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Випуск № 19 (травень 2014 року) 
 

7 травня у Брюсселі відбулась координаційна зустріч держав-членів ЄС щодо реформування 

енергетичного сектору України під головуванням керівника Групи підтримки України Єврокомісії 

П.Балаша. Українська сторона була представлена посадовцями Міненерговугілля та членами 

парламентського комітету з питань ПЕК. За підсумками закритої дискусії європейська сторона 

сформувала консолідовану позицію щодо пріоритетів підтримки енергосектору України. 

12 травня Кабмін прийняв постанову про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 

році, якою затвердив перелік об’єктів для приватизації, а також дозволив Мінекономіки та Фонду 

держмайна проводити роуд-шоу для інвесторів. Серед об’єктів до продажу – вугільні шахти, ДП 

"Укрторф", ПАТ “Центренерго”, ТЕЦ, пакети в обленерго, ПАТ "Укрнафтопродукт", і навіть ДП 

"Смоли". 

12 травня міністри енергетики країн "Великої сімки" поширили спільну заяву, в якій закликали 

Світовий банк та МВФ допомогти Україні зменшити залежність від російських енергоносіїв, а саму 

Україну – реформувати енергетичний ринок і посилити конкуренцію. 

15 травня відбулося засідання Національної ради реформ, в ході якого було заслухано звіт про 

виконання порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За даними 

Урядового офісу з питань європейської інтеграції, в реформі енергетичного сектору (пріоритет 

ПДА) зафіксовано "певний прогрес". Згідно з моніторингом НРР, стан виконання економічної 

частини Коаліційної угоди станом на 5 травня виглядав наступним чином: виконано – 6%, 

виконується – 73%, не виконано – 17%. Для Угоди про асоціацію співвідношення виконаних 

зобов’язань (із дедлайном у квітні) і тих, що виконуються, становить 28% на 24%  

19 травня у Міненерговугілля відбулася робоча зустріч щодо розробки комплексної системи 

показників ефективності реформи енергетики. Зустріч була ініційована представниками 

Національної ради реформ та проведена за підтримки Центру підтримки реформ, щоб розробити 

систему незалежної оцінки якості впровадження реформ в галузі. Ця система була затверджена на 

початку червня. 

21 травня міністр енергетики В.Демчишин від імені України підписав заключний документ 

Міжнародної конференції (Гаага ІІ) з Міжнародної Енергетичної Хартії. Цей документ не несе 

зобов’язуючого характеру, але підкреслює спільні для всіх підписантів прагнення забезпечити 

енергетичну безпеку. 

21-22 травня у Ризі (Латвія) відбувся саміт Східного партнерства. У підсумковій декларації 

учасники зустрічі відзначили прогрес флагманських ініціатив з питань енергетики, охорони 

довкілля, змін клімату, а також "взяли до уваги прогрес, досягнутий у реформах енергетичного 

сектора в Україні", закликавши до подальшої роботи в цій галузі. 

 

 

Дана публікація випущена в рамках проекту "Покращення 

імплементації зобов’язань України в рамках Енергетичного 

Співтовариства через посилення ролі громадськості", що 

здійснюється ГО "Діксі Груп" спільно з Ресурсно-аналітичним 

центром "Суспільство і довкілля" за фінансової підтримки 

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

виглядав у травні наступним чином: 

 

 

У сфері безпеки постачань: 

 

У питанні енергетичної безпеки затверджено плани як стратегічного, так і тактичного 

рівня 

26 травня Президентом затверджено нову редакцію Стратегії національної безпеки України 

(Указ № 287/2015). Згідно з документом, актуальною загрозою є агресивні дії РФ, у тому 

числі "блокування зусиль України щодо протидії монополізації стратегічних галузей 

національної економіки російським капіталом, щодо позбавлення залежності від 

монопольних постачань критичної сировини, насамперед енергетичних ресурсів". 

Специфічними загрозами енергетичній безпеці вказано спотворення ринкових механізмів, 

низький рівень диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, криміналізація та 

корумпованість галузі, недієва політика енергоефективності. Для подолання цих викликів 

Стратегія пропонує взаємодіяти з НАТО, "Веймарським трикутником", "Вишеградською 

групою", ГУАМ, ОЧЕС, а також залучати іноземні інвестиції. Пріоритетами названо 

реформування енергетичних ринків, забезпечення прозорості та конкуренції на цих ринках, 

демонополізація, інтеграція до енергетичних ринків ЄС та системи європейської 

енергетичної безпеки, підвищення енергетичної ефективності, диверсифікація джерел і 

маршрутів енергопостачання, розвиток відновлюваної та ядерної енергетики, створення умов 

для надійного транзиту енергоресурсів територією України, захист енергетичної 

інфраструктури від терористичної загрози тощо. 

Тим часом, для належної підготовки до наступного опалювального сезону, 28 травня 

Президент ввів у дію рішення РНБО від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішення 

РНБО від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та 

невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та 

додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями" 

(Указ № 298/2015). 

