Ця публікація була розроблена за сприяння Європейського Союзу в рамках Ініціативи EU4Energy та
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у рамках Проекту "Збільшення впливу
громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та
суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію". За зміст цієї публікації несуть
відповідальність Громадська організація «ДІКСІ ГРУП», а також Громадянська мережа «ОПОРА»,
Всеукраїнська громадська організація «Енергетична Асоціація України», Ресурсно‐аналітичний
центр «Суспільство і довкілля», Асоціація «Європейсько‐Українське енергетичне агентство». Зміст
цієї публікації не жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу та/або
Міжнародного фонду «Відродження».
До ініціативи EU4Energy належить вся підтримка ЄС, націлена на покращення енергозабезпечення,
енергетичної безпеки та взаємозв'язків, а також на просування енергоефективності та використання
відновлюваних джерел енергії у країнах Східного партнерства –Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії,
Республіці Молдова та Україні. ЄС надає цю підтримку шляхом фінансування проектів та програм, що
сприяють реформуванню енергетичних ринків та скороченню національної енергетичної залежності та
споживання. В більш довгостроковій перспективі, енергозабезпечення стане більш надійним,
прозорим та фінансово доступним, скорочуючи таким чином енергетичний дефіцит та зменшуючи
вартість рахунків за електроенергію як для громадян, так і для приватного сектору. Додаткова
інформація на веб-сторінці: www.EU4Energy.eu

Проект "Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо
реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію"
ставить за мету посилення ролі громадянського суспільства в адвокації реформ в енергетиці та
пов’язаних секторах.
Ключовими цілями проекту є:
•
•
•
•

моніторинг втілення Угоди про Асоціацію в частині енергетики, включаючи відповідні
зобов’язання щодо довкілля та питань, пов’язаних з торгівлею;
посилення спроможності громадських експертів та місцевих діячів відслідковувати фактичну
реалізацію реформ;
сприяння громадському діалогу для належної імплементації Європейських реформ енергетики
та довкілля;
інформування заінтересованих сторін та українського суспільства про значення та потенційні
вигоди Європейських реформ в енергетиці та довкіллі для того, щоб дати їм можливість
тримати уряд підзвітним за проведення реформ.

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

www.enref.org

Короткі висновки
Експерти Цільової групи "Газ" відзначили довгоочікуваний запуск добового балансування на ринку газу, що
синхронізує режими роботи ринків України та ЄС, а також успішний запуск електронних аукціонів з продажу прав
на користування нафтогазоносними надрами. Водночас, рішення уряду щодо зміни статуту "Нафтогазу" в частині
компетенцій наглядової ради не відповідає вимогам Закону "Про акціонерні товариства" та викликає
стурбованість.
Цільова група “Електроенергетика та Ядерна Безпека” звертає увагу на та, що регулятор вдосконалює
нормативно-правову базу роботи нового ринку електроенергії, намагаючись уникнути помилок, що виявила
робота роздрібного ринку. Одночасно ПОН закінчив 3-х місячну роботу, але ситуація з боргами залишається
критичною.
Експерти Цільової групи “Енергоефективність та соціальні питання” відзначають відсутність істотних успіхів у
сфері енергоефективності. Утім, позитивною ознакою варто вважати системне продовження початих раніше
процесів, а саме заміщення вакантних посад у Фонді енергоефективності, підготовку фахових кадрів для ринку
енергетичних аудитів та великі обсяги укладання нових енергосервісних контрактів у бюджетній сфері.
У сфері ВДЕ закордонні інвестори бачать потенціал у реалізації «зелених» проектів в Україні. Підтвердженням
цьому є те, що Україна та Данія підписали довгоочікувану угоду щодо пільгового кредитування проектів у галузі
відновлюваної енергетики.
У сфері довкілля Президент України підписав прийняту парламентом Стратегію державної екологічної політики
до 2030 року, яка, серед іншого, сприятиме виконанню Україною екологічних зобов’язань Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС.
Експерти сектора нафти та нафтопродуктів наголошують на відсутності помітних зрушень в імплементації
міжнародних зобов’язань України в нафтовій сфері зафіксовано не було. Затверджено документацію й розміщені
оголошення про проведення конкурсу на укладення ще однієї із 12 угод про розподіл вуглеводнів, запланованих
до підписання в 2019 році.
Група «Бізнес клімат» відмітила поступове покращення державних сервісів для бізнесу. Впродовж звітного
періоду на ProZorro запрацювало нове поле для сортування всіх закупівель, ДФС успішно завершило тестування
єдиного вікна для сплати митних платежів і з квітня це буде поширено на всі митні операції.
Найбільш вживані скорочення:
АЕС – атомна електростанція
ВЯП - відпрацьоване ядерне паливо
ГТС – газотранспортна система
ДАЗВ – Державне агентство України з управління зоною
відчуження;
ДП – державне підприємство
ДСП – державне спеціалізоване підприємство
ЗУ – Закон України
КМУ – Кабінет Міністрів України
МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії
МЕВП – Міністерство енергетики та вугільної промисловості
НАЕК - Національна атомна енергогенеруюча компанія
НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України»

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
НПА – нормативно-правовий акт
ОСББ – об’єднання співмешканців багатоквартирного будинку
ОСП – оператор системи передачі
ПДВ – податок на додану
ПОН – Постачальник «останньої надії»
ПСО - Положення про покладення спеціальних обов'язків на
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
природного газу
РАВ – радіоактивні відходи

Газ
Протягом березня народними депутатами не було зроблено визначальних кроків у царині
реформування газового сектора. У ході засідань ВРУ не розглядалися законопроекти, що стосуються
перетворень газового ринку. Всі зареєстровані ініціативи (серед яких переважали проекти постанов
ВРУ) так чи інакше стосувалися раніше поданих законопроектів.
Кабмін у березні зробив черговий крок для залучення інвестицій у добувну галузь: було оголошено
проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції (УРП) на ділянці, розміщеній на
шельфі Чорного моря. Вперше відбулися онлайн-аукціони з продажу прав на користування
нафтогазоносними надрами. У підсумку, ціна покупки 3-х лотів у системі ProZorro зросла утричі від
оголошеної вартості.
З метою привести національне законодавство у приладовій сфері у відповідність із нормами ЄC,
уряд ухвалив рішення модифікувати технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному
паливі. Крім того, на тлі завершення опалювального сезону, Кабмін також підтримав стабільність
поставок газу теплопостачальним підприємствам, забезпечивши для них продовження на місяць дії
пільгових умов щодо рівня заборгованості за газ.
Значну увагу уряд приділив цього місяця регламентації діяльності "Нафтогазу". Серед головних
рішень, ухвалених Кабміном – коригування статуту із зміною форми власності, назви компанії та
компетенції наглядової ради, продовження ще на один рік контракту з чинним головою правління
А. Коболєвим, припинення повноважень члена наглядової ради С. Хейсома1, а також
запровадження обов’язку правління "Нафтогазу" погоджувати з урядом рішення стосовно
господарської діяльності його дочірніх підприємств.
На ниві "анбандлінга" "Нафтогазом" підписано угоду про створення спільної з іноземними
партнерами робочої групи для забезпечення підготовки до створення та сертифікації незалежного
оператора ГТС.
Окрім контролю за дотриманням умов постачальниками газу, НКРЕКП виконала позапланові
перевірки 10-ти операторів ГРМ, на предмет донарахування ними як спожитих додаткових обсягів
газу – за приведення об'ємів газу до стандартних умов. Регулятор також звітував про підсумки
діяльності минулого року в усіх сферах регулювання. На додачу, НКРЕКП опубліковано 2 проекти
постанов про внесення змін до кодексів ГТС і ГРМ для публічного обговорення.
Здійснилася одна з ключових газових реформ – завдяки впровадженню з 1 березня 2019 року
добового балансування газового ринку України, відбулася синхронізація режимів роботи газових
ринків України та Євросоюзу, як це й передбачено в рамках Угоди про асоціацію Україна - ЄС.

Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, на заміну
Директиви 2003/55/ЄС (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА
Спеціальна робоча група з вирішення проблеми відмови/використання для обліку газу встановлених
без згоди співвласників багатоквартирних будинків загальнобудинкових лічильників, створена
профільним комітетом ВРУ, доопрацювала законопроекти, подані з цього приводу 2018 року (№80922,
№80963, №8096-14), і зареєструвала у березні 2019 року об’єднаний законопроект №8092-д5. Цим
документом передбачено не зважати на наявність загальнобудинкових лічильників, встановлених до
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Розпорядження КМУ №160-р (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-dostrokove-pripinennya-povnovazhen-nezalezhnogo-chlenanaglyadovoyi-radi-publichnogo-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionerna-kompaniya-naftogaz-ukrayini-hejsoma-stivenadzhona)
2 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63571
3 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63582
4 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63629
5 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65652

Газ
грудня 2017 року6, а здійснювати облік та оплату газу для споживачів таких будинків до встановлення
їм індивідуальних лічильників газу за нормами, визначеними КМУ.
Використовувати загальнобудинкові лічильники допускається, лише за умови прийняття споживачами
колективного рішення про згоду на це, та подання ними до газорозподільної компанії відповідної
заяви (порядок подання та задоволення якої регламентовано зазначеним законопроектом). Оснащення
індивідуальними засобами обліку газу визначено обов’язковою умовою введення в експлуатацію
новозбудованих або реконструйованих об’єктів. Водночас, розширено також можливості
фінансування забезпечення споживачів індивідуальними вузлами обліку: до числа джерел оснащення
такими вузлами включено кошти державного та місцевих бюджетів.
Паралельно народними депутатами було зареєстровано постанову ВРУ (№8092-д/П7) про прийняття
пропонованого законопроекту за основу та про відхилення законопроекту №5093 (ще від 08.09.2016)
стосовно змін до закону про комерційний облік природного газу подібної тематики (№5093/П8).
Крім того, було зареєстровано також два законопроекти (№101089, №10108-110) про зміни до закону
про житлово-комунальні послуги (ЖКП), що стосуються скасування пені за їх несвоєчасну оплату
(включаючи оплату газу). Другий із них, додатково до скасування пунктів про нарахування пені,
передбачає ввести мораторій на підвищення цін і тарифів на ЖКП для населення, що може бути
скасований винятково за окремим рішенням ВРУ з цієї проблеми.
Ще один законопроект стосується газової сфери не напряму. Йдеться про посилення відповідальності
за незаконне користування надрами, а саме: криміналізацію злочинів, зумовлених незаконним
видобутком усіх корисних копалин загалом (№1017311).
Решта зареєстрованих у березні народними депутатами законодавчих актів є проектами постанов ВРУ.
В першу чергу – це проект постанови ВРУ №1016012, яким запропоновано встановити мораторій на
лібералізацію ціни газу, з метою не допустити підвищення цін на природний газ для населення, з
урахуванням наявності на ринку суб’єктів з монопольним положенням. Ввести мораторій передбачено
– "до появи конкурентоздатних суб’єктів господарювання на ринку природного газу…".
Іще одним проектом постанови ВРУ (№9525/П13) рекомендовано схвалити та прийняти за основу зміни
до закону про угоди про розподіл продукції, які б полегшували процес адміністрування таких угод.
Нарешті, проектом постанови №8609/П14 було запропоновано прийняти за основу відповідний
законопроект "Про засади державної політики у сфері енергетичної безпеки України".
Тим часом, уряд запровадив зміни до Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному
паливі (постанова №24515). Скориговано умови, що стосуються встановлення систем для визначення
відповідності цих приладів вимогам екодизайну енергоспоживних продуктів (п.5 регламенту). Взаємне
визнання результатів оцінки відповідності може зумовити у подальшому, за умови укладення
відповідних угод, вільний доступ приладів, що працюють на газоподібному паливі, на ринки сторін.
6

Тобто до ухвалення закону №2260-VIII (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2260-19) про порядок встановлення у таких
будинках індивідуальних лічильників газу
7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65653
8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65620
9 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65585
10 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65680
11 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65712
12 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65693
13 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65641
14 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65618
15 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-punktu-5-tehnichnogo-reglamentu-priladiv-shcho-pracyuyut-nagazopodibnomu-palivi

Газ
Ще на початку місяця уряд оприлюднив умови конкурсу щодо укладення УРП на користування
надрами ділянки "Дельфін" у межах північно-західної частини континентального шельфу Чорного моря
(постанова №27116). Загальна площа ділянки становить 9 772 км2, вона включає всі осадові поклади до
глибини у 10 тис. м (у т.ч. газ природний, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ
(метан) вугільних родовищ). Мінімальний обсяг інвестицій для першого етапу геологорозвідувальних
робіт встановлено урядом на рівні, не менш ніж 1,5 млрд грн.
У цій царині Держгеонадр реалізувала в березні важливий захід із забезпечення прозорості продажу
прав на користування нафтогазоносними надрами: вперше відбулися три онлайн-аукціони на
оприлюднені раніше лоти у системі ProZorro. За даними Держгеонадр17, підвищення вартості лотів під
час онлайн-торгів склало більш як 3 рази від оголошеної вартості та досягло сумарно близько 96 млн грн.
Таким чином, дозволи на користування, початкова ціна яких складала 45 млн грн, було продано за
141 млн грн. За словами голови Держгеонадр О. Кирилюка18, можна сподіватися, що цей проект в Україні
доведе надалі свою ефективність та працюватиме на постійній основі.
Із різним баченням урядом та наглядовою радою "Нафтогазу" умов продовження контракту з головою
компанії А. Коболєвим були пов’язані перипетії з призначенням його на посаду голови правління на
наступний річний термін. Як повідомлялося, днем завершення 5-річної угоди з А. Коболєвим Кабмін
визначив 22 березня 2019 р. (розпорядження №9-р19), та ще у січні прем’єр-міністр В. Гройсман заявляв
про наміри переглянути в бік зниження заробітні плати керівників державних компаній (у тому числі
"Нафтогазу")20. Тож у відповідь на оприлюднену на початку березня пропозицію наглядової ради
"Нафтогазу" продовжити контракт з пА. Коболєвим на старих умовах21, Кабмін запропонував
розробити нові умови контракту та паралельно оголосив конкурсний відбір на цю посаду
(розпорядження №101-р22). Однак, ще до закінчення терміну конкурсу, після сповіщення наглядової
ради про коригування контракту згідно з рекомендаціями уряду23, Кабмін прийняв рішення подовжити
А. Коболєву повноваження голови правління з 23 березня 2019 року до 22 березня 2020 року
(розпорядження №161-р24).
Ухваливши нову редакцію статуту "Нафтогазу" (постанова №22625), Кабмін реформував його
організаційну форму з публічного на приватне акціонерне товариство (нова назва: АТ "Національна
акціонерна компанія "Нафтогаз України"). За цією редакцією змінено також повноваження наглядової
ради: відтепер збори акціонерів26 можуть обирати та звільняти голову правління компанії без її
подання (окремим пунктом статуту зазначено, що день закінчення терміну дії контрактів із головою та
членами правління "Нафтогазу" є днем їх звільнення). Це положення не відповідає вимогам Закону "Про
акціонерні товариства" та вже викликало критику з боку міжнародних партнерів України27. Крім того, для
16

