
 

 
 

1 травня Указом Президента № 448/2014 було введено в дію рішення Ради національної безпеки та 

оборони "Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв'язку з ситуацією щодо постачання природного 

газу в Україну" від 28 квітня. Серед передбачених заходів – затвердити до 20 червня прогнозних баланс 

надходження та розподілу природного газу в Україні на 2014 рік, актуалізувати положення Енергетичної 

стратегії України до 2030 року, оновити показники оцінки рівня енергетичної безпеки, розробити до 1 

серпня проекти законів щодо щорічного затвердження Урядом прогнозних балансів виробництва і 

споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні, та ін. 

Розпорядженням Кабміну від 21 травня 2014 р. № 501-р у міністерствах було вирішено ввести 

додаткову посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції – з метою належної реалізації 

положень Закону "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"в частині впровадження європейських 

стандартів та для забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий 

простір, що є невід’ємною складовою виконання Угоди про асоціацію. 

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

травні наступним чином: 

 

У газовій сфері: 

Україна продовжує диверсифікацію постачань газу. 15 травня керівництво НАК "Нафтогаз України" 

заявило про готовність продовжувати таку роботу та оголосило про укладення контракту на реверсні 

поставки через Угорщину з неназваною європейською компанією. За даними ЗМІ, окрім "Нафтогазу" 

імпорт здійснюють щонайменше сім компаній, що знаходить підтримку європейських партнерів.  

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/448/2014
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-14/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-14/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/501-2014-%D1%80
http://ua-energy.org/post/43861
http://ua-energy.org/post/43830
http://ua-energy.org/post/43830
http://ua-energy.org/post/43680
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21 травня Словаччина підтвердила намір постачати газ до України і вже готує відповідний 

газопровід. Щоб зменшити залежність від одного напрямку, 20 травня Україна подала заявку на 

збільшення обсягів реверсу газу з Угорщини − з 0,02 до 2,5 млн. кубометрів на добу; поставки газу за цим 

напрямком збільшилися до 3,7 млн. кубометрів на добу. За прогнозами уряду, в 2014 році Україна може 

імпортувати з ЄС до 6 млрд. кубометрів газу. 

На фоні розвитку суперечки з Росією щодо ціни на газ відбувається зближення України та ЄС щодо 

реформ галузі. На виконання рішення РНБОУ, Постановою Кабінету Міністрів від 7 травня 2014 р. № 138 

Міненерговугіллю та "Нафтогазу" було доручено вжити заходів до залучення кваліфікованих і 

високопрофесійних юридичних радників для забезпечення захисту прав та інтересів України під час 

урегулювання спору з "Газпромом". 

Наприкінці квітня представники Єврокомісії зустрілися керівництвом НАК "Нафтогаз України" для 

обговорення планів з  реформування компанії, кроків щодо повномасштабної інтеграції до європейського 

енергетичного ринку, а також формування запасів газу в українських підземних сховищах для 

забезпечення безперебійних поставок газу в Україну та до країн ЄС наступної зими. 

6 травня НАК "Нафтогаз України" (Нафтогаз) приєдналася до системи відображення даних AGSI+ за 

стандартами асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE). НАК на щотижневій 

основі надає інформацію про наявні обсяги газу в підземних газових сховищах з розбивкою по кожному 

ПСГ. Також ПАТ "Укртрансгаз" почало щоденно оприлюднювати оперативні дані про транспортування газу 

через ГТС. При цьому, з 1 травня набули чинності підвищені НКРЕ тарифи за закачування і відбір газу з ПСГ, 

а також тариф на зберігання газу.  

13 травня у Брюсселі відбулося спільне засідання уряду України та колегії Європейської Комісії. В 

рамках заходу, міністр енергетики та вугільної промисловості Ю. Продан провів зустріч із Комісаром ЄС з 

питань енергетики Г.Еттінгером, де сторони обговорили нагальні питання двосторонньої взаємодії у 

контексті зміцнення енергетичної безпеки, модернізації та спільного управління українською ГТС, а також 

реформуванні енергетичної галузі України. Окремо йшлося про подальшу спільну роботу у контексті 

організації реверсних поставок газу в Україну, зокрема з території Словаччини, та використання потенціалу 

українських підземних сховищ газу. 

