На початку квітня в Кабінеті Міністрів відбувся брифінг міністра енергетики та вугільної промисловості
Юрія Продана про пріоритети роботи енергетичної галузі України, які визначено відповідно до цільових
настанов Уряду. Міністр окремо зупинився на активізації роботи щодо удосконалення законодавства та
покращення умов для залучення інвестицій, впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей та
використання можливостей України в рамках головування в Енергетичному Співтоваристві.
Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле, під час виступу
16 квітня на пленарній сесії засідання Європарламенту, заявив: "Український уряд поінформований про
потребу реформувати енергетичний сектор відповідно до зобов’язань в Енергетичному Співтоваристві та
демонструє рішучість почати ці реформи".
8 квітня відбулася зустріч експертів провідних аналітичних центрів та громадських організацій у галузі
енергетики та охорони довкілля, які об’єдналися в коаліцію "Енергетичні реформи". Спільними зусиллями
група просуватиме реформи, що випливають із зобов’язань України в рамках Енергетичного
Співтовариства. Зокрема, коаліція буде вести моніторинг виконання цих зобов’язань, розвивати політичний
діалог із ключовими групами інтересів, а також розробить Дорожню карту реформ в енергетиці, яка
міститиме конкретні пропозиції змін.
17 квітня експерти аналітичного центру "Діксі Груп" презентували дослідження "Третій рік в
Енергетичному Співтоваристві: досі не складається", яке оцінює динаміку реформ. Моніторинг, здійснений
за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", містить вичерпну інформацію про стан виконання всіх
директив і регламентів ЄС, які мали бути впровадженні у законодавство України, та аналіз основних подій
та рішень в енергетичному секторі України протягом 2013 – перших місяців 2014 року.
Експерти наголосили, що саме від дій уряду залежить, наскільки ефективно Україна використає
досить сприятливі передумови для повноцінного запровадження європейських правил в енергетиці.

Загалом прогрес України у виконанні зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства виглядав у
квітні наступним чином:

У газовій сфері:
7 квітня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 4645 "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих
неузгодженостей норм законодавства", яким уряд пропонував з 1 травня відновити ПДВ на імпорт газу для
приватних компаній. 10 квітня парламент підтримав законопроект, однак прийняв рішення відтермінувати
введення ПДВ до 1 вересня.
3 квітня НКРЕ прийняла рішення підвищити роздрібні ціни на газ для населення на 56% (до 108,9401,1 коп./кубометр). Для бюджетних організацій граничні ціни зросли на 64,2% (до 4 020 грн./тис.
кубометрів); для промислових споживачів – на 29,1% (до 4 020 грн. за тис. кубометрів).
Як повідомив мiнiстр фiнансiв Олександр Шлапак, уряд планує щорічне підвищення вартості газу для
населення ще тричі – до 2017 року, а тарифи на тепло зростуть за цей час на 120%. В ході брифінгу, міністр
соціальної політики Людмила Денісова наголосила, що для компенсації тарифів буде запроваджено дві
програми соціального захисту, деякі їх елементи Кабмін деталізував у презентації. Як очікується, субсидіями
на житлово-комунальні послуги зможуть скористатися 4,5 млн. сімей. 29 квітня Мінсоцполітики заявило про
наявність у держбюджеті 3 млрд. грн., необхідних для фінансування програми компенсації комунальних
послуг.
15 квітня директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач представив заступнику
міністра енергетики та вугільної промисловостї Вадиму Улиді пропозицію нового законопроекту про ринок
газу, який у разі прийняття, дозволить узгодити законодавство в газовій сфері з Третім енергетичним
пакетом.
В середині квітня німецька RWE стала першою компанією, яка почала реверсні поставки газу в
Україну – зокрема, через Польщу. 14 квітня Оператори газотранспортних систем України та Польщі ПАТ
"Укртрансгаз" та Gaz-System SA підписали додаток до операторської угоди, що уточнює порядок передачі
виробничо-технічної інформації між компаніями.