. https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-provedennya-konkursu-na-ukladennya-ugodi-pro-rozpodil-vuglevodniv-yakividobuvatimutsya-u-mezhah-dilyanki-delfin
17 http://www.geo.gov.ua/derzhgeonadra-prodala-naftogazovi-dilyanki-cherez-prozorro-prodazhi-vtrichi-dorozhche-vid-nominalu/
18 Призначений головою Держгеонадр за розпорядженням №180-р (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-priznachennyakirilyuka-o-v-golovoyu-derzhavnoyi-sluzhbi-geologiyi-ta-nadr-ukrayini)
19 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pitannya-publichnogo-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionerna-kompaniya-naftogazukrayini
20 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vstupne-slovo-premyer-ministra-volodimira-grojsmana-na-zasidanni-kabinetu-ministrivukrayini-vid-16-sichnya-2019-roku
21 https://biz.censor.net.ua/news/3114394/nabsovet_naftogaza_progolosoval_za_prodlenie_kontrakta_s_kobolevym
22 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pitannya-vikonavchogo-organu-publichnogo-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionernakompaniya-naftogaz-ukrayini
23 Про що прем’єр-міністру було адресовано відповідного листа (https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/13/646051/)
24 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannniya-naftogaz-ukrayini
25 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionerna-kompaniya-naftogazukrayini
26 Наразі повноваження загальних зборів акціонерів компанії здійснює Кабінет Міністрів України, як одноосібний акціонер
"Нафтогазу "
27 https://ua.interfax.com.ua/news/economic/574650.html
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уряду окреслено можливість, за виняткових обставин ухвалювати рішення, обов'язкові до виконання
наглядовою радою "Нафтогазу"28.
Водночас, навпаки було змінено статут ПАТ "Укрнафта"29 – нафтогазодобувної компанії, в якій 50% + 1
акція належить державі, в особі "Нафтогазу України". Позачергові збори акціонерів вирішили передати
наглядовій раді "Укрнафти" повноваження призначати та звільняти голову правління (раніше це була
компетенція зборів акціонерів компанії), обрали новий склад наглядової ради30 та вирішили низку
проблемних питань, зокрема дозволивши правлінню укласти контракти купівлі-продажу понад 4 млрд
кубометрів природного газу з "Нафтогазом".
Разом з тим, уряд зобов’язав правління "Нафтогазу" попередньо узгоджувати з ним рішення, що
стосуються діяльності господарських товариств, акціонером/засновником/учасником яких є
"Нафтогаз" (розпорядження №176-р31) – до затвердження в установленому порядку фінансового плану
компанії на поточний рік. Окрім того, Кабмін відстрочив виплату боргу з боку "Нафтогазу" "Ощадбанку"
(розпорядження №158-р32), погодив зміни умов до кредитної угоди між "Нафтогазом" та АТ
"Укрексімбанк" (розпорядження №159-р33), а також узгодив (розпорядження №215-р34) відчуження
непрофільних основних фондів "Укргазвидобування"35.
Що стосується "анбандлінга" "Нафтогазу", то рішення уряду в цій площині не оприлюднювалися. Сам
"Нафтогаз" повідомив36 про підписання угоди стосовно залучення до робочої групи зі створення
незалежного оператора ГТС України європейських газотранспортних операторів. З боку України до
робочої групи увійшли: "Нафтогаз", "Укртрансгаз", ПАТ "Магістральні газопроводи України", з боку ЄС
– GRTgaz S.A. (Франція), N.V. Nederlandse Gasunie (Нідерланди), Snam S.p.A. (Італія), Eustream a.s.
(Словаччина) та Fluxys S.A. (Бельгія).
Натомість Міненерговугілля розробило та розмістило для обговорення на офіційному сайті
законопроект про внесення змін до ст. 15 Закону "Про ринок природного газу"37, які мають на меті
забезпечити гарантії постачання природного газу. Суть змін полягає в тому, щоб у разі, коли конкурс на
постачальника "останньої надії" не відбувся три рази поспіль, надати Кабміну права продовжити на 6
місяців термін виконання функцій такого постачальника суб’єкту, який забезпечував надання
зазначеної послуги на дату здійснення конкурсу.
Регулятор продовжив видачу дозволів і контроль у межах ліцензійної кампанії в газовому секторі: у
результаті на кінець березня кількість зареєстрованих постачальників природного газу склала 539,
кількість ліцензіатів з розподілу – 4638. У березні НКРЕКП зареєструвала 10 нових ліцензіатів з
постачання природного газу (постанови №№288, 332, 426 і 45439) та перевірила 10-х постачальників на
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Посольство США в Україні виразило стурбованість можливими наслідками згортання повноважень наглядової ради НАКу
(https://www.unian.ua/economics/energetics/10488927-ssha-sturbovani-naslidkami-zmin-statutu-naftogazu-posolstvo.html)
29 https://www.ukrnafta.com/rezultati-zagalnih-pozachergovih-zboriv-akczioneriv-pat-ukrnafta
30 Вперше з 2014 року у складі наглядової ради "Укрнафти" відсутній голова "Нафтогазу" А.Коболєв
31 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-kabinetom-ministriv-ukrayini-povnovazhen-zagalnih-zborivakcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionerna-kompaniya-naftogaz-ukrayini
32 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionerna-kompaniyanaftogaz-ukrayini
33 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionerna-kompaniyanaftogaz-ukrayini34 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-pogodzhena-osnovnih-fondiv-akcionernogo-tovaristva-ukrgazvidobuvannya
35 Загалом у березні стосовно діяльності "Нафтогазу" уряд ухвалив 6 розпоряджень і одну постанову
36 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/60014DB06114C8D0C22583D1002509F4?OpenDocument&amp;year=2019&a
mp;month=04&amp;nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&amp;
37 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245350902&cat_id=35082
38 http://www.nerc.gov.ua/?id=11957
39 http://www.nerc.gov.ua/?id=37896

