
 
 

Наказом Міненерговугілля № 542 від 4.08.2014 було внесено зміни до затвердженого у 2013 

році Плану заходів з виконання пріоритетів Порядку денного асоціації Україна-ЄС та 

імплементації acquis communautaire Протоколу про приєднання України до Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства. План доповнено новим пунктом щодо 

забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у питаннях, що 

стосуються паливно-енергетичного комплексу. 

14 серпня Верховна Рада прийняла Закон "Про санкції", який передбачає введення 

спеціальних економічних та обмежувальних заходів, у т. ч. надання послуг з 

транспортування енергоресурсів. Таке обмеження може бути введене РНБО за поданням 

Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, НБУ або СБУ. Як йдеться у заяві НАК 

"Нафтогаз України", у разі введення санкцій подальше надання газотранспортних послуг 

певним контрагентам буде неможливим. Водночас, такі послуги можуть надаватися тим 

контрагентам, які не підпадають під дію санкцій та уклали відповідні прямі угоди з 

оператором ГТС. 

Загалом прогрес України у виконанні зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства 

виглядав у серпні наступним чином: 

 

У сфері безпеки постачань: 

 

Затягування рішень у газових переговорах з РФ стало додатковим аргументом для ідеї 

перенесення точки закупівель російського газу 

Як йдеться у докладній позиції "Нафтогазу" щодо газових переговорів, розірвання 17 червня 

з ініціативи російської сторони договору про балансування газу між "Укртрансгазом" та 

"Газпром експортом" робить неможливим використання "Газпромом" газу з українських 

підземних сховищ для покриття пікового споживання в ЄС. Відтак, необхідним визнається 

європейське регулювання щодо транзиту газу територією України.  

 

 

 

 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244955274
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1644-VII
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244952063&cat_id=244895184
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244952063&cat_id=244895184
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244952063&cat_id=244895184
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/2F2BB51B74E436F8C2257D47003778C0?OpenDocument&year=2014&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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13 серпня у прес-релізі НАК "Нафтогаз України" заявила, що перенесення закупівлі газу 

європейськими компаніями із західного кордону України на західний кордон Росії дозволить 

забезпечити надійний транзит газу до ЄC та в кінцевому підсумку гарантувати енергетичну 

безпеку країн ЄС. "Закупівля російського газу на кордоні України з Росією надасть 

європейським газовим компаніям можливість розпоряджатися своїм газом уже на території 

України, у тому числі використовувати значні потужності підземних сховищ газу на заході 

нашої держави. Україна, своєю чергою, отримає пряме з’єднання з європейськими 

операторами газових мереж. Така структура транзиту є вигідною для обох сторін", заявив 

голова правління А.Коболєв. 

Наприкінці серпня "Нафтогаз" не прийняв 10,54 млн. дол., перерахованих "Газпромом" як 

доплата за транзит в липні, і повернула платіж. Причиною стала неузгодженість щодо 

визначення розміру ставки транзиту територією України. 

 

Стартували комерційні реверсні постачання газу з ЄС через Словаччину 

7 cерпня "Укртрансгаз" закінчив повний комплекс робіт на компресорній станції "Ужгород" 

по забезпеченню технічної можливості прийому природного газу зі сторони Словаччини. З 

16 серпня оператор ГТС спільно з Eustream розпочав тестові поставки, а вже 2 вересня 

відбулася церемонія відкриття газогону "Вояни-Ужгород" та комерційні поставки газу до 

України. Захід відбувся під головуванням прем’єр-міністрів України А.Яценюка та 

Словаччини Р.Фіцо. Як очікується, максимальний обсяг реверсного потоку складе 27 млн. 

кубометрів газу на добу. 

Робочі питання реверсу опрацьовувалися 19 серпня в ході зустрічі міністра Ю.Продана з 

представниками словацької делегації на чолі з міністром економіки П.Павлісом, а також 22 

серпня в ході зустрічі міністра Ю.Продана та голови "Нафтогазу" Ю.Коболєва з 

представниками посольств країн ЄС, США та Японії. 

 

У реформуванні газового ринку: 

 

Парламент зробив ще один крок для реформи "Нафтогазу", однак уряд більше 

фокусується на фінансовому збалансуванні компанії 

13 серпня на засіданні Верховної Ради прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою 

України". Раніше, 11 серпня, документ було підтримано Комітетом з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Постановою Кабінету Міністрів № 302 від 4.08.2014 статутний фонд НАК "Нафтогаз 

України" було збільшено на 63,27 млрд. грн. через механізм викупу ОВДП. У документі 

також зазначено, що компанія має використати кошти для купівлі та резервування 3,1 млрд. 

