
 
 
27 червня у Брюсселі було підписано економічну частину Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС. Документ посилює пріоритетність виконання положень Договору про заснування 
Енергетичного Співтовариства, навіть якщо буде виявлено його протиріччя з положеннями Угоди. 
Вказується, що жодна із Сторін не може використовувати положення щодо врегулювання спорів 
в Угоді з метою порушення відповідних норм Договору. 

 
За словами аналітиків, що оцінили наслідки виконання Угоди про асоціацію для держави, 

бізнесу та населення, наявність таких норм "свідчить про важливість намірів з боку ЄС створити 
інтегрований внутрішній енергетичний ринок із залученням до цього процесу України, 
використовуючи саме інструмент Енергетичного Співтовариства". 

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

виглядав у червні наступним чином: 
 
У сфері безпеки постачань: 
16 червня НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" припинили переговори і подали один на 

одного позови в Стокгольмський арбітражний суд. "Газпром" вимагає стягнути з "Нафтогазу" 
заборгованість в розмірі 4,5 млрд. дол. як недоплату за поставлений газ, "Нафтогаз" – 6 млрд. 
дол. як переплату за вже поставлений газ, а також вимагає прибрати з контракту всі інші 
моменти, які є політично вмотивовані і дають можливість "Газпрому" зловживати своїм 
монопольним положенням.  

 
 
 
 

 

http://www.eurointegration.com.ua/files/a/2/a2732e1-economic-ied.pdf


 2 

 
 
17 червня Кабінет Міністрів створив кризовий енергетичний штаб під керівництвом віце-

прем'єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства Володимира Гройсмана, заступником є міністр енергетики та вугільної 
промисловості Юрій Продан.  

 
За словами прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, завданням штабу є оптимізація балансу 

споживання енергетичних ресурсів у бік зменшення та енергоефективні заходи. 
 
Перед цим, Мінрегіон ініціював впровадження комплексного плану заходів щодо 

забезпечення поетапного заміщення газу іншими видами палива. Відповідно до повідомлення, 
цей план має вирішити питання істотного зменшення залежності України від імпортного газу й 
скорочення споживання газу шляхом поетапного заміщення його іншими видами палива. 

 
Пропонується вдосконалити систему тарифоутворення в частині зменшення об'єму 

компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, вироблену із природного газу, на користь 
збільшення такої компенсації на вартість теплової енергії, виготовленої з альтернативних видів 
палива. 

 
18 червня уряд вніс до парламенту законопроект № 4117а, який пропонує визначити 

поняття "особливого періоду" у паливно-енергетичному комплексі як періоду обмеження та/або 
припинення постачання енергоносіїв (енергозабезпечення) на територію України, який 
запроваджується та припиняється за рішенням Кабінету Міністрів. Водночас, через надання 
ексклюзивних повноважень Міненерговугіллю під час такого періоду зростають ризики "ручного 
управління" сектором, корупційних та іншого роду зловживань. 

 
Також законопроектом пропонується продовжити дію механізмів погашення кредиторської 

та дебіторської заборгованості, визначених Законом від 23.06.2005 № 2711-IV "Про заходи, 
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного 
комплексу", на 2 роки – до 1 січня 2016 року. Інша суперечлива норма – можливість Кабінету 
Міністрів прийняти рішення щодо обов’язкового продажу газу недержавними видобувними 
підприємствами на користь "Нафтогазу" для задоволення потреб населення та підприємств ТКЕ, 
за встановленою Кабміном ціною. 

 
Урядовий законопроект вдалось схвалити в першому читанні та лише на початку липня, 

після емоційного виступу прем’єр-міністра А. Яценюка. 
 
Альтернативний законопроект № 4117а-1 від 19.06.2014, внесений народним депутатом 

Артуром Мартовицьким (фракція Партії регіонів), є більш деталізованим і стосується лише 
газового сектору, однак принципово не відрізняється від пропозицій Кабміну. Документ також 
передбачає можливість примусового відчуження газу, однак на ринкових умовах. Законопроект 
№ 4117а-2 від 25.06.2014, внесений народним депутатом Юрієм Дерев’янком (позафракційний), 
практично ідентичний урядовому. Єдине нововведення – зобов’язання незалежно від дії 
особливого періоду спрямовувати "кіотські" кошти виключно на проведення заходів із 
енергозбереження об’єктів соціальної сфери, що перебувають у державній власності або 
комунальній власності. 