Докуметом доручено Кабінету Міністрів затвердити фінплани державних підприємств, 

здійснити низку заходів на ринках вугілля, ядерного палива, нафтопродуктів, а також у сфері 

видобутку вуглеводнів (зокрема, щодо вдосконалення визначення рентної плати за 

користування надрами), а також внести законопроект щодо щорічного затвердження 

прогнозних балансів виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні. 

Уряд має до 15 липня ухвалити нову Енергетичну стратегію України та протягом місяця 

затвердити план заходів щодо підготовки до опалювального сезону 2015/16 року.  

У свою чергу, Міненерговугілля повідомило, що розпочало реалізацію комплексу заходів, 

передбачених рішенням РНБО. Зокрема, відомству доручено затвердити баланси 

виробництва та споживання електроенергії на 2015 рік, визначити обсяг та джерела покриття 

дефіциту вугілля, вжити заходів щодо погашення заборгованості теплогенеруючих 

підприємств, заборгованості з виплати заробітної плати шахтарям, провести різного роду 

перевірки генеруючих підприємств тощо. Також, що цікаво, Міненерговугілля має 

забезпечити передачу собі функцій з надання спецдозволів на користування надрами для 

видобування вуглеводнів, а також отримання ДП "Енергоринок" у свою сферу управління  

 

Активність у диверсифікації поставок газу поки не зрушила тристоронній переговори 

про пролонгацію умов "зимового пакету" 

В ході засідання РНБО, Президент П.Порошенко закликав не допускати збільшення поставок 

одного джерела більше 30%. Пізніше, прем’єр-міністр А.Яценюк оголосив про рішення 

закуповувати не менше 50% в ЄС, що зафіксовано у річному балансі газу (Розпорядження 

№ 410-р від 15 квітня). Згаданим рішенням РНБО уряду доручено забезпечити бронювання 
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потужностей для транспортування імпортованого газу в Україну та гарантувати рівний 

доступ до цих потужностей для всіх компаній. 

За твердженням "Нафтогазу", холдинг обирає найбільш економічні маршрути поставок. 

Зокрема, у травні найбільше газу надійшло саме за словацьким маршрутом (майже 500 млн. 

кубометрів), всього ж імпортовано 989 млн. кубометрів.  Розвиваючи інфраструктуру з ЄС, 

Україна шукає кошти на новий інтерконектор з Польщею, і навіть підписала договір з 

угорською компанією на його будівництво, а також веде складні  переговори з ЄС про 

фінансування заповнення газосховищ до нового опалювального сезону. Окрім того, 

"Нафтогаз" розраховує до кінця року домовитися про відкриття реверсного потоку з Румунії. 

Україна розраховує до кінця червня підписати додаткову угоду, продовживши дію 

домовленостей щодо "зимового пакету" до кінця наступного опалювального сезону. У травні 

відбулися тристоронні експертні консультації, які знайшли взаємоприйнятне формулювання 

боргу України за поставлений в 2013-2014 роках газ – українська сторона визнала 3,1 млрд. 

дол. повною сумою боргу, російська – частиною. Натомість розгорнулася суперечка щодо 

постачання газу на окуповані території – у звіті за І квартал "Газпром" зафіксував постачання 

Україні 2,566 млрд. кубометрів газу, "Укртрансгаз" заявляє про 2,157 млрд. кубометрів, 

решта доставлено на окуповану територію поза обліком. 

Продовжуючи вирішення спору з "Газпромом", "Нафтогаз" подав до Стокгольмського 

арбітражу позовні вимоги (Statement of Claim) в рамках арбітражу проти "Газпрому" 

стосовно контракту на транзит газу. У поданих документах "Нафтогаз" вимагає визнати 

недійсними низку положень контракту, включно з положеннями про тариф на транзит газу, 

на підставі положень конкурентного та енергетичного права ЄС. 

"Нафтогаз" заявляє про компенсацію за недоплату транзитного тарифу, що має покрити 

понесені з 2010 року збитки, а також позовні вимоги щодо недопоставок газу за контрактом 

(відповідно до зобов’язань "Газпрому" стосовно обсягів поставок газу на транзит). Загальні 

вимоги "Нафтогазу" у цьому арбітражі складають понад 10 млрд. дол. 

У відповідь "Газпром" заявив, що пред’явить штраф в розмірі 8,2 млрд. дол. за недобір газу в 

2014 році, а також зробить аналогічне подання до Стокгольмського арбітражу. У відповідь, 

"Нафтогаз" підтримав арбітражний розгляд питання, назвавши його цивілізованим способом 

вирішувати комерційні спори. Тим часом, Антимонопольний комітет – за дорученням 

прем’єра А.Яценюка – де-факто почав розслідування проти "Газпрому" за зловживання 

монопольним становищем 

 

Уряд обговорює питання посилення безпеки енергопостачання. 