16 квітня в НКРЕ відбулась зустріч з представниками Світового банку, де йшлось про подальші
реформи в сфері енергетики. Зокрема, обговорювалось питання про надання технічної допомоги під час
розробки законопроекту "Про державне регулювання в енергетиці" та оптимізацію доходу НАК "Нафтогаз
України" за рахунок вдоконалення механізмів регулювання роздрібних цін на газ для населення.
18 квітня, виступаючи у Верховній Раді, мiнiстр фiнансiв О.Шлапак оцiнив дефiцит бюджету НАК
"Нафтогаз України" у 2014 роцi на рівні 46 млрд. грн. Новий голова правління компанії Андрій Коболєв не
вважає доцільною її приватизацію, натомість пропонує публічне розміщення на біржі акцій таких компаній,
як "Укргазвидобування", яка може коштувати понад 10 млрд. дол.
26 квітня представники Європейської Комісії зустрілись з керівництвом НАК "Нафтогаз України" для
обговорення планів по реформуванню компанії, кроків щодо повномасштабної інтеграції до європейського
енергетичного ринку, а також питання гострої необхідності почати формування запасів природного газу в
українських підземних сховищах для забезпечення безперебійних поставок газу в Україну та до країн ЄС
наступної зими.
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28 квітня в Братиславі оператори газотранспортної ситеми України і Словаччини підписали
Меморандум щодо реверсних поставок природного газу. Сторони домовилися про "малий" реверс –
поставки через газогін "Вояни-Ужгород", які досягнуть максимальної потужності (22 млн. кубометрів на
добу, або 8 млрд. кубометрів на рік) у жовтні 2014 року.
Для запуску "великого" реверсу (до 30 млрд. кубометрів на рік) підписанти будуть вести діалог із
"Газпромом". Також "Укртрансгаз" запропонував словацькій Eustream підписати операторську угоду про
сполучення сусідніх газотранспортних систем. Така угода відповідає вимогам Енергетичного
Співтовариства, повноправними членами якого є обидві країни. Поки сторони підписали операторську
угоду по лінії "Вояни-Ужгород".
В частині реформування ринку газу, Україна замислюється також над питаннями модернізації ГТС. 23
квітня міністр енергетики Ю.Продан оцінив перший етап у близько 4 млрд. дол. і вказав на готовність до
співпраці із західними інвесторами.

У сфері електроенергетики:
8 квітня відбувся черговий щомісячний аукціон з доступу до пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж, в ході якого частину лотів – поряд із ДТЕК – придбало ДПЗД "Укрінтеренерго". Таким
чином, після дворічної перерви компанія повернеться до експорту електроенергії до Словаччини,
Угорщини та Румунії.
9 квітня у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 4671 "Про внесення змін до деяких законів
України (щодо удосконалення розрахунків за енергоносії)", автор – Павло Корж (фракція Партії регіонів).
Документ стосується тарифоутворення та розрахунків за енергоносії між природними монополістами –
енергопостачальними компаніями і підприємствами тепло-, водопостачання, які споживають
електроенергію та газ.
10 квітня прийнято Закон № 1198-VII "Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення розрахунків за енергоносії", який дає право Нацкомпослуг встановлювати тарифи на
теплову енергію з урахуванням послуг з опалення; запровадити зарахування коштів, що вносяться за
теплову енергію, на поточні рахунки із спеціальним режимом використання теплопостачальних та
теплогенеруючих організацій для проведення розрахунків за використаний природний газ.
16 квітня у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 4713 "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо особливостей регулювання відносин у сфері електроенергетики на
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", автори –Микола
Рудьковський (позафракційний) та Сергій Куніцин (фракція "УДАР"). Проект передбачає, що Кабінет
Міністрів має затвердити окремий порядок відносин, пов’язаних з виробництвом, передачею, розподілом,
постачанням, купівлею, продажем і використанням електричної енергії на тимчасово окупованій території;
що ОРЕ не закуповує електроенергію, вироблену на окупованій території; виробники електроенергії на
окупованій території реалізують її на договірних умовах за вільними цінами.