дол. на рахунку в НБУ; використання цього резерву відбудеться за рішенням уряду. Як 

заявив А.Яценюк, гроші зарезервовано для оплати російського газу. 

20 серпня Розпорядженням № 786-р уряд створив міжвідомчу робочу групу з питань 

стягнення дебіторської заборгованості із споживачів природного газу та покращення 

фінансового стану НАК "Нафтогаз України". Група на чолі з профільним міністром має 

розробити план погашення боргів з вересня 2014 року до грудня 2015 року, з плановими 

показниками за кожною групою споживачів. 

Також, у серпні наказами Міненерговугілля № 565 та № 568 було продовжено строки 

ліквідації дочірніх підприємств "Нафтогазу" – "Будівельник" і "Нафтогазбезпека". 

Натомість сам "Нафтогаз" вийшов з пропозицією запровадження єдиної оптової ціни для всіх 

категорій споживачів — населення, теплокомуненерго, бюджетних підприємств і 

промисловості. За словами голови правління А.Коболєва, вона має дорівнювати 

середньозваженій ціні імпорту газу в Україну плюс нормальна маржа оптового торговця 

газом (приблизно +10%).  

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244953367&cat_id=244895184
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/B0FFEA3CD0A1FF67C2257D400026CFB1?OpenDocument&year=2014&month=08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/D8BA54BC1CAB9979C2257D33002E92D7?OpenDocument&year=2014&month=08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/B827DE6B6BF77A28C2257D3600451B4F?OpenDocument&year=2014&month=08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244956426&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244954331&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244955141&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=E2D0870BFF6A7D6A82988B7C61960797.app1?art_id=244953696&cat_id=244895184
http://kompek.rada.gov.ua/kompek/control/uk/publish/article?art_id=48367&cat_id=48366
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/302-2014-%D0%BF
http://www.epravda.com.ua/news/2014/08/22/485050/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/786-2014-%D1%80
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244954936
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244954938
http://gazeta.dt.ua/energy_market/cina-gazovoyi-nezalezhnosti-_.html
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З точки зору "Нафтогазу", вирівнювання тарифу дасть можливість розвивати власний 

видобуток, заміщаючи імпорт та підвищуючи інвестиційну привабливість державних 

компаній ("Укргазвидобування" та "Укрнафти"), усунути корупцію на рівні облгазів, 

отримати додатне сальдо надходжень до Держбюджету на рівні 36 млрд. грн. на рік. 

На початку вересня Кабінет Міністрів схвалив законопроект, яким пропонується 

запровадити кримінальну відповідальність за розкрадання газу; пропоновані санкції – до 

трьох років позбавлення волі. На вирішення цієї ж проблеми спрямований урядовий 

законопроект №4557а від 29.08.2014 "Про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від 

міжнародних фінансових організацій". Документ, народжений в надрах Мінрегіону, 

запроваджує єдиний підхід до запровадження поточних рахунків із спеціальним режимом 

використання – у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а також 

теплопостачання (в частині можливості спрямування коштів на погашення позик, отриманих 

від міжнародних фінансових організацій). 

 

У сфері реформи ринку електроенергії: 

 

Здійснено кроки до розробки 10-річного плану розвитку мереж, як цього вимагає 

Регламент № 714/2009 

Міненерговугілля розробило проект наказу "Про затвердження Порядку підготовки 

системним оператором Плану розвитку ОЕС України на наступні десять років та порядку 

його оприлюднення". План розвитку, яким передбачено розвиток електричних мереж та 

генеруючих потужностей із залученням інвестиційних коштів, повинен містити дані на 2015-

2024 роки з деталізацією на наступні три роки. 

 

Регулятор шукає шляхи створення конкурентних умов на ринку експорту та імпорту 

електричної енергії 

15 серпня НКРЕ повторно оприлюднила проект Порядку проведення електронних аукціонів з 

розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, мета якого – 

забезпечити прозорість процедури експорту та імпорту електричної енергії та сприяти 

розвитку конкурентного середовища ринку. 

27 серпня НКРЕ оприлюднила проект постанови "Про затвердження Примірного договору 

про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України", який 

має покращити конкурентні умови доступу до пропускної спроможності за рахунок 

проведення електронних аукціонів та функціонування процедур електронного 

документообігу та електронного цифрового підпису. 