20 травня прем'єр-міністр України А.Яценюк звернувся до керівництва Єврокомісії та лідерів 

держав-членів ЄС із пропозицією перенести точку приймання російського газу на кордон з РФ і підписати 

нові угоди, щоб європейські компанії могли використовувати вільні потужності підземних сховищ газу 

України. Представники ЄС підтримали таку пропозицію. 

Натомість 21 травня, в ході конференції у Брюсселі, голова правління НАК "Нафтогаз України" 

А.Коболєв запропонував європейським компаніям взяти участь в модернізації ГТС. У свою чергу 

Єврокомісія запропонувала найбільшим європейським споживачам заповнити українські ПСГ газом та 

пообіцяла сприяти модернізації її ГТС. 

На початку червня, у виступі на засіданні Верховної Ради прем’єр-міністр А.Яценюк заявив, що уряд 

прийме рішення щодо реформування "Нафтогазу" та створення на його базі двох додаткових компаній – 

ПАТ "Українська газотранспортна система" та ПАТ "Українські газові сховища". Він також зазначив, що 

цього вимагає Третій енергетичний пакет, Енергетична Хартія та вимоги Енергетичного Співтовариства. 

http://ua-energy.org/post/44035
http://ua-energy.org/post/43955
http://ua-energy.org/post/43955
http://ua-energy.org/post/43988
http://ua-energy.org/post/44139
http://economics.unian.net/energetics/916122-prodan-rasskazal-skolko-gaza-ukraina-smojet-poluchit-iz-evropyi.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/138-2014-%D0%BF
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244933860&cat_id=244895184
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244933540&cat_id=244895184
http://ua-energy.org/post/44154
http://ua-energy.org/post/44154
http://ua-energy.org/post/43558
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244934969&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244934969&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244934969&cat_id=35109
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247317620&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247317620&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247317620&cat_id=244276429
http://ua-energy.org/post/44085
http://ua-energy.org/post/44076
http://ua-energy.org/post/43872
http://ua-energy.org/post/43736
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247359320&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247359320&cat_id=244274130
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Очікується, що перша компанія буде відповідати виключно за прокачку газу магістральними 

трубопроводами, друга займатиметься виключно оперуванням газових сховищ. За даними ЗМІ, проектом 

відповідної урядової постанови Міненерговугіллю, Фонду держмайна, "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" 

доручається розробити всі статутні документи нових підприємств, які на 100% належатимуть державі. 

Згаданим рішенням РНБОУ Кабінету Міністрів було доручено запровадити дієві механізми 

стабілізації фінансово-економічного стану "Нафтогазу", зокрема опрацювати питання щодо переходу на 

облік природного газу, що споживається населенням, за якісними показниками, а також щодо введення 

попередньої оплати за споживання газу.  

Постановою Кабінету Міністрів від 29 травня 2014 р. № 151 статутний капітал компанії було 

збільшено на рекордні 22,271 млрд. грн. Також спостерігається скорочення заборгованості підприємств 

ТКЕ, які з липня перестануть отримувати бюджетні дотації завдяки переходу на економічно обґрунтовані 

тарифи на теплопостачання (детальніше див. розділ про соціальні питання). Сам "Нафтогаз" перевірить 

діяльність "Укргазвидобування" і замовив аудит власних показників – руху грошових коштів та касового 

дефіциту. 

Серед інших важливих подій, 19 травня НКРЕ оприлюднила проект постанови "Про затвердження 

Змін до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання гарантованих постачальників природного газу", якою пропонуються більш детальні вимоги 

до відкриття спецрахунків та руху грошових коштів на них. 

21 травня група з 6 депутатів різних фракцій та груп зареєструвала у Верховній Раді законопроект 

№ 4923 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" 

(щодо захисту прав споживачів природного газу, які використовують газ тільки для приготування їжі)". 