Представники Міненерговугілля провели низку нарад щодо стану постачання електроенергії 

та готовності системи до зими, а також розпочали роботу з  ТЕС щодо необхідних обсягів 

вугілля: якщо таке вугілля доведеться імпортувати, джерела його постачання компанії 

повинні визначати самостійно. 

Тим часом, на Трипільській ТЕС відбувся пуск реконструйованого енергоблоку на проектну 

потужність 325 МВт. Водночас, за вказівкою Держенергонагляду, "Київенерго" почала 

інформувати юридичних осіб про необхідність обмеження енергоспоживання у зв’язку з 

дефіцитом генеруючих потужностей. В енергокомпанії попередили про можливість 

аварійного відключення, якщо навантаження на електромережу не знизиться. 

"Донбасенерго" повідомила про зупинку Слов'янської ТЕС через брак коштів на закупівлю 

вугілля, а "Центренерго" зупинила роботу Зміївської ТЕС, яка працює на антрациті. 

Для стабільної роботи енергосистеми важливим є План розвитку ОЕС України, проект якого 

було представлено на громадське обговорення. Окрім того, у Міненерговугілля відбулося 

експертне обговорення синхронізації енергосистеми України з європейською 

енергосистемою. 

Також, своїм Розпорядженням № 502-р від 20.05.2015 Кабінет Міністрів дозволив Державній 

інспекції ядерного регулювання провести планові перевірки ядерної та радіаційної безпеки 

протягом травня-червня 2015 року.  
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Визначено особливі правила постачання електроенергії на окупованих територіях 

7 травня Кабінет Міністрів Постановою № 263 визначив, що енергокомпанії, що 

перебувають на окупованій території, будуть закуповувати електроенергію напряму в 

місцевих виробників і постачати споживачам без участі "Енергоринку". На виконання цієї 

Постанови Міністерство енергетики опублікувало наказ № 273 від 08.05.2015, яким 

визначило перелік виробників електроенергії, обладнання яких знаходиться на окупованій 

території, серед яких – ВЕС, ТЕЦ і ТЕС. 

Відповідно до згаданого рішення РНБО, уряд та СБУ мають посилити контроль за 

переміщенням товарів з окремих територій у районі проведення АТО, а також на такі 

території та оптимізувати процедури пропуску вантажів через контрольні пункти в’їзду-

виїзду. 

 

 

У сфері реформи газового ринку: 

 

Після прийняття базового законодавства, уряд та "Нафтогаз" зосередилися на 

фінансовому оздоровленні 

5 травня цього року Президент П.Порошенко підписав Закон "Про ринок природного газу", 

що є одним з основних елементів загальної реформи енергетичної галузі України. 

14 травня у Києві відбувся Український нафтогазовий діалог "Розвиток нафтогазового 

сектору в Україні: нові технології та нові ресурси", який організували Бюро енергетичних 

ресурсів Державного департаменту США у партнерстві з Міненерговугілля. Метою заходу 

було є публічне обговорення основних потреб і пріоритетів для подальших реформ у 

нафтогазовій галузі. Зокрема, фахівцями Deloitte було представлено План дій для 

українського газового сектору. 

14 травня Верховна Рада прийняла в цілому Закон № 423-VIII "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо стабілізації фінансового стану НАК "Нафтогаз України". Документ 

встановлює жорсткі вимоги платіжної дисципліни за постачання газу, зокрема щодо 

теплогенеруючих та теплопостачальних організацій, зокрема запроваджує попередню оплату 

гарантованому постачальнику, можливість припинення поставок у випадку несвоєчасної 

оплати або відбору газу понад встановлених лімітів, можливість продажу права вимоги щодо 

заборгованості на користь третіх сторін та ін. Закон входить до пакету змін в рамках 

програми кредитування МВФ. Сам холдинг проявляє гнучкий підхід до великих боржників: 

так, "Нафтогаз" запропонував прийняти газ, вироблений ДТЕК, в рахунок заборгованості 

"Київенерго". 

 

При цьому, значна увага приділяється прозорості корпоративних фінансів 

"Нафтогазу" 

Уряд дозволив "Нафтогазу" здійснювати витрати на аудиторські та консалтингові послуги не 

поширюються на Національну акціонерну компанію “Нафтогаз України” під час здійснення 

у 2015 році за погодженням з Міністерством фінансів витрат на аудиторські послуги для 

проведення моніторингу виконання програм в рамках співпраці України з Міжнародним 

валютним фондом, аудиторські послуги та послуги з оцінки для проведення реєстрації 

випуску акцій у зв’язку із зміною розміру статутного капіталу Компанії, а також послуги з 

оцінки в рамках реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою 

України згідно з вимогами Директиви 2009/73/ЄС (Постанова № 316). 

Нацрада реформ вимагає від компанії прискорити публікацію консолідованої звітності за 

2014 рік, яка була перенесена "Нафтогазом" з квітня на липень поточного року. 29 травня 

Міненерговугілля затвердило фінансову звітність "Нафтогазу" за 2014 рік, а також звіт 

правління "Нафтогазу" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році 

(Наказ № 318). До цього, відомство затвердило ринкову вартість ОВДП, внесених до 
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статутного капіталу "Нафтогазу" за рішеннями уряду в 2014 році, – на рівні 104,6 млрд. грн. 