Тим часом, 12-13 серпня відбувся черговий щомісячний аукціон з доступу до пропускної 

спроможності міждержавних електричних мереж, участь в якому взяли три компанії. 

Зокрема, ДТЕК викупила 95 МВт доступу для експорту електроенергії в Польщу, 450 МВт – 

в Молдову, 300 МВт − в Білорусію та 150 МВт в напрямку Словаччини, Угорщини та 

Румунії. Компанія "Закарпаттяобленерго" викупила доступ до перетину "ОЕС України − 

енергосистема Словаччини" потужністю 10 МВт, а ПАТ "Донбасенерго" − 100 МВт в 

напрямку Молдови.  

 

 

Влада намагається забезпечити стабільність роботи галузі електроенергії в умовах 

кризи 

8 серпня НКРЕ зобов’язала керівників обленерго невідкладно створити та забезпечити 

цілодобову роботу антикризових енергетичних штабів оперативного реагування з метою 

гарантованого забезпечення споживачів електричною енергією, "особливо в опалювальний 

період 2014-2015 років". 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=2143CCB6C4C5D729FE2C5F184AF8D053.vapp53?art_id=247575322&cat_id=244274160
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52060
http://195.78.68.67/minugol/doccatalog/document?id=244957270
http://195.78.68.67/minugol/doccatalog/document?id=244957270
http://195.78.68.67/minugol/doccatalog/document?id=244957270
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3928
http://www.nerc.gov.ua/?id=11707
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=169555&cat_id=75289
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3915
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26 серпня набуло чинності Розпорядження Кабінету Міністрів № 764-р від 13 серпня 2014 

року "Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії", 

розроблене Міненерговугілля з метою забезпечення стабільної роботи енергосистеми 

України в умовах воєнних дій. Розпорядженням визначено завдання НКРЕ щодо 

коригування тарифів на виробництво електроенергії та зміни алгоритму розподілу коштів 

оптового ринку електричної енергії; заходи для компаній "Укренерго" та "Енергоринок", 

серед яких – встановлення тимчасових обмежень пропускної спроможності міждержавних 

електричних мереж України та виробництва електричної енергії, дотримання лімітів 

потужності, а також розробка графіків навантаження енергетичної системи України. 
 

У сфері державного регулювання енергетики: 

 

Внаслідок реорганізації буде об’єднано апарат і функції НКРЕ та Нацкомпослуг 

Урядовою постановою № 307 від 6 серпня було затверджено критерії, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, та 

визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) 

НКРЕ 

27 серпня Президент своїми Указами № 692 та № 693 ліквідував Нацкомпослуг та НКРЕ, 

відповідно. Натомість, Указом № 694 було утворено об’єднаний регулятор – Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Поки що призначено новий склад НКРЕКП, очікується затвердження нормативних 

документів. Голові нової комісії В.Демчишину доручено внести у двотижневий строк проект 

положення, а Кабміну доручено у двомісячний термін забезпечити комісію фінансами і 

приміщенням. 

 

У сфері відновлюваної енергетики: 

 

Уряд стимулює насичення українського ринку електромобілями 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціювало громадські слухання проекту 

закону № 4205а авторства народного депутата В.Полочанінова про скасування податків на 

імпорт електромобілів. Автор законопроекту пропонує на 3 роки скасувати всі ввізні мита і 

акцизи на електромобілі. Проект передбачає звільнення від оподаткування операцій із 

ввезення на митну територію України електромобілів, а також операцій з підакцизними 

товарами з реалізації легкових автомобілів, обладнаних електричними двигунами (крім 

гібридних двигунів), з числом місць для сидіння не більше дев'яти, включаючи місце водія. 

 

Затверджено план імплементації Директиви ЄС 2009/28/ЕС 

Кабінет Міністрів схвалив Розпорядження № 791-р від 3 вересня 2014 року "Про 

затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 

2009/28/ЄС". Згідно з планом заходів, Міненерговугілля та НКРЕ повинні щороку до 31 

грудня, починаючи з 2014 року, забезпечити підготовку і подання Держенергоефективності 

для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства повідомлення про 

можливості застосування між Україною та державами-членами Енергетичного 

співтовариства статистичних трансфертів енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. 

 

Попри перестороги з боку окремих інвесторів, гальзу "зеленої" енергетики 

залишається привабливою для капіталовкладень, в т.ч. у виробничі потужності 

5 серпня, в ході українсько-японського бізнес-форуму, міністр економіки, торгівлі та 

промисловості Японії Т.Мотегі заявив, що Японія розраховує вже до кінця 2014 року 

підписати інвестиційний договір із Україною.  