Газ
дотримання ліцензійних умов діяльності (на сімох із них було накладено штрафи за порушення –
постанови №299, №341-343, №362-363, №37940).
Крім цього, об’єктами позапланових перевірок регулятора в березні стали 10 ліцензіатів з розподілу
газу (із 20-ти, перевірки яким було призначено постановою №42541 за дозволом Державної
регуляторної служби), а саме: оператори ГРМ, що фіксували у платіжках як спожиті додаткові обсяги
природного газу (плюс до фактичних) за приведення його об’єму до стандартних умов. У ході перевірок
зазначені факти регулятором було зафіксовано і кваліфіковано як незаконні дії. Оскільки восени 2018
року на аналогічні донарахування вже надходили масові скарги споживачів цих операторів, НКРЕКП
призначила порушникам максимальні штрафи у 850 тис. грн і зобов’язала ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ
"Чернівцігаз", ПАТ "Львівгаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Волиньгаз", ПАТ "Київоблгаз", ПАТ
"Хмельницькгаз", ПАТ "Закарпатгаз", ПАТ "Івано-Франківськгаз" і ПАТ "Харківгаз" перерахувати
споживачам обсяги споживання, виключивши з них неправомірно додані обсяги (постанови №428-433,
№469-47242).
Водночас, ПАТ "Івано-Франківськгаз" заперечило правомірність штрафу43 НКРЕКП, посилаючись, крім
іншого, на судову ухвалу44 про зупинення дії постанови НКРЕКП №1496 щодо заборони цьому ПАТ
приводити об’єми використаного побутовими споживачами газу до стандартних умов. Рішення було
прийнято Окружним адміністративним судом м. Києва у грудні 2018 року, та залишено в силі 20
березня цього року Шостим апеляційним адміністративним судом, попри апеляційну скаргу НКРЕКП.
Решта вказаних вище операторів ГРМ, що входять до пулу "Регіональної газової компанії", також
заявили про незгоду з висновками НКРЕКП45 і свої наміри оскаржити результати перевірок у суді.
Тим часом регулятор оприлюднив звіти про результати діяльності в 2018 році46. В них подано, зокрема,
й основні показники функціонування ринку природного газу.
Перший із оприлюднених НКРЕКП для обговорення проектів постанов – про затвердження змін до
Кодексу ГТС47. Зміни стосуються коригування за результатами місяця обсягів набуття/відчуження
природного газу за торговими сповіщеннями та заходів "віртуального заміщення обсягів добового
небалансу з обсягами зберігання природного газу в газосховищах між різними портфоліо
балансування" (комерційним та за ПСО). Запровадження цього механізму дасть змогу акумулювати
добові небаланси (як позитивні, так і негативні), з метою формування ресурсів газу постачальниками
за ПСО. Другий проект – про зміни до Кодексу газорозподільних систем48 – покликаний зменшити
фінансове навантаження на споживачів малого бізнесу та бюджетної сфери. Проектом запропоновано
звільнити таких споживачів від обов'язку обладнувати їх комерційні вузли обліку газу (типу G-1,6, G2,5, G-4, G-6 та за умови річного споживання обсягом менше 10 тис. кубометрів) засобами
дистанційного передавання даних.
У березні "Нафтогаз" двічі оприлюднював нові цінові пропозиції на квітень 2019 року. Спершу були
опубліковані ціни на природний газ49 для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання,
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Там само
http://www.nerc.gov.ua/?id=39651
42 http://www.nerc.gov.ua/?id=37896
43 https://if.104.ua/ua/for-clients/news/id/rishennja-nkrekp-pro-nakladannja-shtrafu-na-pat-iv-33181
44 https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/79015721/
45 https://www.vinnitsa.info/news/operatory-hrm-oskarzhat-rezul-taty-perevirky-nkrekp.html
46 http://www.nerc.gov.ua/index.php/data/filearch/richnyi_koshtorys/2018/vykonannia_koshtorysu_NKREKP2018.pdf?news=8897
47 http://www.nerc.gov.ua/?id=39311
48 http://www.nerc.gov.ua/?id=39312
49 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/727AB9E691CB95ABC22583C2005901FA?OpenDocument&year=2019&month
=03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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що купують газ у "Нафтогазу" на умовах попередньої оплати50. Для них пропозиція компанії з 1 квітня
2019 року склала 7 188,0 грн за тис. кубометрів (з ПДВ). Крім того, опікуючись власним реноме перед
своїми побутовими споживачами (у Кіровоградській області й інших регіонах) "Нафтогаз" знизив для
них ціну газу на 2%, запропонувавши у квітні 2019 р. платити за газ сумарно51 8380 грн за тис. кубометрів
(замість регламентованих положенням про ПСО (постанова №86752) 8550 грн за тис. кубометрів).
Пізніше "Нафтогазом" було повідомлено53, що у порівнянні з цінами березня 2019 року, у квітні ціни на
газ для промислових та інших споживачів, що не підпадають під дію ПСО та не здійснюють
передоплати, також було зменшено – на 23,6%. За новим прейскурантом54, для таких споживачів (за
відсутності у них заборгованості перед "Нафтогазом") з 1 квітня 2019 року встановлено ціну газу як
товару (з ПДВ) на рівні – 7 479,6 грн за тис. кубометрів. Таким чином, уперше за останнє десятиліття
вартість газу для промисловості у квітні 2019 року (за різних умов співпраці з "Нафтогазом") стала
меншою, ніж для населення.
Регламент (ЄС) № 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, на
заміну Регламенту (ЄС) № 1775/2005 (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА, питання
торгівлі (ст. 269-274 УА)
З 1 березня 2019 року, не в останню чергу завдяки рішучій позиції регулятора, в Україні стартувало
добове балансування – одна з визначальних процедур, що свідчить про наближення українського
газового ринку до інтеграції з газовим ринком ЄС. Ця подія не пройшла непоміченою і Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства55. АТ "Укртрансгаз" звітував56, що інформаційна платформа оператора
запрацювала у штатному режимі. Наразі можна відстежити онлайн кількість поданих і підтверджених
номінацій, кількість зареєстрованих споживачів газу, перевірити постачальника споживача за його ЕІСкодом, а також – наявність споживачів у реєстрі на відключення від постачання.
Вже 5 березня відбувся круглий стіл, за участю оператора ГТС, регулятора та учасників ринку57 з цього
приводу. Представники оператора повідомили, що замовники транспортних послуг адекватно
реагують на всі транзакції, середній показник наповненості інформаційної платформи щодо
фактичного добового споживання досягає близько 95%. Учасники від "Укртрансгазу" запевнили про
його готовність продовжувати консультації та допомогу користувачам платформи (пізніше було
оприлюднено офіційний графік публічних зустрічей58), а представники НКРЕКП відзначили тісну
співпрацю з оператором у вирішенні всіх проблем, пов’язаних з процесом балансування. Від імені
більшості постачальників, запровадження добового балансування привітав Р. Сторожев – президент
асоціації "Надрокористувачі України", зауваживши, що учасники ринку постійно надають оператору в
онлайн-режимі пропозиції з удосконалення роботи платформи, а головною проблемою вбачають
розрахунок вартості небалансів.
За підсумками березня у кінцевому рахунку позитивно відреагував на ці зміни й А. Мизовець –
президент асоціації "Газові трейдери України", від яких лунало чи не найбільше дорікань у процесі
підготовки інформаційної платформи до добового балансування59. Він пояснив, що оцінка неготовності
з боку трейдерів була зумовлена відсутністю повного тестування інформаційної платформи на всіх
стадіях балансування в моменти пікових навантажень. За нових умов невирішені питання знаходять
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Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу
Включно з ПДВ та витратами на транспортування магістральними та розподільними газопроводами
52 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/867-2018-%D0%BF
53 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/8FDC71CF72E71465C22583CA0047F67F?OpenDocument&year=2019&month=
03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
54 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-April-2019.pdf
55 https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2019/03/01.htmll
56 http://utg.ua/utg/media/news/2019/03/ukraine-gas-market-switched-to-daily-balancing.html
57 http://utg.ua/utg/media/news/2019/03/siogodni-zustrilysia-z-uchasnykamy-rynku-gazu-na-kruglomu-stoli-dobovebalansuvannya-rynku-gazu-v-ukraini.html
58 http://utg.ua/utg/media/news/2019/03/ukrtransgaz-zaplanuvav-kalendar-zustrichei-z-uchasnykamy-gazovogo-rynku.html
59 http://utg.ua/utg/media/news/2019/03/ukrtransgaz-zaplanuvav-kalendar-zustrichei-z-uchasnykamy-gazovogo-rynku.html
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свої рішення в робочому порядку. За словами А. Мизовця, на цьому етапі трейдери вважають
основним "вузьким місцем" відсутність у споживачів приладів дистанційної передачі даних про
динаміку обсягів спожитого газу протягом доби, що утруднює оперативний розрахунок та коригування
добових небалансів.
Загалом протягом місяця режим добового балансування відбувався без ексцесів, і 1 квітня АТ
"Укртрансгаз" приступив до приймання від операторів ГРМ коригувань даних за кожну газову добу
березня місяця60.
Разом з тим, у березні Окружний адміністративний суд м. Києва не виніс на розгляд питання про суть
претензій АТ "Укртрансгаз" до регулятора61 щодо скасування змін до постанови НКРЕКП №1437 з
регулювання процедури добового балансування ринку природного газу. Судове засідання було
перенесено на 10 квітня 2019 року.
Тим часом, у березні Секретаріат Енергетичного Співтовариства опублікував дослідження про
впровадження Договірними Сторонами, у т.ч. Україною, вимог Регламенту (ЄС) 2015/703 про
мережевий кодекс щодо правил інтероперабельності та обміну даними62. Згідно з висновками, досі
неврегульоване обов'язкове застосування положень кодексу на транскордонних точках входу/виходу
між Україною та країнами-членами ЄС. Попри визнання факту, що "Укртрансгаз" уже застосовує вимоги
кодексу щодо показників вимірювання, обміну даними та моніторингу якості газу, Секретаріат
закликає до транспозиції Регламенту (ЄС) 2015/703, з метою юридично обов'язкового (а не
добровільного) застосування, а також приведення до його вимог усіх чинних та майбутніх угод про
взаємодію з операторами сусідніх ГТС.
Директива 2004/67/ЄC про заходи захисту безпеки постачання природного газу (ст. 338, 341, Додаток
XXVII УА), дія "Механізму раннього попередження" (Додаток XXVI УА), дії у надзвичайних
обставинах (ст. 275-276, 309, 314 УА)
За оперативними даними "Укртрансгазу"63, Україна на 30 березня 2019 року знизила обсяги газу в
сховищах до 8,8 млрд кубометрів. У порівнянні із завершенням опалювального сезону в 2018 році, ця
величина перевищує минулорічні запаси на понад 1 млрд кубометрів (7,8 млрд кубометрів). У січніберезні 2019 року газ до ПСГ не закачувався, як і протягом такого самого періоду 2018 року, а відбір із
підземних сховищ склав 5,1 млрд кубометрів газу (що менше на 2,0 млрд кубометрів, або на 28%)64.
Щоб убезпечити процес завершення опалювального сезону 2018/19 виробникам тепла, сумарна
заборгованість яких за газ перед "Нафтогазом" на 26 березня 2019 року перевищила 40,5 млрд грн65,
Кабмін прийняв рішення (постанова №26366) продовжити до 1 травня 2019 року дію встановленого ним
за постановою №94267 пільгового рівня розрахунків у 78% та 60% (теплопостачальники під управлінням
Фонду держмайна) для одержання природного газу від "Нафтогазу".
Результати роботи української ГТС за три місяці 2019 року, за даними "Укртрансгазу"68, були такими:
транзит газу із Росії до країн Європи та Молдови склав 21,2 млрд кубометрів, що на 0,9 млрд кубометрів
або на 4% більше, ніж за той самий період 2018 року; імпорт газу із країн ЄС, у порівнянні з I кв. 2018
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http://utg.ua/utg/media/news/2019/03/ukrtransgaz-rozpochav-pryimaty-koryguvannya-fizychnyh-obsiagiv-spozhyvannya-uberezni.html
61 http://reform.energy/news/sud-10-aprelya-rassmotrit-isk-ukrtransgaza-po-otmene-postanovleniya-nkreku-po-voprosamsutochnogo-balansirovaniya-na-rynke-gaza-10773
62 https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2019/03/210.html
63 http://utg.ua/live
64 http://utg.ua/utg/media/news/2019/03/gts-results-2019-03.html
65 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/C2CB7699A9B9F059C22583CA00435E77?OpenDocument&year=2019&month
=03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
66 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-opalyuvalnogo-sezon123
67 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2018-%D0%BF
68 http://utg.ua/utg/media/news/2019/03/gts-results-2019-03.html
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року, досягнув 1,6 млрд кубометрів (що на 0,3 млрд або 14% менше, ніж торік); обсяги надходження
газу до ГТС від добувних підприємств України з початку року досягли 5,3 млрд кубометрів, тобто,
збільшилися на 3% (рівень виробничо-технологічних витрат склав 0,9 млрд кубометрів)69.
7 березня, в ході засідання газової підгрупи Координаційної групи безпеки постачання, представники
Міненерговугілля прозвітувати про навчання зі Спільним дослідницьким центром Єврокомісії (JRC)
щодо реагування на кризову ситуацію та внесені зміни до Правил про безпеку постачання природного
газу та Національного плану дій70, якими встановлено вимоги до розроблення переліків споживачів та
визначено порядок припинення (обмеження) газопостачання у кризовій ситуації.
Що стосується "Північного потоку - 2", то в березні сталося дві важливих події в історії реалізації цього
проекту. Данія, яка єдина так і не надала дозволу "Газпрому" на будівництво газопроводу в своїх
територіальних водах, за даними ЗМІ71, знову відмовила російському монополісту, цього разу – в
узгодженні альтернативного маршруту для "Північного потоку-2". Як ідеться в огляді рейтингової
агенції Moody's, це може привести до затримки будівництва і послабити позицію "Газпрому" в
перемовинах з Україною.
Водночас, Європарламент затвердив оновлені правила функціонування ринку газу, що стосуються й
побудови "Північного потоку-2"72. Відповідне рішення європарламентарі ухвалили 465-ма голосами
"за" та 95-ма голосами "проти", 68 утрималися. Доповідач з цього питання – голова комітету
Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики Є. Бузек – у своїй промові
підкреслив73, що ера монополії на європейському газовому ринку закінчилася. Ухвалені правила
доповнюють Газову директиву ЄС та поширюють положення газового законодавства ЄС на всі без
винятку газопроводи, які виходять/входять на територію країн-членів ЄС з території третіх країн, як у
морі, так і на суходолі. Згідно з оновленою Газової директивою, на "Північний потік-2"
розповсюджуються всі правила: і вільний доступ для третіх сторін, і розподіл прав власності
("анбандлінг" оператора), і недискримінаційні тарифи, і обов’язкова прозорість.
Документ набуде чинності після його схвалення Радою ЄС і через 20 днів після офіційної публікації в
журналі Євросоюзу.
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http://utg.ua/utg/media/news/2019/03/gts-results-2019-03.html
Накази від 19.11.2018 № 580 та від 23.11.2018 № 591 відсутні на сайті Міненерговугілля, проте доступні у базі
законодавства України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1403-18, https://zakon.rada.gov.ua/go/z1417-18)
71 https://biz.liga.net/all/tek/novosti/moodys-daniya-mojet-oslabit-pozitsii-gazproma-v-voprose-tranzita
72 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190402IPR34673/natural-gas-parliament-extends-eu-rules-to-pipelinesfrom-non-eu-countries
73 https://interfax.com.ua/news/economic/578392.html
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Електроенергетика та ядерна безпека
Регулятор вдосконалює нормативно-правову базу роботи нового ринку електроенергії,
намагаючись уникнути помилок, що виявила робота роздрібного ринку . ПОН закінчив 3-х місячну
роботу, але ситуація з боргами залишається критичною, особливо для Східного регіону.
Найбільшими боржниками постачальника останньої надії є державні вугледобувні підприємства
та водоканали.
Директива, Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього
ринку електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Ст.269, Глава 11, Розділ IV Угоди
про Асоціацію Україна-ЄС)
У Верховній раді 4 березня зареєстрований проект Постанови про проведення парламентських
слухань з питань енергетичної безпеки (№ 10124)74. Авторами є народні депутати (Н.КацерБучковська та інші), що вважають за необіднє зосередити увагу на законодавчому врегулюванні
зазначених питань. Також вони вважають , що агресивна «енергетична політика Російської Федерації
на міжнародній арені, яка проявляється у прагненнях до реалізації геополітичних енергетичних
проектів з метою виключення України з числа транзитних маршрутів російського газу до
європейських споживачів, вимагає від органів державної влади, експертного середовища та
суспільства своєчасного попередження та належного реагування на широкий спектр загроз
енергетичній безпеці країни».75 Реформування енергетичних ринків України є одним з основних
напрямків державної політики у сфері енергетичної безпеки, але законодавчого врегулювання
недостатньо і його треба вдосконалити. Комітет ПЕК Верховної Ради підтримав проведення таких
слухань.
За повідомленням преси МЕВП подало в комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки правки до закону «Про ринок електроенергії», згідно
яких пропонується пролонгувати до 1 липня 2020р встановлення тарифів на відпуск електроенергії
для ТЕЦ рішеннями НКРЕКП, оскільки теплоелектроцентралі не встигнуть пройти процедуру
отримання держпідтримки, проведення подальшої модернізації для того, щоб бути готовими
працювати в умовах нового ринку.76 Офіційна інформація на сайті Верховної Ради України про це
поки відсутня.
Правила ринку , Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.
14 березня НКРЕКП оприлюднено проект НПА - постанова «Про затвердження Змін до Правил ринку
та Змін до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку». Зміни враховують
зауваження Антимонопольного комітету України і стосуються умов конфіденційності, укладання
договорів , рівних умов участі в ринку та інші. 77

Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003 ( Ст.270, Глава 11, Розділ IV Угоди про
Асоціацію Україна ЄС)
Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Стаття 273, Глава 11, Розділ IV, Угоди
про асоціацію Україна- ЄС)

74 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65617
75 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65617
76 https://expro.com.ua/novini/mnenergovugllya-proponu-prodovjiti-do-1-lipnya-2020r-vstanovlennya-tarifv-dlya-tec-

rshennyami-regulyatora?fbclid=iwar0qoifhjbj5f14ins_e4vesodzghrtsbxikdl8bl6zkrx8xq0b_xtsigya
77 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=8822
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Оператор системи передачі та Оператор енергоринку
Міністерство фінансів видало наказ № 95 від 1 березня, яким затвердило план заходів з реорганізації
(перетворення) ДП «НЕК «Укренерго» у приватне акціонерне товариство (ПрАТ), 100% акцій якого
належать державі.
Корпоратизація Укренерго є обов’язковою умовою сертифікації компанії як незалежного оператора
системи передачі. Процедура корпоратизації передбачає інвентаризацію активів компанії, їх
незалежну оцінку, рецензування ФДМУ звіту про оцінку майна, а також інші дії, передбачені
законодавством при зміні організаційно-правової форми господарювання.78
ОСП оновив та опублікував переклад інтерфейсів обміну даними для учасників ринку та операторів
мереж українською та англійською мовами.
Інтерфейси описують структуру та вимоги до XML файлів, формати передачі даних і визначають
вимоги та стандарти для обміну енергетичними даними між операторами мереж, учасниками ринку
та платформою Market management system.79 З метою вдосконалення користування новою ITплатформою проведено семінар та навчання.80 Також НЕК Укренерго створило окремий підрозділ
для підтримки учасників нового ринку електроенергії.81
Відповідно до Правил ринку реєстрація учасників повинна розпочатися з 1 квітня 2019 року. 82
Обсяги купівлі електричної енергії на оптовому ринку електроенергії
25 березня НКРЕКП оприлюднено проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Тимчасового
порядку визначення 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».83 Цим проектом врахована можливість використання для
формування погодинних, добових та місячних обсягів купівлі електричної енергії на ОРЕ України на
площадках вимірювання групи «а» показів багатозонних лічильників електричної енергії.
Ціни на ринку електроенергії
ДП «Енергоринок» публікує ціни на електроенергію, що склалися у лютому 2019 року. Так, ,
найдешевше електроенергія коштувала 21 лютого в 03:00 – 591,63 грн/МВт-год, а найдорожче 17
лютого в 19:00 – 2426,15 грн/МВт-год.
Середня ОРЦ за лютий становила – 1546,95 грн/МВт-год.84
Уповноважений банк
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КМУ прийняв постанову від 27 лютого 2019 р. № 140, якою визнав повноваженим банком, який
обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання ринку електричної енергії, ПАТ
“Державний ощадний банк України”. 85
Моніторинг діяльності роздрібного ринку електроенергії
У березні НКРЕКП вперше оприлюднено результати моніторингу ринку за січень 2019 р. 86 Споживачі
у січні отримали від постачальників електричну енергію в обсязі 11 395,0 млн кВт∙год, у тому числі:
-