 
 
 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/uryad_stvoriv_krizoviy_energetichniy_shtab_1947470
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247383605
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51387
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51396
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51470
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Серед дотичних подій варто відзначити реєстрацію 12 червня проекту постанови ВРУ 

№4058а авторства С.Соболєва (фракція ВО "Батьківщина") про утворення Тимчасової слідчої 
комісії з перевірки дотримання законодавства в сфері державного регулювання природних 
монополій та суміжних ринків щодо енерго-, газо-, тепло- та водопостачання; також, 25 червня 
Кабінет Міністрів схвалив Постанову № 214, якою на Держфінінспекцію покладається 
зобов’язання проводити постійний фінансовий аудит операційної діяльності низки державних 
компаній, зокрема ДП "Енергоринок", НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ 
"Укртрансгаз", ПАТ "Укртранснафта", НЕК "Укренерго", НАЕК "Енергоатом", ПАТ "Укргідроенерго". 

 
Примітно, що проект постанови було опубліковано на сайті Міненерговугілля вже 

постфактум – 24 червня "Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні 
рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим 
постачальником природного газу". 

 
У газовій сфері: 
Уряд продовжує підготовку до розділення НАК "Нафтогаз України" відповідно до норм 

Третього енергопакету ЄС. Постановою № 172 від 4 червня Кабінет Міністрів прийняв рішення 
про створення на базі ПАТ "Укртрансгазу" двох акціонерних компаній в 100% власності держави – 
ПАТ "Українська ГТС", яке займатиметься виключно транспортуванням газу, і ПАТ "Українські 
газові сховища", яке займатиметься зберіганням газу у підземних сховищах. Уряд також доручив 
розробити проекти статутів цих компаній та забезпечити передачу майна, яке не підлягає 
приватизації і знаходиться на балансі "Укртрансгазу". Міненерговугілля отримало доручення 
забезпечити остаточну передачу функцій оператора ГТС від НАК "Нафтогаз України" до 
"Укртрансгазу". 

 
Також має бути підготувлено законопроект про зміни до законодавства щодо 

функціонування ринку природного газу, спрямований на виконання зобов’язань України в 
Енергетичному Співтоваристві, а загалом необхідність прийняття постанови обґрунтовується 
метою "підвищення рівня енергетичної безпеки держави та приведення функціонування 
газотранспортної системи України у відповідність з вимогами Директиви 2009/73/ЄС (Третього 
енергетичного пакета)". 

 
Вказані формулювання близькі до моделі повністю незалежного оператора ГТС 

(independent system operator, ISO) та оператора сховищ, яка передбачена Директивою 
2009/73/ЄС. За твердженнями уряду, ці кроки дозволять зберегти контроль держави над 
власністю, створити дійсно незалежного оператора ГТС та відкрити сховища для використання 
європейськими компаніями. До речі, саме з цією метою 5 червня Верховна Рада скасувала збір 
на експорт газу в країни Енергетичного Співтовариства, підтримавши в другому читанні 
законопроект № 2471а. Водночас, на думку ЗМІ, Постанова № 172 не дає прямої відповіді на 
питання, яку з трьох моделей газового ринку було обрано. 

 
Водночас, у ЗМІ було оприлюднено лист першого заступника глави Міненерговугільпрому 

Ігоря Діденка від 14 травня 2014 р., де викладено основні принципи поділу (unbundling) групи 
компаній НАК "Нафтогаз України" відповідно до Третього енергопакета. 

 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=51273
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=51273
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=51273
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-2014-%D0%BF
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244943774&cat_id=35082
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/172-2014-%D0%BF
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47700
http://gazeta.dt.ua/energy_market/podil-2-_.html
http://gazeta.dt.ua/energy_market/unbundling-rozdiliti-nak-naftogaz-ukrayini-mozhna-ale-hto-voloditime-yiyi-chastinami-ta-v-chiyih-interesah-_.html
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Зазначається, що результатом такого поділу стануть операційні активи за напрямами а) 

транспортування та зберігання газу (ГТС і ПСГ); б) видобуту газу; в) оптової торгівлі газом; г) 
розподілу газу (розподільними газопроводами); д) постачання газу (роздрібний продаж).  

 
З посиланням на проекти рішень уряду, журналісти роблять висновок, що новостворені 

оператор ГТС і оператор ПСГ будуть орендувати власність державної компанії-власника, причому 
до ПАТ "Підземні сховища газу України" будуть включені лише ПСГ, які отримають статус 
"стратегічно важливих". Щодо інших активів, то державний пакет акцій ВАТ "Укрнафта" 
планується продати на відкритому конкурсі, тоді як акції ПАТ "Укргазвидобування" виставлять на 
біржу і будуть продавати їх поетапно. 

 
Поки юридичні та технологічні особливості реформи "Нафтогазу" невизначені, як і плани 

уряду щодо інших активів холдингу – "Чорноморнафтогазу" (анексованому Росією разом з 
Кримом і Севастополем), акцій у облгазах, Шебелинського ГПЗ, "Укравтогазу", підприємств із 
будівництва, обслуговування, науково-дослідної діяльності. 