24 квітня НКРЕ оприлюднила проект Постанови про зміни до Правил приєднання електроустановок
до електричних мереж. У новій редакції змінено визначення "підключення" та "потужностей, замовлених
до приєднання", розширено варіанти послуг з приєднання (стандартне приєднання, нестандартне
приєднання, приєднання електроустановок, які виробляють електроенергію тощо), деталізовано
умови підписання договору про постачання електроенергії.
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У сфері відновлюваної енергетики:
Наприкінці березня у Верховній Раді зареєстровано проект закону № 4596 "Про внесення змін до
Закону України "Про електроенергетику" (щодо стимулювання виробництва електроенергії з
альтернативних джерел енергії)", поданий народними депутатами Ярославом Москаленком (група
"Суверенна європейська Україна") і Володимиром Полочаніновим (фракція ВО "Батьківщина"), який
перебуває на стадії ознайомлення.
Документ закріплює діючі коефіцієнти "зеленого тарифу" лише для сонячних електростанцій
потужністю до 10 МВт, тоді як для СЕС потужністю понад 10 МВт коефіцієнти передбачено знизити двічі,
включно зі зміною актуальних "заднім числом". Крім того, пропонується відмовити великим СЕС в
державних гарантіях стимулювання виробництва.
4 квітня із законодавчою ініціативою по зниженню "зелених" тарифів для сонячної енергетики
виступив також уряд. Відповідний законозакону № 4644 "Про внесення змін до деяких законів України
(щодо удосконалення розрахунків за енергоносії)"
За словами міністра Кабінету Міністрів Остапа Семерака, проект розроблявся з метою ліквідувати
монопольне становище окремих компаній шляхом зниження ставок "зелених" тарифів для сонячної
генерації до рівня тарифів для ВЕС. Крім цієї норми, документ закріплює ціну на закупівлю виробниками
електроенергії для власних або господарських потреб на рівні встановленого для них "зеленого" тарифу.
Закладено також скасування пільгового приєднання об'єктів альтернативної електроенергетики (включно з
розробкою проектної документації).
Окрім того законопроект передбачав зниження розміру "місцевої складової" для ВЕС, СЕС та
біопаливних станцій, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введено в експлуатацію з 1
липня 2013 року, до 30%. Аналогічна ставка мала бути встановлена для об’єктів, які виробляють
електроенергію з біогазу, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлуатацію з
1 січня 2014 року.
Згадані ініціативи наштовхнулись на спротив і критику з боку учасників ринку, інвесторів та експертів.
За підсумками розгляду в парламенті, документ був відхилений. Свою відповідь на пропоновані зміни
оприлюднила й НКРЕ, де вказала на доцільність збереження коефіцієнтів "зеленого" тарифу для великих
СЕС на рівні 2,0-3,6 (у законопроекті № 4596 – 1,22-2,4; законопроекті № 4644 – 1,47-4,8), пославшись на
дані міжнародної консалтингової компанії AF-Mercados EMI.
Водночас, через падіння курсу гривні відносно євро НКРЕ пiдвищила ставки "зелених" тарифів у квітні
на 20,1% – до рiвня 166,45-684,81 коп./кВт-год (без ПДВ). Крім того, повторно оприлюднено проект
постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що
вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками)
приватних домогосподарств", яким закріплено продаж енергопостачальникам, що працюють за
регульованим тарифом, електроенергії за "зеленим" тарифом в обсязі понад місячне споживання.
