. Проте, 18 грудня був прийнятий закон, яким до 1 січня 2022
року продовжується дія мораторію на банкрутство і блокування рахунків державних вугледобувних підприємств, що був запроваджений у 2017 році.
17 серпня 2018 року ВРУ внесені зміни до Державного бюджету, якими за бюджетною
програмою «Підтримка впровадження ринку електричної енергії» спрямовано 1,4 млрд
грн на державну підтримку вугледобувних підприємств (на часткове покриття витрат із
собівартості готової товарної вугільної продукції). Такий крок зменшив соціальну напругу
серед шахтарів, оскільки кошти цієї бюджетної програми були направлені в тому числі на
погашення заборгованості з оплати праці173. Одночасно з цим державний вугільний сектор, що знаходиться в глибокій фінансовій кризі, продовжує акумулювати борги, а кошти,
передбачені на структурні реформи, вкотре були перенаправлені на покриття заборгованості. Варто відзначити, що на модернізацію вугільної галузі щороку виділяються кошти,
але в кінцевому результаті їх використовують на компенсацію заробітної плати шахтарів.
При цьому матеріально-технічне забезпечення державних шахт залишається на критично
низькому рівні. Крім того, вугільна галузь залишається одним з найбільших боржників з
оплати електричної енергії: станом на кінець 2018 року державні шахти боргують за електроенергію більше 13 млрд грн.

ВИСНОВОК:
Державний сектор вугільної галузі України знаходиться критичному стані. Недостатнє фінансування галузі (технічного переоснащення, модернізації, відкриття нових
лав) та відсутність заходів з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних
підприємств є основними причинами занепаду державного вугільного сектору.

СПІВПРАЦЯ В АТОМНІЙ СФЕРІ, СТ.342,
ГЛАВА 1, РОЗДІЛ V УА
Директива Ради 2014/87/Євратом, яка вносить зміни до Директив
2009/71/Євратом, яка встановлює для Співтовариства основи з
ядерної безпеки ядерних установок
16 травня 2018 року Комітет ВРУ з питань ПЕК рекомендував прийняти у першому читанні
законопроект № 5550-д (доопрацьований 5550 від 16.12.2016 р.) про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії174. Проект закону розроблено
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http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/881/
https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-spryamovanij-na-pogashennya-zaborgo-48970
http://kompek.rada.gov.ua/uploads/documents/30444.pdf
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на виконання одразу кількох директив: Директиви Ради 2014/87/Євратом та Директиви
Ради 2013/59/Євратом. Законопроектом передбачаються врегулювання питань ядерної
та радіаційної безпеки в частині зменшення ризиків тривалого опромінення продуктами
радону; врегулювання питань радіаційного захисту при медичному опроміненні; удосконалення державного регулювання діяльності з видобування і переробки уранових руд та
запровадження ліцензування переробки уранових руд, враховуючи особливості технологічного циклу виробництва уранового концентрату. На початок 2019 року законопроект очікував розгляду у Верховній Раді175.
16 травня 2018 року Комітет ВРУ з питань ПЕК рекомендував прийняти в першому читанні
законопроект № 7471-д. Законопроект направлений на відновлення контролю у сфері
використання ядерної енергії шляхом перегляду норм щодо порядку видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері використання ядерної енергії, і проведення контролю за додержанням ліцензіатами вимог
ліцензійних умов відповідно до законів «Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку», «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії» та міжнародних зобов’язань України, визначених Конвенцією про ядерну безпеку, Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з
радіоактивними відходами, та нормами МАГАТЕ176.
4 липня 2018 року Комітетом ВРУ з питань ПЕК було розглянуто поданий урядом законопроект № 8348 про внесення змін до Закону «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», та рекомендовано прийняти у першому читанні177. Метою
документу є оптимізація та удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії, що сприятиме підвищенню рівня ядерної та радіаційної безпеки та приведення у відповідність із Законами
«Про адміністративні послуги» та «Про стандартизацію». На початок 2019 року законопроект очікував розгляду у Верховній Раді178.
Відповідно до плану імплементації Директиви Ради 2014/87/Євратом, схваленого Розпорядженням КМУ від 18.02.2015 р. № 110-р, до 2017 року179 планувалося протягом 2015-2017
років розробити єдиний глосарій термінів у сфері ядерної безпеки ядерних установок.
Відповідно до звіту КМУ щодо виконання Угоди про асоціацію, зазначений перелік термінів було розроблено та розміщено на офіційному сайті Держатомрегулювання.

ВИСНОВОК:
Строк імплементації Директиви 2014/87/Євратом – листопад 2016 року. Відповідно
до прикінцевих положень Директиви, введення в дію законів, нормативно-правових
актів та адміністративних положень – до 15 серпня 2017 року. Тим не менш, значну
частину нормативно-правових актів не було прийнято. Частина із них розроблена та
знаходиться на стадії розгляду в парламенті. Частина перебуває на стадії розробки.
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5550-%D0%B4&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=64059&pf35401=456385
http://kompek.rada.gov.ua/uploads/documents/30449.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63982
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/325729;jsessionid=103312C9BF61F19D531E7F1E731D2665.app1
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Директива Ради 2013/59/Євратом, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання та припиняє дію Директив 89/618/Євроатом,
90/641/Євроатом, 96/29/Євроатом, 97/43/Євроатом та 2003/122/
Євроатом
Як і у випадку Директиви Ради 2014/87/Євратом, значним зрушенням в імплементаційному процесі Директиви Ради 2013/59/Євратом могло б стати прийняття законопроекту
№ 5550-д. На початок 2019 року законопроект очікував розгляду у Верховній Раді. З боку
Держатомрегулювання триває підготовка проекту плану заходів щодо зниження рівня
опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових
ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях, від
будь-якого джерела проникнення радону – з ґрунту, будівельних матеріалів або води180.

ВИСНОВОК:
Строк імплементації Директиви 2013/59/Євратом – листопад 2016 року. Відповідно
до прикінцевих положень Директиви введення в дію законів, нормативно-правових
актів та адміністративних положень - до 6 лютого 2018 року. Тим не менш, значну частину нормативно-правових актів досі не було прийнято. Частина із них розроблена
та знаходиться на стадії розгляду в парламенті. Частина перебуває на стадії розробки.

Директива 2006/117/Євратом про нагляд і контроль за перевезенням радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива
4 липня 2018 року Комітет ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки рекомендував прийняти у другому читанні та в цілому проект
Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства
з питань поводження з радіоактивними відходами № 6089181. Метою прийняття законопроекту є приведення законодавства України у відповідність до узгоджених на міжнародному рівні вимог безпеки в частині удосконалення системи класифікації радіоактивних
відходів для їх захоронення, яка базується, насамперед, на міркуваннях довгострокової
безпеки і способах остаточного захоронення. На початок 2019 року законопроект очікував на друге читання182.
В процесі виконання знаходиться розробка проекту та затвердження постанови Кабінету
Міністрів «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів»183. Проект було розроблено Держатомрегулювання
та у лютому 2018 року (листом від 09.02.2018 р. № 09-08/1015) надіслано на погодження
центральних органів виконавчої влади184. Відповідно, лише після прийняття змін Держатомрегулювання буде розробляти форму стандартного документа для подання заяви на
опрацювання міжнародних перевезень РАВ та ВЯП надання опрацювання або відмови в
узгодження та повідомлення про підтвердження отримання заяви чи вантажу185.
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http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=397222
http://kompek.rada.gov.ua/documents/zasid/73601.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6089&skl=9
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/400907
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=397222
Там само.
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Держатомрегулювання також повідомило про роботу по розробці законопроекту «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» в частині запровадження практики
консультування з експертами з радіаційного захисту в сфері використання, виробництва
ДІВ та переробки уранових руд186.

ВИСНОВОК:
Строк імплементації Директиви 2006/117/Євратом – листопад 2016 року. Відповідно до прикінцевих положень Директиви, введення в дію законів, нормативно-правових актів та адміністративних положень – до 15 серпня 2017 року. Тим не менш,
значну частину нормативно-правових актів досі не було прийнято. Частина із них
розроблена та знаходиться на стадії розгляду в парламенті. Частина перебуває на
стадії розробки.

Співпраця в ядерному секторі
(стаття 342, Глава 1, Розділ V УА)
В рамках міжнародної Угоди про застосування гарантій відповідно до «Порядку застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї» на українських АЕС протягом року
успішно проходили місії Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ). Крім того, 1822 червня 2018 року місія відбулася в НАЕК «Енергоатом». Вона стосувалася перевірки
ефективності аналізу досвіду забезпечення експлуатаційної безпеки PROSPER. Ця місія
була організована МАГАТЕ на прохання «Енергоатома» та вперше проходила в Україні187.
23 травня 2018 року, під час Шостої наради з розгляду виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією з безпеки поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними
відходами, українська делегація успішно презентувала Національну доповідь із підсумковою інформацією щодо належного виконання Україною передбачених зобов’язань за
трирічний період, що минув після П’ятої наради. В цьогорічній нараді також був представлений прогрес у впровадженні заходів, які забезпечують відповідний рівень ядерної та
радіаційної безпеки при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, як це вимагається Об’єднаною Конвенцією188.

ВИСНОВОК:
Україна активно провадить співробітництво в цивільному ядерному секторі з метою
забезпечення високого рівня ядерної безпеки та чистого використання ядерної
енергії в мирних цілях. Налагоджена продуктивна співпраця як з міжнародними організаціями у сфері, так і з окремими країнами та транснаціональними компаніями.
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Там само.
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/misia_magate_z_pidvisenna_ekspluatacijnoi_
bezpeki_aes_prosper_vperse_projsla_v_energoatomi-2026
188 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/ukraina_uspisno_prezentuvala_nacional_nu_
dopovid_za_ob_ednanou_konvencieu-2496
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Співробітництво у вирішенні проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (стаття 342, Глава 1, Розділ V УА)
12 квітня 2018 року уряд схвалив законопроект № 8268 «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення території спеціального промислового використання», яким
передбачено виділення навколо Чорнобильської АЕС території спеціального промислового використання, що зараз має умовну назву «десятка». Станом на початок 2019 року,
розгляд законопроекту у Верховні Раді відкладено189.
Фахівці Державного агентства України з управління Зоною відчуження (ДАЗВ) на стартовій нараді за проектом МАГАТЕ УКР9038 у Відні узгодили робочий план та механізм
реалізації Національного проекту щодо подальшої підтримки зняття Чорнобильської АЕС
з експлуатації, поводження з РАВ та ВЯП. Проект розрахований на 2 роки, впродовж яких
експерти МАГАТЕ надаватимуть свої оцінки та рекомендації задля виконання Україною
зазначених заходів за міжнародними стандартами190.
23 липня 2018 року керівництво ДАЗВ і МАГАТЕ підписали Меморандум про співробітництво у сфері науково-технічних досліджень впродовж наступних 3 років. Основними напрямами роботи в рамках нового Меморандуму стануть дослідження для зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з РАВ та відновлення навколишнього середовища
після радіоактивного забруднення191.
16 жовтня 2018 року було прийнято Закон «Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на
екологічно безпечну систему», який доповнює програму низкою заходів192. Того ж дня
представники України обговорили з представниками Єврокомісії реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги у рамках Інструменту співробітництва в галузі ядерної безпеки. Україна тепер може самостійно фінансувати значну частину робіт у сфері поводження
з РАВ. Кошти Фонду РАВ у найближчій перспективі будуть виділені на введення в експлуатацію І черги комплексу «Вектор» та будівництво сховища для зберігання осклованих
високоактивних РАВ, що повертатимуться з Росії після переробки ВЯП українських АЕС193.
У 2018 році Чорнобильська АЕС підійшла до фінального етапу введення в експлуатацію
заводу з переробки рідких радіоактивних відходів – отримано ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка підтверджує приведення об’єкта до чинних будівельних норм та вимог. Незабаром завод почне виконувати свої проектні завдання з переробки рідких РАВ194.

ВИСНОВОК:
Співробітництво щодо вирішення проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської
катастрофи, а також зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС відбувається відповідно до вимог міжнародних документів. Україна належним чином звітує про прогрес у сфері будівництва НБК, СВЯП-2, радіаційного стану у зоні відчуження, а також
поводження з РАВ.
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http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/uryad-skhvaliv-proekt-zakonu-yakij-peredbachae-vidilennya-navkolo-chaesteritoriji-spetsialnogo-promislovogo-vikoristannya.html
http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/dazv-ta-magate-spivpratsyuyut-za-proektom-pidtrimki-u-znyatti-chaes-zekspluatatsiji-ta-povodzhenni-z-rav.html
http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/dazv-i-magate-pidpisali-memorandum-pro-spivpratsyu-u-sferi-naukovotekhnichnikh-doslidzhen.html
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2595-19
http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/u-bryusseli-golova-dazv-proinformuvav-evrokomisiyu-pro-vnesokmizhnarodnikh-proektiv-u-galuzi-yadernoji-bezpeki-v-sistemu-povodzhennya-z-rav-v-ukrajini.html
http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/zavod-z-pererobki-ridkikh-rav-gotovij-do-ekspluatatsiji.html
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Енергоефективність та соціальні питання

Директива 2012/27/EU про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і скасовує Директиви 2004/8/EC та
2006/32/EC
Незважаючи на істотний прогрес із транспозиції окремих положень в українське законодавство, станом на початок 2019 року ключова Директива з енергоефективності залишається імплементованою не повністю. Ті вимоги, що не враховані окремими суб-галузевими актами, наприклад законом про енергетичну ефективність будівель або законом про
комерційний облік теплової енергії, мають бути імплементовані через нову редакцію прийняттю проекту Закону «Про енергетичну ефективність»195, головним розробником якого
є Держенергоефективності. На жаль, найкращим досягненням цього проекту залишається його схвалення Кабінетом Міністрів ще 20 грудня 2017 року, після чого законопроект так і не був зареєстрований у парламенті. Протягом всього 2018 року спостерігалися
несистематичні спроби проведення проекту закону належною процедурою узгодження
усіх застережень від зацікавлених осіб та установ. Зокрема, 19 квітня Держенергоефективності подало документ на повторний розгляд до Мінрегіону, після чого жодної інформації про зміну його статусу не поступало аж до завершення року, коли 26 грудня на сайті
Мінрегіону з’явився документ під назвою «Аргументарій до проекту Закону України «Про
енергетичну ефективність», в якому, крім пояснень та, власне, аргументів, наводиться
проект закону.
В умовах відсутності реального прогресу у процесі прийняття вказаного законопроекту,
протягом року до положень Директиви зверталися експерти з проектів міжнародної допомоги. Так, у співпраці із Мінрегіоном, експерти GIZ розробили інший за формою, але
схожий за наповненням Аргументарій щодо імплементації Директиви 2012/27/ЄС. У цьому
документі описано стартовий потенціал України щодо впровадження ключових пунктів
статей Директиви196. Згідно з інформацією, отриманою на офіційний запит від Мінрегіону,
останнє направлення законопроекту для погодження центральними органам виконавчої
влади відбулося 31 жовтня 2018 року.
Таким чином, незважаючи на запевнення Мінрегіону у тому, що прийняття нового рамкового законопроекту був пріоритетом у напрямку енергоефективності197, станом на кінець
2018 року закон не тільки не був прийнятий, але його оновлена редакція, очевидно, навіть не була схвалена Кабінетом Міністрів. Цей випадок був названий віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції І.Клиппуш-Цинцадзе яскравим
прикладом ігнорування міністерствами строків, передбачених Угодою про асоціацію198.
Другою найбільшою підставою для критики став той факт, що ані Держенергоефективності, як головний розробник, ані Мінрегіон, що відповідає за подання документу на розгляд Кабінету Міністрів, не розкривають подробиць численних узгоджувальних нарад та
інших обговорень змін до проекту закону. Станом на кінець 2018 року на офіційних сайтах
обох відомств доступна редакція законопроекту від 19 вересня 2017 року199,200. Натомість
експерти мають побоювання щодо остаточної версії законопроекту, оскільки неофіційно
відомо про націленість зауважень до документу на скасування, серед іншого, обов’язкових цілей зі скорочення споживання енергії для енергопостачальних підприємств.
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http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-zakonu-ukrayini-proenergetichnu-efektivnist-2/
https://www.slideshare.net/ZubkoGennadiy/argumentarium-minregion
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Reforma-rinku-ZHKP-ta-energoefektivnosti-potochnidosyagnennya-ta-podalshi-kroki.pdf
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/11/13/7089304/
http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-zakonu-ukrayini-proenergetichnu-efektivnist-2/
http://saee.gov.ua/uk/activity/rehulyatorna-diyalnist
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ЕНЕРГЕТИЧНІ АУДИТИ ТА СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ (СТАТТЯ 8)
У квітні 2017 року відповідні вимоги Директиви знайшли своє часткове відображення у
розпорядженні Кабінету Міністрів № 732. Цей акт оцінюється як загалом позитивний крок,
який, тим не менше, має лише обмежену ефективність через прив’язку до рамкового законопроекту про енергоефективність та вузький фокус на бюджетних установах, замість
заохочення запровадження такої практики в усьому житловому секторі, як це передбачається Директивою. Протягом 2018 року жодних змін до вказаного розпорядження не
вносилося, але його виконання стало повнішим та більш вимірюваним.
Загалом, увага Держенергоефективності, що є головним відповідальним урядовим органом, більше приділялася питанням обліку та навчання необхідних спеціалістів. Так, протягом 2018 року був створений Перелік підприємств, що надають послуги з енергетичного
аудиту, енергосервісу, впроваджують системи енергоменеджменту, а також Перелік сертифікованих фахівців. Крім цього, Агентство підписало меморандуми про співпрацю із 21
ВНЗ щодо створення комісій з атестації енергоаудиторів.
Утім, у статусі розробки у Держенергоефективності залишаються проекти порядку сертифікації системи енергетичного менеджменту та енергетичних менеджерів у бюджетних
установах, положень про проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних
ресурсів бюджетними установами, щодо функціонування систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах, щодо встановлення лімітів споживання енергоносіїв
бюджетними установами та щодо розподілу та використання коштів, заощаджених бюджетними установами та отриманих від здійснення заходів з енергоефективності. Ці акти
можна вважати «домашнім завданням» Держенергоефективності на 2019 рік. Станом на
завершення 2018 року, Держенергоефективності прозвітувало201 про налагоджену співпрацю із 39-ма закладами вищої освіти, на базі яких були створені 29 атестаційних комісій,
і у 21 вже почалося навчання за напрямами сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем. Також, були видані 412 атестаційних сертифікатів,
більшість з яких були отримані у грудні.
Завдяки зусиллям Держенергоефективності була сформована та постійно оновлюється
база даних експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель бюджетних установ,
яка налічує понад 20 тис. об’єктів, більшість з яких є об’єктами місцевих органів влади
та принаймні 3 тис об’єктів належать центральним органам виконавчої влади. На кінець
2018 року, 169 місцевих органів влади запровадили системи енергоменеджменту або
енергомоніторингу у бюджетних установах. Це майже у 3 рази більше, ніж станом на час
прийняття розпорядження № 732, коли було лише близько 60 таких органів влади. Наразі ще 80 місцевих органів влади готуються до впровадження тією чи іншої системи
енергоменеджменту, а в 2019 році, як очікує Держенергоефективності, вже 250 місцевих
громад упровадять систему енергомоніторингу. Станом на кінець 2018 року, енергомоніторинг запроваджено у 98 містах, 47 районах, 14 регіонах та 10 об’єднаних територіальних
громадах.