(Наказ № 299); також було затверджено новий статут однієї з дочірніх компаній 

держхолдингу – ДП "Нафтогазобслуговування" (Наказ № 276). 

У травні "Нафтогаз" оприлюднив інформацію щодо фактичних цін (середньозважених) та 

обсягів імпортованого газу за попередні три квартали. Дані базуються на фактичних 

витратах на закупівлю газу, підтверджених актами та митними деклараціями. Надалі така 

інформація буде публікуватися щокварталу по завершенню місяця, наступного за 

відповідним кварталом. 

Також, 8 травня компанія опублікувала неперевірену аудиторами фінансову звітність як 

окремої юридичної особи (неконсолідовану) за І квартал 2015 року. За результатами перших 

трьох місяців року, "Нафтогаз" отримав чистий збиток в розмірі 21,9 млрд. грн., у тому числі 

збитки від курсових різниць, від несанкціонованого відбору газу в зоні АТО, від реалізації 

природного газу населенню. 

18 травня "Нафтогаз" розмістив на своєму веб-сайті ключові документи, що регламентують 

його господарську діяльність: статут та зміни до нього, свідоцтво про реєстрацію випуску 

акцій, свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, положення про наглядову раду та 

ревізійну комісію, положення про філії та представництва та ін., нормативно-правові 

документи, що регулюють діяльність "Нафтогазу". 

 

В рамках підготовки до опалювального сезону, значну увагу привертає питання 

встановлення приладів обліку газу 

Також, до Верховної Ради внесено законопроект зі змін до Закону "Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу" (щодо порядку компенсації споживачам вартості 

встановлених ним лічильників обліку природного газу постачальниками газу) (реєстр. 

№ 2824). Автор, народний депутат В.Балога (позафракційний) пропонує запровадити право 

споживач самостійно встановлювати прилади обліку газу з подальшою компенсацією витрат 

за рахунок коштів, які сплачуються ним газорозподільній компанії. Порядок і розміри 

компенсацій встановлюються Кабінетом Міністрів. 

За повідомленням "Нафтогазу", 28 травня в Україні встановлено десятимільйонний 

лічильник газу, а із майже 14 млн. газифікованих домогосподарств лічильниками обладнано 

вже 71,2%. За даними НКРЕКП, у 2014 році населенням спожито близько 14,5 млрд. 

кубометрів газу, з яких 13,5 млрд. кубометрів (93 %) обліковується лічильниками. 

Домогосподарства, які використовують газ для індивідуального опалення або комплексного 

споживання (опалення, приготування їжі та/або підігрів води), а це 6,533 млн. абонентів з 

річним споживанням 12,9 млрд. кубометрів, повністю забезпечені лічильниками. Населення, 

яке використовує газ для приготування їжі та підігріву води (858 тис. абонентів з річним 

обсягом споживання 0,638 млрд. кубометрів), забезпечено лічильниками на 72% і має бути 

повністю покрите обліком до кінця року. Населення, яке використовує газ лише для 

приготування їжі (3,797 млн. абонентів, 0,957 млрд. кубометрів), забезпечено лічильниками 

тільки на 25%, решту має бути встановлено до кінця 2017 року. 

Також, відповідно до  рішення РНБО від 6 травня, Кабінету Міністрів разом із Фондом 

державного майна доручено вжити заходів щодо укладення договорів користування 

об’єктами газорозподільної системи на конкурсній основі. 14 травня прем’єр-міністр 

А.Яценюк доручив міністру В.Демчишину підготувати нормативний акт щодо плати за 

користування державними газорозподільчими мережами відповідно до вимог Закону "Про 

ринок природного газу". 

 

 

У сфері реформи ринку електроенергії: 

 

Попри спроби точкових змін ринку електроенергії, системного законопроекту з його 

реформи досі немає 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245010684
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245007517
http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/1AE067BC3E344D61C2257E50005DEF13?OpenDocument&year=2015&month=05&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3D9629892AD55A72C2257E3F003BF490?OpenDocument&year=2015&month=05&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/NAK%20NAFTOGAZ%201Q_15fs_UKR.pdf
http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/7AD17E54E1FCF9F2C2257E49002B4B03?OpenDocument&year=2015&month=05&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/7906252EE715DB05C2257C390048D0B1?OpenDocument&Expand=2&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/7906252EE715DB05C2257C390048D0B1?OpenDocument&Expand=2&
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55084
http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E3CF061B0578CABCC2257E5300511CD4?OpenDocument&year=2015&month=05&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E3CF061B0578CABCC2257E5300511CD4?OpenDocument&year=2015&month=05&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=4406
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0009525-15/paran2#n2
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248156731&cat_id=244823857
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248156731&cat_id=244823857


 

22 травня зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону "Про 

електроенергетику" № 2944, який, на думку авторів, не дозволить постачальникам 

електроенергії збирати платежі наперед від споживачів, однак одночасно зареєстровано 

проект Постанови про відхилення даного законопроекту. регулятор планує перевести всіх 

споживачів (крім населення) на передоплату за електроенергію. НКРЕКП повідомила, що 

працює над переведенням усіх споживачів (крім населення) на передоплату за 

електроенергію. 