У галузі альтернативних палив, стали відомими деталі зникнення з антикризового законопроекту
№ 4576 "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в
Україні" норми про введення акцизу в розмірі 139 євро/т. Йшлося про оподаткування аналогів бензину із
вмістом більше 30% "ненафтових" компонентів (спиртів, біоетанолу). ЗМІ вказують, що законопроект
потрапив на розгляд не у профільний комітет з питань податкової та митної політики, а в комітет з питань
економічної політики. Там над змінами працювали депутати-лобісти "Укрнафти", яка в 2013 році група
почала реалізацію власного альтернативно палива, та спиртової промисловості. В цілому, зникнення
акцизної норми обійшлося держбюджету в 650 млн. грн.
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На цьому фоні, ринок альтернативних палив виглядає все більш перспективним:
"Укргазвидобування" готується випускати сумішеві бензини, американська TransGas Development Systems
заявила про плани збудувати в Україні три заводи з виробництва палива з кам’яного і бурого вугілля.

У сфері навколишнього середовища:
Наприкінці березня в парламенті було зареєстровано проект закону, яким було запропоновано
внесення змін до Лісового кодексу, спрямованих на захист птахів, що занесені до Червоної книги України. У
квітні законопроект було передано на розгляд декільком комітетам Верховної Ради, зокрема Комітету з
питань європейської інтеграції.
8 квітня Комітет з питань імплементації Конвенції Еспо визнав численні порушення з боку України в
процесі прийняття рішення щодо продовження строків 1-го та 2-го реакторів Рівненської АЕС, зокрема 2 та
4 статей Конвенції Еспо. Справа була відкрита за скаргою громадської організації "Екоклуб" (Рівне). Одним з
порушень, згідно із висновком Комітету, була відсутність оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття
рішення щодо продовження строків АЕС.
Комітет з екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи Верховної Ради пропонує відхилити проект закону № 3758 "Про стратегічну екологічну оцінку"
вже у першому читанні."Положення законопроекту у частині реалізації в національному законодавстві
принципів Директиви 2001/42/ЄС, а також Протоколу про стратегічну екологічну оцінку є вибірковими та
формальними", зазначив у своєму висновку Комітет. 10 квітня Комітет з питань екологічної політики
рішенням № 22/1 ухвалив Рекомендації комітетських слухань на тему "Природно-заповідний фонд:
проблеми та шляхи їх вирішення", якими визначено шляхи рішення основних проблем.
17 квітня на розгляд Верховної Ради було внесено доопрацьований законопроект № 3570 "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону
дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі)", який передбачає збільшення штрафів
для підприємств, установ та громадян за знищення чи пошкодження видів рослинного та тваринного світу;
погіршення середовища їх перебування, зокрема − пошкодження місць гніздування червонокнижних
птахів.
17 квітня холдинг ДТЕК розпочав реконструкцію блоку № 9 Курахівської ТЕС. В рамках проекту
планується провести реконструкцію турбіни, котлоагрегату, генератора, блочного силового трансформатора
та електрообладнання. На об’єкті буде встановлений новий електрофільтр для скорочення викидів твердих
частинок в атмосферу майже в 40 разів – до відповідності вимогам Директиви 2001/80/ЄС. 23 квітня ДТЕК
повідомив про реконструкцію блоку № 3 Зуївської ТЕС.
18 квітня було зареєстровано проект Постанови про прийняття за основу законопроекту "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони біорізноманіття)", який посилює
вимоги стосовно охорони птахів. Тоді ж зареєстровано проект Постанови про прийняття за основу
законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони тваринного світу)",
який запроваджує "сезони тиші" в місцях масового розмноження та вирощування потомства тваринами,
посилює охорону середовищ існування тварин в об’єктах природно-заповідного фонду.
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У сфері енергоефективності:
3 квітня у Брюсселі віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Володимир Гройсман та директор Генерального директорату Єврокомісії з питань енергетики Клаус-Дітер
Борхард підписали Угоду про партнерство у сфері енергоефективності. Згідно з підписаним документом,
Мінрегіон визначено Національним координатором "Угоди Мерів" в Україні.