ОБЛІК (СТАТТЯ 9)
За виключенням низки вимог, основними з яких є запровадження саме індивідуального
обліку споживання на рівні домогосподарств, а також стимулювання розумних систем обліку та регулювання споживання (smart metering), положення Директиви у частині запровадження обліку принципово імплементуються Законом «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання». Станом на завершення року, 2 проекти наказів Мінрегіону на
його виконання залишаються не прийнятими. Серед них на особливу увагу заслуговує
201

http://saee.gov.ua/uk/news/2728

Енергоефективність та соціальні питання

проект наказу, яким має бути затверджена Методика розподілу між споживачами обсягів
спожитих у будівлі комунальних послуг. Хоча уперше опублікований для громадського
обговорення ще у травні, цей проект пережив кілька раундів обговорень і станом на грудень 2018 року знаходився на повторному розгляді у Державній регуляторній службі.
Водночас, вказана істотна затримка із нормотворчою роботою супроводжувалася недостатнім темпом у принциповій діяльності на виконання прямої норми закону, а саме забезпечення 100% комерційного обліку теплової енергії. Цей термін сплив у червні 2018 року,
причому навіть станом на кінець року показник оснащенності вузлами обліку теплової
енергії не перевищив 80% ані у житловому, ані у нежитловому секторі. Частково такий
низький рівень виконання можна пояснити тим, що у червні 2018 року Верховна Рада
проголосувала за прийняття змін до Закону «Про комерційний облік…», згідно з якими
настання реальної фінансової відповідальності за порушення строків відтерміновується
до серпня 2020 року.
Серед важливих рішень варто окремо визначити ухвалений порядок визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку та економічної доцільності
встановлення приладів-розподілювачів, а також початок регулярного та систематичного
збору, моніторингу та аналізу стану оснащеності будівель лічильниками тепла, гарячої
та холодної води. Ця остання методика дозволила отримувати верифіковані та уточнені
дані щодо запровадження комерційного обліку, хоч така інформація стала доступна лише
протягом останніх місяців 2018 року.

РИНОК ЕНЕРГОСЕРВІСУ (СТАТТЯ 18)
Розвиток ринку енергосервісу в Україні є одним з найбільш ілюстративних результатів
впровадження законодавства у сфері енергетичної ефективності. Так, після залагодження юридичної колізії у процесі укладання ЕСКО-контрактів із використанням публічних
коштів протягом першого півріччя 2017 року, зусилля спеціалістів Держенергоефективності були направлені на подальше удосконалення правового поля. Зокрема, протягом
року були розроблені законопроекти202,203, якими урядові фахівці мають намір зробити
укладення ЕСКО-контрактів ще більш привабливим для інвесторів. Серед іншого, планується нівелювати валютні ризики за рахунок можливості перегляду вартості контракту, на
сторони договору покладатиметься обов’язок спільно впроваджувати на модернізованому об’єкті енергомоніторинг та системи енергоменеджменту, а також спростити процедуру затвердження істотних умов контракту, що традиційно було найскладнішим елементом
у більшості випадків.
Досягнення України на шляху поширення ЕСКО-механізму засвідчується і новим звітом,
підготовленим на замовлення ОЕСР204. Зокрема, експерти зафіксували позитивні зрушення у всіх чотирьох вимірюваних сферах: полегшення доступу до фінансування, запровадженні стимулів для інвестицій, розбудові спроможності учасників ринку, а також у
підвищення загального рівня обізнаності громадян щодо можливостей ЕСКО-механізму.
Одним із основних рушіїв становлення ринку енергосервісу є популяризації впровадження ЕСКО-механізму представниками Держенергоефективності205. Також, агентство створило національну базу потенційних ЕСКО-об’єктів (понад 17 тис. будівель, з них понад 13
тис. – це об’єкти місцевих органів влади; близько 4 тис. – це об’єкти центральних органів
влади, а також більше 100 ОСББ).
Станом на завершення 2018 року, Держенергоефективності звітувало про 193 укладені
ЕСКО-договори на загальну суму у 190 млн грн. Це вказує на продовження впевнено202
203
204
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65109
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65110
http://saee.gov.ua/sites/default/files/UKRAINE-DRAFT-Monitoring-ESCO-UKR.pdf
http://saee.gov.ua/uk/news/2197
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го становлення нового ринку, що зріс у більш ніж 10 разів у порівнянні з 2016 роком206,
коли були укладені лише 20 ЕСКО-контрактів. Водночас, протягом року не були створені
реальні стимули заохочення приватного сектору до використання ЕСКО-угод, що загрожує подальшому відставанню темпів модернізації істотної кількості будівель та упущенню
можливості значно збільшити новостворений ринок послуг.

НАЦІОНАЛЬНІ СХЕМИ ПОКЛАДАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ З
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ (СТАТТЯ 7)
Відповідні положення Директиви 2012/27/ЄС зобов’язують встановлювати обов’язкові
до досягнення цілі зі скорочення продажів енергії кінцевим споживачам з боку усіх постачальних та розподільних енергетичних компаній, містить доволі конкретні та вимірювані
цілі. З урахуванням адаптації акту для Договірних сторін Енергетичного Співтовариства,
для України рівень такої щорічної економії протягом 2017-2020 років мав би складати
щонайменше 0,7%.
В Україні система покладання обов’язків залишається не імплементованою, а прогрес
у цьому напрямку протягом 2018 року був вкрай малим. Не знайшовши відображення
у спеціалізованих законах, прийнятих у 2017 році, ці положення Директиви мають бути
імплементовані у рамках прийняття нового рамкового закону «Про енергетичну ефективність». Як у законопроекті, розробленому у 2017 році, так і у документі, оприлюдненому
для громадського обговорення у грудні 2018 року, розробники обрали альтернативний
шлях дотримання вимог Директиви, а саме запровадження менш конкретних політичних
заходів підвищення енергоефективності. Список таких заходів, наприклад, містить такі
пункти як «удосконалення правових засад оподаткування енергії та викидів вуглецевого
газу», «запровадження енергетичного маркування» та «навчання та консультування» (без
уточнень). Крім того, законопроект 2018 року втратив навіть запропоноване раніше точне відтворення тексту Директиви при згадуванні числових значень планованої економії,
поклавши їх розробку на фахівців Держенергоефективності із подальшим схваленням
Кабінетом Міністрів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ,
ФІНАНСУВАННЯ І ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА (СТАТТЯ 20)
Попри те, що спочатку заклики громадськості створити національний фонд енергетичної
ефективності в Україні, а згодом відповідні обіцянки чиновників, звучали з 2014 року207,
а також попри значну роботу, проведену усіма стейкхолдерами цього процесу, навіть наприкінці 2018 року така установа не є функціональною, а в інформації про початок її роботи у 2019 році досі бракує конкретики.
Та все ж, 2018 рік став принциповим на шляху до створення Фонду енергоефективності,
оскільки цього року Кабінет Міністрів та Мінрегіон спромоглися розробити та прийняти
основні підзаконні акти, зареєструвати у належному порядку Фонд енергоефективності
як юридичну особу, отримати перше фінансування, а також сформувати більшу частину
його Наглядової ради. Водночас, попри більшу, у порівнянні із іншими законами «енергоефективного пакету», увагу з боку держави, фактично всі підзаконні акти, необхідні для
заснування та роботи Фонду, були прийняті з порушеннями регламентних вимог в частині
оприлюднення проектів для громадського обговорення.
Початок року задав оптимістичний тон виконанню Закону «Про Фонд енергоефективності»: 28 лютого на засіданні уряду відповідними постановами був схвалений пакет необхід206 http://saee.gov.ua/uk/news/2718
207 https://rpr.org.ua/uploads/news/old/2014/05/%C5%ED%E5%F0%E3%EE%E7%E1%E5%F0%E5%E6%E5%ED%ED%FF_%D0%C
F%D0-final-15-08-14.pdf
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них документів, зокрема: положення про Наглядову раду Фонду208, методику розрахунку
економії енергії в результаті реалізації заходів з енергоефективності, які фінансуються
Фондом209, основні напрями діяльності Фонду210, вимоги щодо професійної компетенції
та ділової репутації його посадових осіб211, типова форма договору з незалежним членом
Наглядової ради Фонду.
Утім, фактична робота із запуску Фонду не була розпочата аж до закінчення серпня 2018
року, коли була сформована конкурсна комісія, необхідна для обрання членів Наглядової ради. Станом на кінець 2018 року, були призначені 4 із 5 членів ключового керівного
органу Фонду.
Фінансування Фонду енергоефективності відбуватиметься не лише за рахунок державного бюджету, але й у рамках міжнародної технічної підтримки. Відповідна Фінансова угода була підписана між Україною та ЄС (програма EE4U) щодо надання 50 млн євро безповоротного фінансування проектів Фонду, та між Міжнародною фінансовою корпорацією
(IFC), ЄС та урядом Німеччини про створення спеціального Мультидонорського фонду.
Для роботи Фонду у 2018 році у державному бюджеті передбачалося 1,6 млрд грн, які
фактично не були використані. Державний бюджет на 2019 рік так само передбачає 1,6
млрд грн відповідного фінансування.
На сьогодні ведеться попередній відбір лінійних фахівців технічного та фінансового офісів Фонду, остаточне призначення яких, однак, залежатиме від погодження дирекцією у
майбутньому. Наразі орієнтовними строками знаходження необхідних кадрових ресурсів
є кінець січня 2019 року. Подібна підготовча робота ведеться також і щодо розробки майбутніх фінансових продуктів організації, і принциповими моделями є пакетні пропозиції,
що попередньо називаються «комплексний» (відшкодовуватиметься до 70% вартості робіт та матеріалів) та «полегшений» (до 40% відшкодування).
Варто також зазначити, що застереження експертів щодо неможливості початку роботи Фонду у 2018 році через довготривалий процес прийняття підзаконних нормативно-правових актів стали реальністю. Відповідно до презентаційних матеріалів щодо роботи Фонду термін розроблення проектів для ОСББ, проведення енергоаудитів будинків,
впровадження термомодернізаційних заходів для отримання безповоротної фінансової
допомоги може тривати від 7 до 9 місяців, фактично очікувати перший продукт Фонду
можливо у 2 півріччі 2019 року.
Натомість єдиний існуючий державний механізм безповоротної фінансової допомоги для
ОСББ та інших позичальників у впровадженні заходів з енергоефективності – цільова
урядова програма з надання «теплих кредитів» – набула ще більшого попиту з боку населення, який традиційно набагато перевищував розмір її фінансування. Причиною перебоїв став недостатній рівень фінансування, адже у Державному бюджеті на 2018 рік було
передбачено лише 400 млн грн, у той час як фактична щорічна потреба оцінюється фахівцями Держенергоефективності у більш ніж 2 млрд грн. Незважаючи на низку заяв від
громадських організацій, народних депутатів, представників ОСББ та органів місцевого
самоврядування щодо врегулювання питання фінансування програми, уряд, здається, не
робить довготермінових висновків: у Державному бюджеті на 2019 рік на потреби програми «теплих кредитів» знову передбачається лише 400 млн грн.
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http://consultant.parus.ua/?doc=0AZSQ35A21
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-metodiki-ro
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-osnovnih-naprya
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-vimog-shodo-profesijnoyi-kompetenciyi-ta-dilovoyi-reputaciyiposadovih-osib-derzhavnoyi-ustanovi-fond-energoefektivnosti
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ВИСНОВОК:
Для імплементації Директиви бракує прийняття нового рамкового закону, важливим питанням залишається відповідність законопроекту вимогам Директиви в усій
повноті. В частині впровадження енергетичного менеджменту є позитивні тенденції:
швидко розвивається система профільної освіти, а завдяки роботі Держенергоефективності усе більше бюджетних установ та окремих населених пунктів запроваджують ту чи іншу форму менеджменту енергоресурсів. Ця діяльність має включати
стимули у приватному секторі. Це стосується і запровадження елементів обов’язкових заходів з енергоефективності. Істотний прогрес відмічається в питаннях комерційного обліку теплової енергії та водопостачання. Здійснено кроки зі створення
Фонду енергоефективності, однак реальний початок його роботи не варто очікувати раніше ІІ кварталу 2019 року.

Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування
та стандартної інформації про товар обсягів споживання та інших
ресурсів енергоспоживчими продуктами
Серед актів законодавства ЄС з питань енергоефективності, прогрес з виконання Директиви 2010/30/ЄС є одним з найбільших. Принциповий масив усіх імплементуючих актів був
прийнятий в Україні ще до 2018 року. Насправді, наприкінці 2017 року з 11 обов’язкових до
прийняття технічних регламентів, неприйнятими залишалися лише три – Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок, Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів та резервуарів для зберігання
води та Технічний регламент енергетичного маркування обігрівачів приміщень.
Згідно з Планом розроблення технічних регламентів на 2018-2019 роки, затвердженим
наказом Мінекономрозвитку № 196, перший техрегламент мав бути розроблений впродовж І кварталу 2018 року. Насправді, цей документ був розроблений Держенергоефективності та прийнятий наказом Мінрегіону 7 лютого 2018 року, а також зареєстрований
Мін’юстом у травні цього ж року.
Розробка двох інших технічних регламентів була запланована на останній квартал 2018
року. Станом на кінець року, про стан розробки цих документів нічого не відомо, а на сайті
головного розробника – Держенергоефективності – проекти таких актів не були оприлюднені для громадського обговорення.