Автори пропонують надати право згаданій категорії споживачів право відмовитися від встановлення 

лічильника газу та сплати на основі нормативних розрахункових показників. 

 

У сфері електроенергетики: 

14 травня відбувся черговий щомісячний аукціон з доступу до пропускної спроможності 

міждержавних електричних мереж, під час якого компанія ДТЕК викупила 850 МВт доступу для експорту 

електроенергії в Білорусію та Молдову в червні. Разом із тим, ЗМІ відмітили, що умови конкуренції та 

кількість учасників аукціону зростає, а Секретаріат Енергетичного Співтовариства сподівається надалі на 

ще більшу прозорість та ефективність конкурсу з експорту електроенергії. 

Зокрема, 19 травня НКРЕ оприлюднила проект постанови "Про затвердження Порядку проведення 

електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж", 

метою якої є більш незалежний доступ учасників до таких аукціонів за рахунок функціонування процедур 

електронного аукціону, електронного документообігу та електронного цифрового підпису. 

15 травня 2014 року парламентом було ратифіковано Гарантійну угоду між Україною та 

Європейським співтовариством з атомної енергії щодо надання компанії "Енергоатом" позики розміром 

300 млн. євро, на реалізацію проекту Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки 

енергоблоків атомних електростанцій. 

http://obkom.net.ua/news/2014-05-30/2228.shtml
http://www.president.gov.ua/documents/17587.html
http://www.president.gov.ua/documents/17587.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/151-2014-%D0%BF
http://ua-energy.org/post/44306
http://ua-energy.org/post/44306
http://ua-energy.org/post/44353
http://ua-energy.org/post/44353
http://ua-energy.org/post/44261
http://ua-energy.org/post/44291
http://ua-energy.org/post/44291
http://www.nerc.gov.ua/?id=10967
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50974
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50974
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=157209&cat_id=75289
http://biz.liga.net/all/tek/stati/2748218-potesnit-akhmetova-minenergo-protiv-dtek-.htm
http://finzah.com.ua/100/news14625
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3790
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1268-18
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16 травня НКРЕ оприлюднила проект Постанови про внесення змін до постанови від 8 лютого 1996 

року. У новій редакції змінено визначення "генеруючий блок" та деталізовано правила з продажу 

електричної енергії на оптовому ринку. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 149 "Про 

вдосконалення державної політики регулювання тарифів на електричну енергію, що відпускається 

населенню, а також іншим споживачам, для яких застосовуються такі тарифи" НКРЕ схвалила підвищення 

тарифів на електричну енергію (детальніше див. розділ про соціальні питання). 

 

У сфері державного регулювання енергетики: 

7 травня відбулася зустріч керівництва НКРЕ з представником технічної місії Податково-

бюджетного департаменту Міжнародного валютного фонду Р.Гіллінхемом. Сторони обговорили 

зменшення субсидій енергетичному сектору України, встановлення економічно обґрунтованих цін на 

природний газ для населення, підприємств ТКЕ, промислових споживачів, бюджетних установ та інших 

суб’єктів господарювання, а також вплив рішень НКРЕ на видаткову частину державного бюджету. 

Сторони дійшли згоди про необхідність більш тісної співпраці НКРЕ та МВФ щодо виконання 

урядового "Меморандуму про економічну та фінансову політику" з метою поліпшення фінансової ситуації 

в енергетиці України та надання більш адресних субсидій з метою захисту найбідніших верств населення 

країни від наслідків підвищення тарифів. 

В рамках реалізації проекту технічної підтримки НКРЕ у розробці проекту Закону про регулювання 

в енергетиці відповідно до Третього енергетичного пакету ЄС, який здійснюється за підтримки Світового 

банку, 15 і 30 травня відбулися зустрічі членів НКРЕ з головним консультантом компанії "DNV KEMA 

Energy & Sustainability – KEMA Consulting GmbH" І.Левінгтон. В ході зустрічей були розглянуті питання 

досвіду країн ЄС та Енергетичного Співтовариства щодо адаптації національного законодавства до 

Третього енергетичного пакету в частині статусу, організації та незалежності регулюючого органу. 