5 197,0 млн кВт∙год, або 45,6 % постачальниками універсальних послуг (ПУП);
5 874,9 млн кВт∙год, або 51,6 % постачальниками електричної енергії за вільними цінами
(ПВЦ);
323,2 млн кВт∙год, або 2,8 % від загального обсягу постачальником «останньої надії» (ПОН)

При цьому вартість спожитої електричної енергії споживачами постачальників універсальних послуг
у січні 2019 року склала 8 580,9 млн грн (з ПДВ), а рівень оплати - 31,2 %, за вільними цінами - 11
980,5 млн грн (з ПДВ) при рівні оплати 99,8 %, у постачальника «останньої надії» - 934,8 млн грн (з
ПДВ) при рівні оплати 26,7 %.
Приєднання до мереж
НКРЕКП відповідно до п. 4.1.38 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу зобов’язав операторів
систем розподілу (ОСР) оприлюднювати та оновлювати на офіційному веб-сайті інформацію про:
умови приєднання до системи розподілу; ставки плати за приєднання потужності; ставки плати за
лінійну частину приєднання; адресу, за якою відповідно до принципу "єдиного вікна" буде
здійснюватися взаємодія сторін; інформацію про лінії електропередач; трансформаторні підстанції
150 - 110 - 35 - 6/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанції та резерву потужності)
з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі об’єктів
електроенергетики.
Ставки плати за приєднання набрали чинності з 22.01.2019 87
Захист прав споживачів
28 березня НКРЕКП оприлюднено проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Правил розгляду
звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів».
Проектом передбачені процедури, відповідно до яких Регулятор забезпечує захист прав та
законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб'єктами
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг . Захист
відбувається шляхом роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів; розгляду
звернень таких споживачів та врегулювання спорів; проведення попередніх слухань.
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За результатами розгляду звернень НКРЕКП приймає рішення про застосування санкцій, накладення
адміністративних стягнень , а в окремих випадках може направити до відповідних державних органів
матеріалів про виявлені факти порушення законодавства.88
Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Стаття 305 , Глава 14, Розділ IV Угоди
про асоціацію Україна- ЄС)
1. Прийняття рішень щодо процедури питань консультацій з питань перетоків (транзиту) електричної
енергії.
Ст.338, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС
НКРЕКП 29 березня схвалило інвестпрограму НЕК Укренерго на 2019 рік для забезпечення
виконання 10-річного платну розвитку мереж. Загальний розмір інвестпрограми Укренерго на 2019
рік складає 3,309 млрд грн і є більшим на 15 % в порівнянні з 2018 р.
Основними проектами інвестиційної програми Укренерго на 2019 р. є:
-

будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ
Кремінська-Ювілейна у Луганській області;
реконструкція та автоматизація підстанцій;
будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ
«Богородчани» і ПС 750 кВ «Західноукраїнська»;
закупівля та встановлення програмного забезпечення для нового ринку електроенергії;
реконструкція відкритих розподільних пристроїв та ЛЕП 750 кВ, 330 кВ, 220, 110 кВ.89

Ст.339, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС, Ринок вугілля
Постачальник «останньої надії» ДПЗД «Укрінтеренерго» надіслало державним вугільним компаніям,
що були його споживачами, повідомлення про припинення електропостачання з кінця березняпочатку квітня. Це пов’язано з тим, що відповідно до Закону постачальник «останньої надії» не може
постачати електричну енергію споживачу більше 90 діб.
За даними Міненерговугілля, на початок березня заборгованість вугледобувної промисловості за
спожиту електричну енергію за два місяці 2019 року становила 382 млн грн. В зв’язку з цим
Міністерство о енергетики та вугільної промисловості звернулось до Прем'єр-міністра з проханням
прийняти невідкладні дії щодо стабілізації платіжної дисципліни на ринку електричної енергії.90
Натомість КМУ дозволив постачальнику «останньої надії» «Укрінтеренерго» постачання електричної
енергії його споживачам після 1 квітня. 91
Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС ,Співпраця в атомній сфері, Директива №
96/29/Євратом, Директива Ради № 2006/117/Євратом, Директива Ради № 2003/122/Євратом
Інспектори МАГАТЕ провели перевірку свіжого ядерного палива в сховищі свіжого ядерного палива
та відпрацьованого ядерного палива в басейні витримки на енергоблоках №1 та №2. Інспекцію
проведено у встановлені терміни та в повному обсязі. Цілі інспекції були досягнуті.92
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Уряд затвердив у новій редакції статут Державного концерну “Ядерне паливо” та долучив до
учасників концерну державне підприємство “Бар’єр”93
На Южно-Українській АЕС готується до передачі в дослідну експлуатацію нова установка вимірювання
активності (паспортизації) упаковок радіоактивних відходів (РАВ). Установка входить до складу
проекту комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів (КП ТРВ). Його створення у ВП ЮУАЕС

передбачене Законом України «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження
з радіоактивними відходами» та «Комплексною програмою поводження з РАВ ДП «НАЕК
«Енергоатом».
Реалізація проекту дозволить вирішити питання переробки ТРВ, уже накопичених і таких, що
утворюються в процесі експлуатації ВП ЮУАЕС. Зменшаться об'єми твердих радіоактивних відходів.
Буде також підготовлено упаковки з ТРВ, що відповідають критеріям приймання, для передачі на
тривале зберігання/захоронення, відповідно до рекомендацій МАГАТЕ, норм і правил, що діють в
Україні.94
18 березня Президент України заявив, що Україна планує добудувати два блоки Хмельницької
атомної електростанції (ХАЕС) і створити енергоміст Україна-ЄС.
За словами Президента цей проект дозволить здійснити інтеграцію Об`єднаної енергетичної системи
України з європейською мережею ENTSO-E. За словами Президента ДП НАЕК «Енергоатом»
стратегічною метою проекту є синхронізація енергетичної системи України з системою операторів
Європейського Союзу. Проект передбачає видачу потужності з другого енергоблоку Хмельницької
АЕС до країн Європейського Союзу шляхом відокремлення цього енергоблоку від Об`єднаної
енергосистеми і підключення його до ENTSO-E.95
Міненерговугілля прийняло рішення про реорганізацію ДП "Східний гірничо-збагачувальний
комбінат" шляхом приєднання до ДП "НАЕК Енергоатом". Відповідний наказ набуде чинності після
його погодження КМУ.96
З 18 по 21 березня 2019 року фахівці Міністерства енергетики та вугільної промисловості взяли участь
у нараді з розгляду проекту Інтегрованого плану з підтримки фізичної ядерної безпеки УкраїнаМАГАТЕ на 2019-2021 роки (INSSP), організованій Державною інспекцією ядерного регулювання
України спільно з МАГАТЕ. Інтегрований план підтримки фізичної ядерної безпеки (INSSP) має на меті
надати стислий виклад щодо всіх видів діяльності, які здійснюються або планується здійснити
державою та мають на меті посилити фізичну ядерну безпеку. Погоджений INSSP забезпечує основу
для спільної підтримки та допомоги, яку надає державі підрозділ з фізичної ядерної безпеки
Міжнародного агентства з атомної енергії.97
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22 березня НАЕК «Енергоатом» і страхова компанія «ПРОСТО-страхування» від імені Ядерного
страхового пулу України (ЯСПУ) уклали договір обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності за ядерний збиток вартістю 191,1 млн грн.98
Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС, Співпраця в атомній сфері
Співробітництво спрямовується на вирішення проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської
катастрофи, а також зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
ДАЗВ провело нараду з питань розвитку атомної енергетики та підвищення рівня безпеки під час
використання ядерної енергії за головуванням Президента України. Голова ДАЗВ зазначив, що в
Україні присутні всі елементи системи поводження з РАВ, однак деякі потребують удосконалення.
Так, завдяки відновленню Фонду РАВ у 2018 році було завершено будівництво І-ї черги комплексу
«Вектор», який будувався 20 років. Першочерговим проектом на комплексі «Вектор» зараз є
будівництво сховища для високоактивних «осклованих» РАВ від переробки ВЯП українських АЕС, які
мають повертатися з РФ.99
Станом на середину березня ДП «НАЕК «Енергоатом» вже виконало 70% капітальних будівельних
робіт на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
Вже завершене зведення адміністративних, складських та інших інженерних споруд. Всі будівельні
роботи планують завершити до кінця 2019 року.100
ДСП «Екоцентр» на замовлення ДП «НАЕК «Енергоатом» розробило пакет методично-технічної
документації для характеризації радіоактивних відходів (РАВ) у вигляді СБК. За цими методиками
фахівці провели характеризацію зразків СБК Рівненської АЕС та розрахували радіонуклідний вектор.
За допомогою цього радіонуклідного вектору будуть характеризовані майже 150 м3 РАВ, які були
напрацьовані на Рівненській АЕС за 1995-1996 та 2001-2002 роки. Ця процедура дозволить визначити
питому активність зазначених РАВ по 32-м радіонуклідам та, відповідно, тип сховищ, у якому такі
відходи згодом мають бути безпечно захоронені.101
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Енергоефективність та соціальні питання
Істотних успіхів у сфері енергоефективності Україна не показала. Утім, позитивною ознакою варто
вважати системне продовження початих раніше процесів, а саме заміщення вакантних посад у
Фонді енергоефективності, підготовку фахових кадрів для ринку енергетичних аудитів та великі
обсяги укладання нових енергосервісних контрактів у бюджетній сфері.
Березень не став місяцям істотних успіхів в імплементації законодавства та регулювання у сфері
енергоефективності. Зокрема, на фоні інтенсивної передвиборчої кампанії, вочевидь, без уваги
залишилися проекти актів, прийняття яких бракує для виконання зобов’язань за Угодою про
асоціацію з ЄС: законопроект «Про енергетичну ефективність», останні технічні регламенти з
енергетичного маркування тощо. Загалом, спеціалізоване Державне агентство з енергоефективності
та енергозбереження продовжувало інформаційну роботу з популяризації заходів та інструментів
раціоналізації споживання енергії в регіонах, а також здійснювало моніторинг динаміки
встановлення засобів обліку теплової енергії, яка, на жаль, була дуже незначною. Серед позитивних
подій варто відзначити початок фактичної роботи Фонду енергоефективності, хоча його діяльність
наразі виражається у проведенні пілотних проектів у співпраці із обмеженим переліком
партнерських банків. Також, керівні посади цієї установи швидко заповнюються кадрами, що дає
надію на те, що повноцінна робота Фонду почнеться ще цього року.
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність
Подання на розгляд до Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про енергетичну
ефективність» залишається завданням для Мінрегіону, яке станом на березень 2019 року так і не було
виконано. Попри вже традиційні запевнення профільного Віце-прем’єр міністра у пріоритетності
прийняття рамкового закону про енергетичну ефективність, у тому числі, у Брюселі під час зустрічі з
Єврокомісаром Мігелем Аріасом Каньєте, ніщо не вказує на те, що цей документ рухається сходинками
бюрократичної процедури. Той факт, що на 27 жовтня 2019 року призначені чергові парламентські
вибори, має істотне значення для перспектив прийняття вказаного законопроекту. У випадку, якщо він
буде схвалений Урядом і зареєстрований, але не проголосований, у цілому у Верховній Раді України
до завершення повноважень народних депутатів восьмого скликання, проект закону повинен буде
пройти повторну процедуру погодження та внесення (реєстрації) до Верховної Ради України.
Враховуючи історію прийняття Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», який
перебував у статусі законопроекту майже 10 років та двічі був зареєстрований у Верховній Раді України,
відсутність мотивації урядовців вчасно прийняти необхідні рішення може призвести до аналогічних
сумних наслідків і у випадку цього законопроекту.
Щоби краще розуміти деталі поточної ситуації та прогноз процесу ухвалення законопроекту з точки
зору розробників, робоча група звернулася до Мінрегіону із проханням надати інформацію щодо
імовірних строків прийняття акту та необхідності прискорення процесу його погодження. Станом на
завершення березня, службовці міністерства не надали відповіді, чим вже порушили встановлені
правила щодо надання інформації на запит громадян.
Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8)
На відміну від пріоритетів діяльності Держенергоефективності у минулому році, усе частіше
інформаційно-роз’яснювальна робота фахівцями агентства проводиться у виробничому секторі. Утім,
ця тенденція скоріше завдячує програмним пріоритетам фондів та програм міжнародного
співробітництва, ніж суто політиці самого Держенергоефетивності. Так, наприклад, за підтримки
проекту GIZ «Консультування підприємств щодо енергоефективності», у березні була запущена
Мережа енергоефективних хлібопекарів102. До новоствореної мережі увійшли 12 значних виробників
хлібопекарської продукції, а метою співпраці визначаються спільні дії у проведенні енергетичних
аудитів, отримання фахових консультацій, впровадження заходів з підвищення енергоефективності,
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що з рештою має призвести до зменшення енергоспоживання виробничими потужностями, а також
здешевлення продукції, а відтак – збільшення конкурентоздатності підприємств.
Крім цього, продовжується співпраця ДАЕЕ із проектом «Впровадження стандарту систем
енергоменеджменту у промисловості», що реалізується за підтримки Організації Об’єднаних Націй з
промислового розвитку та організації Global Environmental Facility в Україні. Після випуску у минулому
місяці 80 фахівців з енергетичного менеджменту, 4 березня сторони провели робочу зустріч, на якій
узгодили стратегію подальших дій. Серед іншого, було заплановане проведення восени цього року
спеціалізований форум зі стимулювання промислових підприємств до впровадження систем
енергоменеджменту, проектів з енергоефективності, а також «чистої» енергетики103.
Станом на кінець березня у базі даних фахівців (атестованих енергоаудиторів із сертифікації
енергетичної ефективності будівель та фахівців з обстеження інженерних систем будівель, а також
інженерів-проектувальників) налічується104:
-

450 – енергоаудиторів із енергетичної ефективності будівель;
11 – інженерів-проектувальників;
311 – фахівців з обстеження інженерних систем будівель.