Регулятор продовжує працювати над прозорістю ліцензіатів: НКРЕКП повторно 

оприлюднила проект постанови "Про затвердження Порядку формування інвестиційних 

програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними 

електричними мережами, та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних 

електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях", що має на 

меті підвищити якість та надійність електропостачання та енергозабезпечення споживачів. 

Тим часом, проект закону про ринок електроенергії досі не оприлюднено, міністерство 

енергетики обіцяє його презентувати громадськості найближчим часом. 

 

Реформування вугільної галузі все ще обговорюється 

Міністерство енергетики ще на початку травня презентувало Державну цільову програму 

реформування вугільної промисловості на 2015-2020 роки, яку в цілому підтримали 

профспілки гірняків. Також, на виконання закону від квітня 2014 року, внесено зміни в 

Державний бюджет, за якими виділені додаткові кошти на зарплату шахтарям.  

 

На ринку експорту електроенергії знов вкрай низька конкуренція 

Після пожвавлення в квітні, коли активізувало свою роботу ДП "Укрінтеренерго", травень 

продемонстрував вкрай низьку конкуренцію між гравцями ринку: цього місяця в черговому 

щомісячному аукціоні з доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних 

мереж участь взяли лише дві компанії. Зокрема, компанія ДТЕК викупила доступ для 

експорту електроенергії в напрямку Румунії та Словаччини потужністю 520 МВт, а 

"Донбасенерго" − 25 МВт доступу в цьому ж напрямку. 

 

 

У сфері державного регулювання енергетики: 

 

До парламенту внесено кілька законів щодо незалежного статусу регулятора 

28 травня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді довгоочікуваний законопроект 

"Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг" (реєстр. № 2966). Відповідне зобов’язання згадане у Меморандумі про 

взаєморозуміння між Україною та ЄС для отримання 1,8 млрд. євро макрофінансової 

допомоги. Законопроект є також складовою реформ у рамках проекту Світового банку 

"Друга програмна позика на політику розвитку". 

Законопроект передбачає посилення політичної, функціональної та фінансової незалежності 

НКРЕКП. Документ визначає, що 7 членів Комісії призначаються на строк 6 років. За 

призначення та звільнення відповідає Президент України, проте кандидатури пропонуються 

незалежною комісією за результатами відкритого конкурсу. Конкурсна комісія формується 

Президентом (2 особи), Верховною Радою за подання Голови ВРУ (2 особи) та Урядом 

(Міністр енергетики, що діє на підставі рішення Кабінету Міністрів). 

Законопроект забороняє будь-які форми втручання у роботу НКРЕКП з боку як державних 

органів та посадових осіб, так і з боку бізнесових інтересів. Зокрема, розмежування інтересів 

передбачається через запровадження чітких кваліфікаційних вимог до членів Комісії, 

заборони на виконання будь-яких вказівок, розпоряджень або доручень, заборони на 

проведення зустрічей наодинці з представниками компаній, що підлягають регулюванню, 

заборони для колишніх членів Комісії протягом двох років займати посади або мати 
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договірні відносини із будь-якою компанією в енергетиці та ЖКГ, заборони на погодження 

рішень Комісії органами державної влади, а самі рішення можуть бути оскаржені виключно 

у судовому порядку.  

Законопроект передбачає більше можливостей для моніторингу та контролю ринків, 

оскільки НКРЕКП отримає повноваження із розгляду скарг та врегулювання спорів, а також 

зможе накладати штрафні санкції за правопорушення. Фінансування регулятора має 

здійснюватися за рахунок надходжень до спецфонду Держбюджету внесків на регулювання, 

які розраховуються як частка доходу платників від ліцензованого виду діяльності за квартал. 

Кошторис формується з урахуванням пропозицій Бюджетної ради – спеціального 

тимчасового органу, який складається із 6 осіб – по 2 представника від Президента, 

Верховної Ради та Кабінету Міністрів. Законопроект також закріплює вимогу щорічного 

аудиту регулятора, який має бути проведений авторитетною та незалежною компанією. 

Згідно висновку Головного науково-експертного управління ВРУ, документ пропонують 

повернути на доопрацювання, вважаючи ідею прийняття окремого закону про НКРЕКП 

"недостатньо обґрунтованою", натомість більш вдалим названо розробку єдиного закону про 

державне регулювання на ринках енергетики та комунальних послуг. 