Також у червні планується низка робочих семінарів та зустрічей представників органів 

регулювання США та НКРЕ, що відбудуться в рамках реалізації Програми партнерства у сфері регулювання 

між НКРЕ та Національною Асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств (NARUC). 

Партнерство засноване для обміну досвідом та інформацією, вдосконалення системи регулювання 

енергетичного сектора на засадах принципів ринкової економіки, зміцнення довгострокових відносин між 

органами регулювання обох країн. 

 

У сфері відновлюваної енергетики: 

Згідно з рішенням РНБО "Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв’язку з ситуацією щодо 

постачання приробного газу в Україну", введеного в дію Указом Президента № 448/2014 від 1 травня, 

Кабміну доручено до 20 червня 2014 року забезпечити актуалізацію Енергетичної стратегії до 2030 року з 

метою забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України щодо розвитку ВДЕ. 

З 1 травня набрали чинності підвищені на 6,9% тарифи на вироблену з відновлюваних джерел 

електроенергію ("зелені" тарифи) – на рівні 177,91-731,98 коп./кВт-год (без ПДВ). 

http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3787
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd
http://ua-energy.org/post/44319
http://ua-energy.org/post/44319
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3776
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3776
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3786
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3786
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3786
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3808
http://ua-energy.org/post/44061
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-14
http://www.nerc.gov.ua/?id=10756
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У Верховній Раді триває розгляд в комітетах законопроекту № 4596 "Про внесення змін до Закону 

України "Про електроенергетику" (щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних 

джерел енергії)", поданий народними депутатами Я.Москаленком і В.Полочаніновим (фракція ВО 

"Батьківщина"). Документом закріплюються чинні коефіцієнти "зеленого" тарифу лише для СЕС 

потужністю до 10 МВт, тоді як для геліостанцій потужністю понад 10 МВт коефіцієнти передбачено 

знизити двічі, включно зі зміною актуальних "заднім числом". Крім того, пропонується відмовити великим 

сонячним електростанціям в державних гарантіях стимулювання виробництва. 

13 травня 2014 року депутатами О.Мирним та І.Мірошниченком (фракція ВО "Свобода") у 

парламенті зареєстровано законопроект № 4856 "Про внесення змін до статті 17-3 Закону України "Про 

електроенергетику" щодо покращення умов для виробництва електроенергії з енергії вітру". Розробники 

пропонують скасувати вимогу "місцевої складової" на виробництво лопаті і ротора для вітряків за рахунок 

збільшення часток українського виробництва валу, рами, башти. 

12 травня НКРЕ оприлюднила проект постанови "Про затвердження Змін до Порядку 

встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб’єктів господарської діяльності". 

Документ передбачає додаткову умову для отримання "зеленого" тарифу об’єктами відновлюваної 

енергетики потужністю понад 5 МВт у вигляді "відповідності будівництва таких об'єктів плану розвитку 

ОЕС України на наступні десять років". Таке узгодження пропонується ввести в дію з 1 січня 2015 року. 

Також сплив термін прийому зауважень до проекту постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до 

Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж". Згідно з фінальним 

документом, НКРЕ має намір скоротити тарифне субсидування будівельно-монтажних і 

пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих об’єктів "зеленої" енергетики. 

Розробку ТЕО на приєднання електроустановки заплановано перекласти на плечі замовника. 

 

У сфері навколишнього середовища: 

Міністерство екології і природних ресурсів України у травні 2014 року оприлюднило для 

обговорення такі проекти нормативно-правових актів, що мають відношення до екологічної складової 

впровадження зобов’язань Енергетичного співтовариства: 

- проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд 

України" щодо приведення його у відповідність до вимог Закону України "Про адміністративні послуги" та 

"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (проект спрямований на узгодження законів з 

питань видачі лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду та дозволів на їх спеціальне використання); 

- проект Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням", виконання якої пропонується поетапно реалізовувати протягом 2014-2017 років; 

- проект наказу Мінприроди "Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами". 