 
У розвиток ініціатив з реформування "Нафтогазу", 18 червня Кабінет Мінстрів вніс до 

парламенту законопроект № 4116а, яким пропонується зняти обмеження на передачу в оренду, 
управління або концесію магістральних газопроводів та підземних сховищ газу, що входять до 
ГТС України, на строковій платній основі без права відчуження для здійснення функцій оператора 
ГТС та/або оператора підземного сховища газу. 

 
Передбачено, що функції оператора ГТС та оператора (операторів) сховищ покладаються 

Міненерговугілля на суб’єкти господарювання, засновником та власником якого може виступати 
виключно держава (100%) або держава (щонайменше 51%) та компанія-резидент країн ЄС, США 
або Енергетичного Співтовариства (сертифікований оператор системи транспортування газу, член 
європейської мережі ENTSO-G). Таким чином, передбачено можливість акціонування ПАТ, 
створених Постановою № 172. 

 
Як йдеться у пояснювальній записці, метою змін є реформування НАК "Нафтогаз України" та 

виконання вимог Третього енергетичного пакета (Директиви 2003/73/ЄС та Регламенту 
715/2009). Кабінет Міністрів наполягав на якнайшвидщому прийнятті даного законопроекту, 
однак схвалити законопроект вдалось в першому читанні та лише на початку липня, після 
емоційного виступу прем’єр-міністра А. Яценюка. 

 
На цьому фоні, профільне відомство веде підготовку до формального рішення про передачу 

майна до новостворених ПАТ. Наказом Міненерговугілля №450 від 17 червня затверджено 
Положення і склад Постійної комісії щодо розпорядження державним майном, що належить до 
сфери управління Міненерговугілля, та майном господарських товариств, щодо яких 
Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави. 

 
Разом з тим, у парламенті продовжують виникати популістські законодавчі ініціативи. 10 

червня у Верховній Раді зареєстровано законопроект №4045а "Про повернення у державну 
власність приватизованих газових родовищ" авторства В. Тимошенка (група "Суверенна 
європейська Україна"), який визначає механізм націоналізації приватизованих газових родовищ 
як стратегічних об’єктів економіки держави, за умови попереднього та повного відшкодування 
вартості власникам. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51386
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244942593
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=51250
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17 червня зареєстровано законопроект №4093а "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо встановлення ціни газу для населення" авторства П.Симоненка (фракція Компартії), 
яким пропонується фактично прирівняти тарифи для населення на газ і опалення у літній період 
до ціни газу власного видобутку, що встановлюється НКРЕ. 

 
У сфері електроенергетики: 
Починаючи з 1 червня набрала чинності Постанова НКРЕ від 23 травня 2014 р. № 749 "Про 

внесення змін до тарифів на електроенергію, що відпускається населенню". У порівняльній 
таблиці регулятор ознайомлює споживачів з різницею між старими та новими тарифами. 

4 червня у Верховній Раді відбувся круглий стіл на тему "Приватизація в електроенергетиці: 
проблеми і подальші кроки", де заступник міністра енергетики В. Улида озвучив плани розділити 
підприємства електроенергетики на розподільчі та постачальні. При цьому планується розділити 
як обленерго, так і компанію "Укренерго". 

4 червня Наказом № 413 Міненерговугілля було затверджено Методику визначення 
доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної 
енергосистеми (ОЕС) України. Відповідно до затвердженого наказу, "Укренерго" з 1 грудня 2014 
року буде здійснювати розрахунок пропускної спроможності міждержавних перетинів ОЕС 
України відповідно до Методики. 

 
У цей же день було затверджено Наказ № 409 Міністерства, яким визнали пріоритетним 

проект приєднання Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України до об’єднання енергосистем 
країн ЄС. Компанія "Укренерго" повинна розробити у двотижневий термін План першочергових 
організаційно-технічних заходів для підготовки ОЕС України до роботи з об’єднанням 
енергосистем європейських держав. Наказом також створено робочу групу з питань 
організаційно-технічних заходів для підготовки ОЕС України до роботи з об’єднанням 
енергосистем європейських держав 

11 червня НКРЕ повторно оприлюднила проект постанови "Про затвердження Положення 
про порядок відшкодування нормативних технологічних витрат електроенергії в магістральних та 
міждержавних електричних мережах", метою якого є реалізація відшкодування втрат у мережах 
та коригування нормативних значень втрат електроенергії протягом розрахункового періоду. 

11 червня відбувся черговий щомісячний аукціон з доступу до пропускної спроможності 
міждержавних електричних мереж, під час якого ДТЕК викупила 550 МВт доступу для експорту 
електроенергії в Молдову і 300 МВт – в напрямку Білорусії. 