 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244955301&cat_id=35109
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/764-2014-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/307-2014-%D0%BF
http://www.president.gov.ua/documents/18029.html
http://www.president.gov.ua/documents/18030.html
http://www.president.gov.ua/documents/18031.html
http://president.gov.ua/documents/18032.html
http://gazeta.ua/articles/avto/_v-radi-proponuyut-skasuvati-vsi-vvizni-mita-i-akcizi-na-elektromobili/579273
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51547
http://www.rbc.ua/ukr/news/economic/kabmin-utverdil-plan-implementatsii-direktivy-evroparlamenta-04092014211500
http://www.rbc.ua/ukr/news/economic/kabmin-utverdil-plan-implementatsii-direktivy-evroparlamenta-04092014211500
http://www.ukrproject.gov.ua/news/derzhinvestproekt-prezentuvav-yaponskim-investoram-investitsiini-mozhlivosti-ukraini
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За його словами, японські компанії зацікавлені в співпраці з Україною в сфері відновлюваної 

енергетики та сподіваються на покращення інвестиційного клімату, зокрема на сході країни. 

Натомість представники провідної китайської групи компаній CNBM при відвідуванні Києва 

висловили занепокоєння планами уряду знизити "зелений" тариф для сонячної енергетики. 

Про це заявив голова правління CNBM Дж.Джанг, наголосивши, що компанії обіцяли в 

Україні захист інвестицій і незмінний тариф для вже побудованих станцій. 

Вітроенергетика України продовжує свою роботу і планує розширення, незважаючи на 

економічну кризу і військові дії. Про це розказав голова правління Української 

вітроенергетичної асоціації (УВЕА) А.Конеченков. За його словами, в Україні на сьогодні 

встановлена потужність ВЕС складає 497 МВт. І найближчим часом буде встановлено ще дві 

турбіни Vestas у Львівській області. 

Тим часом, компоненти вітрогенеруючих установок Vestas будуть збирати на заводі "Океан" 

в м. Миколаєві. Реалізований минулоріч пілотний проект передбачав складання компонентів 

вітрогенеруючих установок на українському підприємстві після того, як ці частини 

доставили морським шляхом. Тепер же планується налагодити на заводі повний виробничий 

цикл окремих компонентів, в тому числі виготовлення башт для вітряків. 

На заводі у м. Красилів (Хмельницька область) запустили виробництво сонячних колекторів 

під назвою "Корді". Такі колектори є відмінним екологічно чистим приладом, який 

дозволить використовувати сонячне тепло для отримання гарячого водопостачання. 

Складається сонячний колектор з вакуумних трубок. Його коефіцієнт поглинання енергії 

сонця становить близько 92%. Конструкція сонячного колектора повністю нерухома, тому 

термін її служби – досить тривалий. За допомогою систем сонячних колекторів можна 

забезпечити гаряче водопостачання в квартирі або приватному будинку. 
 

У сфері навколишнього середовища: 

 

Парламентський комітет рекомендує прийняти за основу законопроект щодо охорони 

фауни, флори та посилення боротьби з браконьєрством 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект 

№ 4823 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни, 

флори та посилення боротьби з браконьєрством). Проектом зокрема, пропонується:  

 в період масового розмноження тварин з 1 квітня по 15 червня встановити заборону на 

проведення робіт, що є джерелами підвищеного шуму; 

 заборонити ввезення в Україну та вивіз за її межі та реекспорт дельфінів-афалін, а також 

полювання із застосуванням свинцевого шроту на водно-болотних угіддях міжнародного 

значення; 

 уточнити визначення об‘єктів рослинного світу, вимоги щодо охорони природних 

комплексів та об‘єктів природних заповідників та санкції за порушення вимог 

екологічного законодавства тощо. 

 

Міністерство екології окреслило завдання щодо євроінтеграції у сфері довкілля 

12 серпня відбулася прес-конференція міністра екології та природних ресурсів А.Мохника на 

тему: ―Роль Мінприроди у підготовці до затвердження Національної програми імплементації 

Угоди про асоціацію". Міністр наголосив: "Нещодавнє підписання економічної частини 

Угоди про асоціацію відкриває для України нові горизонти та можливості, разом з тим, 

адаптація європейського законодавства є значним викликом як для законотворців так і для 

економіки в цілому". 