6 травня 2014 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 4823 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни, флори та посилення боротьби з 

браконьєрством)". Законопроект пропонує внести зміни в 9 законів та кодексів України, зокрема "Про 

тваринний світ", "Лісовий кодекс України", "Про мисливське господарство та полювання", "Про захист 

тварин від жорстокого поводження", "Про рослинний світ", "Про природно-заповідний фонд України" та  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50461
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50881
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3781
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3781
http://www.nerc.gov.ua/?id=10688
http://www.nerc.gov.ua/?id=10688
file:///C:\WINDOWS\TEMP\????????%20???????%20???????_1%20??.docx
http://www.menr.gov.ua/index.php/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv
http://www.menr.gov.ua/index.php/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50843
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інші. Такі зміни повинні покращити охорону фауни і флори, посилити заходи по боротьбі з 

браконьєрством, привести національні природоохоронні закони у відповідність до європейського 

екологічного законодавства, а також на виконання Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих 

водно-болотних птахів, Бернської конвенції. 

15 травня 2014 року в парламенті зареєстровано проект Постанови "Про прийняття за основу 

проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" 

щодо вдосконалення інституту громадських слухань". 16 травня Комітет з питань будівництва, 

містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики рекомендував Верховній 

Раді прийняти цей законопроект за основу. Документ розширює сферу проведення громадських слухань, 

доповнивши перелік об’єктів, щодо яких вони проводяться, схемами планування територій на 

регіональному рівні, проектами забудови територій; визнає матеріали громадських слухань невід’ємною 

складовою містобудівної документації, місцевих правил забудови; можливість проведення повторної 

державної експертизи у разі внесення за результатами громадських слухань необхідних змін у 

документацію. 

30 травня 2014 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 4972 "Про оцінку впливу на 

довкілля". Законопроект розроблений в рамках першої екологічної ініціативи Реанімаційного пакету 

реформ і пропонує нову європейську процедуру ОВНС, інтегровану в чинні дозвільні процедури у сфері 

будівництва. Нова процедура передбачає публічний процес ОВНС екологічно небезпечних промислових 

об’єктів до їх спорудження, надає можливість профільному органу у сфері екології висловити свою думку, 

забезпечує врахування думки громадськості, а також оцінку ймовірного транскордонного впливу. За 

даними пояснювальної записки, прийняття закону забезпечить реалізацію Директиви 85/337/EEС, 

Оргуської Конвенції та Конвенції Еспо. 

 

У сфері енергоефективності: 

Держенергоефективності підготувало План заходів з реалізації Національного плану дій з 

енергоефективності до 2020 року, який потребує загального фінансування в розмірі орієнтовно 56,662 

млрд. грн. та передбачає зменшення споживання енергоресурсів на 81,57 млн. т умовного палива. 

Також агентство опублікувало проект Плану дій та пояснювальну записку до проекту розпорядження 

Кабінету Міністрів "Про схвалення Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року та 

затвердження Плану заходів щодо його реалізації", в якій передбачає енергозбереження на рівні 2% від 

середнього кінцевого споживання до кінця 2014 року та вказує, що фінансування заходів Плану дій 

передбачається виключно за рахунок інвестиційних коштів. 

На липень 2014 року Держенергоефективності запланувало провести круглий стіл з обговоренная  

проекту Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року з профільними громадськими 

організаціями. 

Тим часом, рішенням РНБОУ Кабінету Міністрів доручено вжити заходів щодо створення системи 

забезпечення ощадливого та раціонального використання енергоносіїв усіма категоріями споживачів, 

проте її конкретні параметри не вказані. 