11 квітня Європейсько-Українське Енергетичне Агентство за підтримки Посольства Великобританії в
Україні представили "Оцінки та рекомендації щодо українського Національного плану дій з
енергоефективності (НПДЕЕ)" та "Короткий огляд законодавства щодо розвитку політики у сфері
Раціонального використання енергії в Україні". В рамках дослідження експерти відзначили потребу
переглянути та доопрацювати План, щоб він "враховував як останні дані, так актуальну політичну та
економічну ситуацію", а отже й більш реалістичні цілі. Експерти вважають низькою вірогідність досягнення
задекларованих в проекті Плану цілей, а обсяги фінансування – недостатніми, закликаючи уряд проводити
"енергоефективну політику, яка б пронизувала усі сфери національної економіки".
15 квітня в Держенергоефективності відбулася зустріч з директором Секретаріату Енергетичного
Співтовариства Янезом Копачем, в ході якої були обговорені проекти Національного плану дій з
енергоефективності до 2020 року та Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020
року, проект плану заходів з імплементації директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС (про
заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел). За інформацією голови
Держенергоефективності Олександра Тарана, проекти національних планів дій проходять процедуру
перепогодження в новому уряді.
Велика увага в роботі урядових структур була присвячена питанню енергоефективності в будівлях.
Так, воно порушувалося під час зустрічі представників Мінрегіонбуду та ЄБРР щодо нового проекту
"Технічна допомога для підтримки інвестицій в енергоефективність у житлових будинках", що
розпочинається цього року, а також в ході засідання експертної групи з розвитку програм у сфері
енергоефективності Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), що відбулося 8 квітня.
За інформацією Геннадія Фаренюка – директора ДП "НДІ Будівельних конструкцій", який
працюватиме над змінами до чинних нормативно-правових актів, які потребують імплементації Директиви
2010/31/ЄС, та відповідних нових проектів актів, – на сьогодні вже є певні результати впровадження
положень Директиви 2010/31/ЄС, зокрема затверджені та введені в дію:
 ДСТУ Б ENISO 13790:2011 "Енергетична ефективність будівель.Розрахунок енергоспоживання на
опалення та охолодження (ENISO 13790:2008, IDT)"
 ДСТУ Б EN 15217:2013 "Енергетична ефективність будівель. Методи представлення енергетичних
характеристик та енергетичної сертифікації будівель (EN 15217:2007, IDT)";
 ДСТУ Б EN 15603:2013 "Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та
проведення енергетичної оцінки (EN 15603:2008, IDT)";
 ДСТУ Б EN 15459:201X "Енергетична ефективність будівель. Процедура економічної оцінки
енергетичних систем будівель (EN 15459:2007, IDT)";
 ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х "Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання
при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні";
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 ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х "Енергетична ефективність будівель. Настанова щодо застосування методу
проведення енергетичної оцінки та енергетичної сертифікації будівель".
Наказом Мінрегіону від 14 квітня № 108 План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2014 рік було доповнено, зокрема, пунктом про розробку законопроекту "Про енергетичну ефективність
житлових і громадських будівель" та подання його в Кабмін до грудня.
15 квітня в Мінрегіоні відбулась нарада з обговорення цього законопроекту. Представник
Координаційного центру з упровадження економічних реформ повідомила, що документ погоджено із
заінтересованими органами виконавчої влади та подано на розгляд уряду. Водночас, під час наради був
затверджений склад робочої групи щодо опрацювання законопроекту, яка провела засідання вже 17 квітня.
Учасники групи порівняли розбіжності у законопроекті з вимогами Директив 2010/31/ЄС і 2012/27/ЄС та
висловили низку пропозицій та зауважень, які будуть опрацьовані Мінрегіоном.
Також, Мінрегіон разом з Держенергоефективністю опрацьовує проект розпорядження Кабінету
Міністрів "Про затвердження планів заходів з імплементації Директиви 2006/32/ЄС, Директиви 2010/31/ЄС
та Директиви 2010/30/ЄС", який містить, зокрема заходи щодо забезпечення комерційним обліком у сфері
комунальних послуг; розроблення та забезпечення супроводу до прийняття Верховною Радою України
проекту закону про енергоефективність житлових та громадських будівель; розроблення проектів
відповідних підзаконних актів та затвердження нормативних документів.