Альтернативний законопроект № 2966-1, внесений народним депутатом А.Мартовицьким 

(фракція "Опозиційний блок") має низку відмінностей. Так, автор пропонує призначати та 

звільняти 7 членів НКРЕКП через рішення Кабінету Міністрів. Кандидатури пропонуються 

конкурсною комісією, яка складається з 13 членів та формується Президентом (3 особи), 

Верховною Радою (3 особи), Кабінетом Міністрів (3 особи), Секретаріатом Енергетичного 

Співтовариства (2 особи) та Громадською радою при НКРЕКП (2 особи). Згадані суб’єкти 

також формують Бюджетну раду Комісії, делегуючи до неї по 1 особі; цей орган має не 

просто розглядати, а затверджувати кошторис регулятора. 

Також, законопроект Мартовицького передбачає формування нового складу НКРЕКП, 

причому серед призначених членів проводиться жеребкування щодо черговості їх ротації 

(де-факто – строку повноважень) – на відміну від урядового законопроекту, який зберігає 

посади для чинних членів НКРЕКП, а ротацію запроваджує через їх поетапне звільнення у 

2017-2020 рр. 

Зрештою, у парламенті є ще один альтернативний законопроект № 2966-2, внесений 

народним депутатом Ю.Левченком (позафракційний, партія ВО "Свобода"). Згідно з 

документом, НКРЕКП складається з 9 членів, а в її формуванні закріплюється квотний 

принцип: по 3 члени призначаються Верховною Радою, Президентом та Кабінетом 

Міністрів. Причому для голосування у парламенті рейтинговий список кандидатів відбирає 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, а претендентів можуть подавати 

депутатські фракції та/або всеукраїнські об’єднання громадян. Інші суб’єкти призначають 

членів НКРЕКП за результатами відкритого конкурсного відбору, який проходить відповідно 

до законодавства про державну службу. 

З цікавих положень законопроекту – запровадження посад першого заступника, заступника 

Голови НКРЕКП, відповідального секретаря НКРЕКП, обов’язкова реєстрація та 

регуляторний контроль рішень регулятора відповідно до чинного законодавства. 

Фінансування здійснюється з держбюджету без спеціальних умов, натомість пропонується 

визначити членів НКРЕКП державними службовцями І категорії. 

 

 

У сфері відновлюваної енергетики: 

 

Ініціативи у сфері тарифного стимулювання ВДЕ 

19 травня у Верховній Раді зареєстровано доопрацьований законопроект "Про внесення змін 

до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва 

електроенергії з альтернативних джерел енергії" (реєстр. № 2010-д). Законопроект 

передбачає зниження коефіцієнтів пікової напруги по відношенню до сонячної енергетики, 
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скасування місцевої складової, відповідно до вимог європейських партнерів і значне 

зменшення розміру "зеленого тарифу" для нових сонячних об'єктів. Документ скасовує 

правило "місцевої складової", замість якої вводиться надбавка до тарифу в розмірі 5-10% при 

використанні обладнання українського виробництва на рівні 30-50% відповідно. 

Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної 

політики та ядерної безпеки прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти даний законопроект за основу. 

30 квітня Біоенергетична асоціація України звернулася до прем’єра А.Яценюка та народних 

депутатів О.Домбровського, А.Бабак та П.Юрчишина з проханням ухвалити на засіданні 

уряду нові редакції постанов Кабміну №№ 293 та 453, які передбачають компенсацію різниці 

в тарифах: 1) на виробництво тепла з альтернативних джерел енергії та 2) середньозваженим 

тарифом на виробництво теплової енергії з використанням газу. Постанова № 293 стосується 

теплопостачання для потреб населення та в сфері ЖКГ, постанова № 453 – бюджетної сфери. 

БАУ також закликала до вчасного перегляду НКРЕКП середньозважених тарифів на 

виробництво теплової енергії з альтернативних джерел (протягом 1 місяця з моменту зміни 

граничної ціни на природний газ). 

Холдинг ДТЕК заявив про початок передарбітражного розгляду в рамках справи 

№ 826/3745/15 за позовом дочірньої компанії "Вінд Пауер" про визнання протиправною 

постанови НКРЕКП № 492 щодо зниження ставок "зелених" тарифів на 50-55% в рамках 

тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії. За словами ген директора 

ДТЕК Г.Тимченка, міжнародні юристи направили пропозиції для проведення переговорів і 

для узгодження судових процедур. 

У травні розмір "зелених" тарифів відповідав рівню, встановленому законом, зважаючи на 

відмову від продовження  режиму надзвичайної ситуації в енергетиці. Тарифи для наземних 

сонячних станцій становили 7,6-11,5 грн./кВт-год, для ВЕС – 1,6-3 грн./кВт-год. 

 

Ініціативи з екологізації транспорту 

13 травня Київська міськрада оголосила про намір замінити автопарк секретаріату Київради 

на електромобілі до кінця 2016 року. Відповідно до меморандуму з компанією Shooter.ua, до 

кінця 2015 року Київрада одержить в оренду 2 електромобілі Renault Fluence, а у 2016 році 

планується одержання ще 3. 