 
25 червня на додатковому аукціоні НЕК "Укренерго" компанія "Закарпаттяобленерго" 

викупила доступ до перетину "ОЕС України - енергосистема Словаччини" потужністю 10 МВт. 
 

Натомість на аукціоні 27 червня "Укренерго" не змогла продати доступ до пропускної 
здатності ліній електропередачі в липні потужністю 650 МВт. Головною причиною цього, на 
думку компаній, є вичерпання технічних можливостей міждержавних потужностей. 

 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=51353
http://www.nerc.gov.ua/?id=11057
http://ua-energy.org/post/44533
http://ua-energy.org/post/44533
http://ua-energy.org/post/44533
http://ua-energy.org/post/44488
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244942592
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244940610
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3825
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=163275&cat_id=75289
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=165127&cat_id=75289
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=165127&cat_id=75289
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=165127&cat_id=75289
http://ua-energy.org/post/45263
http://ua-energy.org/post/45198
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18 червня НКРЕ оприлюднила проект постанови "Про внесення змін до постанови 
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 
15", відповідно до якого мають бути приведені у відповідність до вимог Законів України "Про 
засади функціонування ринку електричної енергії України" і "Про природні монополії" правила 
здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими мережами під 
час перехідного періоду  

20 червня НКРЕ повторно оприлюднила проект постанови "Про внесення зміни до 
постанови НКРЕ від 20 грудня 2012 року № 1665", метою якої є недопущення зростання тарифів 
на передачу електроенергії місцевими електромережами, на постачання електроенергії за 
регульованим тарифом для ліцензіатів та єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для 
споживачів України. Зокрема, отримавши зауваження та пропозиції від суб’єктів ринку, НКРЕ 
змінила документ, який передбачає з 1 серпня 2014 року встановити норму прибутку 
енергопостачальних підприємств на базу нарахування на рівні 11%. 

 
У сфері державного регулювання енергетики: 
У червні група фахівців НКРЕ ознайомилася з досвідом регуляторів США у рамках Програми 

Партнерства в сфері регулювання енергетики. Крім того, відбулися зустрічі та розглянуті 
результати і досягнення співпраці з NARUC та Агенством США з міжнародного розвитку (USAID). 

 
У сфері відновлюваної енергетики: 
Уряд в належні строки не оновив Енергостратегію до 2030 року з метою забезпечення 

виконання міжнародних зобов’язань у сфері ВДЕ. Згідно з рішенням РНБО "Про стан 
забезпечення енергетичної безпеки у зв’язку з ситуацією щодо постачання приробного газу в 
Україну", це мало бути здійснено до 20 червня. 

 
3 червня за результатами опрацювання отриманих від зацікавлених сторін зауважень та 

пропозицій НКРЕ повторно оприлюднила проект постанови "Про затвердження Змін до Порядку 
встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб’єктів господарської 
діяльності". У новій редакції уточнено, що для об’єктів альтернативної енергетики, потужність 
яких перевищує 5 МВт, "зелений" тариф встановлюється за умови відповідності будівництва 
об’єкту плану розвитку ОЕС України на наступні десять років. 

 
10 червня набрала чинності Постанова НКРЕ від 27.02.2014 № 170 "Про затвердження 

Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного 
випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних 
домогосподарств", яка регулює відносини між побутовим споживачем електричної енергії та 
енергопостачальником, пов’язані з продажем, розрахунками та обліком електричної енергії. За 
споживачем зафіксовано право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві 
генеруючої установки, величина встановленої потужності якої не перевищує 10 кВт. 

 
Тим часом, Кабінет Міністрів пропонує знизити піковий коефіцієнт, який використовується 

при розрахунку "зелених" тарифів для сонячних електростанцій, з метою "зниження тарифного 
навантаження на кінцевого споживача електроенергії". Відповідна рекомендація НКРЕ при 
встановленні "зелених" тарифів закріплена урядовим розпорядженням № 589-р від 18.06.2014. 

 
 
 

http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3832
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3838
http://ua-energy.org/post/45020
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-14
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3815
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=11123
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/589-2014-%D1%80
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У піковий період тривалістю 6 годин до тарифу для сонячних електростанцій планується 
застосовувати коефіцієнт 1,01, в нічний період тривалістю 7 годин – 0,35, в напівпіковий 
тривалістю 11 годин – 0,93. На мікро-, міні-або малі ГЕС, розрахунок "зеленого" тарифу яких 
також враховує піковий тарифний коефіцієнт, це урядове рішення не поширюється. 

 
Однак регулятор проігнорував урядові рекомендації, і постановою № 931 від 27 червня 

встановив тарифи для сонячних електростанцій з 1 липня без урахування розпорядження 
Кабміну про зниження пікового коефіцієнта. 