 

 

 

http://tek.rbc.ua/ukr/kitayskie-investory-obespokoeny-initsiativoy-pravitelstva-15082014095400
http://elektrovesti.net/33675_v-ukraine-k-oseni-budet-500-mvt-ustanovlennykh-vetroenergeticheskikh-moshchnostey
http://elektrovesti.net/33675_v-ukraine-k-oseni-budet-500-mvt-ustanovlennykh-vetroenergeticheskikh-moshchnostey
http://elektrovesti.net/33706_na-ukrainskom-zavode-budut-sobirat-vetrogeneratory-vestas
http://elektrovesti.net/33706_na-ukrainskom-zavode-budut-sobirat-vetrogeneratory-vestas
http://oil-gas-energy.com.ua/v-xmelnickoj-oblasti-zapustili-proizvodstvo-solnechnyx-kollektorov.html
http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/publish/article?art_id=54030&cat_id=48830
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50843
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50843
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50843
http://www.menr.gov.ua/index.php/press-center/news/123-news1/2985-andriy-mokhnyk-rozroblyayuchy-polozhennya-po-implementatsiyi-ukrayinskoho-zakonodavstva-do-yevropeyskykh-norm-poperednya-vlada-buduvala-na-tsomu-koruptsiyni-skhemy


 6 

 
 

 

Також він навів кілька прикладів того, що потрібно буде зробити Україні в плані охорони 

довкілля: "В галузі законодавства щодо якості атмосферного повітря українська сторона 

взяла на себе зобов’язання протягом 3 років (з моменту набрання чинності Угоди) прийняти 

національне законодавство про якість атмосферного повітря; провести оцінку національного 

споживання палива, встановити систему моніторингу якості палива та заборонити продаж 

етилованого бензину; зменшити вміст сірки у деяких видах рідкого палива. Протягом 5 років 

– встановити систему оцінки якості атмосферного повітря та провести заходи щодо 

поліпшення його якості. Протягом 6 років – забезпечити заборону використання важкого 

дизельного палива, газу та нафти із вмістом сірки". 

 

Зокрема, Мінприроди було представлено Національну стратегію наближення 

законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля 

21 серпня 2014 року в Міністерстві екології та природних ресурсів відбулося представлення 

Національної стратегії наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у 

сфері охорони довкілля. В ході зустрічі було розглянуто дві стадії процесу апроксимації: 

приведення законодавства України у відповідність до вимог права ЄС та практичному 

впровадженні вимог і стандартів ЄС. На думку міністра, імплементація "вимагатиме значних 

ресурсів: часу, фінансових і людських". За словами А.Мохника: "Угодою про асоціацію на 

імплементацію відведено від двох до десяти років, а у низці випадків термін визначатиметься 

Радою асоціації в залежності від досягнутого прогресу. Загальна сума вартості робіт з 

транспозиції та заходів з імплементації становить близько півмільярда гривень. Однак, ця 

цифра охоплює тільки ті заходи, що їх передбачає Додаток ХХХ до Угоди про асоціацію. 

Повне впровадження напряму "Навколишнє середовище" потребує значно більших коштів. 

За досвідом держав-членів ЄС витрати на повне впровадження становлять у середньому 

близько 1 тис. євро на особу". 
 

У сфері енергоефективності: 

 

Держенергоефективності отримало нового голову та натяк на повноваження 

20 серпня нарешті було призначено нового голову Держенергоефективності, яким став 

С.Савчук. Представляючи його, віце-прем'єр В.Гройман заявив, що Держенергоефективності 

має прирівнятися до "агентства національної безпеки", і закликав розробити механізми 

скорочення споживання газу за рахунок впровадження сучасних енергоефективних 

технологій та створення стимулів для використання альтернативних джерел енергії. Окрім 

того, Кабмін за пропозицією Агентства, реорганізував його територіальні органи. 

 

Області представили програми зниження споживання газу, але їх реалістичність та 

результативність поки під питанням 

Саме скорочення споживання газу сьогодні насамперед розуміють чиновники як основну 

задачу енергоефективності. Зокрема, всі області отримали завдання скоротити споживання 

газу на 30%. В рамках цієї ініціативи представники областей презентували розроблені 

заходи, а також доробляли їх за підтримки фахівців Мінрегіону. В Києві (як в усіх областях) 

створений кризовий енергетичний штаб, Полтавська область серед низки інших заходів 

запропонувала на місяць скоротити опалювальний сезон, відзнаку за досягнуту економію в 

10% отримала Сумська область, а Вінницька, Запорізька та Житомирська області зможуть 

зекономити навіть більше 30%. 