У сфері підвищення енергоефективності житлового сектору Представництво Фонду Ф. Еберта в Україні
у співпраці із місцевими органами влади планує продовжувати серію інформаційно-роз’яснювальних
семінарів для ОТГ щодо переваг «теплих кредитів», енергоменеджменту та енергосервісу105. Також, у
квітні заплановано проведення вже п’ятого щорічного Форумі енергоефективного партнерства,
завдання якого організаторами ставиться пошук синергії у діяльності різних суб’єктів ринку
енергоефективності – органів місцевого самоврядування, державної влади різних рівнів, ОТГ, бізнесу
та громадських експертів. У фокусі уваги будуть питання прийняття місцевих програм співфінансування
«теплих кредитів», укладання ЕСКО-договорів для утеплення бюджетних установ, а також
запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах106.
Облік (Стаття 9)
Із завершенням процедури прийняття наказу Мінрегіону від 22.11.2018 № 315 “Про затвердження
Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг”, що був
останнім нормативно-правовим актом, розробка якого безпосередньо передбачалася положеннями
Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», формальна частина
імплементації цього закону завершилася. У той же час, враховуючи, що зазначена Методика набере
чинності лише 1 травня 2019 року, наразі юридичних наслідків її державна реєстрація та опублікування
не несе. Більше того, введення в дію цієї Методики було синхронізоване із набранням чинності іншого
важливого закону, що формує новий дизайн відносин у сфері комунальних послуг – Закону України
«Про житлово-комунальні послуг» від 09.11.2017 року №2189. Зокрема, усі положення Методики,
пов’язані із енергетичними послугами, сформульовані у повній відповідності із положеннями Закону
№2189, і не застосовуються до правовідносин, які існують наразі і врегульовуються Законом України
«Про житлово-комунальні послуг» від 24.06.2004 року. Відмінності між поточним законом та законом,
який вводиться в дію наступного місяця, існують навіть на рівні термінології: послуги з
«централізованого опалення» та «централізованого постачання гарячої води» будуть замінені у
правовому полі на послуги з «постачання теплової енергії» та «постачання гарячої води».
Згідно з вимогами пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2189, договори про надання
комунальних послуг, укладені до введення в дію до 01.05.2019 року, зберігають чинність на умовах,
визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних
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комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом № 2189. Нові договори
мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного року з
дати введення в дію закону, тобто до 01.05.2020 року. Таким чином, для того, щоби скористатися
ширшими правами споживачів, новою, справедливішою Методикою розподілу між споживачами
обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг та іншими перевагами нового режиму надання
комунальних послуг, співвласникам багатоквартирного будинку необхідно прийняти рішення про
модель договірних відносин та укласти відповідний договір із виконавцем за вимогами нового Закону
№ 2189.
Для кращого розуміння проходження перехідного періоду, Мінрегіон розробив та випустив у березні
пояснювальні матеріали для споживачів та надавачів послуг на ринку постачання теплової енергії та
гарячої води107.
Варто зазначити, що як така, нова Методика не впливатиме прямо на підвищення рівня комерційного
обліку теплової енергії, але невигідне становище співмешканців багатоквартирних будинків, які не
мають індивідуальних засобів обліку, спонукатиме їх до здійснення відповідних інвестицій та
встановлення теплових лічильників.
Незважаючи на заяви посадовців щодо виконання закону про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання, динаміка приросту встановлених лічильників є незначною за результатами трьох
місяців 2019 року. За інформацією, що надходить з місцевих органів виконавчої влади та
опрацьовується агентством108, станом на 20 березня 2019 року, оснащено лічильниками:
-

тепла – 79,2% житлових та майже 78% нежитлових будівель;
холодної води – більше 71% житлових та 93,3% нежитлових будівель;
гарячої води – 16,4% житлових та 53,4% нежитлових будівель.

Хоча моніторинг не виявив негативної динаміки, приріст у кожному випадку не перевищує 0,2% у
порівнянні з показниками від 20 лютого 2019 року. Традиційно, найкращі показники з обладнання
житлових будівель лічильниками тримають:
-

тепла – Черкаська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька області;
холодної води – Миколаївська, Івано-Франківська, Закарпатська області;
гарячої води – Київська, Миколаївська області.

На жаль, запит експертів робочої групи про надання додаткової інформації про стан реалізації Закону
України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», зроблений на початку березня,
всупереч встановленим правилам та термінам, наразі залишається без відповіді.
Ринок енергосервісу (Стаття 18)
Завдяки масштабній інформаційній кампанії з боку органів влади та внаслідок створення необхідних
інструментів для реалізації, ринок енергосервісу продовжує активно розвиватися. Протягом березня
були підписані низка ЕСКО-контрактів на загальну суму у 15 млн грн, за якими енергомодернізація буде
проведена, серед іншого, у будівлі Головного управління статистики Черкаської області та ще 10
бюджетних установ109. Більшість укладених контрактів передбачає встановлення ІТП з погодним
регулюванням та диспетчеризацією у дитячих садочках та школах, а 2 контракти були укладені за
моделлю поглибленого партнерства. Також, у Дніпропетровській області було оголошено 13 нових
тендерів для закупівлі енергосервісу для бюджетних установ110, а для ще 15 об’єктів, підпорядкованих
Міносвіти та Державній службі статистики, Держенергоефективності затвердило істотні умови ЕСКО107
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договорів на загальну суму у понад 60 млн гривень111. Загалом на сьогодні понад 280 ЕСКО-договорів
вартістю більше 300 млн грн впроваджуються у 15 регіонах країни. Серед лідерів залишаються112:
-

Київ – 102;
Одеса – 38;
Миколаїв – 26.

Протягом березня щодо жодного з двох проектів законів, покликаних покращити правове поле для
ЕСКО-інвесторів (ПЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо додаткового
врегулювання запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних
інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації (за
механізмом енергосервісу)113 та ПЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про запровадження нових
інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької
діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»114), не було зафіксовано жодного
прогресу.
Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20)
В ході засідання 15 березня 2019 року, Наглядова рада Фонду енергоефективності визначила трьох
переможців на посади топ-менеджменту цієї установи115. У проведенні конкурсу Фонду допомагала
міжнародна рекрутингова компанія Hudson Ukraine.
Так, перемогу у конкурсі на посаду директора Фонду здобула тимчасова керівниця установи
Головатюк-Унгуряну Юлія Володимирівна, яка раніше була залучена у розробку та впровадження
законодавства у галузі енергоефективності як керівниця сектору реформи управління житловим
фондом та енергоефективності Офісу підтримки та провадження реформ (RST) при Мінрегіоні. Посаду
директора технічного офісу отримає Фаренюк Єгор Геннадійович, який є співавтором розробки
багатьох стандартів України рівня ДСТУ, ДСТУ-Н, ДСТУ EN в галузі енергоефективності будівель та
будівельних конструкцій, безпосередньо брав участь у реалізації проектів з комплексної
термомодернізації будівель соціальної та освітньої галузі, керував розробкою розділу
«Енергоефективність» у складі проектної документації понад 100 будівель. Директором фінансового
офісу Фонду енергоефективності має стати Коваль В’ячеслав Петрович, який до цього працював
заступником Голови правління Pirаeus Bank. Мінрегіон зазначає, що із загального числа заявок на цей
конкурс було отримано 125 від чоловіків та 22 (або 15%) – від жінок. Після формування керівного
складу Фонду, подальша кадрова робота буде сфокусована на наборі фахівців з забезпечення
організаційної діяльності (фахівець із зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації116 та
діловод117).
Паралельно із наповненням особового складу установи, Фонд енергоефективності вже реалізовує свій
пілотний проект «Перші ластівки», в рамках якого програми фінансування новоутвореного фонду
першими випробовують 15 ОСББ, відібраних спеціально для цього. Серед інших, Криворізьке ОСББ
«Рязанова 19», вже пройшло енергетичний аудит та отримало перший сертифікат енергетичної
ефективності будівлі за рахунок наданих коштів118.
Крім цього, Фонд запустив власний веб-сайт, на якому була оприлюднена структура організації119 та
регіональних радників, які надаватимуть інформаційну та практичну підтримку для ОСББ щодо
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119 https://eefund.org.ua/organizaciyna-struktura
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отримання грантів на енергомодернізаційні процедури120. Також, Фонд енергоефективності підписав
тристоронню угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією та Укргазбанком про запуск програми
фінансування проектів термореновації будівель для ОСББ121. Метою реалізації такої угоди є створення
інфрастуктури діяльності Фонду з надання часткової компенсації на енергоефективні заходи
багатоквартирних будинків.
Зважаючи на поточні темпи організаційної роботи, повноцінне отримання грантів на комплексне
утеплення будинків у цьому році може не початися, принаймні, із дотриманням всіх термінів та
процедур. Тому продовження роботи програми «теплі кредити» є актуальним питанням політики у
сфері енергоефективності. Про старт роботи програми у цьому році заявили представники
уповноважених банків та Голова Держенергоефективності122,123. За даними профільного Агентства,
лише протягом березня близько 2500 сімей залучили 90 млн грн на енергоефективні заходи в
Укргазбанку та Ощадбанку. Для прикладу, за останній тиждень березня більше 1100 українських родин
скористалися Урядовою програмою «теплих кредитів», залучивши на енергоефективні заходи близько
42 млн грн в Укргазбанку та Ощадбанку. Зокрема, було видано124:
-

близько 41 млн грн – на утеплення приватних будинків;
300 тис. грн – на твердопаливні котли;
200 тис. грн – для ОСББ.

Після підписання Укргазбанком та Ощадбанком договорів про запуск програми до цього процесу
долучився також і ПриватБанк. Крім того, станом на 2019 рік дії 72 місцевіипрограми здешевлення
«теплих кредитів» для ОСББ125,126,127,128.
ТОП-3 області за найбільшим обсягом залучених «теплих кредитів» населенням і ОСББ за 2014-2018
рр. 129:
-

Київська – 560 млн грн;
Львівська – 520 млн грн;
Сумська – 400 млн гривень.

Рейтинг областей, де найактивніше утеплюються саме ОСББ:
-

Рівненська – 94 млн грн;
Запорізька – 71 млн грн;
Київська (з м. Київ) – 69 млн гривень.