 
За словами старшого менеджера департаменту енергоефективності ЄБРР Сергія Масліченка, 

Кабінету Міністрів не варто поспішати зі зміною тарифної політики щодо відновлюваної 
енергетики, оскільки це є негативним сигналом для інвесторів, особливо західних. Також 
представник ЄБРР заявив, що євробанк виступає за відміну "місцевої складової" та інших кроків 
на покращення інвестиційного клімату. 

 
У Верховній Раді тривають дискусії навколо законопроекту № 4856 "Про внесення змін до 

статті 17-3 Закону України "Про електроенергетику" щодо покращення умов для виробництва 
електроенергії з енергії вітру". Документом пропонується змінити фіксовану частку місцевої 
складової для об’єктів вітроенергетики, а саме скасувати її в частині виробництва лопатей, 
виробництва (лиття) і зборки роторів, а також удвічі збільшити для виробництва башт, головних 
рам і головних валів. 

 
На думку Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи, авторами не надано фінансово-економічного 
обґрунтування та аналізу наслідків скасування "місцевої складової" для одних елементів об‘єктів 
вітроенергетики на користь інших, що не дає можливості зробити висновок щодо стимулювання 
чи стримування розвитку вітроенергетики у разі прийняття законопроекту, відтак рекомендується 
доопрацювати документ.  

 
Згідно з висновком Головного науково-експертного управління Верховної Ради, 

пропоновані зміни суперечать Генеральній угоді з тарифів і торгівлі 1994 року, за якою жоден 
член СОТ не повинен встановлювати правила внутрішнього кількісного регулювання, за якими 
будь-яка кількість або частка товару повинна постачатися із вітчизняних джерел. У зв’язку з цим, 
експерти просять урядового висновку. 

 
Тим часом, ТОВ "УК Вітряні парки України" наполягають на тому, що Україні варто 

стимулювати і розвивати вітчизняне виробництво гондол та башт для вітряків, оскільки місцеве 
виробництво лопатей і роторів не є рентабельним. Згідно з даними Української вітроенергетичної 
асоціації (УВЕА), встановлена потужність об'єктів вітроенергетики станом на 1 червня зросла до 
497 МВт порівняно з 334 МВт станом на 1 січня поточного року. Частка виробітку електроенергії з 
вітру від загального обсягу виробітку в Україні складає 0,4%. 

 
У сфері навколишнього середовища: 
2-5 червня 2014 року у м. Женева (Швейцарія) відбулася VI Нарада сторін Конвенції про 

оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Українську делегацію 
очолював міністр екології Андрій Мохник.  

http://www.nerc.gov.ua/?id=11333
http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/06/27/7023767/
http://www.uself.com.ua/index.php?id=16&L=2
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50881
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50881
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50881
http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/publish/article?art_id=53688&cat_id=48830
http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/publish/article?art_id=53688&cat_id=48830
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=50881&pf35401=305944
http://ua-energy.org/post/44732
http://ua-energy.org/post/44726
http://ua-energy.org/post/44726
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Нарада сторін ухвалила рішення про порушення Конвенції Еспо з боку України, зокрема при 

прийнятті рішення щодо продовження строків експлуатації 1 та 2 блоків Рівненської АЕС. З 
текстом можна ознайомитися на стайті Конвенції Еспо.  

 
На думку експертів, цей факт є наслідоком системних законодавчих прогалин у сфері оцінки 

впливу на довкілля в Україні. Україна — єдина європейська країна, в якій немає ефективного 
механізму оцінки впливу на довкілля екологічно небезпечних проектів.  

 
Тим часом, 18 червня Верховна Рада прийняла за основу законопроекти № 3672 "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття" та № 4004 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу". 
Перший з них посилює вимоги стосовно охорони птахів, занесених в Додаток 2 Бернської 
конвенції, забороняє знищення середовища існування рідкісних видів тварин і рослин у 
біосферних заповідниках та національних природних парках, забороняє використання 
пневматичної зброї у непристосованих для цього місцях. Другий документ запроваджує "сезони 
тиші", що оголошуються органами місцевого самоврядування в травні-червні в місцях масового 
розмноження та вирощування потомства тваринами, посилює охорону середовищ існування 
тварин в об’єктах природно-заповідного фонду, забороняє використання для добичі тварин 
електрогонів, петель, самоловів, самострілів. 

 
20 червня Мінприроди для проведення громадського обговорення оприлюднило 

розроблений ним проект постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Переліку видів 
діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку". Нова редакція Переліку 
впорядковує та уточнює види господарської та іншої діяльності, а також об’єкти, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку. 