20 травня Кабінет Міністрів постановою № 319 виключив з переліку підприємств, які мають 

право виробляти біоетанол, 12 державних спиртових заводів. За даними ЗМІ, до липня 2014 

року підконтрольне бізнесменам Ю.Іванющенку та І.Абрамову ДП "Укрспирт" було задіяне 

в тіньових схемах поставки міцних алкогольних напоїв. Для цього готова продукція 

списувалася під виглядом спирту на виробництво біоетанолу, звільненого від акцизного 

податку. 

21 травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону "Про Митний тариф 

України" щодо скасування ввізного мита на електромобілі (реєстр. № 1674). Законопроект 

передбачає встановлення нульових ставок ввізного мита на транспортні засоби, оснащені 

електричними двигунами. Також парламент прийняв у першому читанні законопроект 

№ 1912, яким до 1 січня 2020 року ввезення електромобілі в Україну звільняється від ПДВ. 

 

Інвестиції 

Як заявив голова Держенергоефективності С.Савчук, виконання Національного плану дій з 

відновлюваної енергетики до 2020 року передбачає залучення "інституційних інвесторів, а 

також українських інвесторів", а загальний рівень капіталовкладень складає до 16 млрд. євро. 

22 травня відбулася міжнародна конференція "Інвестиції  в альтернативну енергетику та 

енергоефективність" в рамках проекту Український інвестиційний Діалог за підтримки 

Київської ОДА та Держенергоефективності, організатором виступила компанія Business 

Gathering. На конференції обговорювалася реалізація Національного плану дій з 

відновлюваної енергетики на період до 2020 року, результати і можливості програми 

http://www.uabio.org/news/uabio-news/2406-letter-decrees-453-293-update
http://www.uabio.org/news/uabio-news/2406-letter-decrees-453-293-update
http://news.finance.ua/ua/news/~/350519
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=4259
http://economics.unian.net/energetics/1075486-kabmin-ne-prodlil-rejim-chrezvyichaynoy-situatsii-v-energetike-vvedennyiy-v-avguste-2014-goda.html
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=15546
http://ukranews.com/news/169277.Sekretariat-Kievosveta-peresyadet-na-elektromobili-do-kontsa-2016.uk
http://ukranews.com/news/169277.Sekretariat-Kievosveta-peresyadet-na-elektromobili-do-kontsa-2016.uk
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/319-2015-%D0%BF
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/dergavnim_spirtzavodam_zaboronili_viroblyati_pakrashchuvach_benzinu_2057110
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/dergavnim_spirtzavodam_zaboronili_viroblyati_pakrashchuvach_benzinu_2057110
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53254
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53785
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53785
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/na_vidnovlyuvanu_energetiku_treba_16_milyardiv__uryadove_agentstvo_2053436
http://www.uwea.com.ua/news.php?news_id=233
http://www.uwea.com.ua/news.php?news_id=233


 

фінансування альтернативної енергетики ЄБРР в Україні, а також пропозиції міжнародних 

експертів з Європи по залученню фінансування в українські проекти з відновлюваної 

енергетики. 

26 травня відбулася зустріч з циклу дискусій про сталий розвиток "Майбутнє, яке ми 

будуємо" на Дискусійному (буд)майданчику, організаторами якого виступають МБО ІЦ 

"Зелене досьє" та Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. Під час дискусії 

обговорювались питання використання енергії з біомаси. 

На території Приазовського і Мелітопольського районів Запорізької області планується 

будівництво потужної вітроелектростанції, проектуванням і будівництвом якої займається 

компанія "Юрокейп Юкрейн І". Запуск першої черги електростанції потужністю 99 МВт 

планується до 31 грудня 2016 року, загальна проектна потужність – 500 МВт. Орієнтовна 

вартість будівництва становить понад 750 млн. євро, ще близько 250 млн. євро обійдеться 

спорудження повітряної лінії 330 кВ та реконструкція підстанції 330 кВ "Мелітопольська". 

Натомість група компаній "Сільгосппродукт" готує до запуску біогазовий завод в смт 

Рокитне (Київська область) і має намір побудувати ще п'ять таких підприємств у 2017 році, 

десять – в 2018-му і п'ятдесят – в 2019-му. 

Американські інвестори планують вкласти до 250 млн. дол. у будівництво 20 

біоенергетичних заводів в Україні, зокрема у Київській та Харківській областях. На 

підприємствах перероблятимуть рослинні відходи в пелети, спалювання яких дозволить 

виробляти теплову енергію - переважно для аграрних фірм. 

 

 

У сфері навколишнього середовища: 

 

Діяльність щодо охорони тваринного світу 

6 травня Міністерство екології та природних ресурсів провело консультації стосовно 

законопроекту "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)" (реєстр. № 2023) із представниками авторів документу. Предметом консультацій 

були розбіжності в оцінці окремих положень законопроекту та зауваження Мінприроди, 

котрі знайшли своє відображення у проекті висновку Кабінету Міністрів від 16.04.2015.  