Питання енергетичної ефективності будівель та механізмів ЕСКО готують до врегулювання на 

законодавчому рівні. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50244
http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/92870.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51152
http://saee.gov.ua/sites/default/files/documents/plan-zahodiv-052014.doc
http://saee.gov.ua/sites/default/files/documents/plan-zahodiv-052014.doc
http://saee.gov.ua/sites/default/files/documents/nats-plan-052014.doc
http://saee.gov.ua/sites/default/files/documents/zapiska-052014.doc
http://saee.gov.ua/sites/default/files/documents/zapiska-052014.doc
http://saee.gov.ua/documents/plany-zvity/plan_consultations_2014.doc
http://saee.gov.ua/documents/plany-zvity/plan_consultations_2014.doc
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-14
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Мінрегіон виступає за прийняття законопроекту "Про енергетичну ефективність будівель" і зазначає, що 

документ "визначає засади для вироблення державної політики у сфері енергетичної ефективності, які … 

спрямовані на досягнення кінцевого результату – збільшення кількості будівель з приблизно нульовим 

споживанням енергії". 

Також йдеться про енергетичну сертифікацію будівель площею понад 500 квадратних метрів, для 

чого Мінрегіон розробив проект Настанови щодо застосування методу проведення енергетичної оцінки та 

енергетичної сертифікації будівель. Поки нова редакція законопроекту не зареєстрована у Верховній Раді; 

у червні Мінрегіонбуд проводитиме електронні консультації з громадськістю щодо документу. 

Разом з тим, у відомстві відзначають законодавчу неврегульованість питання механізмів ЕСКО та 

анонсують розробку проектів відповідних документів. Так групою за участю експертів, представників 

ЄБРР, USAID, Нацкомпослуг напрацьовано низку проектів законів – "Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України" (для забезпечення можливості утримувачам бюджетних установ укладати довгострокові 

договори (терміном більше 1 року) з енергосервісними компаніями (ЕСКО)  та гарантувати ЕСКО виплати 

нагороди за досягнуту економію в рамках енергосервісного договору", "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо правових засад реалізації енергосервісних договорів" (умови типового 

енергосервісного договору), "Про особливості здійснення закупівель енергосервісу". Законопроекти 

збираються відправити на погодження з іншими центральними органами виконавчої влади після 

доопрацювання. 

За розрахунками Інституту газу НАН України, санація будівель може забезпечити зменшення втрат 

тепла на 41% (або 150-600 млрд. грн. економії), в той час, як модернізація теплогенеруючого обладнання 

в котельнях – 4% тепла (або 141 млрд. грн.), а модернізація теплових мереж – 14% (33 млрд. грн.) 

Встановлено мету щодо досягнення 100% обліку відпуску теплової енергії та підвищення 

оснащеності житлових будинків вже цього року. Зокрема, Мінрегіон в розмові з головами ОДА поставило 

задачу до 15 жовтня цього року обладнати всі котельні приладами обліку теплової енергії. 

За даними Управління комунальної теплоенергетики Мінрегіону, станом на 1 травня 2014 року 

роботи по встановленню теплових лічильників виконані на 97,8%. Не завершено оснащення котелень 

приладами обліку теплової енергії в Донецькій (96,9%), Запорізькій (93,5%), Київській (99,2%), Луганській 

(96,2%), Одеській (77,4%), Сумській (82,5%) областях та у місті Києві (97,6%). 

В міністерстві також повідомили, що зі 107 тис. житлових будинків з централізованим опаленням в 

Україні обладнано приладами обліку теплової енергії 37%. Відповідно до Меморандуму з МВФ, рівень 

встановлених у житлових будинках лічильників тепла до кінця року повинен бути не нижче 45%, у зв’язку з 

чим Нацкомпослуг скориговані інвестиційні програми підприємств теплоенергетики.  (). 

Питаннями допомоги в посиленні енергоефективності як на міському, так і на державному рівні, 

опікуватимуться міжнародні проекти. Світовий банк виділив фінансування на проект підвищення 

енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання України обсягом 382 млн. дол., в рамках 

якого муніципальні теплоенергетичні компанії в 10 містах країни отримають допомогу для підвищення 

якості своїх послуг. В ЄБРР назвали підтримку проектів, спрямованих на підвищення рівня 

енергоефективності, "стратегічною допомогою банку". 