 
У сфері енергоефективності: 
25 червня на засіданні Кабінету Міністрів прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про те, що 

політика енергоефективності є одним із пріоритетів роботи уряду. Одним з перших завдань, які 
дав створений 17 червня кризовий енергетичний штаб, стало зменшення споживання газу 
теплопостачальними підприємствами на 10% до кінця 2014 року та на наступний опалювальний 
сезон. План відповідних технічних заходів та помісячний графік обсягів споживання газу мають 
бути розроблені місцевими держадміністраціями спільно з органами місцевого самоврядування 
до 10 липня. Окрім того, Володимир Гройсман доручив Міненерговугілля та іншим міністерствам 
розробити план дій щодо забезпечення стабільного проходження Україною опалювального 
сезону, що має включати заходи з енергоефективності. 

 
Мінрегіонбуд за участі Держенергоефективності України, міністерств та інших відомств, 

народних депутатів – членів міжфракційного об’єднання "За енергетичну незалежність", а також 
представників профільних інститутів та асоціацій, розробляє Комплексний план заходів щодо 
забезпечення поетапного заміщення газу іншими видами палива, який планується винести на 
розгляд уряду найближчим часом. Пропонується удосконалити систему тарифоутворення в 
частині зменшення обсягу компенсації різниці у тарифах на теплову енергію, вироблену з 
природного газу, на користь збільшення такої компенсації на вартість теплової енергії, 
виробленої з альтернативних видів палива. Також план передбачає покриття за рахунок 
держбюджету процентних ставок комерційних банків для кредитів, наданих під закупівлю 
енергозберігаючого обладнання.  

 

http://ecoclubrivne.org/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8E-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2014/EIA/MOP/ece.mp.eia.2014.L.3_r.pdf
http://gazeta.dt.ua/ECOLOGY/zhiti-po-yevropeyski-ocinka-vplivu-na-dovkillya-ta-yakist-zhittya-_.html
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1516-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1517-18
http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulatory/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_postanovi_20.06.2014.rar
http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulatory/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_postanovi_20.06.2014.rar
http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulatory/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_postanovi_20.06.2014.rar
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247413948&cat_id=244823857
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247432549&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247432549&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247432549&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247404884&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247404884&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247404884&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=0ED061709663D861BE142DCCB1C72B8E.vapp63?art_id=247383633&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=0ED061709663D861BE142DCCB1C72B8E.vapp63?art_id=247383633&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=0ED061709663D861BE142DCCB1C72B8E.vapp63?art_id=247383633&cat_id=244274130
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Ще 6 червня міністр Володимир Гройсман повідомив, що Мінрегіон готує низку законів, що 
дозволять громадянам, які мешкають у багатоквартирних будинках, приймати спільні рішення, 
зокрема, для залучення кредитних ресурсів на проведення термомодернізації їх осель. 

 
25 червня на сайті Мінрегіону для громадського обговорення був опублікований проект 

постанови Кабінету Міністрів "Про стимулювання заміщення природного газу у сфері 
теплопостачання". В ньому, зокрема, йдеться про стимулююче тарифоутворення та встановлення 
тарифів на виробництво тепла з використанням будь-яких видів палива на заміщення 
природного газу. Водночас, у червні Мінрегіон не опублікував для проведення консультацій з 
громадськістю розроблений проект закону "Про енергетичну ефективність будівель", порадивши 
– у відповідь на запит тексту законопроекту – чекати його офіційного оприлюднення. 

 
Досі не ухваленим залишається Національний план дій енергоефективності, на необхідності 

прискорення прийняття якого, а також Закону "Про ефективне використання паливно-
енергетичних ресурсів" наголосили під час зустрічі 19 червня голова Держенергоефективності 
Олександр Таран та директор Генерального директорату Єврокомісії з енергетики Фабріціо 
Барбазо. 

 
У питанні залучення фінансування в енергоефективність, Мінрегіон також за участю 

експертів, представників ЄБРР, USAID, Нацкомпослуг, напрацював низку законопроектів, які 
врегульовують питання запровадження ЕСКО-механізмів, співпрацю бюджетних установ з 
енергосервісними компаніями. Директор Департаменту стратегії реформування та розвитку 
житлово-комунального господарства Мінрегіону Наталія Олійник зазначила факт публікації у 
червні проекту змін до Бюджетного кодексу (можливість власникам бюджетних установ укладати 
довгострокові договори з енергосервісними компаніями і гарантувати ЕСКО виплати за досягнуту 
економію в рамках енергосервісного договору), проекту Закону "Про внесення змін до Закону 
"Про енергозбереження" щодо правових засад реалізації енергосервісних договорів" (ключові 
умови енергосервісного договору), проекту Закону "Про особливості здійснення закупівель 
енергосервісу" (механізм вибору переможця тендеру на надання енергосервісних послуг). 