ВИСНОВОК:
Протягом 2018 року був прийнятий лише один техрегламент щодо маркування
енергоспоживчих продуктів, після чого увага технічних фахівців Держенергоефективності перемкнулася на дотичні документи з екодизайну. Таким чином, для повного виконання Директиви 2010/30/ЄС необхідно прийняти ще два техрегламенти з
енергетичного маркування.
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Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
Робота з імплементації Директиви 2010/31/ЄС в Україні загалом здійснюється шляхом реалізації положень Закону «Про енергетичну ефективність будівель», прийнятого у червні
2017 року, але повністю введеного у дію лише наприкінці липня 2018 року. Найбільш важливими проблемами, ідентифікованими Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, є
нехтування обов’язковим інспектуванням великих систем опалення та кондиціонування,
а також, що важливіше, звільнення від обов’язку проводити енергетичну сертифікацію
квартир та будинків, які продаються або здаються в оренду. Вважається, що це останнє
послаблення значно пригальмує сертифікацію існуючого житлового фонду, що, своєю
чергою, не створить додаткових стимулів для проведення заходів з підвищення енергозбереження та енергоефективності.212
Утім, навіть у частині виконання існуючих положень Закону «Про енергетичну ефективність будівель» прогрес у 2018 році можна назвати лише частковим. Прийняття підзаконних нормативно-правових актів мало повільний та занадто конфіденційний характер, як
й інші акти з «енергоефективного пакету» законів. Головний розробник – Мінрегіон – не
залучав громадськість до їх розроблення. Лише окремі проекти актів були оприлюднені
для громадського обговорення, але загальний темп їх розробки та прийняття залишався
досить повільним. Станом на закінчення липня 2018 року були повністю прийняті 9 з 15
необхідних нормативних актів, а на завершення року неприйнятими залишаються лише 2
проекти постанов Кабінету Міністрів.
Особливої гостроти проблемі невчасної підготовки та ухвалення необхідних документів
додає той факт, що від запуску механізму енергетичної сертифікації будівель у великій
мірі залежить робота Фонду енергоефективності, на який покладаються значні надії.
Однією з основних вимог до функціонування Фонду енергоефективності є верифікація
результатів заходів, здійснених за рахунок наданих фінансових продуктів і, відповідно,
чітка та вимірювана оцінка ефективності використання його коштів. Принциповим інструментом для такої оцінки є енергетичний аудит окремого будинку до та після проведення
термомодернізації, і саме ці положення Закону «Про енергетичну ефективність будівель»
мають бути реалізовані через ухвалення відповідних рішень Кабміном та Мінрегіоном.
Єдиною «пом’якшуючою обставиною» є те, що створення та запуск роботи Фонду енергоефективності затримується не меншою мірою.
Утім, ближче до завершення року прогрес в імплементації відповідних положень став
більш відчутним. Так, 11 вересня віце-прем’єр-міністр Г.Зубко урочисто вручив перший
офіційний сертифікат енергетичних характеристик будівлі213.
Іншим позитивними аспектами реалізації закону є просування професійної підготовки
фахівців у сфері енергоефективності в Україні. Незважаючи на брак необхідної нормативної бази в частині саморегулівних організацій, протягом 2018 року 39 заклади вищої
освіти у співпраці з Держенергоефективності розпочали підготовку та атестацію енергоаудиторів, зокрема 29 закладів вже створили комісії для атестації, 21 заклад запровадив
навчальні програми з підготовки енергоаудиторів. У результаті, протягом 2018 року були
видані 412 кваліфікаційних атестати для професійної роботи у сфері енергоефективності,
зокрема було сертифіковано 246 фахівців з сертифікації енергетичної ефективності будівель та 166 фахівців з обстеження будинкових інженерних систем.
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https://www.energy-community.org/dam/jcr:b03950a0-9367-4618-961b-3efad53b79fd/EnC_IR2017.pdf
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-vruchiv-pershiy-v-ukrayini-energosertifikat/
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ВИСНОВОК:
Енергетична сертифікація будівель стала реальністю для України. Попри неповну
відповідність Закону «Про енергетичну ефективність будівель» вимогам Директиви
2010/31/ЄС, його імплементація може бути оцінена як задовільна. На кінець 2018
року залишалося прийняти лише 2 з 15 нормативних актів, що мають на меті його
уточнення та реалізацію. Іншим успіхом варто вважати запровадження професійних
навчальних спеціальностей в українських ВНЗ, а також початок видачі сертифікатів,
що засвідчують енергетичні характеристики будівель.

Соціальний захист споживачів (стаття 3 директив 2009/72/ЄС та
2009/73/ЄС)
Зважаючи на відносно низький рівень життя, вартість енергії, яку споживають українські
громадяни, часто складає значну частину витрат домогосподарств. За словами міністра
соціальної політики А.Реви, у листопаді 2018 року приблизно 5 млн домогосподарств (або
44% від всього населення України) отримували державну підтримку зі сплати за житлово-комунальні послуги. Державний бюджет на 2018 рік передбачав значні видатки в сумі
62 млрд грн для такої компенсації, а у 2019 ці витрати мають скласти 58 млрд грн.
Перша спроба монетизувати такі субсидії, зроблена урядом на початку 2018 року одразу
призвела до конфліктної ситуації із відшкодування пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ. Затягування із розробкою методики монетизації
субсидій та її недосконалість і непродуманість у перший же місяць після запровадження викликали фактичний параліч системи компенсації субсидій найбільш організованому
сегменту отримувачів – ОСББ. Проблема полягала у намаганні накласти на ОСББ надлишкові та явно невластиві цим організаціям функції одночасно розпорядників соціальної допомоги і надавачів комунальних послуг, при чому здійснювати фінансові операції
об’єднання мали через поточні рахунки зі спеціальним режимом використання.
Після тривалих переговорів між владою та представниками ОСББ було прийнято рішення
щодо спільного напрацювання концептуальних положень для врегулювання проблемного питання. Фактично, зустріч з міністром А.Ревою завершилася домовленістю про відмову від прийнятих рішень і подальшу спільну роботу над алгоритмом запровадження
монетизації пільг і житлових субсидій громадянам, які об’єдналися в ОСББ214: Незважаючи на цей факт, лише 26 вересня 2018 року постановою уряду було затверджено склад
Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо монетизації житлових субсидій.
Поки фактична робота з дизайну схеми підтримки споживачів, яка би базувалася на розрахунках «живими грошима», гальмувалася, протягом 2018 року Міністерство соціальної політики неодноразово намагалося запровадити точкові покращення в існуючу систему. Зокрема, найважливіші зміни торкнулися посилення верифікації отримувачів державної допомоги,
адже з багатьох джерел поступала інформація про велику кількість зловживань, завдяки
яким підтримку за рахунок державних коштів отримували люди з високим достатком.
Хоча під кінець 2018 року у публічних повідомленнях як премʼєр-міністр, так і відповідальні міністри заявляли про намір запровадити напрацьований механізм монетизації вже з 1
січня 2019 року215, ознайомитися із фактичною логікою зміненої системи державної підтримки не було можливості до почату січня 2019 року, коли відповідна постанова Кабінету
Міністрів від 27 грудня 2018 року була опублікована216.
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Первинний аналіз запропованої урядом системи дозволяє оцінити її як недосконалу. Основні проблеми полягають у монетизації субсидій лише тих заявників, які звертаються
щодо призначення нової субсидії після 1 січня 2019 року, перекладення на отримувачів
ризиків невчасного зарахування коштів на рахунки Мінсоцполітики, а також, що найважливіше, відсутність можливості отримувачів вільно розпоряджатися наданими в рамках
державної допомоги коштів, які натомість автоматично вираховуються з рахунків у «Ощадбанку» на підставі одностороннього запиту надавачів послуг. Отримати невикористаний
залишок таких коштів одержувач субсидії зможе у кращому випадку після завершення
опалювального сезону.

ВИСНОВОК:
Уряд здійснив кілька спроб покращити рівень верифікації споживачів, а також оптимізувати нормативи, за якими нараховується така субсидія, проте наблизився до
запровадження адресної допомоги у грошовій формі лише на початку 2019 року.
Моделі, які озвучувалися представниками Кабінету Міністрів та Мінсоцполітики протягом року, передбачали де-факто видозміну системи взаємозаліків. Очікувана монетизація носитиме радше пілотний, експериментальний характер.

41

ДОВКІЛЛЯ ТА
ВІДНОВЛЮВАНІ
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Довкілля та відновлювані джерела енергії

Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація) (стаття 363
УА)
Відповідно до плану заходів із виконання Угоди про асоціацію (25 жовтня 2017 року)217 на
2018 рік передбачався один захід – внесення змін до постанови КМУ від 2 квітня 2002
року № 295 “Про утворення міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті”.
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2059-VIII)218, був введений в дію 18
грудня 2017 року. Протягом 2018 року відбувалось практичне застосування положень
Закону. Мінприроди спільно з проектом технічної підтримки продовжувало навчати представників департаментів екології обласних державних адміністрацій щодо процедур проведення оцінки впливу на довкілля219. Відповідно до закону був створений і працює Єдиний реєстр з ОВД (http://eia.menr.gov.ua). Реєстр містить відповідну нормативну-правову
базу та інструкції.
Застосування закону про ОВД вже зазнало змін у зв’язку із змінами законодавства у нафтогазовій галузі220. У результаті, видобуток нафти і газу підлягатиме ОВД лише у разі їх
промислової розробки (видобування). Весь етап геологічного вивчення родовищ (включаючи, буріння і випробування свердловин, дослідно-промислову розробку) виключений
зі сфери застосування ОВД. Окрім того, продовження строків спеціальних дозволів на
користування надрами не передбачатиме проведення ОВД.
Уряд вніс зміни до постанови щодо утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань
реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті221. Зокрема, орган наділено повноваженнями схвалювати рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля та уніфікації термінології.

ВИСНОВОК:
Процес апроксимації законодавства України до Директиви 2011/92/ЄС завершено.
В цілому, втілена модель ОВД є європейською та відповідає основним вимогам Директиви, проте надмірно ускладненою. Онлайн-реєстр регулярно наповнюється інформацією, але його використання є надто складним для звичайного громадянина,
тому потребує доопрацювання. У 2018 році спостерігались тенденції щодо виключення із сфері дії оцінки впливу на довкілля окремих сфер нафтогазової галузі.

Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище (стаття 363 УА)
Відповідно до плану заходів із виконання Угоди про асоціацію (25 жовтня 2017 року)222 на
2018 рік передбачалось прийняти закон про СЕО, необхідні нормативно-правові акти для
виконання закону про СЕО, затвердження методики проведення СЕО, розробку постано217
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ви КМУ про залучення громадськості до обговорення питань щодо прийнятті рішень, які
можуть впливати на стан довкілля.
20 березня 2018 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому Закон про стратегічну екологічну оцінку223. Впровадження механізму СЕО має забезпечити
врахування екологічної складової в процесі розробки і прийняття документів державного планування.
Проте закон в даній редакції містить низку викликів щодо якості і повноти проведення
СЕО в Україні. Ключовим негативним нововведенням стала норма про дискримінаційність
поняття «громадськості», яке має чітку географічну прив’язку – особи, їх об’єднання, організації чи групи, «зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування». Така прив’язка обмежує конституційні права громадян, а також
може стати на заваді фаховому рівню громадських обговорень в рамках СЕО.
Водночас із сфери дії закону вилучено розробку короткотермінових регіональних програм соціально-економічного розвитку, принаймні до 1.01.2020 р., в той час як в країнах
ЄС такі програми є обов’язковими об’єктами для проведення СЕО. Також застосування
СЕО до планування територій значно обмежено спеціальними положеннями щодо містобудівної документації.
25 липня 2018 року Мінприроди на своїй веб-сторінці оприлюднило проект постанови
КМУ “Про затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення”224. Документ
є першим із низки підзаконних актів, необхідних аби інструмент стратегічної екологічної
оцінки запрацював на практиці. Проект пройшов громадське обговорення, проте у звітному періоді порядок не затверджений урядом.
На виконання Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” Мінприроди затвердило та оприлюднило на своїй офіційній сторінці Методичні рекомендації зі здійснення
стратегічної екологічної оцінки документів державного планування225. У зв’язку з цим
Мінприроди направило офіційні листи до органів місцевого самоврядування, міських рад
та обласних державних адміністрацій із роз’ясненнями щодо залучення громадськості.

ВИСНОВОК:
Процес апроксимації законодавства України до Директиви 2001/42/ЄС практично
завершений: прийнято базовий закон про СЕО та затверджено методику проведення, проте ще необхідно прийняти низку підзаконних нормативно-правових актів. Затверджена законом процедура СЕО в цілому відповідає вимогам Директиви, проте
є проблеми щодо визначення громадськості та обмеження застосування щодо планування територій.

Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування Директиви 90/313/ЄЕС (стаття 363 УА)
Відповідно до плану заходів із виконання Угоди про асоціацію (25 жовтня 2017 року)226
на 2018 рік було заплановано розробити та подати на розгляд КМУ законопроект про
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внесення змін до деяких законодавчих актів у частині доступу до екологічної інформації, а також провести аналіз законодавства в частині встановлення процедури перегляду
рішень про відмову у наданні екологічної інформації або про надання інформації не в
повному обсязі. Окрім цього, передбачена низка заходів щодо створення системи поширення екологічної інформації “Відкрите довкілля”, що включає розробку проектів нормативно-правових актів щодо порядку функціонування та адміністрування системи, а також
щодо її практичної роботи.
У 2018 році робота щодо законодавчих змін для приведення законодавства у відповідність до Директиви в частині екологічної інформації не проводилась. Мінприроди вкотре
звітує про розробку законопроекту, який би імплементував положення Директиви, проте
він відсутній у публічному доступі. Основна увага була зосереджена на розробці системи
“Відкрите довкілля”.
6 березня 2018 року Мінприроди винесло на громадське обговорення Концепцію створення Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля»227. 7 листопада 2018 року уряд підтримав концепцію228. Система «Відкрите довкілля» працюватиме у
вільному доступі та об’єднає в одну електронну базу екологічні дані різних центральних
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Зокрема, йдеться про
оцифрування екологічної інформації, яка до цього часу знаходиться на паперових носіях
або розпорошена по різних установах та відомствах.
Також національна система «Відкрите довкілля» дозволить Україні інтегруватися із зарубіжними реєстрами, кадастрами, інформаційними ресурсами, зокрема, щодо моніторингу стану навколишнього природного середовища та реєстру викидів та перенесення
забруднювачів. Очікується, що система «Відкрите довкілля» має бути запущена до 2020
року.
Мінприроди та Укргідрометцентр підписали меморандум про обмін даними для створення
єдиної системи229, де можна буде інформація про прогноз погоди, стан повітря, води та
кліматичні зміни. В Україні досі не було єдиної стандартизованої системи, яка б відображала у зручний для користувачів спосіб всі дані щодо стану довкілля, погодних та кліматичних змін. Водночас, Укргідрометцентр має в своєму розпорядженні потужну систему
для збору показників не тільки стосовно стану погоди, але й клімату загалом, стану річок
та водойм, атмосферного повітря.
7 вересня 2018 року у Києві відбувся Open Data Forum, під час якого заступник міністра
екології з питань євроінтеграції М.Кузьо зауважив, що “збір та аналіз даних щодо стану
довкілля є одним із пріоритетів роботи Мінприроди230. Окрім цього, мова йшла про розробку системи “Відкрите довкілля”, першими двома модулями якої має стати стан водних
об’єктів та повітря.
Вже 19 вересня Кабмін затвердив постанову, яка затвердив порядок здійснення державного моніторингу вод231. Нова європейська система моніторингу водних ресурсів почне
діяти в Україні з 1 січня 2019 року і дасть можливість кожному громадянину отримувати
у доступний спосіб класифіковані дані про стан водних масивів, басейнів річок загалом.
Дані, отримані у результаті моніторингу, будуть оприлюднюватися на спеціалізованому
порталі.
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ВИСНОВОК:
За змістом імплементація положень Директиви не вимагає нагальних кроків, базові
вимоги забезпечені Законом “Про доступ до публічної інформації”. У 2018 році не
було зроблено жодних кроків в контексті апроксимації, хоча значна увага приділялась питанню створення системи “Відкрите довкілля”. З 1 січня 2019 року в Україні
почне діяти нова європейська система моніторингу водних ресурсів. Наступною на
черзі має стати система моніторингу повітря.

Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у
підготовці окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін та доповнень до директив
85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя (стаття 363 УА)
Відповідно до плану заходів із виконання Угоди про асоціацію (25 жовтня 2017 року)232 на
2018 рік було заплановано розробити та подати на розгляд КМУ постанову про залучення
громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на
стан довкілля (щодо участі громадськості у проведенні СЕО).
Імплементація Директиви 2003/35/ЄС тісно пов’язана з реалізацією Оргуської конвенції
в Україні, зокрема положень, що стосуються участі громадськості та доступу до правосуддя, а також із імплементацією Директива 2001/42/ЄС.
20 березня 2018 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон «Про
стратегічну екологічну оцінку»233. Стаття 12 закону регламентує питання громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки. Тим не менше, застосування обмежень до визначення громадськості у прив’язці до місця реєстрації обмежує конституційні
права громадян, а також може стати на заваді фаховому рівню громадських обговорень
в рамках СЕО. Окрім того, процедура громадського обговорення, передбачена законом,
не застосовується до проектів містобудівної документації, а закріплена в прикінцевих положеннях спеціальна процедура не відповідає вимогам Директиви.

ВИСНОВОК:
Процес апроксимації положень Директиви практично завершений у зв’язку із прийняттям закону про СЕО (в частині положень щодо участі громадськості). Водночас,
закон містить системну проблему, пов’язану з визначенням «громадськості», яке
грубо суперечить вимогам Директиви.

Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше
повітря для Європи (стаття 363 УА)
Відповідно до плану заходів із виконання Угоди про асоціацію (25 жовтня 2017 року)234 на
2018 рік було заплановано прийняти законодавство щодо проведення державного мо232
233
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ніторингу повітря та визначення уповноваженого органу у цій сфері, а також розробити
проект порядку встановлення цільових та граничних значень та мети щодо зменшення
впливу PM 2,5. ДСНС та Держекоінспекція мали провести аналіз відповідності існуючої
мережі спостережень за якістю атмосферного повітря вимогам Директиви. Мінприроди
мало видати наказ щодо визначення зон та агломерацій. Багато заходів також передбачено на 2019 рік.
Тим не менше, жодного поступу в апроксимації положень цієї Директиви у 2018 році не
спостерігалось. Мінприроди звітує про роботу стосовно підготовки проекту акта про внесення змін до Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, а також щодо розробки Методичних рекомендацій застосування верхнього
і нижнього порогів оцінювання якості атмосферного повітря і нормативно-методичного
документу про порядок встановлення цільових та граничних значень та мети щодо зменшення впливу РМ 2,5. Проте, такі проекти у звітному періоді не було оприлюднено.
Відповідно до звіту Мінприроди щодо виконання Угоди про асоціацію за ІІІ квартал 2018
року, у рамках діяльності міжвідомчої робочої групи з питань імплементації положень Директиви 2008/50/ЄС та Директиви 2004/107/ЄС опрацьовується питання щодо розподілу
території країни на відповідні зони та агломерації, як це передбачено вимогами Директиви.
У своєму звіті щодо виконання завдань плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію за три квартали 2018 року, ДСНС інформує про підготовку та затвердження Звіту з
проведення аналізу відповідності існуючої мережі спостережень за якістю атмосферного
повітря вимогам Директиви, проте на інформаційний запит документу надано не було.
Натомість ДСНС поінформувала про основні висновки такого аналізу:
існуюча мережа спостережень за забрудненням атмосферного повітря гідрометеорологічних організацій ДСНС за кількістю постів спостережень відповідає вимогам Директиви, але є недостатньою для забезпечення моніторингу всього переліку забруднюючих
речовин, визначених Директивою;
відсутні законодавчі та нормативно-правові акти щодо проведення моніторингу атмосферного повітря, поділу території України на зони та агломерації, перерозподілу постів
спостережень у населених пунктах, у тому числі їх розміщення у сільській місцевості відповідно до вимог Директиви;
необхідним є проведення заходів з переоснащення мережі спостережень за забрудненням атмосферного повітря та з організації вимірювань вмісту твердих частинок PM 2,5 та
PM 10, бензолу та озону, відповідно до вимог Директиви;
кошти, необхідні для здійснення першочергових заходів щодо переоснащення мережі
спостережень за забрудненням атмосферного повітря відповідно до вимог Директиви,
становлять близько 9870-10000 тис. євро.
Мінприроди тісно пов’язує реформу у сфері покращення якості атмосферного повітря із
реформуванням системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього середовища. 21 лютого 2018 року уряд ліквідував 12 територіальних органів Державної екологічної інспекції в окремих областях та регіонах і, натомість, створив 5 окружних
екологічних інспекцій235. 23 травня 2018 року уряд затвердив план заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища236. Документом визначено основні заходи, які
забезпечать реалізацію Концепції, та перелік органів, що будуть залучені до проведення
відповідних заходів.
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Планом заходів, серед іншого, передбачено створення та функціонування загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, створення мережі лабораторій для забезпечення проведення моніторингу стану довкілля, забезпечення адаптації законодавства у сфері моніторингу стану довкілля відповідно до вимог Директиви
2010/75/ЄС про промислові викиди та ін.

ВИСНОВОК:
Упровадження Директиви перебуває на початковій стадії. Робота Мінприроди щодо
реформи державного контролю у сфері довкілля, що пов’язується, серед іншого, з
моніторингом стану атмосферного повітря, так і не завершена, і лише дуже опосередковано пов’язана з апроксимацією положень Директиви. Відповідно до аналізу
ДСНС, існуюча мережа спостережень за забрудненням атмосферного повітря є недостатньою для забезпечення моніторингу всього переліку визначених Директивою забруднюючих речовин.

Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (стаття 363 УА)
Відповідно до плану заходів із виконання Угоди про асоціацію (25 жовтня 2017 року)237 на
2018 рік було заплановано прийняття законодавства у сфері охорони природи, зокрема
затвердження переліку видів птахів, для яких необхідно запровадити спеціальні природоохоронні заходи. Також до кінця 2018 року заплановано визначити спеціальні території
для збереження мігруючих видів птахів, розробити та прийняти зміни до нормативно-правових актів про вдосконалення охорони, заходів збереження та відновлення мігруючих
видів диких птахів. Імплементація даної Директиви тісно пов’язана із імплементацією Директиви 92/43/ЄЕС про охорону природних середовищ існування та дикої флори і фауни.
Мінприроди нарешті вийшло з ініціативою щодо впровадження двох природоохоронних
директив ЄС – пташиної та оселищної238. 12 березня 2018 р. міністр екології О.Семерак
оголосив про початок громадського обговорення проекту Закону «Про території Смарагдової мережі». Незрозумілим у цій ситуації залишається акцент на впровадження Смарагдової мережі. Звичайно, що на шляху створення української частини мережі природоохоронних територій Natura 2000 на сьогодні стоїть низка перешкод – базово той факт, що
Україна не є членом ЄС. Проте певні домовленості на двосторонньому рівні відкрили б
нові можливості для фінансування новостворених об’єктів охорони природи.
3 квітня 2018 року був прийнятий за основу проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на
гірських схилах Карпатського регіону239. Комітет з екополітики ВРУ повинен доопрацювати законопроект та внести його на розгляд ВРУ у другому читанні. 17 квітня 2018 року ВРУ
повернула на доопрацювання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у
сфері охорони тваринного та рослинного світу.240
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ВИСНОВОК:
Презентований проект закону “Про території Смарагдової мережі” виконує роль
імплементації Бернської конвенції, а не Директиви 2009/147/ЄС. Необхідно прийняти законодавство, яке б імплементувало положення Директиви, зокрема щодо
створення спеціальних природоохоронних територій.

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) (стаття 363 УА)
Відповідно до плану заходів із виконання Угоди про асоціацію (25 жовтня 2017 року)241 на
2018 рік було заплановано розробити і подати на розгляд КМУ законопроект про інтегровані дозволи та нормативно-правові акти щодо створення та функціонування баз даних
(реєстрів) інтегрованих дозволів. В інституційному плані передбачалось утворити окремих
структурний підрозділ Мінприроди.
Кабінет Міністрів своїм розпорядженням №428-р від 13 червня 2018 року затвердив план
заходів на 2018 рік щодо впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок242. Відповідальним за впровадження плану є Міненерговугілля, яке мало прозвітувати Кабміну щодо виконання завдань, передбачених планом,
до 31 грудня 2018 року.
Відповідно до плану, у 2018 року мали бути розроблені проекти актів про утворення Організаційного комітету з питань впровадження Національного плану, про затвердження
плану заходів щодо реконструкції, модернізації, технічного переоснащення та виведення
з експлуатації великих спалювальних установок, включених до Національного плану (з
визначенням джерел та механізму фінансування зазначених заходів). Також, у 2018 році
мала бути утворена тимчасова робоча група з розроблення механізму впровадження Національного плану.
До роботи мали бути залучені й оператори великих спалювальних установок: за їх участі мали визначатись потреби в реконструкції, модернізації та технічному переоснащенні
обʼєктів, та проблеми, з цим пов’язані.
Мала приділятись увага й фінансових питанням, зокрема передбачено визначення механізму фінансового забезпечення реконструкції, модернізації, технічного переоснащення
та виведення з експлуатації великих спалювальних установок, оптимальні рішення для
фінансового забезпечення функціонування національної системи моніторингу, контролю
і звітності щодо викидів забруднюючих речовин.
Окрім того, планом передбачено визначення та реалізацію пріоритетів співпраці з міжнародними і регіональними організаціями, іноземними державами та їх кредитно-фінансовими установами щодо впровадження технологій, залучення кредитних ресурсів, формування програм і проектів технічної допомоги для підтримки виконання Національного
плану.
Тим не менше, на початок 2019 року жодної інформації щодо реалізації цього плану заходів у публічному доступі немає. На інформаційний запит Міненерговугілля надало відповідь щодо прогресу у виконанні лише двох заходів плану:
(1) Міненерговугілля проводить заходи з утворення Організаційного комітету, який буде
241
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координаційним органом КМУ для забезпечення узгоджених дій з розроблення державної політики із впровадження Національного плану скорочення викидів;
(2) Міненерговугілля утворило тимчасову робочу групу з розроблення механізму впровадження Національного плану скорочення викидів, яка має організувати взаємодію
органів виконавчої влади, генеруючих підприємств та інших зацікавлених осіб, розробити пропозиції та рекомендації, проаналізувати рекомендації експертів технічної
допомоги.
Однією з причин гальмування виконання Нацплану може бути відсутність механізму фінансування передбачених заходів та прийняття необхідної підзаконної нормативно-правової бази.
Одним із завдань імплементації Директиви 2010/75/ЄС є запровадження в Україні єдиного інтегрованого дозволу. Першим кроком у цьому напрямку стало оприлюднення Мінприроди для громадського обговорення проекту розпорядження КМУ “Про схвалення
Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення”243. Залежно
від виду діяльності та потужностей Концепція передбачає впровадження двох типів дозволів: інтегрований дозвіл (установки Групи 1) та уніфікований дозвіл (установки Групи
2). Суб’єкти господарювання, на які поширюється дія Концепції, будуть зобов’язані проводити моніторинг обсягів промислового забруднення та надавати звітність Мінприроди
про виконання умов інтегрованого дозволу. Дані про забруднення та результати звітності
будуть оприлюднені в електронній інформаційній системі у відкритому доступі.

ВИСНОВОК:
Затверджений урядом план заходів на 2018 рік щодо впровадження Нацплану скорочення викидів від великих спалювальних установок практично не виконувався,
за винятком окремих організаційних заходів, не були прийняті необхідні підзаконні
нормативно-правові акти та не передбачено механізм фінансування заходів Нацплану скорочення викидів. У сфері промислового забруднення та впровадження
інтегрованого дозволу робота лише розпочалась.

Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії,
виробленої з відновлюваних джерел та якою вносяться зміни до, а
в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС
(стаття 338 УА)
Попри політичну невизначеність подальшого розвитку галузі відновлюваної енергетики,
в 2018 році було введено 742,5 МВт генеруючих потужностей ВДЕ, що в 2,8 разів перевищує потужність, введену в 2017 року244. Встановлена потужність об’єктів ВДЕ (без врахування ГЕС, ГАЕС та об’єктів на окупованій території АР Крим) склала 2117,2 МВт. При цьому
потужність ГЕС та ГАЕС склала 5758 МВт. Таким чином, загальна потужність об’єктів ВДЕ
наприкінці 2018 року склала 7875,2 МВт. Водночас, навіть таких темпів будівництва, які
були продемонстровані цьогоріч, недостатньо для виконання Національного плану дій з
відновлюваної енергетики на період 2020 року.
На цьому фоні постало питання підтримки вже наявних потужностей. Так, на об’єкти ВДЕ,
243
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що працюють за «зеленим» тарифом, припадає менше 2% в обсязі продажу електроенергії на ОРЕ, проте 7% у вартості245. Як результат, розпочалася дискусія про вдосконалення
схеми підтримки «зеленої» енергетики в Україні за рахунок введення аукціонної системи.
В червні у Верховній Раді було зареєстровано вісім ініціатив стосовно державної підтримки ВДЕ – законопроект №8449246, а також 7 альтернативних (від №8449-1 до №8449-7).
Шість із восьми законопроектів передбачали впровадження системи аукціонів замість
«зеленого» тарифу. Повного взаєморозуміння та єдиного бачення відносно подальшого
розвитку галузі ВДЕ в Україні гравці ринку «зеленої» енергетики досягли лише восени.
П’ять асоціацій відновлюваної енергетики, які представляють понад 80% ринку, підписали спільний меморандум247, головна мета якого − підтримати нову модель підтримки
«зелених» проектів шляхом проведення аукціонів та закликати до прискорення процесу
переходу.
Таким чином, наприкінці року в першому читанні було прийнято доопрацьований законопроект №8449-д. Водночас, учасники ринку зазначають, що законопроект не вирішує
всіх питань із діючою системою «зелених» тарифів. Наприклад, є побоювання, що зниження без продовження дії «зеленого» тарифу може призупинити розвиток нових проектів
(особливо це стосується малої та середньої генерації).
Експерти, зокрема з DiXi Group, вважають прийняття законопроекту в першому читанні
важливим та правильним кроком, але, водночас, закликають доопрацювати документ, що
дозволить зменшити ризики реалізації нових «зелених» проектів у країні248. Більше того,
перед другим читанням експерти пропонують надати проект закону на експертизу Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Таким чином, буде зрозуміло, чи по всіх пунктах
закон відповідає Директиві 2009/28/ЄС та іншим вимогам європейського законодавства.
На цьому фоні також відбулися інші важливі зміни. Зокрема, Верховна Рада в першому
читанні схвалила законопроект №6081249, який спрямований на вирішення питання резервування потужностей ОЕС України під приєднання обʼєктів ВДЕ. Станом на момент
схвалення в першому читанні, з можливих 4,5 ГВт доступних потужностей, технічними
умовами вже було зарезервовано 4,2 ГВт, при цьому побудовано лише 1,4 ГВт. Відповідно до законопроекту, термін дії техумов на підключення об’єктів ВДЕ складе не більше
5 років. Прийняття цього документу сприятиме покращеному прогнозуванню майбутніх
витрат для інвесторів, а також кращому оцінюванню строку окупності проекту. Наразі документ очікує на друге читання.
Окрім того, парламент прийняв закон250, завдяки якому усувається важлива бюрократична перепона стосовно обов’язкового проведення експертизи проектів ВДЕ. Відповідно
до документу, проекти об’єктів за класом СС1 (ті, які належать до об’єктів з незначними
наслідками) підлягають обов’язковій експертизі лише за наявності підстав. Наприклад,
якщо спорудження такого об’єкту відбувається на територіях із складними техногенними
чи інженерно-геологічними умовами. Це дозволить прискорити введення в експлуатацію
ВЕС.
На фоні цього, Кабінет Міністрів врегулював процедуру розрахунку за тепло, вироблене
з альтернативних джерел енергії (дрова, пелети тощо). Це було зроблено за рахунок внесення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу,
на якого покладено спеціальні обов’язки251.
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Протягом року було підписано низку важливих документів та досягнуто домовленостей
провідними міжнародними фінансовими інституціями та країнами, які є лідерами в розвитку ВДЕ.
Зокрема, після тривалої підготовки та обговорень, Держенергоефективності та Північна
екологічна фінансова корпорація НЕФКО підписали угоду252 щодо функціонування Фінсько-українського трастового фонду для фінансування підготовки «зелених» проектів.
Обсяг фонду становитиме приблизно 6 млн євро. Він надаватиме технічну допомогу для
розробки проектів з енергоефективності та «чистої» енергетики.
Держенергоефективності та Міністерство енергетики та промисловості ОАЕ також підписали меморандум про співпрацю253 у галузі енергоефективності та відновлюваної енергетики. Країни планують реалізовувати спільні проекти в цих галузях і обмінюватися досвідом.
Також варто зазначити, що між урядами України та Норвегії було підписано договір щодо
реалізації інвестиційних проектів із встановлення ВЕС у Херсонській області, яка дозволить забезпечити більш ніж 30% Херсонської області електроенергією, виробленою з
ВДЕ. Вартість цього масштабного проекту складає 450 млн дол.
Тим часом, ЄБРР планує запустити USELF-III254 − нову програму, мета якої − реалізація проектів «зелених» проектів в Україні. Запланований в рамках програми обсяг фінансування −
250 млн євро.
Для ще більшого заохочення інвесторів вкладати гроші в «зелені» проекти в Україні
UNIDO та Держенергоефективності мають намір створити ринок «зелених» облігацій. Запровадження такого ринку дозволить мобілізувати надходження необхідних інвестицій,
тим паче, що серед переваг випуску «зелених» облігацій є доступ до ринку кліматичних
фінансів: наприклад, до Зеленого кліматичного фонду255. Серед найближчих кроків Держенергоефективності та UNIDO в цьому напрямку – це розробка Концепції створення
ринку «зелених» облігацій в Україні, розробка Плану дій з її реалізації, а також пакету
законодавства.

БІОПАЛИВО ТА ЕЛЕКТРОМОБІЛІ
Оскільки введення аукціонної системи підтримки проектів у галузі ВДЕ стало головною
метою та подією цього року, то вдосконалення законодавства в напрямку біопалива та
більш активного використання електротранспорту відійшло на другий план: зокрема, по
біопаливу воно, здебільшого, не виходило за площину дискусій та обговорень.
Зокрема, відповідно до плану заходів з реалізації першого етапу Енергетичної стратегії
України до 2035 року, яким передбачено створення електронної платформи торгівлі біопаливом, продовжується обговорення запропонованої законопроектами системи електронної торгівлі, її учасників та функцій.
Що ж стосується запуску ринку «зелених бондів», реалізація якого також передбачена
планом, то наразі Держенергоефективності, Climate Bonds Initiative та ПРООН обговорюють можливості запуску такого ринку256. Наступним кроком повинна стати розробка
Дорожньої карти створення ринку «зелених бондів» і підготовка відповідних підзаконних
актів.
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Що стосується електромобілів, то в травні уряд схвалив257 національну транспортну стратегію на період до 2030 року. Проект отримав назву Drive Ukraine 2030. Згідно з документом, до 2030 року в Україні повинні побудувати два заводи, які займатимуться випуском
електротранспорту258, зокрема автомобілів, автобусів та морських суден на електротязі.

ВИСНОВОК:
Головним процесом стали дискусії навколо аукціонної системи підтримки «зелених»
електроенергетичних проектів. При цьому, експерти закликають доопрацювати законопроект №8449-д, прийнятий у першому читанні, щоб уникнути ризиків у реалізації майбутніх проектів. Попри значне нарощування встановлених потужностей,
Україна виконує показники Національного плану дій з відновлюваної енергетики
на період до 2020 року лише на 84% (з урахуванням значних потужностей ГЕС та
ГАЕС).