На червень в Україні готують проведення першого засідання Робочої групи з питань 

енергозбереження та енергоефективності в рамках діяльності Українсько-Німецької групи високого рівня з 

економічного співробітництва.  

http://minregion.gov.ua/news/minregion-vede-robotu-nad-kompleksnim-vregulyuvannyam-vidnosini-u-sferi-zabezpechennya-energetichnoyi-efektivnosti-budivel-835762/
http://minregion.gov.ua/pr/konsultacii-z-gromadskistju/plani-konsultaciy-z-gromadskistyu-233950/konsultaciyi-z-gromadskistyu-zaplanovani-na-cherven-2014-roku-157627/
http://minregion.gov.ua/news/sanaciya-budivel-zekonomit-do-600-mlrd--grn--byudzhetnih-koshtiv-292973/
http://minregion.gov.ua/news/minregion-vede-robotu-nad-kompleksnim-vregulyuvannyam-vidnosini-u-sferi-zabezpechennya-energetichnoyi-efektivnosti-budivel-835762/
http://minregion.gov.ua/news/sanaciya-budivel-zekonomit-do-600-mlrd--grn--byudzhetnih-koshtiv-292973/
http://minregion.gov.ua/news/sanaciya-budivel-zekonomit-do-600-mlrd--grn--byudzhetnih-koshtiv-292973/
http://minregion.gov.ua/news/tehnologichniy-oblik-tepla-budinkovi-priladi-obliku-5-ekonomiyi-gazu--osnovni-zavdannya-u-pidgotovci-zhkg-do-zimi-970019/
http://minregion.gov.ua/news/tehnologichniy-oblik-tepla-budinkovi-priladi-obliku-5-ekonomiyi-gazu--osnovni-zavdannya-u-pidgotovci-zhkg-do-zimi-970019/
http://minregion.gov.ua/news/tehnologichniy-oblik-tepla-budinkovi-priladi-obliku-5-ekonomiyi-gazu--osnovni-zavdannya-u-pidgotovci-zhkg-do-zimi-970019/
http://minregion.gov.ua/news/svitoviy-bank-znachno-zbilshue-pidtrimku-dlya-vidnovlennya-v-ukrayini-956498/
http://ua-energy.org/post/44318
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В рамках цього обговорюють ухвалення концепції Програми підтримки підвищення 

енергоефективності, яка складається з 5 Робочих пакетів: "Механізм фінансування", "Законодавчі та 

інституційні коригування", "Підвищення обізнаності громадськості", "Навчання", "Технічні питання". 

 

У сфері нафти і нафтопродуктів: 

Попри судову заборону, ПАТ "Укртранснафта" почала викачування технологічної нафти з 

трубопроводів на користь ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ), свідченням чого стала документація з 

Кременчуцького НПЗ, яка потрапила до ЗМІ. Станом на кінець квітня, компанія закачала 173,68 тис. т 

нафти, всього за маршрутними телеграмами "Укртранснафти" на НПЗ планували поставити 240 тис. т 

нафти. 

Наприкінці травня Окружний адміністративний суд Києва заборонив компанії викачування 

технологічної нафти на ділянці 451-479 км нафтопроводу "Мічурінськ - Кременчук" (Сумська область). За 

інформацією ЗМІ, компанія продовжує спустошення нафтопроводів на чотирьох ділянках: "Мічурінськ-

Кременчук", "Кременчук-Херсон", "Мозир-Броди", "Куйбишів-Лисичанськ-Кременчук". 

 

У сфері соціальної політики: 

Уряд окреслив підходи до надання соціальної підтримки на фоні зростання тарифів. З 1 травня НКРЕ 

підвищила тарифи на природний газ, що використовується для потреб населення – на 50% (для 

споживачів, які щорічно використовують до 2500 кубометрів); на 63% (2500-6000 кубометрів); на 62% 

(більше 6000 кубометрів); на 63% (для споживачів, що використовують газ для приготування їжі та/або 

підігріву води). 