Незважаючи на звіти Агентства та позитивну тенденцію роботи програми, рівень фінансування, який
щорічно виділяється Урядом на рівні 400 млн грн, є критично недостатнім. Цих коштів вистачає лише
на 1,5-2 місяці. Тому члени робочої групи підготували проект звернення до Уряду щодо продовження
програми «теплі кредити» шляхом перерозподілу коштів, передбачених на потреби Фонду
енергоефективності, ураховуючи той факт, що в цьому році вони ймовірно не будуть використані в
повному обсязі за цільовим призначенням.
Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
Найважливіший аспект імплементації Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» на
поточному етапі – підготовка належної кількості фахових спеціалістів для проведення енергетичних
https://eefund.org.ua/how-to-apply?fbclid=IwAR3xyB4AsBLKKgKJwXKlRI4IatB83qJkgtnbOlteANuOGhKSfFOR0nyevq8
https://www.facebook.com/tvoeosbb/videos/304171283585510/
122 http://saee.gov.ua/uk/news/2835
123 http://saee.gov.ua/uk/news/2849
124 http://saee.gov.ua/uk/news/2857
125 http://saee.gov.ua/uk/programs/map
126 http://saee.gov.ua/uk/news/2862
127 http://saee.gov.ua/uk/news/2813
128 http://saee.gov.ua/uk/news/2819
129 http://saee.gov.ua/uk/news/2847
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аудитів, обстеження інженерних систем та видачі енергетичних сертифікатів. Станом на завершення
березня, було видано більше 700 атестатів професійної придатності для такої діяльності, зокрема лише
у березні видано більше 100 атестатів, які надають право проводити енергетичну сертифікацію
будівель та обстеження інженерних систем, при чому 415 дипломів було видано щодо сертифікації
енергетичної ефективності будівлі і 278 – щодо обстеження інженерних систем130.
Держенергоефективності веде облік таких закладів, загальний перелік яких можна знайти на сайті
агентства131. У підготовці цих фахівців беруть участь 42 заклади вищої освіти.
Крім того, позитивною ознакою імплементації енергоефективного законодавства в Україні є системний
підхід до відображення вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» у державних
будівельних нормах. Так, у новій редакції норм щодо проектування висотних будинків (ДБН В.2.224:20ХХ «Висотні будинки і комплекси») пропонується ввести вимогу до проектування висоток з класом
енергоефективності не нижче «В» відповідно до європейського законодавства, що, як зазначає
Мінрегіон, дозволить до 40% економити на енергоресурсах, які споживатимуться у таких будинках132.
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
На офіційному сайті Держенергоефективності протягом березня не було оприлюднено проектів
технічних регламентів з енергетичного маркування. Проте, за інформацією представників Агентства,
готується і найближчим часом буде оприлюднений для громадського обговорення проект наказу "Про
затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування професійних холодильних шаф для
зберігання". У цей же час, проекти наказів Мінрегіону про затвердження Технічного регламенту
енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і
сонячного обладнання та про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування
побутових прально-сушильних машин знаходяться на погодженні в юридичному департаменті.
Соціальні питання
Станом на кінець березня 3,4 млн домогосподарств отримали монетизовані житлові субсидії, а
загальна сума виплата становила приблизно 5,7 млрд грн133. Наразі механізм монетизації субсидій
передбачає оплату споживачами повної суми нарахувань за спожиті послуги, що означає, що сума
субсидій, зекономлена за рахунок ощадливішого споживання енергії, залишається у споживача.
Очевидно, що такий підхід стимулює споживачів житлово-комунальних послуг впроваджувати заходи
з енергоефективності з метою економії енергетичних ресурсів. Незважаючи на побоювання окремих
експертів, ознак бажання згорнути цю систему після виборів не спостерігається, і вона буде діяти на
постійній основі.
Не зважаючи на позитивну оцінку Урядом механізму впровадження монетизації субсидій, існують
загрози спотворення задекларованих намірів. Зокрема, Мінсоцполітики оприлюднило для
обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг у грошовій формі”134, прийняття якого можна охарактеризувати як
«псевдомонетизацію», що може поширитися і на виплату пільг. Запропонований механізм надає
перевагу складній схемі виплат через рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк», яка раніше було
запроваджено для виплати житлових субсидій. Ця схема передбачає укладання ОСББ договорів з
Ощадбанком, обмін із ним інформацією (реєстрами нарахувань), сплату Ощадбанку комісійної
винагороди. Фактично, Ощадбанк наділяється адміністративними повноваженнями щодо ОСББ,
виконавців комунальних послуг, управителів, а останні продовжують нести тягар адміністрування пільг
і житлових субсидій та відповідні додаткові витрати. Аналогічну норму проект передбачає включити і
до Положення про порядок призначення житлових субсидій. Так звана виплата пільг “у готівковій
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формі” так само передбачена виключно через Ощадбанк135. Подальший розгляд цієї ініціативи
запланований на квітень.
Зважаючи на необхідність впровадження житлової реформи, Громадянська мережа ОПОРА
звернулася до Уряду щодо невиконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» в частині
прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які необхідно було прийняти протягом 6 місяців з
моменту прийняття закону. З травня 2019 року закон повинен повністю вступити в дію, однак фактично
це неможливо через низку актів, які знаходяться у статусі проектів.
Право споживача на отримання якісних житлово-комунальних послуг може бути нівельовано, що
пов’язано із недосконалістю положень зазначеного закону щодо відповідальності виконавців послуг.
Покращити ситуацію може повніша реалізація положень закону через розробку та прийняття належної
підзаконної бази, та дозволить забезпечити реальну прозорість і справедливість нарахування плати за
комунальні послуги. Зокрема, споживачі зможуть обирати одну із чотирьох моделей забезпечення
послугами тепло, водопостачання, гарячого водопостачання, вивезення побутових відходів136.
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Довкілля та відновлювані джерела енергії
У березні 2019 року Президент України підписав прийняту Верховною Радою України минулого
місяця оновлену Стратегію державної екологічної політики до 2030 року. Тепер на її виконання
необхідно розробити та затвердити Національний план дій. У березні на сайті КМУ було
оприлюднено План пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, який був прийнятий ще 18 грудня минулого
року на виконання Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року. У сфері довкілля
у 2019 році, серед іншого, планується забезпечити реалізацію Національного плану скорочення
викидів від великих спалювальних установок, прийняти низку законопроектів у сфері поводження з
відходами, розробити та подати в КМУ проект Закону України “Про території Смарагдової мережі”,
створення автоматизованої системи “Відкрите довкілля”.
Україна та Данія підписали рамкову угоду про надання пільгових кредитів у рамках програми
«Danida Business Finance» на реалізацію «зелених» проектів в Україні.
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (стаття 363 УА)
28 березня у Міністерстві екології та природних ресурсів України відбувся круглий стіл «Впровадження
законодавства ЄС у сфері якості повітря: досвід ЄС та український вимір».137 Учасники обговорювали
шляхи впровадження в Україні Директиви 2008/50/ЄС, беручи до уваги досвід європейських країн.
Нагадаємо, що у січні 2019 року Мінприроди оприлюднило та провело обговорення проект урядової
постанови “Деякі питання здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря”
138
, що стало першим кроком у напрямку наближення національного законодавства України до вимог
Директиви 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чисте повітря для Європи.

Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (стаття 263 УА)
Мінприроди своїм наказом від 11 березня 2019 року затвердило План дій щодо збереження чорного
лелеки в Україні.139 План дій, серед іншого, визначає заходи із організації та проведення моніторингу,
здійснення еколого-освітніх заходів, створення охоронних ділянок в місцях гніздування, створення
мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, природоохоронних територій
міжнародного значення, облаштування штучних гніздівель, оптимізації лісокористування в місцях
гніздування, з оптимізації гідрологічного режиму в місцях гніздування, розведення в неволі,
реабілітації та випуску у природу.
Як зазначив заступник Міністра екології Василь Полуйко, “…сьогодні існує реальна загроза істотного
скорочення чисельності виду внаслідок кількох основних причин. Насамперед, це спосіб ведення
лісового господарства, який на практиці не передбачає збереження місць гніздування рідкісних видів,
серед них і чорного лелеки, навіть у гніздовий сезон. Крім того негативний вплив має зростання
антропогенного навантаження на лісові масиви (збирання грибів і ягід), особливо в розпал гніздового
періоду. Не сприяє розвитку виду і зменшення кількості старих дерев, на яких лелека може
влаштовувати гнізда”.
Мінприроди зазначає, що прийнятий План дій відповідає зобов’язанням України у сфері європейської
інтеграції, у тому числі спрямований на впровадження положень Директиви 2009/147/ЄС про
збереження диких птахів.
Нагадаємо, що у лютому 2019 року Міністерство екології та природних ресурсів оприлюднило на своїй
веб-сторінці для громадського обговорення проект Закону України “Про території Смарагдової
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Довкілля та відновлювані джерела енергії
мережі”.140 Тим не менше, запропонований законопроект більше спрямований на імплементацію
Бернської конвенції, стороною якої є Україна, і не може забезпечити належної імплементації директив
про диких птахів та оселища.
Директива 2009/29/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС (Стаття 338 Угоди про асоціацію)
З 2017 року представники України та програми «Danida Business Finance» обговорювали можливості
реалізації цієї програми в Україні. Нарешті, після декількох років переговорів, Україна та Данія
підписали угоду про впровадження «Danida Business Finance» в Україні141. Цією програмою
передбачено надання безвідсоткових позик на проекти в галузі ВДЕ та енергоефективності. Однак,
кредити на проекти, котрі вирішують соціально-екологічні проблеми в регіонах та відповідають цілям
сталого розвитку. Кошти надаватимуться фінустановою або комерційним банком з представництвом у
Данії уряду України або гравцям ринку під держгарантії.
Тим часом, в очікуванні на прийняття законопроекту №8449-д про введення аукціонної системи
підтримки проектів ВДЕ, Міненерговугілля продовжує шукати можливості для вирішення проблем
порушення балансування енергосистеми у зв’язку з активними темпами введення нових «зелених»
потужностей. Наразі міністерство працює над розробкою низки нормативно-правових актів, котрі
дозволять залучити більше інвестицій у цей сегмент ринку, а також над усуненням регуляторних
обмежень щодо використання електроакумулюючих систем. Після розробки документів та усунення
бар’єрів у міністерстві очікують на реалізацію перших проектів зі встановлення накопичувачів
електричної енергії на півдні країни, де наразі спостерігається активне будівництво нових СЕС та ВЕС.
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Нафта
Упродовж звітного періоду помітних зрушень в імплементації міжнародних зобов’язань України в
нафтовій сфері зафіксовано не було. Затверджено документацію й розміщені оголошення про
проведення конкурсу на укладення ще однієї із 12 угод про розподіл вуглеводнів, запланованих до
підписання в 2019 році. У системі ProZorro.Sales розміщені чергові п’ять лотів – ділянок
нафтогазоносних надр, що будуть виставлені на електронні торги в червні. Зрушив із мертвої точки
процес узгодження заінтересованими органами влади законопроекту «Про мінімальні запаси нафти
і нафтопродуктів», розробленого Держрезервом. На жаль, відсутній будь-який прогрес у
запровадженні державного контролю викидів летких органічних сполук із резервуарів із
нафтопродуктами та в гармонізації вимог до якості й безпечності моторного палива в Україні та ЄС.
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів (ст. 338 Угоди про асоціацію)
05 квітня 2019 року відбувся круглий стіл «Створення нафтових резервів: годі зволікати», під час якого
було проаналізовано хід імплементації Директиви 2009/119/ЄС в Україні, визначено проблеми, що
виникли, та шляхи їхнього подолання142. Як було зазначено під час дискусії, важливість задачі
формування мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів у контексті гарантування національної
безпеки й забезпечення сталого функціонування критичної інфраструктури, темпи імплементації
Директиви 2009/119/ЄС в Україні є незадовільними. Потребує якнайшвидшого вирішення питання
вибору моделі створення нафтових резервів та ухвалення нормативно-правових актів, що врегулюють
механізми формування резервів, умови їх зберігання, розблокування (використання) та оновлення.
Ураховуючи 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). Через невеликі обсяги перероблення сировини й ризики, спричинені
необхідністю її постачання лише на один працюючий НПЗ, що перебуває у приватній власності,
мінімальні запаси мають складатися з 30 % сирої нафти (0,7 млн т) і 70 % нафтопродуктів (1,3 млн т).
Зважаючи на структуру споживання нафтопродуктів і можливість заміни бензином скрапленого
нафтового газу, для зберігання варто вибрати автомобільний бензин й дизельне пальне у
співвідношенні 38 : 62 (0,49 і 0,81 млн т відповідно). Формування та підтримання мінімальних запасів
нафти й нафтопродуктів рекомендується здійснювати за рахунок збільшення середньозваженої ставки
акцизного збору на $24,58/т.
Установлено, що імплементація вимог Директиви 2009/119/ЄC потребуватиме якнайшвидшого
доопрацювання, подання та ухвалення таких нормативно-правових актів:
– постанови Кабінету Міністрів України про затвердження вибраної моделі мінімальних запасів нафти
й нафтопродуктів;
– Закону України «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів»143;
– змін до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI стосовно цільового
спрямування частини акцизного податку з реалізованих нафтопродуктів на формування й
підтримання мінімальних запасів;
– змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня
2015 року № 222-VIII щодо внесення до переліку ліцензованих видів господарської діяльності з
підтримання мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів;
– змін до Закону України «Про державний матеріальний резерв» від 24 січня 1997 року № 51/97-ВР
та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державне агентство
резерву України» від 8 жовтня 2014 року № 517 стосовно встановлення відповідальності та
обов'язків Держрезерву в системі формування й підтримання мінімальних запасів нафти й
нафтопродуктів;
– постанови Кабінету Міністрів України про затвердження положення про центральну компанію з
управління мінімальними запасами нафти й нафтопродуктів.
Оскільки наявність лише нафтових резервів у їх нинішньому розумінні не гарантує повну енергетичну
безпеку і не забезпечить надійне функціонування критичної інфраструктури, імплементацію
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Директиви 2009/119/ЄС варто здійснювати одночасно із формуванням запасів палива та енергії всіх
видів, а також адекватного обсягу додаткових маневрових потужностей в енергетиці.
При цьому, за словами голови Держрезерву В. Мосійчука: «Напередодні ми отримали погоджений
Мінекономрозвитку без зауважень проект постанови Кабінету Міністрів про затвердження моделі
мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів. Наступним кроком буде погодження у профільних органах
влади та винесення на розгляд Уряду. Це відкриває шлях до якнайшвидшого прийняття Верховною
Радою України законопроекту «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів»144 та дозволить, за
найкращим сценарієм, розпочати роботу з накопичення нафтових резервів уже наприкінці 2019
року»145.
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС
На виконання вимог Директиви 2009/28/ЄС у частині заохочення до використання енергії, виробленої
з відновлюваних джерел, у Мінінфраструктури формується робоча група з розроблення Стратегії
розвитку електротранспорту в Україні і подальших кроків з її реалізації.
Директива 99/32/ЄC146 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 99/32/ЄС в Україні здійснюється за планом заходів147
(пункт 119), яким продовжено до кінця 2019 року терміни:
– визначення органу ринкового нагляду (контролю), передбачене вимогою Директиви 99/32/ЄC у
частині встановлення уповноваженого органу;
– 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.
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 01 січня 2018
року (завдання 32148). Виконання зазначеного завдання Міненерговугілля додало до плану149 (пункт 6
додатка 2; кінцевий термін реалізації – грудень 2018 року), але інформації про хід підготовки
відповідного документа за станом на 10 квітня 2019 року не надходило.
Невідомими є й результати узгодження заінтересованими органами влади проекту постанови150, якою
мають бути внесені зміни до Технічного регламенту151 (завдання 1702.4 плану152).
У свою чергу, затвердження Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для
автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей відкладено на
четвертий квартал 2019 року (пункт 12 плану153). У рамках виконання цього завдання Міненерговугілля
подало проект відповідної постанови Уряду на погодження до Державної регуляторної служби154,
проте отримало відмову (рішення від 28 березня 2019 року № 124155).
Між тим, цей документ, зокрема, пропонує визначити Держекоінспекцію уповноваженим органом на
ринку скрапленого нафтового газу. Проте, з огляду на наміри Уряду покласти функції нагляду
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(контролю) на ринку нафтопродуктів на Державну природоохоронну службу, яку буде створено замість
Держекоінспекції (завдання 1.2 плану156), визначаючи завдання й повноваження нового органу
(завдання 37 плану157), Мінприроди має віднести до них, зокрема, моніторинг і контроль якості та
безпечності моторного палива, у тому числі скрапленого нафтового газу, проведення перевірок
суб’єктів господарювання й накладення санкцій на них у разі недотримання встановлених вимог.
Директива 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до
Директиви 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і
Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА)
З огляду на фактичну ліквідацію головного виконавця усіх завдань, визначених планом імплементації
Директиви 98/70/ЄС – Державного підприємства «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та
нафтохімічної промисловості «МАСМА» – ухвалення в 2019 році 51 національного стандарту,
передбаченого Програмою робіт з національної стандартизації158 і необхідного для гармонізації вимог
до якості й безпечності палива в Україні та ЄС, є неможливим. За станом на 10 квітня 2019 року видано
лише п'ять нормативних документів. Для 35 стандартів розроблено перші редакції, для чотирьох –
наступні, для одного – остаточну, сім проектів повернуті на доопрацювання159.
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летких органічних сполук із резервуарів із
нафтопродуктами та при їхньому транспортуванні з нафтобаз до заправних станцій, зі змінами й
доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА)
Із метою стимулювання суб’єктів господарювання до зменшення втрат нафтопродуктів під час їхнього
транспортування з нафтобаз до заправних станцій 12 березня 2019 року Міненерговугілля розроблені
та надіслані до Державної регуляторної служби проекти постанов Кабінету Міністрів України:
– «Про затвердження Порядку розроблення та застосування нормативів втрат нафтопродуктів під час
їх приймання, зберігання, відпуску та транспортування»160;
– «Про затвердження нормативів втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску та
транспортування»161.
Натомість, Мінприроди продовжує ігнорувати визнане ним у переліку162 завдання Уряду 1695163, що
передбачало (до 31 грудня 2018 року):
– розроблення проекту технічного регламенту, що встановлює вимоги до зберігання,
транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних станцій;
– проведення інвентаризації «терміналів для зберігання та завантаження бензину»;
– розроблення рекомендацій до здійснення контролю роботи автозаправних станцій та «резервуарів
для зберігання нафтопродуктів невеликого розміру».
Директива 94/22/ЄС про умови надання й використання дозволів на розвідування, розроблення та
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)
14 березня 2019 року своїм рішенням № 109164 Державна регуляторна служба вдруге відхилила проект
постанови Уряду «Питання визначення ціни спеціального дозволу на користування надрами»165 (план
роботи Мінприроди166; розділ 1, завдання 1, пріоритети Уряду; завдання 189 плану167; строк виконання
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https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverd
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160 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245347236
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164 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/1602.pdf
165 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/1276-.pdf
166 https://menr.gov.ua/news/32415.html
167 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2018-%D1%80
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– листопад 2018 року) через неврахування зауважень, викладених у попередньому рішенні (від 03 січня
2019 року № 1168).
Документ передбачає оновлення Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні
спеціального дозволу на користування надрами169 шляхом заміни процедури визначення вартості
дозволу через дисконтування грошових потоків установленням початкової ціни за наданою
Державною фіскальною службою митною вартістю нафти та/чи газового конденсату та обсягами їхніх
запасів (ресурсів), які визначено за результатами геолого-економічних оцінок170.
За станом на 10 квітня 2019 року на погодженні в Державній регуляторній службі171 перебуває проект
постанови Уряду про внесення змін до пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами172, доданий до Плану діяльності Міненерговугілля з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік173 для «забезпечення продовження виробничої діяльності у сфері
надрокористування державними унітарними підприємствами у разі їх реорганізації».
Водночас, у відкритих джерелах відсутня інформація про стан підготовки оприлюдненого
Держгеонадрами 09 липня 2018 року проекту постанови Уряду «Про внесення змін до Методики
визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у
користування»174 (строк виконання перенесено на жовтень175 і грудень 2018 року176,177), відхиленого
Державною регуляторною службою178 через недотримання розробниками ключових принципів
регуляторної політики і повторно поданого 17 липня 2018 року179.
Хоча раніше повідомлялося180, що 18 грудня 2018 року Уряд скасував можливість отримання
спеціального дозволу на видобування вуглеводнів, якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію
їхніх запасів, а також дозволив зупиняти дію дозволу в разі відсутності чи невиконання умов висновку
з оцінки впливу на довкілля та/чи державної екологічної експертизи, 01 лютого 2019 року Державна
регуляторна служба своїм рішенням № 56181 відмовила в погодженні поданого Мінприроди 20 грудня
2018 року (тобто вже після засідання Уряду) проекту постанови182 про запровадження проголошених
змін.
Неврегульованими залишаються питання:
– скасування гірничого відводу для нафтогазовидобувної галузі. Хоча 14 листопада 2018 року
Державна регуляторна служба погодила183 поданий Держпраці184 проект постанови «Про внесення
змін до Положення про порядок надання гірничих відводів185» (термін виконання – перший квартал
2017 року186), документ на розгляд Уряду досі не подано;
– погодження надання надр у користування. Законопроект про внесення відповідних змін до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» розроблено ще у вересні 2017 року187, але досі не
узгоджено й не подано на розгляд Верховної Ради (пункт 36 плану188);
– переходу на міжнародно прийняті системи оцінки запасів вуглеводнів (PRMS, JORC тощо).
Розроблення й подання до кінця 2018 року проекту постанови Уряду про внесення відповідних змін
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http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/22_20-19.pdf
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170 https://menr.gov.ua/news/32934.html
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172 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF
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174 http://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/zmpostkmu1117_2017_ok_0.doc
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178 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/4384-vid-07.05.18.pdf
179 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/10137_19-18.pdf
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183 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/11023-14.11.18.pdf
184 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/10077-25.10.18.pdf
185 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/59-95-%D0%BF
186 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146
187 http://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/proekt_zakonu_0.doc
188 https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5bc/de8/62a/5bcde862a988c706756328.doc
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до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних
копалин189 було передбачено планом190 (відповідальне – Мінприроди).
Стаття 276 Угоди про асоціацію в частині запобігання збоям у транзиті й транспортуванні нафти й
нафтопродуктів
За станом на 10 квітня 2019 року залишається невиконаним пункт 126 плану191, яким Міненерговугілля
доручалося до кінця 2018 року розробити й подати Кабінетові Міністрів проект рішення про внесення
змін до Концепції державної політики у сфері постачання та транзиту сирої нафти з метою
забезпечення створення умов технічного переоснащення та підвищення надійності нафтотранспортної
системи України, ефективного залучення інвестицій. Натомість у Міненерговугілля формується Робоча
група з питань розроблення Концепції державної політики у сфері постачання та транзиту сирої нафти
і розвитку нафтотранспортної системи України (лист від 29 березня 2019 року № 03/30-3099).
Досі не підписано й поданий на виконання пункту «а» статті 276 і постанови Уряду192 наказ
Міненерговугілля про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних
трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки193. Відповідним документом, погодженим
Державною регуляторною службою ще 02 листопада 2018 року194, мають бути визначені основні
завдання Комісії, її права, повноваження голови Комісії, права та обов’язки її членів, послідовність дій
Комісії з розгляду підготовлених суб’єктом господарювання документів, оформлення протоколу й
підготовки пропозицій про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або відмову в
цьому. Згідно з наказом від 03 квітня 2019 року № 151 про внесення змін до плану діяльності
Міненерговугілля з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік195 кінцевим терміном
розроблення цього документа визначено 01 липня 2019 року (пункт 24). Цим же наказом доручено
підготувати зміни до Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та
продуктів їх переробки196, із метою уточнення послідовності необхідних дій (пункт 25). Проекти обох
документів оприлюднені 11 квітня 2019 року197.
Стаття 279 Угоди про асоціацію в частині забезпечення рівності доступу та здійснення діяльності з
розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів
06 березня 2019 року затверджено чергове рішення Уряду про проведення конкурсу на укладення
угоди про розподіл вуглеводнів, тепер – у межах ділянки Дельфін198. Попри це, за станом на 10 квітня
2019 року, залишаються невідомими причини, з яких Міжвідомчою комісією з організації укладення та
виконання угод про розподіл продукції не розміщені оголошення про проведення конкурсів для 3 із 12
нафтогазоносних ділянок, про які повідомлялося 26 лютого 2019 року199 (на виконання постанов Уряду
від 18 грудня 2018 року № 1178, 1181, 1185)200.
Хоча за станом на 10 квітня 2019 року з аукціону було продано лише три дозволи, в Держгеонадр
повідомили про виконання в першому кварталі «80 % річного плану надходжень до бюджету» від
продажу спеціальних дозволів на користування надрами, геологічної інформації та іншої діяльності,
пов’язаної з наданням дозволів201.
У системі ProZorro.Sales уже розміщені 33 лоти – ділянки нафтогазоносних надр, у тому числі п’ять – 10
квітня 2019 року. Це ділянки, розташовані в Івано-Франківській області (Гошівська, Ясенська, Східно189
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Космацька, Болехівсько-Смолянська, Південно-Сливкинська площі)202. Торги щодо них відбудуться 18
червня 2019 року. У цілому, в 2019 році на торги планується виставити 40 ділянок загальною площею
20 кв. км203.
Попри ці досягнення, в 2019 році Уряд не зможе виконати пункти 2 і 3 плану204, відповідно до яких
Держгеонадра мали провести:
– аукціон на отримання спеціальних дозволів на користування надрами або конкурс на укладення
угод про розподіл продукції, на якому буде запропоновано щонайменше п’ять ділянок на
континентальному шельфі та виключній (морській) економічній зоні;
– відкриті аукціони, на яких буде запропоновано щонайменше 50 нових вуглеводневих ділянок.
Стаття 280 Угоди про асоціацію в частині забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи
дослідження або видобування вуглеводнів
Згідно з наказом від 05 квітня 2019 року № 130 про внесення змін до плану діяльності Мінприроди з
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік205 Держгеонадр доручено до 31 грудня 2019 року
доповнити Методику визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів
державного бюджету206, уточненим алгоритмом її розрахунку. Проект відповідної постанови Уряду
оприлюднений на офіційному сайті Держгеонадр 09 квітня 2019 року207.
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Бізнес-клімат
Найбільш гучною подією березня став скандал з 18 облгазами групи РГК олігарха Д.Фірташа, що
відбувся на фоні донарахувань споживачам за спожитий газ. НКРЕКП встановив, що ці дії є незаконні
та вже ухвалив рішення щодо 7 компаній, яким зобов’язує останніх зробити перерахунки платіжок
для споживачів та наклав штрафи по 850 тис. грн.. Паралельно регулятор оприлюднив звіт про
результати своєї діяльності у 2018 році.
Поступово покращуються державні сервіси для бізнесу. Впродовж звітного періоду на ProZorro
запрацювало нове поле для сортування всіх закупівель, ДФС успішно завершило тестування єдиного
вікна для сплати митних платежів і з квітня це буде поширено на всі митні операції. Між тим, НБУ
оновлює підзаконну базу у рамках валютної лібералізації, а Міненерговугілля працює над
уніфікованими формами звітності для видобувних компаній, що в подальшому будуть
здійснюватись в електронному форматі.
Стаття 277 про Регулятора (положення Директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС в частинах про
регулюючий орган)
Згідно з вимогами ст.6 Закону України про НКРЕКП, Регулятор зобов’язаний щорічно до 1 квітня
подавати до Верховної Ради України звіт про видати та про свою діяльність. Перший звіт – про
виконання кошторису на 2018 рік – Регулятор опублікував ще в лютому. Другу частину – звіт про
діяльність у 2018 році208 – оприлюднено наприкінці березня. Очікується, що офіційна презентація
результатів діяльності Регулятора у ВРУ має відбутись в квітні. Серед подальших очікуваних кроків –
оприлюднення проекту кошторису НКРЕКП на 2020 рік, його подальше обговорення та затвердження
Комітетом ВРУ з питань бюджету.
У зв’язку із численними скаргами споживачів щодо донарахувань за так зване «приведення до
стандартних умов» обсягів спожитого газу, НКРЕКП провели позапланові перевірки 18 облгазів209, що
входять до групи компаній РГК. Станом на кінець місяця, ухвалено рішення по семи облгазах –
Волиньгаз210, Вінницягаз211, Київоблгаз212, Харківгаз213, Івано-Франківськгаз214, Закарпатгаз215,
Хмельницькгаз216, – на яких накладено штрафи в обсязі 850 тисяч грн. Також, всіх ліцензіатів
зобов’язано зробити споживачам перерахунок всіх платіжок із неправомірними донарахуваннями.
Разом із цим, про результати перевірок повідомлено АМКУ щодо можливих ознак зловживання
монопольним становищем на ринку природного газу.
Статті 351, 352 у частині оподаткування енергетичних та електроенергетичних товарів (у частині
імплементації окремих положень Директив 92/83/ЄЕС, 2008/118/ЄС та 2011/64/ЄС)
Протягом 2018 року було проведено пілотний проект з переведення підприємств на обслуговування
через єдиний рахунок для сплати митних платежів. За даними ДФС за час пілотного періоду до
державного бюджету було перераховано понад 4 млрд грн. платежів, і на сьогодні 80% всіх митних
оформлень проходить через єдиний рахунок. Такий порядок дозволяє значно зменшити час митного
оформлення товарів, надає право суб’єктам господарювання вільно обирати місце оформлення з
особового рахунку суб’єкта ЗЕД. Відтак, з 16 квітня цього року всі митні оформлення товарів
підприємств будуть здійснюватися виключно через єдиний рахунок217.
Стаття 378-379 щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу
З набуттям чинності Закону про лібералізацію валютних платежів, внесено зміни у відповідні регулюючі
нормативно-правові акти у березні, що дозволило юридичним особам-нерезидентам конвертувати усі
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гривневі кошти на спеціальних рахунках у валюту впродовж дня та скасовано вимогу щодо
попереднього резервування гривні для купівлі валюти218.
Статті 381, 382 щодо прозорості видобувного сектору
Триває підготовча робота до створення онлайн-платформи Ініціативи прозорості видобувних галузей,
що покликана автоматизувати процеси збору та агрегації виробничої та фіскальної звітності
видобувних компаній. Важливим аспектом функціонування такого ресурсу є наявність стабільного
джерела його фінансування, відтак впродовж звітного періоду відбулись відповідні дискусії всередині
Міненерговугілля із залученням представників громадськості.
Статті 150, 153 про державні закупівлі (у частині імплементації окремих положень Директив
2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС, 89/665/ЄЕС та 92/13/ЄЕС)
Опрацювання інформації для учасників публічних закупівель стало простіше, саме в питанні розуміння
фінансових умов, які пропонує замовник: термін протягом якого держустанова планує розрахуватися з
постачальником. Раніше для отримання такої інформації, потрібно було скачувати об'ємний файл та
шукати в ньому потрібні дані.219
Статті 255, 256 про антиконкурентні дії та злиття
Протягом березня АМКУ розглядало справи про концентрацію у вигляді придбання: ТОВ «ДТЕК
НАФТОГАЗ» (м. Київ) акцій ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (м. Вишневе, Київська обл.), а також ТОВ «ДТЕК
НАФТОГАЗ» (м. Київ) акцій АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (м. Одеса), що забезпечує перевищення 50 %
голосів у вищому органі управління в кожному товаристві. З метою повного об’єктивного розгляду
справ, АМКУ приймав до 1 квітня 2019 року від усіх зацікавлених та обізнаних сторін, осіб інформацію,
що може вплинути на рішення АМКУ. 220
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Методологія
ДОДАТОК 1
Перелік статей Угоди про Асоціацію та директив, щодо яких здійснюється моніторинг