За інформацією заступника міністра регіонального розвитку А.Білоусова, відповідно до 

планів, економія може скласти 2,43 млрд. кубометрів газу (29,1%) (не враховуючи дані 

Луганської області), при цьому в кількох областях показники значно перевищують ліміти на 

використання газу.  

http://www.menr.gov.ua/index.php/press-center/news/123-news1/3005-mnpryrody-predstavylo-natsionalnu-stratehiyu-nablyzhennya-zakonodavstva-ukrayiny-do-prava-yes-v-haluzi-okhorony-dovkillya
http://www.menr.gov.ua/index.php/press-center/news/123-news1/3005-mnpryrody-predstavylo-natsionalnu-stratehiyu-nablyzhennya-zakonodavstva-ukrayiny-do-prava-yes-v-haluzi-okhorony-dovkillya
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/758-2014-%D1%80
http://saee.gov.ua/uk/news/303
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/740-2014-%D1%80
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247534575&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247534575&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247534575&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247534575&cat_id=244276429
http://ua-energy.org/post/46184
http://ua-energy.org/post/46157
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247508769&cat_id=244277216
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247508769&cat_id=244277216
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247508769&cat_id=244277216
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247509170&cat_id=244277216
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247539501&cat_id=244276429
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За допомогою заміщення газу іншими видами палива, використання нових 

енергоефективних технологій в Мінрегіоні хочуть зменшити його використання на 5 млрд. 

кубометрів до 2020 року.  

Місцевим бюджетам була виділена субвенція на заходи з енергозбереження щодо заміщення 

споживання природного газу в теплопостачанні (Постанова № 369 від 8 серпня 2014 року). 

Загальна сума субвенції становить 500 млн. грн., найбільше отримали Донецька (50,336 млн. 

грн.), Дніпропетровська (38,19 млн. грн.) області та м. Київ (33,4 млн. грн.), найменше – 

Чернівецька (10,56 млн. грн.), Кіровоградська (11,45 млн. грн.) та Волинська (12,11 млн. грн.) 

області. Окрім того, постановою № 314 від 6 серпня 2014 року Кабінет Міністрів вніс зміни 

до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної 

підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (серед змін – 

заміна словосполучення "енергоефективний проект" та "інвестиційний проект"). Уряд також 

спрямував 103,8 млн. грн. з коштів, наданих ЄС за програмою "Підтримка впровадження 

Енергетичної стратегії України", на завершення будівництва першої черги Дністровської 

ГАЕС. 

 

Україна продовжує отримувати нагоди для залучення допомоги міжнародних 

інституцій, хоча питання прозорості та системності їх використання є дуже нагальним 

Зокрема, ЄБРР готовий надати 100 млн. доларів на програми енергоефективності в 

житловому секторі, ЄІБ готовий фінансувати проект енергозбереження в українських 

університетах, зокрема переобладнання будівель, а також реконструкцію і модернізацію 

науково-дослідних лабораторій, придбання наукового обладнання і реабілітацію 

університетських об’єктів. Окрім того, іноземні спеціалісти можуть долучитися до роботи 

через надання послуг – в 30 бюджетних установах України данські експерти проведуть 

безкоштовні енергоаудити, а урядові фахівці із США приєднаються до роботи Кризового 

енергетичного штабу. Водночас в Мінрегіоні визнають можливість залучити більші кошти, 

забезпечивши належні механізми прозорості. 

 

Уряд продовжує декларувати плани щодо збільшення оснащеності будинковими 

лічильниками тепла 

Наведена статистика Мінрегіону щодо обладнання будинків загальнобудинковими 

лічильниками тепла складає 36%. До кінця 2014 року цей показник планують довести до 45%. 

Законопроект № 4563а "Про житлово-комунальні послуги", поданий урядом до Верховної 

Ради, окреслює питання комерційного обліку та джерел фінансування робіт зі встановлення 

та технічного обслуговування вузлів комерційного обліку, а також встановлює 

відповідальність за порушення законодавства щодо комерційного обліку. 

 

Оголошено про державну інформаційну кампанію в сфері енергоефективності 

20 серпня Уряд оголосив про старт інформаційної кампанії "Енергетична незалежність 

України", метою якої є підвищення обізнаності щодо необхідності енергозбереження та 

економії природного газу як головних чинників енергетичної безпеки України. Реалізація 

кампанії покладена на Кризовий енергетичний штаб, хоча активність демонструє й 

Міненерговугілля, яка створило на офіційному веб-сайті спеціальну рубрику, де 

приймаються пропозиції щодо раціонального та ощадливого використання енергоресурсів. 