Також, за рекомендацією Кабінету Міністрів, з 1 червня НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на 

електроенергію для населення – на 10-40% (залежно від обсягів споживання), а також для інших 

споживачів (бюджетних організацій та промисловості) – на 4,8%. Регулятор повідомив, що станом на 1 

травня 2014 року населення сплачує лише 24% фактичних витрат на виробництво, передачу та постачання 

електричної енергії, а різниця в тарифах для населення між встановленим та економічно обґрунтованим 

рівнями покривається всіма іншими споживачами. 

Нацкомпослуг та органами місцевого самоврядування для теплопостачальних підприємств з 1 липня 

2014 року встановлено економічно обґрунтований тариф на послуги з теплопостачання. Збільшення 

відбулося в середньому на 40%.  

У зв’язку цим, окрім звичайного нарахування субсидій, будуть введені спеціальні компенсації 

додаткових витрат на оплату комунальних послуг. Це регламентовано постановою Кабінету Міністрів 

України № 83 "Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на 

комунальні послуги", яка набуває чинності з 1 липня 2014 року. 

Уряд розраховує, що в цьому році субсидіями зможе скористатися 1 мільйон малозабезпечених 

сімей. Ще 3,5 мільйони сімей зможуть скористатися спеціальними компенсаціями додаткових витрат на 

оплату комунальних послуг. До цього часу житловими субсидіями користувались 800 тисяч сімей. 

 

http://minregion.gov.ua/news/u-minregioni-obgovorili-koncepciyu-programi-pidtrimki-pidvischennya-energoefektivnosti-11823/
http://minregion.gov.ua/news/u-minregioni-obgovorili-koncepciyu-programi-pidtrimki-pidvischennya-energoefektivnosti-11823/
http://ua-energy.org/post/44087
http://ua-energy.org/post/43684
http://ua-energy.org/post/43684
http://ua-energy.org/post/44087
http://ua-energy.org/post/44264
http://ua-energy.org/post/44264
http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/29/459641/
http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/29/459641/
http://ua-energy.org/post/44312
http://ua-energy.org/post/44319
http://ua-energy.org/post/44352
http://uanews.dp.ua/economy/2014/06/02/46848.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247348533&cat_id=244276429
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/83-2014-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/83-2014-%D0%BF
http://minregion.gov.ua/a-bilousov--uryad-vzhivae-zahodi-dlya-posilennya-soczahistu-naselennya-v-umovah-pidvischennya-tarifiv-448348/
http://minregion.gov.ua/a-bilousov--uryad-vzhivae-zahodi-dlya-posilennya-soczahistu-naselennya-v-umovah-pidvischennya-tarifiv-448348/
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Також у Мінрегіоні наголошують на важливості приведення до економічно обґрунтованого рівня 

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.  

7 травня відбулася зустріч голови НКРЕ з представником технічної місії Податково-бюджетного 

департаменту МВФ, під час якої сторони дійшли висновку про необхідність надання більш адресних 

субсидій з метою захисту найбідніших верств населення країни від наслідків підвищення тарифів. 

Розпорядженням Кабінету Міністів від 16 травня 2014 р. № 478-р уряд визначив за доцільне 

залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Модернізація 

системи соціальної підтримки населення України" в розмірі 300 млн. дол., а розпорядженням Президента 

від 22 травня 2014 р. № 880/2014-рп утворено делегацію для участі у переговорах з МБРР та відповідні 

директиви. 

При цьому, інформації про проведення переговорів з громадськістю щодо Соціального плану дій у 

відкритих джерелах знайти не вдалося. 

 

http://minregion.gov.ua/news/kiyiv-pracyue-nad-poshukom-dodatkovih-dzherel-finansuvannya-subvenciyi-na-pogashennya-zaborgovanosti-z-riznici-v-tarifah-na-posl-123773/
http://minregion.gov.ua/news/kiyiv-pracyue-nad-poshukom-dodatkovih-dzherel-finansuvannya-subvenciyi-na-pogashennya-zaborgovanosti-z-riznici-v-tarifah-na-posl-123773/
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3776
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3776
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/478-2014-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/880/2014-%D1%80%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/880/2014-%D1%80%D0%BF
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