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

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

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

Глосарій
Директива запроваджує єдині основні норми безпеки для захисту здоров'я осіб, які піддаються впливу
професійного опромінення, опромінення у медичних цілях, а також опромінення населення, і
направлена проти небезпек, пов'язаних з іонізуючим випромінюванням. Директива стосується будьякої ситуації планового, існуючого або надзвичайного опромінення, що пов'язане з ризиком впливу
іонізуючої радіації. Зокрема, Директива стосується виробництва, виготовлення, переробки, обробки,
утилізації, використання, накопичування, зберігання, перевезення, імпорту, та експорту із
Співтовариства радіоактивних матеріалів; виробництва та експлуатації електроустаткування, яке
випромінює іонізуючу радіацію; людської діяльності, що передбачає наявність природних джерел
радіації, які призводять до значного підвищення опромінення працівників або населення; впливу
внутрішнього опромінення на працівників або населення, зовнішнього випромінювання від
будівельних матеріалів, а також випадків довгострокового опромінювання, спричинене наслідками
надзвичайних ситуацій або людської діяльності; готовності та планування заходів по реагуванню і
керуванню ситуаціями надзвичайного опромінення з метою захисту здоров'я населення або
працівників.
Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що
скасовує Директиву 2003/54/ЄС
Директива запроваджує єдині правила для генерації, передачі, розподілу та постачання
електроенергії. Вона також встановлює зобов'язання щодо універсального обслуговування і прав
споживачів, а також уточнює вимоги щодо конкуренції. Відкритий внутрішній ринок дозволяє усім
громадянам вільно обирати своїх постачальників, а усім постачальникам вільно здійснювати
постачання своїм клієнтам (свобода переміщення товарів, свобода заснування та свобода надання
послуг). У той же час Директива містить більш посилені вимоги щодо відокремлення операторів
системи передачі (TSO) в рамках вертикально-інтегрованих підприємств; додано положення щодо
захисту прав споживачів; посилено та деталізовано функції та повноваження органів регулювання.
Регламент 714/2009/EC про умови доступу до мережі транскордонного обміну електричною
енергією та скасовує Регламент 1228/2003
Регламент спрямований на встановлення правил для транскордонних обмінів електроенергією з
метою підвищення конкуренції та гармонізації на внутрішньому ринку електроенергії. У порівнянні з
попереднім Регламентом 1228/2003, Регламент містить додаткові положення щодо сертифікації
оператора системи передачі (TSO), запровадження мережевих кодексів, оприлюднення інформації
системним оператором. Він також визначає, що Європейська мережа операторів систем передачі
електроенергії (ENTSO) відповідає за управління системою передачі електроенергії для забезпечення
можливості торгівлі і постачання електроенергії через кордони в межах ЄС.
Директива 2005/89/EC щодо заходів із забезпечення безпеки постачання електроенергії та
інвестицій в інфраструктуру
Директива встановлює заходи, які покликані забезпечити безпеку постачання електроенергії, що
гарантуватиме належне функціонування внутрішнього ринку електроенергії ЄС, адекватний рівень
взаємозв’язку (interconnection) між країнами-членами, достатній рівень потужності генерації та баланс
між постачанням та споживанням. Країни-члени ЄС повинні визначити загальні, прозорі,
недискримінаційні політики з безпеки постачання електроенергії, що відповідають вимогам
конкурентного ринку електроенергії. Вони повинні визначити та опублікувати ролі та відповідальності
відповідальних органів влади та різних учасників ринку. Вживаючи ці заходи, країни-члени повинні
гарантувати безперервність постачання електроенергії, вивчати можливості для транскордонної
співпраці в частині безпеки постачання, знизити довгострокові ефекти від зростаючого попиту,
забезпечувати диверсифікацію в генерації електроенергії, просувати енергоефективність та
використання нових технологій, забезпечити постійне оновлення мереж.

Глосарій
Директива № 96/29/Євратом щодо основ стандартів безпеки для захисту здоров’я робітників та
громадян в цілому від загрози, що виникає від іонізуючого випромінювання
Завданням Директиви є встановити єдині базові стандарти безпеки, щоб захистити здоров’я
працівників та громадян в цілому від загрози іонізуючого випромінювання. Директива має
застосовуватись у всіх випадках, які передбачають ризик від такого випромінювання, що виходить від
штучного джерела, або від природного джерела у випадках, коли природні радіонукліди оцінюються
з точки зору їх радіоактивності, поділу тощо. Директива також застосовується у роботі, яка пов’язана з
наявністю природних джерел випромінювання і призводить до суттєвого зростання опромінення
робітників або окремих громадян.
Директива 2006/117/Євратом щодо нагляду і контролю за перевезенням радіоактивних відходів і
відпрацьованого ядерного палива
Директива дозволяє перевозити використане паливо між країнами ЄС для переробки, вимагає
попередній дозвіл для переміщення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між
кордонами, якщо це паливо відправляється з, через територію або до однієї з країн ЄС. Директива
також передбачає, що поставки радіоактивних речовин мають бути повернуті в країну їх походження.
Директива 2003/122/Євратом щодо стандартів безпеки для захисту від радіації
Директива запроваджує більш жорсткі правила у роботі з «закритими радіоактивними джерелами», а
також гармонізує підхід до цього питання на загальноєвропейському рівні. «Закритими
радіоактивними джерелами» є невеликі обсяги радіоактивних матеріалів, які є постійно запечатані в
капсулі, або зв’язані з нерадіоактивними матеріалами тощо (можуть використовуватись у медицині,
наукових дослідженнях). Директива визначає правила для тих, хто зберігає такі матеріали, а також
вимагає від країн-членів перелік конкретних кроків для поводження з ними.
Група «Енергоефективність та соціальні питання»
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
Директива регламентує маркування електричних продуктів та надання споживачам інформації щодо
споживання ними енергії. Вона застосовується до продуктів, які можуть мати прямий або
опосередкований вплив на споживання енергії та інших ресурсів під час використання. При розміщенні
на ринку продуктів, постачальники забезпечують, щоб вони мали етикетку, що містить інформацію про
його споживання електричної енергії або інших видів енергії. Постачальники повинні також надавати
технічну документацію, включаючи: загальний опис продукту, результати проектних розрахунків,
протоколи випробувань, довідку, що дозволяє ідентифікувати аналогічні моделі. Технічна
документація повинна бути доступна протягом п'яти років. Постачальники повинні надавати
дистриб’юторам позначки та інформацію про продукти безкоштовно, а останні повинні розміщувати
етикетки таким чином, що їх було чітко видно.
Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
Директива спрямована на підвищення енергетичної ефективності будівель в ЄС з урахуванням різних
кліматичних і місцевих умов. Вона встановлює мінімальні вимоги, загальну методологію й охоплює
енергію, що використовується для опалення, гарячого водопостачання, охолодження, вентиляції та
освітлення. Національні органи влади повинні встановити обґрунтовані мінімальні вимоги до
енергетичної ефективності, які повинні переглядатися щонайдовше кожні 5 років. Вони також ведуть
систему сертифікації ефективності використання енергії. Сертифікати надають інформацію для
потенційних покупців або орендарів щодо споживання енергії приміщеннями, а також рекомендації
щодо його раціонального зменшення.

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

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

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

Глосарій
Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та
програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін та доповнень до Директив
№№85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються участі
громадськості та доступу до правосуддя. Директива передбачає вимоги щодо встановлення механізму
інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю та врахування зауважень та
пропозицій громадськості у процесі прийняття рішень. Держава повинна забезпечити надання
громадськості ефективних можливостей на ранньому етапі брати участь у підготовці, внесенні змін чи
перегляді планів або програм, які необхідно розробити відповідно до положень, наведених у Додатку
І до Директиви.
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи
Мета Директиви – встановити стандарти якості атмосферного повітря та управління якістю
атмосферного повітря. Для цього визначається верхня та нижня межі оцінки, цільових та граничних
значень, а також мети щодо зменшення впливу твердих часток, визначаються та класифікуються зони
та агломерації, встановлюється система інформування громадськості та система оцінки якості
атмосферного повітря відносно забруднювачів. Для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення
допустимих меж забруднення встановлюються короткострокові плани дій.
Директива 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін
і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС)
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС
Метою директиви є зменшення викидів діоксиду сірки, які утворюються при спалюванні окремих типів
рідкого палива і, таким чином, зменшення шкідливого впливу на людину і навколишнє середовище.
Директива встановлює максимальний вміст сірки у важкому мазуті, газойлі та судновому паливі. Вона
також визначає методи, які повинні застосовуватися для відбору проб і аналізу вмісту сірки в паливі
для того, щоб перевірити дотримання вимог.
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2)
Загальною метою Директиви є збереження популяції усіх видів диких птахів, які природно проживають
на європейській території держав-членів ЄС. Механізм захисту диких птахів передбачає охорону
середовищ існування (оселищ); захист та використання птахів; попередження шкоди від інвазійних
видів; дослідження та звітування. Відповідно до статті 4.2, необхідно створити спеціальні
природоохоронні території (СПТ) на підставі орнітологічних критеріїв. Також потрібно вживати заходів
для захисту мігруючих видів птахів, що постійно трапляються на території держави, особливо на водноболотних угіддях.
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень)
Для контролю промислових викидів, ЄС розробив загальну систему, що базується на наданні
інтегрованого дозволу. Директива вимагає використовувати систему інтегрованого дозволу для видів
діяльності, зазначених у Додатку І до неї. Усі установки, що регулюються Директивою, повинні
запобігати чи зменшувати забруднення шляхом використання найкращих доступних технологій,
ефективного використання енергії, запобігання утворенню та управління відходами. Прозорість
процедури видачі інтегрованого дозволу забезпечується участю у ній громадськості.
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та
2003/30/ЄС
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Директива передбачає встановлення обов’язкових національних цілей для частки енергії з ВДЕ в
загальному енергобалансі, які формуються на основі статистичних даних та потенціалу кожної країни.
Такі цілі мають до 2020 року забезпечити досягнення 20% частки з ВДЕ в загальному енергоспоживанні
країн-членів ЄС та країн, які є сторонами Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та
10% частки цього типу енергії в транспортному секторі. Директивою, зокрема, встановлюються правила
щодо спільних проектів між державами-членами ЄС та третіми країнами у галузі "зеленої" енергетики
та правила доступу до мереж електропостачання для виробництва енергії з ВДЕ.
Група «Нафта»
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів
Директива встановлює правила, спрямовані на забезпечення високого рівня безпеки поставок нафти в
Співтоваристві через надійні і прозорі механізми, засновані на солідарності між державами-членами
ЄС. Передбачається прийняття законів, підзаконних актів та адміністративних положень для
забезпечення збереження на постійних засадах загального рівня резервів сирої нафти та/або
нафтопродуктів, що був би еквівалентним або 90 дням середньодобового значення імпорту, або 61
дням середнього внутрішнього добового споживання.
Директива 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива
ЄС ввів правила, що забороняють бензин зі свинцем і обмежують кількість сірки в дизельному паливі
з метою поліпшення якості повітря і скорочення викидів парникових газів. Ця Директива встановлює
технічні вимоги, які повинні застосовуватися на бензин, дизельне паливо і біопаливо що
використовується в автомобільному транспорті, а також газових масел, які використовуються для
недорожньої мобільної техніки. Окрім заборони продажу етилованого бензину, держави-члени ЄС
повинні провести оцінку національного споживання палива, прийняти законодавство та визначити
уповноважений орган (органи) для встановлення системи моніторингу за якістю палива.
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі
сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та
доповненнями, внесеними Регламентом 1882/2003221
Директива передбачає взяття на облік усіх нафтобаз, призначених для зберігання, наливання та
зливання нафтопродуктів, встановлення на них технічних засобів для зменшення викидів ЛОС із
резервуарів із нафтопродуктами, приведення у відповідність до установлених вимог усіх стаціонарних
резервуарів, залізничних, морських, автомобільних цистерн, а також пристроїв для наливання та
зливання нафтопродуктів.
Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і
виробництво вуглеводнів
Набір загальних правил вводиться з метою забезпечення недискримінаційного доступу до розвідки,
дослідження і видобутку вуглеводневої сировини. Ці об'єктивні та прозорі правила допомагають
зміцнити інтеграцію внутрішнього ринку, сприяти більшій конкуренції в ньому і підвищити безпеку
поставок. Директива передбачає запровадження правил, які забезпечуватимуть:
•
•
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рівні умови для отримання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів всім
організаціям, які мають у своєму розпорядженні необхідні ресурси;
надання зазначених дозволів на підставі об’єктивних, опублікованих критеріїв;

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

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

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