 
В ході Європейського тижня сталої енергії в Україні, 23 червня Мінрегіон повідомив про те, 

що у співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним 
банком, ЄБРР і НЕФКО Мінрегіон готуються проекти залучення інвестицій у розмірі 872 млн. дол. і 
872,08 млн. євро у сфери теплопостачання, енергозбереження, водопостачання, водовідведення, 
твердих побутових відходів. За словами заступника міністра Андрія Білоусова, один з подібних 
проектів – спільний зі Світовим банком проект "Розвиток міської інфраструктури", який 
впроваджується в Україні з 2008 року, – дозволив залучити 140 млн. дол. інвестицій і скоротити 
на 25,7% споживання електроенергії у залучених містах. 

 
Як йдеться в постанові Кабінету Міністрів № 165 від 4 червня, ЄС перерахував Україні 173,32 

млн. грн. в рамках програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в сфері 
енергоефективності і відновлюваних джерел енергії". При цьому Україна досі не використала 
324,802 млн. грн, що надійшли від ЄС ще раніше в рамках тієї ж програми. 

 
 
 
 
 

http://www.minregion.gov.ua/news/energonezalezhnist--pitannya-nacionalnoyi-bezpeki-dlya-ukrayini--volodimir-groysmanpidvischennya-energoefektivnosti-i-dosyagnenn-38122/
http://www.minregion.gov.ua/discussion/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-stimulyuvannya-zamischennya-prirodnogo-gazu-u-sferi-teplopostachannya--223455/
http://www.minregion.gov.ua/discussion/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-stimulyuvannya-zamischennya-prirodnogo-gazu-u-sferi-teplopostachannya--223455/
http://www.minregion.gov.ua/discussion/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-stimulyuvannya-zamischennya-prirodnogo-gazu-u-sferi-teplopostachannya--223455/
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3221/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3221/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3221/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3221/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
http://saee.gov.ua/uk/news/273
http://saee.gov.ua/uk/news/273
http://saee.gov.ua/uk/news/273
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-pidgotuvav-zakonoproekti-yaki-dozvolyayut-zaluchati-koshti-vid-energoservisnih-kompaniy-na-termomodernizaciyu-obektiv--144060/
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-pidgotuvav-zakonoproekti-yaki-dozvolyayut-zaluchati-koshti-vid-energoservisnih-kompaniy-na-termomodernizaciyu-obektiv--144060/
http://www.minregion.gov.ua/regulatory/proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-ta-analizy-reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-byudzhetnogo-kodeksu-ukrayini-schodo-vprovadzhennya-energoefektivnih-zahodiv-u-byud-446345/
http://www.minregion.gov.ua/regulatory/proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-ta-analizy-reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-energozberezhennya-schodo-pravovih-zasad-realizaciyi-energoserv-446256/
http://www.minregion.gov.ua/regulatory/proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-ta-analizy-reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-energozberezhennya-schodo-pravovih-zasad-realizaciyi-energoserv-446256/
http://www.minregion.gov.ua/regulatory/proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-ta-analizy-reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-energozberezhennya-schodo-pravovih-zasad-realizaciyi-energoserv-446256/
http://www.minregion.gov.ua/regulatory/proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-ta-analizy-reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-osoblivosti-zdiysnennya-zakupivel-energoservisu-833722/
http://www.minregion.gov.ua/regulatory/proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-ta-analizy-reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-osoblivosti-zdiysnennya-zakupivel-energoservisu-833722/
http://www.minregion.gov.ua/regulatory/proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-ta-analizy-reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-osoblivosti-zdiysnennya-zakupivel-energoservisu-833722/
http://www.minregion.gov.ua/news/v-zhkg--zaluchat-872-mln--dolariv-ssha-i-87208-mln--evro-investiciynih--koshtiv---a--bilousov-241806/
http://www.minregion.gov.ua/news/v-zhkg--zaluchat-872-mln--dolariv-ssha-i-87208-mln--evro-investiciynih--koshtiv---a--bilousov-241806/
http://www.minregion.gov.ua/news/v-zhkg--zaluchat-872-mln--dolariv-ssha-i-87208-mln--evro-investiciynih--koshtiv---a--bilousov-241806/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/165-2014-%D0%BF
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3 червня ЄБРР і Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та екології 
(E5P) підписали угоду про надання Луганську 25 млн. євро (кредит 20 млн. євро та 5 млн. євро у 
вигляді безвідсоткового гранту) на покращення системи централізованого теплопостачання. З 
коштів кредиту буде профінансована установка 300 індивідуальних теплопунктів та виведення з 
експлуатації 15 застарілих котелень у підвалах будинків. Крім цього, проект включає заміну 
застарілих малих і середніх котлів новими газовими котлами, модернізацію 50 котелень, заміну 
близько 30 км труб тепломереж ізольованими трубами, а також установку системи моніторингу 
та диспетчерського управління. Як очікується, це дозволить щорічно економити близько 15 тис. 
МВт-год. електроенергії, 14,5 тис. кубометрів води, а також знизить шкідливі викиди в 
навколишнє середовище. 