257 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-nacionalnu-transportnu-strategiyu-do-2030-roku
258 https://mtu.gov.ua/files/projects/str.html
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Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС
зобов’язання щодо підтримки мінімальних запасів сирої нафти та/
або нафтопродуктів (ст. 338 УА)
Із 25 жовтня 2017 року імплементація Директиви 2009/119/ЄС в Україні здійснюється за
планом заходів259, яким встановлені нові терміни:
● розроблення та затвердження моделі мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів,
розроблення, опрацювання з експертами ЄС та подання на розгляд Кабінету Міністрів
законопроекту про підтримку мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів – 1 липня
2018 року (відповідальні – Держрезерв, Міненерговугілля і ПАТ «НАК Нафтогаз України» (за згодою));
● підготовки та затвердження бюджету інженерно-технічних заходів, здійснення оцінки
потреб у додаткових потужностях та їхнього проектування – 31 грудня 2018 року (відповідальні – Держрезерв і Міненерговугілля).
Тим же планом Держрезерву й Міненерговугілля було доручено:
● розроблення до 31 грудня 2018 року планів дій із введення в обіг екстрених і спеціальних резервів у разі значного порушення постачання;
● будівництво до 31 грудня 2019 року додаткових резервуарів і закупівля нафти й нафтопродуктів, необхідних для формування мінімальних запасів;
● розроблення до 31 грудня 2022 року докладних переліків усіх спеціальних та екстрених
резервів, що зберігаються на території України, й запровадження регулярного подання
Секретаріату Енергетичного співтовариства звітів про резерви нафти й нафтопродуктів.
Відразу після оприлюднення плану члени Робочої групи щодо формування стратегічних
запасів нафти та нафтопродуктів260 висловили побоювання, що виконання цих завдань
потребуватиме набагато більше часу, аніж визначено.
Згідно з напрацюваннями експертів робочої групи впродовж звітного періоду:
1. Беручи до уваги значну залежність України від імпорту нафтопродуктів (понад 70 %),
пропонується створити мінімальні запаси нафти й нафтопродуктів в обсязі, що дорівнює 90 дням середньодобового чистого імпорту (2 млн т).
2. Через невеликі обсяги перероблення сировини й ризики, зумовлені необхідністю її постачання лише на один приватної форми власності НПЗ, що працює, мінімальні запаси
мають складатися із 30 % сирої нафти (0,7 млн т) і 70 % нафтопродуктів (1,3 млн т).
3. З огляду на структуру споживання нафтопродуктів і можливість заміни бензином скрапленого нафтового газу для зберігання варто вибрати автомобільний бензин і дизельне пальне у співвідношенні 38 : 62 (0,49 і 0,81 млн т, відповідно).
4. Для управління мінімальними запасами нафти й нафтопродуктів рекомендується створити адміністративно та операційно незалежну компанію, 70 % якої перебуватиме у
державній, а решта 30 % – у приватній власності.
5. Щоб зменшити затрати з формування й підтримання мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів рекомендується для 12 % із них використовувати лізингові угоди oil stock ticket.
6. Формування й підтримання мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів рекомендується здійснювати за рахунок збільшення середньозваженої ставки акцизного збору
на рівні 24,58 дол./т.
259 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF
260 http://rezerv.gov.ua/u-derzhrezervi-tryvae-robota-po-implementacii-dyrektyvy2009119ec/
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7. Як основні підприємства для зберігання мінімальних запасів нафти можна розглядати
резервуарні парки АТ «Укртранснафта», бензину й дизельного палива – потужності
комбінатів Держрезерву та суб’єктів господарювання.
На основі зазначених рекомендацій Держрезервом розроблено проекти постанови Кабміну «Про затвердження Моделі формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів і її
фінансування в Україні» й Закону України «Про мінімальні запаси нафти й нафтопродуктів».
26 червня 2018 року експерти робочої групи проаналізували їхні перші редакції та зазначили, що доопрацювання потребуватиме більше часу. Тому планом261 терміни розроблення та подання проекту про затвердження моделі перенесені на 31 липня 2018 року, законопроекту – на 01 жовтня 2018 року. Тим же планом було також доручено Держрезерву
й Міненерговугілля до 31 грудня 2018 року реалізувати підготовчі інженерно-технічні заходи для формування мінімальних запасів, результатом яких має стати оцінка потреб у
додаткових резервуарних потужностях і здійснення їхнього проектування.
Попередню оцінку здійснено у вересні 2018 року. Згідно з нею, для зберігання запасів
сирої нафти можна використати резервуарні парки АТ «Укртранснафта» (у наявності 0,40
млн куб. м), бензину й дизельного палива – потужності комбінатів Держрезерву (у наявності 0,11 і 0,53 млн куб. м, відповідно) і суб’єктів господарювання (наприклад, однієї з мереж – 0,08 і 0,12 млн куб. м, відповідно). Оскільки в наявності є менше 45 % від необхідних
потужностей (1,24 із 2,87 млн куб. м), необхідно модернізувати існуючі (0,62 млн куб. м) і
побудувати нові резервуари (1,00 млн куб. м).
12 листопада 2018 року погоджений Енергетичним Співтовариством законопроект «Про
мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів» спрямовано до Мінекономрозвитку262. Інформації про хід його подальшого опрацювання впродовж звітного періоду не надходило.

ВИСНОВОК:
Попри наявність певних напрацювань і продуктивну роботу Держрезерву, урядом
досі не виконано жодного із завдань, передбачених планами імплементації Директиви 2009/119/ЄС на 2015-2018 роки.

Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії,
виробленої з відновлюваних джерел та якою вносяться зміни до, а
в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС
Упродовж звітного періоду діяльність із імплементації Директиви 2009/28/ЄС було зосереджено на заохоченні використання електричної енергії на транспорті та реалізації
спроб бізнесових груп використати необхідність виконання Україною своїх зобов’язань
у власних цілях.
Зокрема, 4 квітня 2018 року Верховній Раді рекомендовано прийняти за основу проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку
сфери виробництва рідкого палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого
палива з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту»263.
Зазначений документ, формально внесений низкою народних депутатів, але розроблений
у Держенергоефективності, раніше було відхилено Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку й Державною регуляторною службою як такий, що не відповідає
261 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/497-2018-%D1%80
262 https://rezerv.gov.ua/novini-mznn/zakonoproekt-pro-stvorennya-ta-zberigannya-minimalnih-zapasi
263 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62987
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ключовим принципам регуляторної політики. У свою чергу, за висновком Головного науково-експертного управління Верховної Ради, законопроект «потребує всебічного обґрунтування з наданням відповідних розрахунків»264, оскільки «низький попит на паливо з
біоскладником може зменшити пропонування на ринку традиційного палива, зумовивши
його дефіцит».
У Держенергоефективності стверджують, що запровадження адміністративної відповідальності за відсутність біоетанолу й біодизелю в нафтопродуктах, що реалізуються в
Україні, спрямоване на імплементацію Директиви 2009/28/ЄС. Проте всі держави-члени
ЄС гарантують збереження постачань традиційних нафтопродуктів для неадаптованих
транспортних засобів (пункт 30 преамбули265). При цьому примусове, під страхом покарання, застосування біоетанолу й біодизелю в нафтопродуктах дискримінує не лише 60%
українських автомобілістів, транспортні засоби яких не адаптовані до використання сумішевого палива із вмістом біокомпонентів понад 3,4% (енергетичних), але й учасників ринку. До того ж, «навіть за максимального рівня блендування, визначеного в законопроекті,
досягнення обов’язкової цілі – 10 % від споживання енергії на транспорті є неможливим»266.
Набагато прозорішим є виконання вимог Директиви 2009/28/ЄС у частині заохочення
використання електричної енергії на транспорті. Зокрема, законом267 звільнено від обкладення податком на додану вартість до 1 січня 2023 року операції із ввезення в Україну
транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.
У рамках приведення нормативних вимог до рідкого палива з біологічними компонентами до європейських упродовж звітного періоду:
прийнято методом «підтвердження» три національних стандарти «Критерії сталості для
виробництва біопалив та біорідин для енергетичного використання. Принципи, критерії,
індикатори та засоби засвідчення» (частини 2-4 серії ДСТУ EN 16214:2017);
затверджено ДСТУ EN 589:2017 «Палива альтернативні. Газ скраплений нафтовий. Вимоги та методи випробування»;
розроблено першу редакцію національного стандарту «Біопаливо рідке та газове. Викиди
парникових газів. Технічні умови» (усі – ТК38268).
У цілому, з 19 стандартів, що планувалося ухвалити в 2018 році269, видано шість. Для одного стандарту розроблено остаточну редакцію, для двох – перші, для одного – наступну,
дев’ять проектів повернуто на доопрацювання270.

ВИСНОВОК:
Під приводом імплементації Директиви 2009/28/ЄС окремі фінансово-промислові
групи періодично намагаються досягти своїх бізнесових цілей. Більший прогрес
зафіксовано у частині заохочення використання електричної енергії на транспорті. Триває розробка гармонізованих стандартів для рідкого палива з біологічними
компонентами.
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62987&pf35401=442440
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0030&from=EN
http://www.reee.org.ua/assets/2016/05/Presentation-for-WG1.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-viii
http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Zvit_vikonan-sichen-01-01-2018_Program-2017.xlsx
http://uas.org.ua/ua/messages/dodatok-2-do-programi-robit-z-natsionalnoyi-standartizatsiyi-na-2018-rik/
http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Zvit_vikon-gruden-20-12-2018_Program-2018.xlsx
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Директива 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування енергетичних продуктів та електроенергії
(Додаток XXVIII, стаття 353 УА)
Упродовж звітного періоду уряд не приділяв значної уваги імплементації Директиви
2003/96/ЄС через низьку платоспроможність населення й наявність кризи неплатежів.
Тим не менш, 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 самоврядування271. Документ установлює частки акцизного податку, що зараховуватимуться до загального фонду бюджетів місцевого
самоврядування в першому півріччі 2019 року (частина 3 статті 43272). 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.
Із 1 липня 2019 року запроваджується ліцензування діяльності суб’єктів господарювання, які виробляють та/чи зберігають пальне, здійснюють оптову та/чи роздрібну торгівлю
ним273. Тим же законом посилено контроль над обігом авіаційного палива. Його цільове використання має бути підтверджене. У разі відсутності відповідних документів, із 1
жовтня 2019 року до авіаційного палива застосовуватиметься ставка акцизного податку,
збільшена в 10 разів.

ВИСНОВОК:
Попри окремі зміни в структурі й порядку сплати податків і зборів, через низьку платоспроможність споживачів збільшення оподаткування моторного палива до мінімального рівня, передбаченого Директивою 2003/96/ЄС, не перебуває на порядку
денному Уряду.

Директива 1999/32/ЄC про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви
93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС)
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС
Із 17 липня 2018 року імплементація Директиви 1999/32/ЄС в Україні здійснюється за планом заходів274 (пункт 119), яким продовжено до кінця 2019 року терміни:
● визначення органу ринкового нагляду (контролю);
● введення в дію змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів,
дизельного, суднових та котельних палив із метою його приведення до вимог Директив 98/70/ЄC і 2016/802/ЄС;
● введення в дію Технічного регламенту щодо вимог до газу нафтового скрапленого;
● введення в дію національних стандартів, необхідних для повної гармонізації вимог до
якості і безпечності вуглеводневого палива в Україні та ЄС.
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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
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-viii
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/497-2018-%D1%80
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У цьому переліку відсутній пункт про розроблення Технічного регламенту щодо вимог до
авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів, роботу над яким планувалося завершити до 1 січня 2018 року (завдання 32275). Виконання зазначеного завдання Міненерговугілля внесло до плану276 (пункт 6 додатка 2; кінцевий термін реалізації – грудень 2018 року), але
інформації про стан його підготовки до кінця звітного періоду не надходило. Невідомими є
й результати узгодження заінтересованими органами влади проекту постанови277, якою мають бути внесені зміни до Технічного регламенту278 (завдання 1702.4 плану заходів279).
У свою чергу, затвердження Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для
автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей,
яке мало відбутися до 1 листопада 2018 року280, відкладено на четвертий квартал 2019
року (пункт 12 плану281).
Незадовільними є й темпи ухвалення 52 стандартів, необхідних для гармонізації вимог до
якості й безпечності вуглеводневого палива в Україні та ЄС282. Із них до 20 грудня 2018
року видано лише п’ять. Для одного стандарту розроблено остаточну редакцію, для 35 –
перші, для чотирьох – наступні, сім проектів повернуті на доопрацювання283.
У свою чергу, з усіх завдань, установлених планом284, відомо лише про наміри уряду покласти функції нагляду (контролю) на ринку нафтопродуктів на Державну природоохоронну службу, яку буде створено до кінця 2019 року (завдання 1.2 плану285). Проте, визначаючи її завдання й повноваження (завдання 37 плану286), Мінприроди ще має віднести до
них, зокрема, моніторинг і контроль якості та безпечності моторного палива, проведення
перевірок суб’єктів господарювання й накладення санкцій на них у разі недотримання
встановлених вимог.

ВИСНОВОК:
Надмірна кількість узятих зобов’язань, нестача ресурсів і відсутність наступності в
діях українських урядів призвела до невиконання більшості завдань, встановлених
Директивою 1999/32/ЄC.

Директива 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива та
внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄЕС, що доповнена
Директивами 2000/71/ЄС, 2003/17/ЄС та 2009/30/ЄС і Регламентом
(ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, статті 360-363, 365, 366 УА)
Із 17 липня 2018 року імплементація Директиви 98/70/ЄC в Україні здійснюється за оновленим планом. Згідно з ним, до кінця 2020 року продовжено термін запровадження системи моніторингу якості палива та проведення перевірок учасників ринку щодо дотримання установлених вимог (пункт 120).
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http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d8571d0b-53a6-4ade-88c1-75579be0cb39
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Водночас, урядом досі не вилучено з плану виконане ще в 2003 році на рівні закону
завдання 1703.4, яким передбачено встановлення вимог для позашляхових транспортних
засобів та сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів «для забезпечення можливості використання неетилованого бензину».
За станом на 5 січня 2019 року у відкритих джерелах відсутня інформація про стан розроблення Міненерговугілля згідно з планом :
єдиних засад «контролю якості нафтопродуктів відповідно до норм та правил ЄС» (завдання 1702);
систем міжлабораторних порівнянь результатів випробувань для підтвердження їхньої
якості; збирання внутрішньодержавних даних про якість пального (завдання 1703.1, 2 і 3).
Суттєво ускладнило хід імплементації Директиви 98/70/ЄC ухвалення закону , що дозволив увезення в Україну вживаних транспортних заходів. Використання в них пального, що
відповідає екологічним нормам Євро-5, втрачає сенс, оскільки це не зменшує шкідливий
вплив відпрацьованих газів на здоров’я людини і довкілля.

ВИСНОВОК:
Імплементація Директиви 98/70/ЄС в Україні відбувається із систематичним порушенням раніше встановлених термінів.

Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летких органічних сполук із резервуарів із нафтопродуктами та при їхньому транспортуванні з нафтобаз до заправних станцій, зі змінами та доповненнями,
внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, статті 360363, 365, 366 УА)
На виконання вимог Директиви 94/63/ЄС планом287 було передбачено до 31 жовтня 2018
року (завдання 1695; відповідальне – Мінприроди):
● розробити та подати на затвердження проект технічного регламенту, яким встановлюватимуться вимоги до зберігання, транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних станцій;
● провести інвентаризацію терміналів для зберігання та завантаження бензину;
● розробити рекомендації щодо здійснення контролю роботи автозаправних станцій та
резервуарів для зберігання нафтопродуктів.
При цьому експертів здивувало, що:
● у завданнях 1695 і 1695.4 ішлося лише про бензин, тоді як Директива 94/63/ЄС стосується всіх нафтопродуктів;
● у завданні 1695.5 згадувалися незрозумілі «резервуари для зберігання нафтопродуктів невеликого розміру»;
● у плані288 згадані завдання були відсутні, тоді як інший план289 передбачав «усунення
правової неврегульованості в частині обліку норм природних втрат нафти та нафто287 Там само.
288 https://menr.gov.ua/news/32415.html
289 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245282918
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продуктів при прийманні, зберіганні, відпуску і транспортуванні» (завдання 5 додатка
2; термін виконання – грудень 2018 року).
Хоча всі завдання мали бути виконаними в 2018 році, інформації про ухвалення відповідних документів до кінця звітного періоду не надійшло.
Натомість, у 2018 році, на виконання вимог Директиви 94/63/ЄС у частині зменшення
втрат нафтопродуктів:
● досягнуто консенсусу щодо проекту національного стандарту «Метрологія. Методика
повірки. Автоцистерни калібровані для нафтопродуктів»;
● розроблено перші редакції методик повірки паливороздавальних колонок для рідкого
палива, стисненого та скрапленого газу (усі – ТК 63290).
Варто відзначити, що уряд досі не виправив помилок, що виникли внаслідок неточного
перекладу Директиви 94/63/ЄС українською мовою291.

ВИСНОВОК:
Подальше виконання робіт з імплементації Директиви 94/63/ЄС в Україні без виправлення численних помилок в її офіційному перекладі є проблематичним.

Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на
розвідування, розробку і виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII,
статті 279, 280, 341 УА)
29 березня 2018 року Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі»292. Цим документом скасовано необхідність отримання 14 дозволів і реалізації шести обов’язкових
процедур та суттєво прискорено погодження виконання робіт з освоєння та експлуатації
нафтогазових родовищ.
8 червня 2018 року оприлюднена постанова293, якою усунуто невідповідності в Порядку
надання спеціальних дозволів на користування надрами та Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, виходячи з практики їхнього застосування.
19 вересня 2018 року Уряд змінив пункт 8 Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр294, що забезпечило можливість застосування надрокористувачами положень Рамкової класифікації викопних енергетичних та мінеральних ресурсів
Організації Об’єднаних Націй 2009 року (UNFC 2009). На жаль, документ не було доповнено пунктом 28, що передбачав можливість використання міжнародних стандартів за
заявою користувача надр295.
17 жовтня 2018 року започатковано експериментальний проект із проведення аукціонів
з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів296,
290
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http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Zvit_vikon-gruden-20-12-2018_Program-2018.xlsx
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/994_439
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2314-viii
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2018-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/432-97-%D0%BF
http://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/proekt_pkmu_pro_zminy_do_pkmu_no432_okk.doc
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-realizaciyu-eksperimentalnogo-proektu-iz-789
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що триватиме до 1 грудня 2019 року. 28 листопада 2018 року Держгеонадра та Українська
енергетична біржа уклали угоду про продаж дозволів на користування надрами через
систему ProZorro.Продажі на електронному майданчику sale.ueex.com.ua.
18 грудня 2018 року Уряд скасував можливість отримання спеціального дозволу на
видобування нафти й газу, якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію запасів
вуглеводнів297. Цим же рішенням дозволено зупиняти дію спеціального дозволу в разі
відсутності чи невиконання умов висновку з оцінки впливу на довкілля та/чи державної
екологічної експертизи.
Варто зазначити, що, попри ухвалення згаданих вище рішень, роботу над низкою документів так званої «Дорожньої карти»298 досі не завершено. Зокрема, невідомим є стан
розроблення оприлюдненого Держгеонадрами 9 липня 2018 року проекту постанови
«Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування»299, відхиленого Державною регуляторною службою300 і повторно поданого 17 липня 2018 року301.
Неврегульованими залишаються питання:
●● скасування гірничого відводу для нафтогазовидобувної галузі: хоча 14 листопада
2018 року Державна регуляторна служба погодила302 поданий Держпраці303 проект
постанови304, документ на розгляд уряду внесений не був;
●● погодження надання надр у користування: відповідний законопроект розроблено ще
у вересні 2017 року305, але досі не подано на розгляд парламенту (пункт 36 плану306);
●● внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами307: 29 листопада 2018 року Мінприроди лише
надіслало на погодження проект постанови308.
Упродовж звітного періоду не змінилася ситуація навколо нової редакції Кодексу України
про надра. Згідно з планом309 Мінприроди доручено «продовжити роботу» з його розроблення (завдання 99), тоді як планом310 передбачено затвердження до кінця 2018 року
«технічного завдання для проекту ЄС щодо розробки нового Кодексу України про надра»
(завдання 9). Натомість, пунктом 5 оновленого плану заходів щодо реалізації Концепції
розвитку газовидобувної галузі311 Мінприроди має подати на затвердження «проект Кодексу України про надра» до кінця 2018 року.
Втім, оскільки навіть сам план312 доопрацьовувався майже місяць після ухвалення, виконання поставлених ним завдань у встановлені терміни є малоймовірним.
Водночас, у 2018 році вимоги до звітування влади та компаній за міжнародним стандартом ІПВГ закріплено на законодавчому рівні: ухвалено та вступив в силу Закон «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»313. Згідно з ним, усі видобувні компанії та
органами влади зобов’язані розкривати інформацію про платежі за їх видами (податки,
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https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-75http://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/roadmap_auct-1.pdf
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/497-2018-%D1%80
https://menr.gov.ua/news/32415.html
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2018-%D1%80
Там само.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2545-19
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збори, тощо) та проектною діяльністю, до яких бюджетів (місцевих чи державного) їх зараховано, а також про обсяги видобутку корисних копалин. Відтак, перший звітний період,
за який мають звітуватись згідно з цим законом - 2019 рік. Відповідальність за реалізацію
закону покладено на Міненерговугілля.

ВИСНОВОК:
Попри наявний прогрес у спрощенні умов надання і використання дозволів на освоєння вуглеводнів, надмірна кількість узятих зобов’язань, відсутність контролю їхнього виконання та неузгодженість дій органів влади призвели до суттєвих затримок в імплементації Директиви 94/22/ЄС в Україні.

Заборона та усунення несанкціонованого відбору нафти й нафтопродуктів, що транспортуються територією України (стаття 275 УА)
У 2014-2018 роках спеціальними підрозділами АТ «Укртранснафта», що виконує функції
з усунення несанкціонованого відбору нафти й нафтопродуктів, які транспортуються територією України, виявлено понад півтори сотні «врізок» у магістральні трубопроводи.
Ринкова вартість викраденої сировини перевищила 170 млн грн. Найбільшу кількість посягань на державну власність зафіксовано в Закарпатській, Львівській і Житомирській
областях. Проте, попри зростання кількості випадків, коли організовані злочинні угрупування використовують для несанкціонованого відбору нафти сучасні методи та обладнання, системна робота в цій сфері не ведеться.

ВИСНОВОК:
Покращення ситуації із протидії несанкціонованого відбору нафти й нафтопродуктів, що транспортуються територією України, є можливим лише за умови комплексного та скоординованого підходу з боку компетентних державних органів, який
наразі відсутній.

Запобігання збоям у транзиті й транспортуванні нафти й нафтопродуктів (стаття 276 УА)
4 жовтня 2018 року затверджено зміни до Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами314. Документом запроваджений трирічний перехідний період, протягом якого тарифи на транспортування нафти
магістральними трубопроводами для споживачів України розраховують за спрощеним
порядком із застосуванням щорічного коефіцієнта зростання315. 2 листопада 2018 року
Державна регуляторна служба своїм рішенням № 479316 погодила поданий на виконання
пункту «а» статті 276 і постанови уряду317 проект наказу Міненерговугілля «Про затвер314
315
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дження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів
нафти, газу та продуктів їхньої переробки»318.

ВИСНОВОК:
Попри достатньо активну діяльність АТ «Укртранснафта», ризики випадкового переривання, скорочення або зупинки транзиту і транспортування нафти територією
України постійно зростають через багаторічне недофінансування робіт із забезпечення надійності об’єктів системи магістральних нафтопроводів.

Забезпечення рівності доступу та здійснення діяльності з розвідки,
видобутку та виробництва вуглеводнів (стаття 279 УА)
Із 1 січня 2018 року рентна плата в умовах дії угод про розподіл продукції для нафти й
газового конденсату, видобутих у межах території України, континентального шельфу,
виключної (морської) економічної зони України, справляється із застосуванням ставки у
розмірі 2% від вартості товарної продукції319.
Із 1 січня 2019 року, згідно з законом320, ставки рентної плати за користування надрами
для видобування нафти й газового конденсату збільшено із 29% до 31% і з 14% до 16% для
покладів, розташованих на глибині до і понад 5 тис. м, відповідно.
При цьому щорічне змінення рентної плати за користування надрами (попереднє відбулося 1 січня 2018 року321) ускладнює планування діяльності учасників ринку та не сприяє
залученню коштів інвесторів в освоєння нафтових родовищ.

ВИСНОВОК:
Ставки ренти з видобутку нафти і конденсату часто коригуються і розглядаються як
одне з гнучких джерел надходжень до Державного бюджету. Така практика ускладнює залучення інвестицій.

Забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи дослідження або видобування вуглеводнів (стаття 280 УА)
У рамках забезпечення прозорості надання й використання спеціальних дозволів на користування надрами:
28 березня 2018 року відкрито доступ до геологічної карти України в масштабі 1:200 000,
що містить оцифровані геологічні дані за 1991-2015 роки322;
25 травня 2018 року оприлюднений Державний реєстр нафтових і газових свердловин323,
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що забезпечує реєстрацію, накопичення, оброблення і зберігання відомостей про власників і характеристики зазначених об’єктів324;
7 листопада 2018 року затверджено новий Порядок розпорядження геологічною інформацією325, що визначає процедури надання у користування й продажу інформації про надра, отриманої за результатами робіт з геологічного вивчення надр, експлуатації родовищ корисних копалин або використання надр з іншою метою.
При цьому, відзначаючи суттєву лібералізацію обігу й спрощення доступу до інформації
про надра, учасники ринку висловили занепокоєність недостатнім рівнем фінансування
робіт ДНВП «Геоінформ України» з оцифровування геологічної інформації, у тому числі з
метою ведення каталогу відомостей про неї.
Упродовж звітного періоду не створений також механізм формування та надсилання до
Єврокомісії щорічного звіту, який містить інформацію про географічні ділянки, відкриті
для освоєння, надані дозволи, перелік організацій, що отримали дозвіл, а також запаси
вуглеводнів (завдання 1765.9 плану326).

ВИСНОВОК:
У 2018 році Уряд зробив низку кроків, спрямованих на забезпечення прозорості надання й використання дозволів на користування надрами. Проте дотримання вимог
статті 280 буде можливим лише за належного рівня фінансування робіт з оцифровування геологічної інформації й ведення відповідних каталогів.

Інформування і захист споживачів від нечесних методів ціноутворення, а також доступ до енергоресурсів для споживачів, зокрема
найбільш вразливих верств населення (стаття 337 УА)
Щоб захистити споживачів від нечесних методів ціноутворення, 10 травня 2018 року уряд
усунув327 невідповідності у Правилах роздрібної торгівлі нафтопродуктами328 і законі329,
а з 1 липня 2019 року330 – буде посилено контроль над обігом пального, передбачивши
відображення в системі електронного адміністрування реалізації нафтопродуктів їхнього
руху за місцями зберігання, а не суб’єктами господарювання.
При цьому, попри відсутність в Україні дієвих механізмів інформування і захисту споживачів від нечесних методів ціноутворення, в завданнях 726 і 735 плану заходів331, що стосуються виконання статті 337 УА, уряд «забув», що в ній згадані всі енергетичні ресурси, а
не лише електрична енергія й природний газ.

ВИСНОВОК:
Попри окремі досягнення, дії уряду із захисту українських споживачів від нечесних
методів ціноутворення на моторне паливо мають епізодичний і несистемний характер.

324
325
326
327
328
329
330
331

http://www.geo.gov.ua/old/novyna/derzhgeonadra-vidkryly-dostup-do-reyestru-gazovyh-ta-naftovyh-sverdlovyn-ukrayiny
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/939-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-2018-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1442-97-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1982-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-viii
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF
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Забезпечення ранньої оцінки потенційних ризиків та проблем,
пов’язаних з попитом та пропозицією на нафту (Додаток XXVI до
Глави 1 Розділу V УА)
У 2018 році уряд не співпрацював з ЄС у частині забезпечення ранньої оцінки потенційних ризиків і проблем, пов’язаних із попитом і пропонуванням на нафту. Хоча планом332
Держрезерву й Міненерговугілля доручалося розробити плани дій із введення в обіг
екстрених і спеціальних резервів у разі значного порушення постачання нафти (завдання 749.3), у відкритих джерелах відсутня інформація про хід виконання цього доручення.

ВИСНОВОК:
Дії з оцінки потенційних ризиків і проблем у постачанні нафти на контролі Уряду не
перебувають (принаймні, у публічній площині).

332

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF
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Незалежний регулюючий орган (стаття 277 УА, положення директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС)
Процес ротації попереднього складу НКРЕКП був розпочатий ще у 2017 році333, коли було
сформовано відповідну Конкурсну комісію з представників парламенту, уряду та Президента. Зважаючи, що на той момент у складі регулятора все ще залишилось двоє чинних
членів (Д.Вовк та Р.Машляківський), то перший конкурс був оголошений на 5 вакантних
посад. Другий конкурс був оголошений в лютому 2018 року з розрахунком, щоб завершити відбір ще двох членів регулятора до моменту запланованого звільнення 26 травня
чинних на той момент членів.
На практиці проведення ротації відбувалось не за очікуваним графіком, що у підсумку
призвело до відсутності кворуму в НКРЕКП майже на 2 місяці. Конкурсна комісія змогла
фіналізувати та передати Президенту на розгляд список переможців першого конкурсу 14
травня334, хоча за підсумком співбесід рейтинг кандидатів був оголошений 23 березня335.
У свою чергу, Президент П.Порошенко призначив 5 нових членів НКРЕКП 26 травня336.
Зважаючи на те, що 23 березня сплив термін повноважень двох тимчасово призначених
членів НКРЕКП337, то у проміжку до призначення нових членів регулятор був без кворуму. Другий конкурс на 2 вакантних посади членів НКРЕКП не завершився через судове
рішення за позовами Д.Вовка та А.Гудаченка, які не погодились з рішенням Конкурсної
комісії та оскаржили його338.
Попри вищезазначені труднощі, з червня і до кінця року НКРЕКП працює в штатному
режимі, спроб заблокувати чи законодавчо переформатувати роботу регулятора не зафіксовано. Разом з тим, регулятор продовжував стикатися з труднощами при публікації
своїх рішень в «Урядовому курʼєрі», яка часто відбувалася із суттєвими затримками. У ході
слухань Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу 21 вересня 2018 року
з боку членів НКРЕКП було висловлено кілька ініціатив на посилення функціональної незалежності регулятора339. Серед них і зміна норм щодо обов’язковості публікації рішень
в газеті «Урядовий кур’єр».

ВИСНОВОК:
Завершено реформування НКРЕКП в частині забезпечення фінансової незалежності структури: у 2018 році регулятор перший рік фінансувався із внесків на регулювання. Також у звітному році почав працювати перший склад Комісії, що сформований на основі конкурсного відбору. Попри ці успіхи, все ж було зафіксовано
ряд проблем з проведенням ротації, внаслідок чого навесні майже 2 місяці в складі
регулятора був відсутній кворум.

333 Деталі про особливості ротації описано у Моніторинговому звіті за 2017 рік
334 http://kompek.rada.gov.ua/uploads/documents/30432.pdf
335 http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/zasid_kc/73495.html
336 http://www.president.gov.ua/documents/1542018-24254
http://www.president.gov.ua/documents/1532018-24250
http://www.president.gov.ua/documents/1522018-24246
http://www.president.gov.ua/documents/1512018-24242
http://www.president.gov.ua/documents/1502018-24238
337 http://www.president.gov.ua/documents/802018-23838
http://www.president.gov.ua/documents/812018-23842
338 https://www.youtube.com/watch?v=A1nG1Ri0TT8
339 http://www.nerc.gov.ua/?news=7982
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Належне застосування законодавства про конкуренцію та забезпечення конкуренції на ринках природних монополій (статті 255-256,
258 УА)
АМКУ напрацьовано нову Методику визначення монопольного (домінуючого) становища
суб’єктів господарювання ринку, яка мала змінити чинну методику від 2002 року. Рішення виноситься виходячи з визначення меж ринку, де слід проводити оцінку на предмет
монопольного чи домінуючого становища компанії. Відтак основною новацією методики є
узгодження з нормами європейського законодавства цього поняття340. Станом на кінець
2018 року документ не ухвалено.
Внесено зміни до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів розроблено стосовно постачання та
використання товарів. Пропоновані зміни уточнюють та однозначно розмежовують випадки, які є дозволеними, а які потребують дозволу АМКУ341
У методичних рекомендаціях АМКУ визначено термін “контроль”, що передбачає єдиний
підхід при визначенні становища компанії на певному ринку. Водночас, трактування даного терміну має ключове значення при розслідуванні справ щодо зловживання монопольним становищем та щодо антиконкурентних узгоджених дій.
Між тим, АМКУ на постійній основі відстежує діяльність компаній на ринках, зокрема енергетичних.

ВИСНОВОК:
АМКУ комплексно працює як над удосконаленням конкурентного законодавства,
так і в частині роз’яснювальної та інформативної діяльності. Протягом звітного року
оновлено методику визначення монопольного (домінуючого) становища компаній
на ринках; розроблено типові вимоги до вертикальних узгоджених дій стосовно постачання та використання товарів. Між тим, затверджено методичні рекомендації,
щодо визначення терміну “контроль” для розуміння становища на ринку суб’єкта
господарювання.

Питання державної допомоги (статті 262-264, 267 УА)
Запровадження контролю за наданням державної допомоги в Україні на законодавчому
рівні було врегульовано у 2015 році ухваленням відповідного закону. Втім, його повний
вступ в дію відбувся лише у 2017 році. Більшість методик АМКУ як відповідальний орган
розробив до цього, частина була ухвалена із затримкою впродовж 2018 року, та все ж є
окремі аспекти, що залишаються недоопрацьованими.
Наразі одним з ключових завдань АМКУ є проведення ревізії всіх чинних програм надання державної допомоги на предмет відповідності нормам закону, зокрема основному принципу – недопущення створення на ринках конкурентної переваги отримувачами
держдопомоги. Всю інформацію, а саме реєстр ухвалених механізмів допомоги суб’єктам
господарювання; кейси, що знаходяться на розгляді; та іншу інформацію АМКУ центра340
341

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/139151;jsessionid=9F415D4DD3171CAD76CFFE72893221E2.
app2
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0737-18#n2
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лізовано оприлюднює на Порталі державної допомоги342. Варто зазначити, активне наповнення порталу інформацією почалось лише у 2018 році. Разом з тим, станом на кінець
2018 року, реалізовані функціональні можливості ресурсу не дозволяють сортувати оприлюднену інформацію за критеріями: номером, датою, ЄДРПОУ або областю надавача
допомоги, тощо.
Попри те, що законодавство про державну допомогу вступило в дію влітку 2017 року,
лише у квітні 2018 року на Порталі державної допомоги оприлюднили форми повідомлень:
● для надання інформації про державну допомогу;
● про внесення змін до умов чинної державної допомоги;
● про нову індивідуальну державну допомогу;
● для надання інформації про незначну державну допомогу;
● для надання інформації про державну допомогу, надавач якої звільнений від обов’язку повідомлення Уповноваженого органу; та
● про нову програму державної допомоги343.
Також, у жовтні було оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання у
вугільній галузі». Ним передбачається впровадження правового регулювання відносин
між АМКУ, надавачами та отримувачами державної допомоги на: закриття виробничих
вугледобувних підприємств або виробничих підрозділів; покриття виняткових витрат; забезпечення доступу до запасів вугілля; початкові інвестиції; покриття поточних витрат
виробництва344.
У березні у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 8191345 щодо узгодження законодавства із Законом «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Зокрема,
для всіх розпорядників державних ресурсів встановлюється вимога спочатку погодити з
АМКУ відповідні механізми надання допомоги суб’єктам господарювання, перед тим як
застосовувати їх. Станом на кінець звітного періоду, законопроект знаходився на опрацюванні в профільних комітетах та на голосування не виносився.
АМКУ розробив і оприлюднив проекти законів, що вносять зміни до Митного346 та Податкового347 кодексів щодо приведення їх у відповідність із Законом «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Законопроектами передбачені рішення про види державної допомоги, які мають здійснюватись при погодженні АМКУ: встановлення тарифних
пільг (тарифних преференцій); звільнення від оподаткування митом; звільнення від сплати ввізного мита; розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового
боргу.
Кабміном схвалено Порядок надання тимчасової підтримки виробників комбінованої
електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях348 оскільки згідно з висновками Кабінету Міністрів України, тариф на виробництво електричної енергії для ТЕЦ значно
вищий, ніж у інших видів генерації. Відтак, є ризик, що після запуску нового ринку електроенергії, ТЕЦ будуть не в змозі конкурувати з іншими учасниками ринку. Як повідомляється, він вступить в дію із запуском нової моделі ринку з 1 липня 2019 року і буде діяти
до 2025 року349.
342
343
344
345
346
347
348
349

http://pdd.amc.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0501-16
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/145071
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63731
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/145130
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/145120
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324-2018-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-dokument-yakij-dast-zmogu-tec-adaptuvatisya-v-novomu-rinkuelektrichnoyi-energiyi
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ВИСНОВОК:
У звітному році АМКУ приступив до фактичної оцінки існуючих механізмів підтримки компаній за рахунок державної допомоги та, станом на кінець року, цей процес
ще не завершено. Впродовж року допрацьовувались необхідні шаблони для необхідних повідомлень про механізми держдопомоги та розпочато наповнення всією
релевантною інформацією Порталу державної допомоги. Окрему увагу АМКУ приділив гармонізації чинного законодавства із законом про державну допомогу.