Показовими в цьому плані є дані Мінрегіону про оснащення приладами обліку. Станом на 1 квітня
роботи зі встановлення лічильників теплової енергії по Україні виконані на 97,6%, а на джерелах
теплогенерації – мають бути завершені не пізніше ІІ-го кварталу. Також в міністерстві повідомили, що у
2013 році фактичний рівень оснащення будинків засобами обліку збільшився в порівнянні з 2012 роком на
9 % і становить:
 холодної води – 52374 будинків, або 30,5%;
 гарячої води – 7999 будинків, або 19,9 %;
 теплової енергії – 37576 будинків, або 35,1%.
У квітні було також заявлено обсяг інвестицій, які Україна очікує залучити в енергозбереження.
Зокрема, за словами віце-прем’єра В.Гройсмана, це 3 млрд. доларів за програмами Світового банку
(програма з енергетичної ефективності в секторі постачання тепла – 332 мільйони доларів, проект з
місцевої інфраструктури (інвестиції в теплокомуненерго) – 382 мільйони доларів, також проект, що
стосується водоканалів); кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (зокрема, фінансування
комунальних підприємств під міські гарантії, фінансування карбонового фонду в рамках Кіотського
протоколу – 190 млн євро, гранти енергоефективного фонду – 100 млн євро).
Наприкінці березня Кабмін видав Розпорядження № 296-р "Про залучення позик від Міжнародного
банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності в
секторі централізованого теплопостачання України" (сума позик – 382 млн. дол.).
Також, Держенергоефективністю підписано Меморандум про взаєморозуміння з проектом
"Муніципальна енергетична реформа в Україні", який фінансується Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID) та здійснюється компанією International Resources Group (IRG).
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У сфері нафти і нафтопродуктів:
На початку місяця ПАТ "Укртранснафта" надіслала лист до міністра Ю.Продана з проханням дати
дозвіл на викачування майже всіх наявних нафтопроводів від технологічної нафти, шляхом заповнення їх
розчином консерванту або азотом, а весь обсяг викачаної нафти направити для переробки на
Кременчуцький НПЗ для отримання необхідних державі нафтопродуктів та додаткового надходження
акцизного податку в обсязі близько 1 млрд. грн.
У відповідь Продан заявив, що рішення про злив технологічної нафти поки не прийнято, оскільки для
початку потрібно перевірити кількість наявної нафти у трубопроводах. Натомість експертна спільнота
виступила з різкою критикою претензій "Укртранснафти".
Окрім того, стало відомо, Україною розпочато експорт сирої нафти. За неофіційними даними, у
березні в Литву експортовано близько 5 тис. тонн загальною вартістю 3,2 млн. дол.

У сфері статистики:
7-8 квітня голова Державної служби статистики Олександр Осауленко взяв участь у 11-му засіданні
Комітету ОЕСР зі статистики та статистичної політики, в ході якого була підтверджена раніше досягнута
домовленість між Держстатом та Департаментом статистики ОЕСР щодо посилення існуючої співпраці у
питанні подальшої євроінтеграції української статистики. Також О.Осауленко взяв участь у черговій
пленарній сесії Конференції європейських статистиків, яка відбулася 9-11 квітня в Парижі.

У сфері конкуренції та інвестицій:
22 квітня Секретаріат Енергетичного Співтовариства ініціював попередню процедуру вирішення
спорів, надіславши Україні листа щодо невиконання зобов’язаннь відповідно до Договору про створення
Енергетичного Співтовариства. Йдеться про те, що Україна не прийняла законодавства, що забороняє
державну допомогу та не забезпечила дотримання цієї заборони. Метою попередньої процедури є надати
можливість протягом двох місяців відреагувати на заяву про невідповідність законодавству Енергетичного
Співтовариства.
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