 
У сфері нафти і нафтопродуктів: 
За даними ЗМІ, станом на 1 червня оператор нафтотранспортної системи України – компанія 

"Укртранснафта" – викачала 607,3 тис. тонн технологічної нафти з нафтопроводів. У приватному 
спілкуванні, представники групи "Приват", яка контролює менеджмент "Укртранснафти", 
наполягають на цьому кроці для виробництва дешевого пального для Збройних сил України. 

 
Міністерство енергетики, за інформацією ЗМІ, розробило проект розпорядження Кабміну, 

за яким весь обсяг технологічної нафти має бути переданий на зберігання Державному агентству 
резерву. 

 
Між тим, НАК "Нафтогаз України" надіслав до Міненерговугілля звернення , за яким на базі 

вже викачаної з трубопроводів "Укртранснафти" технологічної нафти під відповідальність 
останньої пропонується створити стратегічні запаси нафти і нафтопродуктів. 

 
У сфері соціальної політики: 
Уряд готувався до запровадження з 1 липня 2014 року компенсації додаткових витрат на 

оплату послуг ЖКГ (постанова Кабінету Міністрів від 5 квітня 2014 р. № 83). Компенсацію зможуть 
отримати сім’ї, середньомісячний сукупний дохід яких за попередні шість місяців не 
перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї. Розраховуватиметься компенсація як 
різниця між розміром плати за послуги після підвищення та розміром відповідного платежу, який 
сім’я сплачувала до зміни. Компенсація надаватиметься з місяця звернення за її наданням до 
завершення опалювального періоду 2014-2015 років, а через те, що тарифи на газ підвищилися з 
1 травня, компенсація за бажанням може бути призначена з травня. Компенсації не 
видаватимуть готівкою, а одразу зараховуватимуть на особовий рахунок платника. В 
Мінсоцполітики очікують, що компенсаціями зможуть скористатися 3,5 млн. сімей, для майже 1 
млн. сімей збережено програму житлових субсидій. 

 
Міністерство також заявило про готовність до діалогу з профспілками та соціальними 

партнерами. Зокрема міністр Людмила Денісова очолила Національну тристоронню соціально-
економічну раду, що створена за пропозицією всеукраїнських профспілок, об’єднань 
роботодавців та Кабінету Міністрів України як консультативно-дорадчий орган при Президентові 
України. Мінсоцполітики також підписало Меморандум про взаєморозуміння щодо 
співробітництва з проектом "Муніципальна енергетична реформа в Україні" до 30 вересня 2017 
року. Меморандум передбачає заходи для підвищення ефективності механізмів соціального 
захисту споживачів комунальних послуг, стимулювання заходів з енергозбереження, тощо. 

 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/06/4/7023175/
http://ua-energy.org/post/44688
http://ua-energy.org/post/45155
http://ua-energy.org/post/45155
http://ua-energy.org/post/45155
http://oilnews.com.ua/a/news/Tehnologicheskaya_neft_budet_peredana_v_Gosrezerv_%E2%80%93_proekt_rasporyazheniya/213276
http://ua-energy.org/post/45399
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=163180&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=163180&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=163180&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=162184&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=162184&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=162184&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=162577&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=162577&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=163382&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=163382&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=162978&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=162978&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=162978&cat_id=107177


 11 

 
 

В Мінрегіоні, тим часом, закликали органи місцевого самоврядування виважено підходити 
до питання перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги. За інформацією міністерства, 
середній рівень відшкодування фактичної собівартості послуг ЖКГ тарифами становить 78%. 

 
На початку червня Мінрегіон також розробив та опублікував для громадського обговорення 

проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з 
квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію" для 
"визначення механізму розв’язання проблеми реструктуризації заборгованості населення за 
спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилася станом на 1 січня 2014 року". 

 
 
 
 
 
 

http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-posilyue-socialniy-zahist-naselennya-v-umovah-pidvischennya-cin-i-tarifiv-na-komunalni-poslugi-824483/
http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-posilyue-socialniy-zahist-naselennya-v-umovah-pidvischennya-cin-i-tarifiv-na-komunalni-poslugi-824483/
http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-posilyue-socialniy-zahist-naselennya-v-umovah-pidvischennya-cin-i-tarifiv-na-komunalni-poslugi-824483/
http://www.minregion.gov.ua/regulatory/proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-ta-analizy-reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-restrukturizaciyu-zaborgovanosti-z-kvartirnoyi-plati-plati-za-z-908125/
http://www.minregion.gov.ua/regulatory/proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-ta-analizy-reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-restrukturizaciyu-zaborgovanosti-z-kvartirnoyi-plati-plati-za-z-908125/
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