Кампанія буде вже другою подібною ініціативою після громадського проекту "Energy 

Evolution.UA", в рамках якої в Києві відбулася акція для демонстрації переваг 

енергозберігаючого освітлення. Інформаційну кампанію "Енергетична незалежність 

України" буде реалізовано без використання коштів держбюджету, за рахунок цільових 

коштів донорських програм ЄС, США і Великобританії. 

 

 

http://www.minregion.gov.ua/news/stimulyuvannya-zamischennya-prirodnogo-gazu-dozvolit-zmenshiti-yogo-spozhivannya-na-5-mlrd--kub--m--432913/
http://www.minregion.gov.ua/news/stimulyuvannya-zamischennya-prirodnogo-gazu-dozvolit-zmenshiti-yogo-spozhivannya-na-5-mlrd--kub--m--432913/
http://www.minregion.gov.ua/news/stimulyuvannya-zamischennya-prirodnogo-gazu-dozvolit-zmenshiti-yogo-spozhivannya-na-5-mlrd--kub--m--432913/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/369-2014-%D0%BF
http://saee.gov.ua/sites/default/files/documents/Postanova_314.docx
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/357-2014-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/357-2014-%D0%BF
http://www.epravda.com.ua/news/2014/08/8/480967/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247516789&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247516789&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247516789&cat_id=244277212
http://saee.gov.ua/uk/news/301
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247540807&cat_id=244276429
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-napracyuvav-paket-dokumentiv-priynyattya-yakih-spriyatime-rozvitku-energozberezhennya-ta-energoefektivnosti-v-galuzi-z-52644/
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-napracyuvav-paket-dokumentiv-priynyattya-yakih-spriyatime-rozvitku-energozberezhennya-ta-energoefektivnosti-v-galuzi-z-52644/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52066
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244954302&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244954302&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244954302&cat_id=35109
http://elektrovesti.net/33659_na-obolonskoy-naberezhnoy-volontery-uchili-kievlyan-ekonomit-na-elektroenergii
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У сфері нафти і нафтопродуктів: 

 

Міністерство енергетики змінює Тимчасові порядки з визначення випробувальних 

лабораторій, але так і не розробило постійного порядку. 

Ще у 2013 році Кабінетом Міністрів була прийнята Постанова № 927 про затвердження 

Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та 

котельних палив. У серпні 2014 року Міністерство енергетики Наказом № 573 від 19.08.2013 

створило Робочу групу, яка має проаналізувати та усунути проблеми цього регламенту. До 

складу групи увійшли представники Міненерговугілля, НАК "Нафтогаз", Державної 

фіскальної служби, ДП "Масма", Антимонопольного комітету, "Укрнафти" та інших гравців 

ринку. 

Також, Планом дій із застосування Технічного регламенту, який також був затверджений 

згаданою Постановою, передбачена розробка Міненерговугілля Порядку визначення 

випробувальних лабораторій, до вересня 2013 року. 20 серпня цього року Міністерство 

опублікувало Наказ № 583, яким затвердило тимчасовий порядок визначення 

випробувальних лабораторій якості бензинів та палив. Відповідно до цього наказу, такими 

можуть бути всі лабораторії, які отримали атестат акредитації Національного агентства з 

акредитації України із сферою акредитації "нафта і нафтопродукти". Натомість Департамент 

з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора отримав завдання 

розробити такий порядок до 22 вересня цього року. Іншим Наказом № 582 від 20.08.2014 

Міненерговугілля скасувало ще один Тимчасовий порядок визначення лабораторій, який був 

затверджений у липні 2014 року.  

 

Уряд намагається втримати зростання цін на нафтопродукти і шукає ресурси для 

формування резерву 

Також, у серпні 2014 року Антимонопольний комітет звинуватив деяких імпортерів 

нафтопродуктів у завищенні цін на свою продукцію. За словами Уповноваженого АМКУ 

М.Русинського, дії таких учасників ринку як "Лукойл", "Окко нафтопродукт", "ВОГ Рітейл", 

"Золотий Екватор" і "Альянс Холдинг" мають ознаки монопольного становища. Ще однією 

ініціативою стало звернення прем’єр-міністра А.Яценюка до Генерального прокурора з 

пропозицією викупити нафтопродукти компанії "ВЕТЕК" на публічному аукціоні. 
 