Створення сприятливих умов для малого та середнього підприємництва (МСП) (стаття 378, 379 УА)
Основним фокусом діяльності уряду та парламенту у 2018 році було вирішення багатьох
регуляторних та точкових проблем. У травні Кабінетом Міністрів затверджено План заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на
період до 2020 року, яким планується удосконалення ліцензійної та дозвільної системи,
спрощення процедури закриття підприємства та інші дерегуляційні заходи350.
Уряд почав комплексно впроваджувати можливість отримання багатьох дозвільних документів та проходження реєстраційних процедур онлайн351. Другий рік поспіль Кабінет
Міністрів поступово спрощує регулювання. У звітному році відбулось два так званих “дерегуляційних» засідання КМУ352. Зокрема, було масштабно переглянуто принципи проведення перевірок контролюючими органами. Замість регулярних перевірок всіх компаній,
контроль буде здійснюватись за діяльністю тих, в кого високий ступінь ризику від ведення господарської діяльності. Для різних сфер діяльності, окремо визначено та конкретизовано критерії ризику.
Серед іншого, Кабмін схвалив дві концепції, що мають на меті покращення бізнес клімату
в країні загалом: Концепцію реформування інституту саморегулювання353 та Концепцію
реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового
контролю до 2020 року354. Перший документ стосується саморегулівних організацій355,
метою його впровадження є делегування таким організаціям окремих функцій органів
влади, що регулюють господарську та професійну діяльність в різних сферах, наприклад
енергетичної ефективності. Другий - передбачає узгодження роботи Держаудитслужби
та Рахункової палати.
Також набув чинності Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,
що гармонізує національне законодавство цій у сфері із європейським. Окрім іншого,
буде створено Орган суспільного нагляду. Головна функція органу – здійснювати контроль за якістю аудиторських послуг, що надаються підприємствам, які становлять суспільний інтерес (наприклад ті, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини). Очікується, що зміни сприятимуть
покращенню інвестиційної привабливості економіки356.
350 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/292-2018-%D1%80
351 https://www.kmu.gov.ua/ua/services
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3cf285fd-4331-4457-9b16-1c03e746ebc0&title=KorisniServisiDliaZapoch
atkuvanniaTaVedenniaBiznesu
352 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/u-ramkah-deregulyacijnogo-zasidannya-uryad-sprostiv-dostup-do-telekomunikacijnihmerezh-dlya-biznesu-ta-pravila-pracevlashtuvannya-inozemciv
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/u-ramkah-deregulyacijnogo-zasidannya-uryad-zatverdiv-novi-kriteriyi-viznachennya-rizikiv-dlyaperevirok-biznesu
353 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/308-2018-%D1%80
354 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/310-2018-%D1%80
355 Саморегулівна організація – це некомерційна організація, яка засновується на членстві, створюється з метою саморегулювання та об’єднує суб’єктів підприємницької діяльності, на основі єдності певної галузі виробництва товарів
(робіт, послуг), або ринку товарів (робіт, послуг), або яка об’єднує суб’єктів за певним видом професійної діяльності.
356 http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-audit-finansovoyi-zvitnosti-ta-45734
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У частині валютного регулювання прийнято Закон “Про валюту”357, який набере чинності
в лютому 2019 року. Новий закон має на меті встановлення полегшеного режиму валютного регулювання, зокрема надає право здійснювати основну та іншу діяльність, визначену законодавством, як у національній, так і в іноземній валюті без отримання відповідної ліцензії НБУ.
Також у ВРУ в березні 2018 року зареєстровано законопроект № 8177 щодо лібералізації
обігу іноземної валюти та зовнішньоекономічної діяльності у контексті виконання Концепції нового валютного регулювання, розробленої НБУ358. Станом на кінець 2018 року
законопроект не вносився на розгляд ВРУ.
Нацбанк розширив можливості із залучення місцевими органами влади позикових ресурсів, які тепер можуть обслуговуватись депозитарієм НБУ. Місцеві органи влади можуть
розміщувати облігації місцевих позик на фондовій біржі з використанням розрахунків за
принципом «поставка цінних паперів без оплати», чого раніше зробити було неможливо.359 Це є ключовим кроком до впровадження світової практики «зелених» муніципальних облігацій, які випускаються під виключно енергоефективні та екологічні проекти, що
сприяють сталому розвитку міст.
У липні прийнято постанову НБУ, що спрощує отримання кредитних коштів українських
резидентів-позичальників з іноземних джерел. Буде повністю автоматизовано процедури реєстрації зовнішніх договорів кредитування (позики) в іноземній валюті, укладених
резидентами-позичальниками360. Можна прогнозувати, що відкриється доступ до більш
вигідного ринку капіталу з нижчим відсотковими ставками і, відповідно, більше українських бізнес-проектів отримають фінансування на їх реалізацію.
Міністерство фінансів разом із Державною фіскальною службою і Державною казначейською службою у липні здійснили ряд важливих кроків для запровадження Єдиного казначейського рахунку (ЄКР) для сплати підприємствами митних платежів. Підписано протокол
обміну інформацією між ДФС та Держказначейством, сам ЄКР стане обов’язковим для використання з 16 квітня 2019 року. Дане нововведення сприятиме розвитку бізнесу, оскільки
скоротить час на проходження митного оформлення та спростить інші процедури361. Також
ДФС підписала угоди про інформаційне співробітництво з банками «щодо надання сервісної послуги з передачі фінансовій установі даних з фінансової звітності підприємства». Зокрема, це дозволить спростити та пришвидшити обмін інформацією, а також надасть можливість підприємцям подавати податкову звітність через сервіс онлайн-банкінгу362.
Серед інших змін слід згадати прийнятий Закон “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, що є одним з основних законів для розвитку малого та середнього підприємництва. Головна перевага змін – скасування можливості виключення міноритарного учасника товариства за систематичне невиконання або неналежне виконання
обов’язків. Раніше, таку можливість використовували для узаконення рейдерських атак
на підприємствах363.
Восени прийнято Кодекс України про банкрутство, який вирішує три ключові проблеми раніше діючої процедури, а саме: занадто тривалу процедуру банкрутства в майже 3 роки,
високу вартість та низьку ефективність процедур банкрутства. Продаж майна банкрутів відбуватиметься виключно на електронному аукціоні через єдину систему, яка відповідає принципам прозорості, аналогічним до тих, які запроваджено в системі державних закупівель364.
357
358
359
360
361

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63668
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63705
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=72365312&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=74245102&cat_id=55838
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ministerstvo-finansiv-perehodit-do-aktivnoyi-fazi-zaprovadzhennya-yedinogokaznachejskogo-rahunku-dfs-dlya-splati-mitnih-platezhiv
362 http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/332466.html
363 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19
364 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63518
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Також вступив у силу Закон «Про приватизацію державного і комунального майна», згідно з яким усі об’єкти державної власності, що можуть бути продані, поділяються на дві
групи: великі об’єкти приватизації (вартістю понад 250 млн грн) та малі об’єкти приватизації (вартістю менше 250 млн грн)365. Більш проста і прозора процедура «малої приватизації» відкрила доступ до багатьох цікавих для бізнесу державних активів, що створює нові
можливості для створення та розвитку проектів.

ВИСНОВОК:
У звітному році зафіксовано значно більше змін та ініціатив, ніж вимагається. Значну
увагу було приділено регуляторній діяльності: спрощенню, конкретизації та забезпеченню прогнозованості дій регуляторних органів. Спрощено валютне регулювання в частині доступу іноземних компаній на українські ринки, механізмів залучення
фінансування, фінансового адміністрування та іншого. Також ухвалено кілька ініціатив, що в цілому мають позитивний вплив на бізнес-середовище – зміни до закону
про ТОВ, про банкрутство та про приватизацію державного та комунального майна.

Система державних закупівель (статті 148-156 УА, положення Директиви 2014/25/ЄС)
Система публічних закупівель, на думку авторів, є найбільш успішним кейсом переходу
взаємодії влади та бізнесу з паперової в електронну площину. У звітному році, порівнюючи з 2017 роком, не було зафіксовано спроб скасувати або нівелювати позитивний ефект
від реалізації реформи закупівель. Натомість більшість законодавчих ініціатив, що передбачають удосконалення окремих аспектів та/або процедур, – гальмуються у Верховній
Раді.
Однією з таких ініціатив було врегулювання закупівель, вартість яких нижче тієї, на яку
поширюється дія закону «Про публічні закупівлі», - тобто послуг вартістю менше 200 тис.
грн, робіт - менше 1,5 млн грн366. Для всіх закупівель в діапазоні 50-200 тис. грн передбачалось запровадження спрощеної процедури, що дозволило б вивести їх із “сірої зони”.
Крім цього, пропонувалось передбачити можливість учасникам торгів протягом 24 годин
виправляти технічні помилки в тендерних пропозиціях. Законопроект було включено в
порядок денний ВРУ з шостої спроби, після чого розгляд двічі відкладався та, в підсумку,
на голосуванні наприкінці грудня 2018 року був повністю відхилений.
Серед інших ініціатив, що поки не знайшли підтримки у ВРУ або зовсім не опрацьовуються, - законопроект №8245, що забороняє органам влади проводити закупівлі для інших
юридичних осіб, наприклад підприємств, установ чи організацій367. Законопроект №8483
передбачає надання Рахунковій палаті функції державного зовнішнього фінансового
контролю (аудиту) публічних закупівель на всіх стадіях368.
Попри це, ВРУ все ж ухвалила закон щодо здійснення моніторингу публічних закупівель369. Легалізовано роботу автоматичної системи ризик-менеджменту370, що аналізуватиме всі закупівлі на всіх етапах за встановленими критеріями та сигналізує про можливі
порушення. Цей інструмент значно спрощує роботу Державної аудиторської служби, на
яку покладено функцію контролю. У першу чергу, такий моніторинг дозволяє вчасно ви365
366
367
368
369
370

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63852
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63809
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64231
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayi-45562
http://risk.dozorro.org/
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явити потенційні закупівлі, що проводяться з порушеннями процедур, та відреагувати до
моменту укладання договору.
З червня стартувала кампанія продажу невеликих державних підприємств і компаній із
значною часткою державного капіталу через онлайн-платформу ProZorro.Продажі371. Законом про приватизацію державного і комунального майна, що прийнятий у 2018 році372,
під об’єктами малої приватизації маються на увазі об’єкти, вартість активів яких не перевищує 250 млн грн, а також єдині майнові комплекси держпідприємств та пакети акцій
суб’єктів господарювання, понад 50% статутного капіталу яких належать державі. Таких
налічується понад 600.
Водночас на онлайн-платформі ProZorro.Продажі запущено пілотний проект продажу
земельних ділянок державної та комунальної власності або їх оренди373. Потенційно це
може бути використано для землевідведення під проекти в галузі енергетики. У тестовому режимі запущено й електронні аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, які виставляє Держгеонадра374.

ВИСНОВОК:
У звітному році започатковано автоматизацію процесу виявлення проблемних закупівель із всього масиву публічних закупівель. Через систему електронних аукціонів
запущено продаж ряду державних активів: об’єкти малої приватизації, земельні ділянки та права на користування надрами. Цей підхід до продажу прозорий та зрозумілий, що приваблює інвесторів. Попри зазначені успіхи, через ВРУ не пройшли
зміни в частині врегулювання так званих допорогових закупівель.

Статистика цін (статті 355-359 УА, положення Директиви 2008/92/ЄС)
Державна служба статистики налагодила новий процес збору даних про середню ціну
поставленого природного газу та електроенергії як побутовим, так і непобутовим споживачам та регулярно передає статистику до Євростату. Відтак, ця інформація стала доступною для всіх європейських користувачів375. Спочатку відомство здійснювало необхідні
розрахунки на основі даних, що отримувала від НКРЕКП, проте у 2017 році регулятор вніс
зміни до постанови №603, і Держстат втратив можливість отримувати необхідну інформацію по раніше розробленій методології. У липні 2018 року Держстат затвердив нову
методологію376. Що стосується публікації інформації про місячне споживання палива, то
вона з 2017 року регулярно оприлюднюється на порталі відомства377.

ВИСНОВОК:
У частині обміну статистичною інформацією про середні ціни на електроенергію та
природний газ у звітному році робота виконувалась вчасно.
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https://prozorro.sale/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250271086
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=8ffe8085-8b65-4da0-98e7-0752722baf82&title=NaProzorro-prodazhiT
eperProdavatimutDozvoliNaKoristuvanniaNadrami
375 https://ec.europa.eu/eurostat/data/database#
376 http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2018/161/161_2018.htm
377 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/energ/vz_pal/arh_vz_pal_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/energ/vmp/vmp_u/vmp_1218_u.htm
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
●● Закон України від 9.11.2017 р. № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги»
●● Закон України від 18.01.2018 р. № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»
●● Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
●● Закон України 01.03.2018 р. № 2314-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі»
●● Закон України від 20.03.2018 р. № 2354-VIII «Про стратегічну екологічну оцінку»
●● Закон України від 07.06.2018 р. № 2454-VIII «Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» щодо термінів застосування фінансових санкцій за порушення
законодавства у сфері комерційного обліку теплової енергії та водопостачання та до
розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо уточнення порядку введення в дію Закону»
●● Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII «Про валюту»
●● Закон України від 21.06.2018 р. № 2470-VIII «Про утворення Вищого антикорупційного
суду»
●● Закон України від 04.09.2018 р. № 2517-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо інвестиційної привабливості будівництва об’єктів відновлюваної енергетики»
●● Закон України від 18.09.2018 р. № 2545-VIII «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»
●● Закон України від 08.11.2018 р. № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»
●● Закон України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»
●● Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р.
●● Постанова від 5.04.2018 р. № 2390-VIII «Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу «Північний
потік-2» та встановлення монополії Російської Федерації на газових ринках світу»
●● Постанова від 5.07.2018 р. № 2490-VIII «Про Звернення Верховної Ради України до
інституцій Європейського Союзу щодо поглиблення співробітництва між Україною та
Європейським Союзом»
●● Проект Закону від «Про внесення зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва
електричної енергії з альтернативних джерел» (реєстр. № 6081 від 13.02.2017 р.)
●● Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу» (реєстр. № 6598 від 21.06.2017 р.)
●● Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)» (реєстр. № 6749 від 17.07.2017 р.)
●● Проект Закону «Про концесію» (реєстр. № 8125 від 15.03.2018 р.)

Список законів та регуляторних актів

●● Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації валютного контролю (з метою виконання положень Угоди про Асоціацію з ЄС
щодо вільного руху капіталу та усунення перепон для розвитку міжнародної торгівлі)»
(реєстр. № 8177 від 22.03.2018 р.)
●● Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у
відповідність із Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»
(реєстр. № 8191 від 23.03.2018 р.)
●● Проект Закону «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»
щодо проведення публічних закупівель органами державної влади та місцевого самоврядування» (реєстр. № 8245 від 05.04.2018 р.)
●● Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу»
(щодо посилення конкуренції на ринку постачання природного газу)» (реєстр. № 8312
від 20.04.2018 р.)
●● Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії»
(реєстр. № 8449-д від 05.12.2018 р.)
●● Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо
закупівлі природного газу для здійснення балансування газотранспортної системи»
(реєстр. № 8454 від від 07.06.2018 р.)
●● Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо
забезпечення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у сфері публічних закупівель» (реєстр. № 8483 від 14.06.2018 р.)
●● Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на
виведений капітал» (реєстр. № 8557 від 05.07.2018 р.)
●● Проект Закону «Про внесення зміни до статті 22 Закону України «Про теплопостачання» (реєстр. № 9303 від 20.11.2018 р.)
●● Проект Постанови «Про встановлення тимчасового мораторію на відключення населенню України послуг з постачання електроенергії та газу під час опалювального періоду» (реєстр. № 8108 від 12.03.2018 р.)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
●● Постанова від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони»
●● Постанова від 7 лютого 2018 р. № 57 «Про затвердження Критеріїв оцінки допустимості
державної допомоги суб’єктам господарювання у вугільній галузі»
●● Постанова від 14 лютого 2018 р. № 77 «Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України»
●● Постанова від 21 лютого 2018 р. № 102 «Питання реалізації Концепції реформування
системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного
середовища»
●● Постанова від 28 лютого 2018 р. № 116 «Деякі питання зарахування частини акцизного
податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до
загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році»
●● Постанова від 28 лютого 2018 р. № 138 «Про затвердження вимог щодо професійної
компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи «Фонд енергоефективності»
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●● Постанова від 28 лютого 2018 р. № 142 «Про затвердження Положення про Наглядову
раду державної установи «Фонд енергоефективності»
●● Постанова від 28 лютого 2018 р. № 149 «Про затвердження Методики розрахунку економії енергії в результаті реалізації заходів з енергоефективності, які фінансуються
державною установою «Фонд енергоефективності»
●● Постанова від 28 березня 2018 р. № 209 «Про затвердження Порядку виведення з
експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки»
●● Постанова від 11 квітня 2018 р. № 298 «Про утворення Координаційної ради з питань
проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі»
●● Постанова від 11 квітня 2018 р. № 265 «Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку
та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель»
●● Постанова від 18 квітня 2018 р. № 324 «Про затвердження порядку надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та
теплової енергії на теплоелектроцентралях»
●● Постанова від 18 квітня 2018 р. № 325 «Про утворення комісії з підготовки висновку
щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях»
●● Постанова від 25 квітня 2018 р. № 333 «Про внесення змін до порядків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і 615»
●● Постанова від 27 квітня 2018 р. № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022»
●● Постанова від 30 травня 2018 р. № 415 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187»
●● Постанова від 10 травня 2018 р. № 353 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зміни до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами)
●● Постанова від 23 травня 2018 р. № 582 «Про затвердження Порядку обрання, призначення, звільнення членів Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності»
●● Постанова від 6 червня 2018 р. № 444 «Про затвердження порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку»
●● Постанова від 6 червня 2018 р. № 456 «Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на
навколишнє середовище в транскордонному контексті»
●● Постанова від 13 червня 2018 р. № 477 «Про затвердження Порядку перерахування
виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених
споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків
за встановлення вузлів комерційного обліку»
●● Постанова від 20 червня 2018 р. № 492 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688»
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●● Постанова від 4 липня 2018 р. № 575 «Про затвердження переліку особливо важливих
об’єктів електроенергетики, у тому числі територій забороненої зони та контрольованої зони гідротехнічних споруд, які підлягають охоронні відомчою воєнізованою охороною»
●● Постанова від 28 лютого 2018 р. № 581 «Про затвердження Типового договору з незалежним членом Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності»
●● Постанова від 26 липня 2018 р. № 596 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187»
●● Постанова від 26 липня 2018 р. № 602 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних
сертифікатів, фахівців та звітів»
●● Постанова від 26 липня 2018 р. № 603 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між
Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною
службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни»
●● Постанова від 26 липня 2018 р. № 605 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем»
●● Постанова від 26 липня 2018 р. № 606 «Про визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 860»
●● Постанова від 26 липня 2018 р. № 665 «Про збільшення статутного капіталу державної установи «Фонд енергоефективності» та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1099»
●● Постанова від 29 серпня 2018 р. № 669 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187»
●● Постанова від 5 вересня 2018 р. № 709 «Про затвердження вимог до уповноваженого
банку ринку електричної енергії»
●● Постанова від 5 вересня 2018 р. № 711 «Про затвердження Порядку проведення розрахунків із співвласниками багатоквартирного будинку, які мають заборгованість перед
об’єднанням співвласників такого багатоквартирного будинку, у разі виконання ними
робіт, необхідних для утримання спільного майна співвласників»
●● Постанова від 5 вересня 2018 р. № 712 «Про затвердження Правил надання послуги з
управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з
управління багатоквартирним будинком»
●● Постанова від 19 вересня 2018 р. № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»
●● Постанова від 19 вересня 2018 р. № 764 «Про внесення змін до пункту 8 Класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр»
●● Постанова від 28 вересня 2018 р. № 781 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187»
●● Постанова від 10 жовтня 2018 р. № 829 «Про затвердження Порядку визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів - розподілювачів теплової енергії»
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●● Постанова від 19 жовтня 2018 р. № 838 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187»
●● Постанова від 17 жовтня 2018 р. № 848 «Про реалізацію експериментального проекту
із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів»
●● Постанова від 19 жовтня 2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу»
●● Постанова від 24 жовтня 2018 р. № 876 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409»
●● Постанова від 24 жовтня 2018 р. № 880 «Про внесення змін до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт»
●● Постанова від 31 жовтня 2018 р. № 913 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та
надр»
●● Постанова від 7 листопада 2018 р. № 939 «Питання розпорядження геологічною інформацією»
●● Постанова від 28 листопада 2018 р. № 1010 «Деякі питання професійної атестації за
професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»
●● Постанова від 12 грудня 2018 р. № 1055 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг»
●● Постанова від 12 грудня 2018 р. № 1056 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника «останньої надії»
●● Постанова від 18 грудня 2018 р.№ 1099 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у
сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр»
●● Постанова від 18 грудня 2018 р. № 1131 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (скасування норми про можливість отримання дозволу на видобування нафти й газу поза аукціоном)
●● Постанова від 27 грудня 2018 р. № 1170 «Про затвердження Порядку визначення розміру економії видатків на фінансування житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот»
●● Постанова від 27 грудня 2018 р. № 1176 «Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі»
●● Постанова від 27 грудня 2018 р. № 1209 «Деякі питання постачання електричної енергії
захищеним споживачам та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»
●● Розпорядження від 28 лютого 2018 р. № 138-р «Про схвалення основних напрямів діяльності державної установи «Фонд енергоефективності»
●● Розпорядження від 4 квітня 2018 р. № 242-р «Про підписання Угоди про фінансування
заходу «Програма підтримки енергоефективності в Україні – EE4U»
●● Розпорядження від 23 травня 2018 р. № 353-р «Про затвердження плану заходів щодо
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реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища»
●● Розпорядження від 13 червня 2018 р. № 428-р «Про затвердження плану заходів на
2018 рік щодо впровадження Національного плану скорочення викидів від великих
спалювальних установок»
●● Розпорядження від 30 травня 2018 р. № 430-р «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року»
●● Розпорядження від 6 червня 2018 р. № 497-р «Про затвердження плану заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної
стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»
●● Розпорядження від 7 листопада 2018 р. № 825-р «Про схвалення Концепції створення
загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля»
●● Розпорядження від 24 жовтня 2018 р. № 842-р «Про внесення змін до плану заходів
щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України»
●● Розпорядження від 28 листопада 2018 р. № 922-р «Про призначення представників
Кабінету міністрів України до складу наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності»
●● Розпорядження від 12 грудня 2018 р. № 986-р «Про підписання Угоди про фінансування заходу «Програма підтримки енергоефективності в Україні – EE4U-II»
●● Розпорядження від 12 грудня 2018 р. № 1023-р «Про визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності “Укрінтеренерго” постачальником «останньої
надії»
●● Проект постанови «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення»
●● Проект розпорядження «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у
сфері промислового забруднення»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ (НКРЕКП)
●● Постанова від 09.01.2018 р. № 17 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП»
●● Постанова від 14.03.2018 р. № 307 «Про затвердження Правил ринку»
●● Постанова від 14.03.2018 р. № 308 «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку»
●● Постанова від 14.03.2018 р. № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі»
●● Постанова від 14.03.2018 р. № 310 «Про затвердження Кодексу систем розподілу»
●● Постанова від 14.03.2018 р. № 311 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку
електричної енергії»
●● Постанова від 14.03.2018 р. № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»
●● Постанова від 23.03.2018 р. № 360 «Про затвердження Звіту про результати діяльності
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та ко-
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мунальних послуг, у 2017 році»
●● Постанова від 12.06.2018 р. № 372 «Про затвердження Порядку прийняття рішення
про звільнення оператора системи розподілу від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності»
●● Постанова від 12.06.2018 р. № 373 «Про затвердження Мінімальних вимог до якості
обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами»
●● Постанова від 12.06.2018 р. № 374 «Про затвердження форм звітності щодо показників
якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення»
●● Постанова від 12.06.2018 р. № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання»
●● Постанова від 14.06.2018 р. № 389 «Про затвердження Тимчасової методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу»
●● Постанова від 19.06.2018 р. № 459 «Про затвердження порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі
прозорості «ENTSO-E»
●● Постанова від 19.06.2018 р. № 481 «Про затвердження Змін до Кодексу газосховищ
щодо формування Плану розвитку газосховищ»
●● Постанова від 12.07.2018 р. № 691 «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від
30 вересня 2015 року № 2494 та внесення змін до Типового договору розподілу природного газу»
●● Постанова від 02.08.2018 р. № 808 «Про затвердження Плану розвитку газосховищ
Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2018 - 2027 роки»
●● Постанова від 23.08.2018 р. № 893 «Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів(міждержавних електричних мереж України)»
●● Постанова від 23.08.2018 р. № 894 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України, Національної комісії регулювання електроенергетики України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
●● Постанова від 04.09.2018 р. № 954 «Про затвердження Порядку погодження будівництва та експлуатації прямої лінії»
●● Постанова від 04.09.2018 р. № 955 «Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм
операторів систем розподілу»
●● Постанова від 04.09.2018 р. № 956 «Про затвердження Плану розвитку газотранспортної системи Оператора газотранспортної системи АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2018 – 2027
роки»
●● Постанова від 25.09.2018 р. № 1079 «Про затвердження Змін до Кодексу газотранспортної системи»
●● Постанова від 28.09.2018 р. № 1134 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 27 липня 2018 року № 788»
●● Постанова від 28.09.2018 р. № 1135 «Про забезпечення операторами газорозподільних систем внесення до інформаційної платформи необхідної інформації»
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●● Постанова від 04.10.2018 р. № 1150 «Про затвердження Зміни до Порядку формування
тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами»
●● Постанова від 05.10.2018 р. № 1175 «Про затвердження Поряду встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії»
●● Постанова від 05.10.2018 р. № 1176 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів
на послуги постачальника універсальних послуг»
●● Постанова від 05.10.2018 р. № 1177 «Про затвердження Порядку формування цін на
універсальні послуги»
●● Постанова від 05.10.2018 р. № 1178 «Про затвердження Методики розрахунку тарифу
на послуги постачальника «останньої надії»
●● Постанова від 05.10.2018 р. № 1179 «Про затвердження Порядку формування ціни, за
якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»
●● Постанова від 18.10.2018 № 1233 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП»
●● Постанова від 26.10.2018 р. № 1268 «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо передачі даних побутових та малих непобутових споживачів постачальнику електричної енергії, на якого відповідно д Закону України «Про ринок електричної енергії»
покладається виконання функції універсальної послуги на закріпленій території»
●● Постанова від 30.10.2018 р. № 1280 «Про затвердження Змін до Методики визначення
та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і
точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання»
●● Постанова від 30.10.2018 р. № 1281 «Про внесення змін до Кодексу газосховищ та затвердження Змін до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного
газу»
●● Постанова від 30.10.2018 р. № 1282 «Про внесення змін до Кодексу газотранспортної
системи»
●● Постанова від 20.11.2018 р. № 1476 «Про надання/отримання аварійної допомоги»
●● Постанова від 04.12.2018 р. № 1598 «Про внесення змін до Типового договору транспортування природного газу»
●● Постанова від 14.12.2018 р. № 1916 «Про внесення змін до Кодексу газорозподільних
систем»
●● Постанова від 18.12.2018 р. № 1965 «Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу»
●● Постанова від 21.12.2018 р. № 2001 «Про встановлення тимчасових тарифів для АТ
«УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок
виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов НКРЕКП»
●● Постанова від 21.12.2018 р. № 2012 «Про затвердження Порядку повернення замовнику оператором системи передачі, операторами систем розподілу коштів, залучених як
плата за приєднання на створення (будівництво) електричних мереж лінійної частини
приєднання (за умови включення таких активів до регуляторної бази активів)»
●● Постанова від 21.12.2018 р. № 2052 «Про джерела фінансування Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи, газосховищ на 2019 – 2028 роки»
●● Постанова від 28.12.2018 р. № 2118 «Про затвердження Тимчасового порядку визна-
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чення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати
початку дії нового ринку електричної енергії»

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
●● Наказ від 28.02.2018 р. № 134 «Про призначення наглядової ради ПАТ «Магістральні
газопроводи України»»
●● Наказ від 27 серпня 2018 р. № 448 «Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії»
●● Наказ від 26 жовтня 2018 р. № 539 «Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік»
●● Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру страхового
запасу природного газу на 2019 рік»
●● Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження розрахунків та балансування на ринку природного газу в одиницях енергії»
●● Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу»
●● Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187» (кілька редакцій)
●● Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру страхового
запасу природного газу на 2019 рік»
●● Проект наказу «Про затвердження Змін до наказу Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України від 02 листопада 2015 року № 686»
●● Проект наказу «Про затвердження Змін до наказу Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України від 02 листопада 2015 року № 687»
●● Проект наказу «Про внесення змін до Правил обліку природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання»

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
●● Наказ від 21 березня 2018 р. № 62 «Про затвердження Порядку ведення баз даних
звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та
фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів»
●● Наказ від 5 червня 2018 р. № 129 «Про затвердження Методики визначення розміру
внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх
розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання»
●● Наказ від 5 червня 2018 р. № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»

Список законів та регуляторних актів

●● Наказ від 11 липня 2018 р. № 169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель»
●● Наказ від 11 липня 2018 р. № 170 «Про затвердження Методики визначення економічно
доцільного рівня енергетичної ефективності будівель»
●● Наказ від 11 липня 2018 р. № 171 «Про затвердження Порядку застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель»
●● Наказ від 11 липня 2018 р. № 172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації
енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»
●● Наказ від 11 липня 2018 р. № 173 «Про затвердження Методики обстеження інженерних
систем будівлі»
●● Наказ від 17 липня 2018 р. № 176 «Про затвердження Переліку технічної документації
на багатоквартирний будинок»
●● Наказ від 27 липня 2018 р. № 190 «Про затвердження Обов’язкового переліку робіт
(послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території»
●● Наказ від 9 серпня 2018 р. № 205 «Про затвердження Порядку оснащення окремих
приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку/приладами - розподілювачами
теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку»
●● Наказ від 9 серпня 2018 р. № 206 «Про затвердження Порядку оснащення будівель
вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення
такого обліку»
●● Наказ від 13 серпня 2018 р. № 209 «Про утворення Комісії з конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності»
●● Наказ від 13 серпня 2018 р. № 211 «Про затвердження Змін до Порядку проведення
конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку»
●● Наказ від 15 серпня 2018 р. № 219 «Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води»
●● Наказ від 5 вересня 2018 р. № 231 «Про оголошення конкурсного відбору на зайняття
посад незалежних членів Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності»
●● Наказ від 12 жовтня 2018 р. № 270 «Про затвердження Порядку прийняття приладу
обліку на абонентський облік»
●● Наказ від 18 жовтня 2018 р. № 274 «Про затвердження порядку незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем»
●● Наказ від 18 жовтня 2018 р. № 275 «Про затвердження порядку рецензування звітів
про обстеження інженерних систем»
●● Наказ від 18 жовтня 2018 р. № 276 «Про затвердження порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів»
●● Наказ від 22 листопада 2018 р. № 315 «Про затвердження Методики розподілу між
споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг»
●● Наказ від 6 грудня 2018 р. № 336 «Про внесення змін до наказу Мінрегіону від
21.12.2015 р. № 326»

85

86

Україна та Угода про асоціацію: НЕСКІНЧЕННИЙ РЕМОНТ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
УКРАЇНИ
●● Проект Закону «Про території Смарагдової мережі»
●● Наказ від 10 серпня 2018 року № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із
здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»
●● Додаток до листа від 1.10.2018 р. № 5/4-4/10441-18 Дорожня карта щодо прискорення
проведення аукціонів та конкурсів з продажу спеціальних дозволів на видобування
вуглеводнів

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
●● Лист від 11.12.2018 р. № 3304-04/54265-06 «Щодо розрахунку ціни на природний газ»
●● Проект Закону «Про критичну інфраструктуру та її захист»

ІНШІ
●● Постанова Національного банку України від 20 липня 2018 р. № 83 «Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»
●● Наказ Державної служби статистики від 27 липня 2018 р. № 161 «Про затвердження
форм державного статистичного спостереження про ціни на природний газ та електроенергію, які постачаються споживачам»
●● Дорожня карта процесу відокремлення оператора газотранспортної системи в Україні
до 2020 року
●● Меморандум про взаєморозуміння щодо відокремлення оператора газотранспортної
системи (анбандлінгу) між Наглядовими радами НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Магістральні газопроводи України»