У сфері соціальної політики: 

 

Кабмін почав нормотворчу роботу в галузі ЖКГ, спрямувавши увагу в т.ч. на соціальні 

субсидії та компенсації 

29 серпня уряд вніс до Верховної Ради законопроект № 4563а "Про житлово-комунальні 

послуги", який містить згадку про застосування соціальних нормативів, окреслює 

повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування, в тому числі щодо 

надання субсидій та відшкодування витрат, перелічує житлово-комунальні послуги та 

порядок їх надання, нарахування плати за них, встановлює порядок оформлення претензій 

споживачів щодо якості ЖКП, вимоги до діяльності управителя багатоквартирного будинку 

(зокрема, щодо прозорого та побудинкового обліку доходів і витрат), визначає підхід до 

встановлення ціни на послуги з управління багатоквартирним будинком, права та обов’язки 

споживачів, а також закріплює порядок формування та встановлення цін і тарифів на ЖКП. 

В проекті також пропонується відмовитися від державного регулювання тарифів на послугу з 

управління багатоквартирним будинком, визначення складових ціни з його управління, а 

точкою обліку комунальної послуги (крім послуг з газопостачання та електропостачання) 

визначається є засіб обліку вузла комерційного обліку будинку (секції), в разі його 

відсутності – інженерний ввід мережі тепло-, водопостачання, водовідведення у будинок.  

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/927-2013-%D0%BF
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244956474
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244955576
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244955575
http://radioukr.com.ua/ua/4/573961/
http://www.rbc.ua/ukr/news/economic/kabmin-gotov-vykupit-nefteprodukty-vetek-na-auktsione-08082014153900
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52066
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52066
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Проект також передбачає внесення змін до Закону "Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії". 

Проект погоджено в тому числі і Міністерством соціальної політики, а також з Асоціацією 

міст України, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному 

рівні, а зауваження Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та 

профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на 

національному рівні автори проекту назвали опрацьованими. Документом передбачено 

набрання чинності з 1 січня 2015 року, проте розгляд його поточним скликанням Верховної 

Ради видається сумнівним. Разом з тим, громадські слухання щодо цього законопроекту 

заплановані Мінрегіоном на 3 вересня 2014 року. Окрім того, впродовж вересня буде 

обговорений шляхом електронних консультацій проект наказу Мінрегіону "Про внесення 

змін до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних 

послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про 

врахування відповідної позиції територіальних громад". 

Кабмін прийняв Постанову № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у 

сфері житлово-комунального обслуговування", що має закріпити приведені до фактичного 

обсягу норм споживання житлово-комунальних послуг громадянам, які мають субсидії та 

пільги на оплату ЖКП. Нововведення набирають чинності з 1 жовтня 2015 року. Нормативи, 

що будуть використовуватися для обчислення державної соціальної допомоги, були 

визначені Мінрегіоном та експертами проекту USAID "Реформа міського 

теплозабезпеченняв Україні" шляхом наукового статистично-аналітичного дослідження 

споживання комунальних послуг та стану забезпечення житловою площею соціально 

незахищених громадян. В той же час, Міненерговугілля опублікувало роз’яснення щодо 

можливості встановлення індивідуального опалення та гарячого водопостачання в 

багатоквартирних будинках. 

Станом на серпень 2014 року кількість сімей, які звернулися до за компенсаціями додаткових 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, запровадженими урядом з 1 липня, склала 

2194 сім’ї з усієї України (призначено компенсації 907 родинам), в той час як за прогнозом 

Мінсоцполітики, право на отримання компенсації мають понад 3,5 мільйони українських 

сімей. На фоні цього 29 серпня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект № 4557а про 

внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії, а 

також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій, 

запропонувавши запровадження поточних рахунків зі спеціальним режимом використання 

для суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а 

також вдосконалення законодавства щодо таких рахунків для компаній у сфері 

теплопостачання. 

Тим часом, Україна отримала позику від Японського агентства міжнародного 

співробітництва в розмірі близько 100 млн. доларів на 20 років, що мають в тому числі бути 

спрямовані на реформування енергетичних субсидій. 

http://www.minregion.gov.ua/pr/konsultacii-z-gromadskistju/plani-konsultaciy-z-gromadskistyu-233950/konsultaciyi-z-gromadskistyu-zaplanovani-na-veresen-2014-roku-598061/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-%D0%BF
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247557139&cat_id=244274160
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=E2D0870BFF6A7D6A82988B7C61960797.app1?art_id=244954080&cat_id=244930831
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=165150&cat_id=107177
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52060
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52060
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52060
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247562479&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247562479&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247562479&cat_id=244276429