18 травня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо посилення охорони природних територій)" 

(реєстр. № 2889), яким вносяться доповнення щодо обмеження деяких видів рубок лісу, 

добування піску, гравію та гальки у водоймах, інші види знищення місць існування рідкісних 

видів у об’єктах природно-заповідного фонду, а також збільшуються штрафи за порушення 

законодавства з охорони місць існування фауни і флори у лісах.  

21 травня до парламенту внесено законопроект "Про раціональне використання, відтворення, 

охорону тваринного світу" (реєстр. № 2927). Проект передбачає збільшення розмірів штрафів 

за адміністративні правопорушення і злочини з питань поводження з тваринами, 

уточнюються повноваження органів місцевого самоврядування тощо.  

29 травня Міністр екології та природних ресурсів підписав спільний з Мінагрополітики 

Наказ про збільшення такс за порушення законодавства у галузі мисливського господарства 

та полювання, включаючи полювання на птахів.  

 

Законопроектна діяльність щодо оцінки впливу на довкілля  

20 травня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект "Про внесення змін до деяких 

законів України (щодо імплементації положень деяких директив ЄС у сфері оцінки впливу 

на навколишнє природне середовище)" (реєстр. № 2910). Документ відтворює текст 

відкликаного у 2012 році законопроекту № 2109а. Законопроект пропонує повернути 

державну екологічну експертизу об’єктів будівництва, що необхідне для забезпечення 

виконання положень Конвенції Еспо та Орхуської конвенції.  
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Стратегічна екологічна оцінка Енергетичної стратегії 

РНБО звернулася до Секретаріату Конвенції Еспо з пропозицією провести стратегічну 

екологічну оцінку проекту Енергетичної стратегії України. Секретаріат розглядає 

можливість надання підтримки у вигляді пілотного проекту. Про це було повідомлено під 

час засідання Робочої групи Сторін Конвенції Еспо в Женеві 26-28 травня 2015 року.  

 

 

У сфері енергоефективності: 

 

Ініціативи в ЖКГ, співпраця з міжнародними інституціями 

В міністерстві закликають вже приступати до підготовки до нового опалювального сезону і 

особливо готувати заходи з енергозбереження. За словами голови Держенергоефективності 

С.Савчука, Україні вдалося в опалювальному сезоні 2014 -2015 скоротити споживання газу 

серед ТКЕ, населення та бюджетних установ на 20%, тобто на 4,6 млрд. куб. м. газу. 

Тим часом Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект № 1565 "Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", що має надати 

мешканцям можливість вільно вибирати форму та спосіб управління багатоквартирним 

будинком. У випадку реалізації законопроект може сприяти проведенню заходів з 

енергоефективності через чітку участь співвласників в управлінні. Закон переданий на 

підпис Президенту та названий Мінрегіоном "кроком до демонополізації ЖКГ". У відомстві 

зазначили, що для імплементації закону планують розробити та затвердити низку 

нормативно-правових актів. 

Під час зустрічі директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Я.Копача та віце-

прем'єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Г.Зубка була 

обговорена підготовка проекту Закону України "Про ефективне використання паливно-

енергетичних ресурсів", яким зокрема пропонується запровадити енергетичне маркування та 

стандартизацію, енергетичний аудит та менеджмент. Також Я.Копач заявив про повну 

підтримку проекту Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року та закликав 

пришвидшити затвердження цього документу урядом. 

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарської Конфедерації та Мінрегіон, 

Житомирська міськрада, КП "Житомиртеплокомуненерго" підписали меморандум щодо 

надання технічної та фінансової допомоги для проекту з енергоефективності у м. Житомир з 

загальним бюджетом 18,6 млн. швейцарських франків. В рамках проекту планується 

протягом 3 років провести заміну майже 7 км теплових мереж, здійснити реконструкцію та 

капітальний ремонт трьох котелень, в тому числі з встановленням твердопаливних котлів на 

біомасі, провести комплексну енергоефективну реновацію 5-ти дошкільних навчальних 

закладів, влаштувати індивідуальні теплові пункти в багатоквартирних житлових будинках. 

Крім того, відбувся обмін інформацією щодо вивчення досвіду Королівства Швеції з 

реалізації програми енергоефективності та заміщення природного газу в рамках робочої 

зустрічі за результатами поїздки групи народних депутатів, одна із шведських компаній 

заявила про наміри реалізації проекту з заміщення природного газу в Україні.   

 

Енергетичний сервіс 

Президент підписав закони щодо запровадження механізмів енергосервісних договорів в 

бюджетних установах, прийняті в минулому місяці. За інформацією 

Держенергоефективності, проведення термомодернізації потребують близько 100 тис. 

бюджетних установ, що дозволить економити у 2020 році до 200 млн. кубометрів газу та 

інших ресурсів за рік. Необхідні інвестиції в енергоефективність бюджетної сфери 

становлять 4,4 млрд. євро. Закони мають стимулювати приватних інвесторів до участі в 

створенні ринку енергосервісу. Закони набувають чинності з жовтня. 
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Енергетичне маркування 

20 травня Кабмін схвалив План імплементації деяких актів законодавства ЄС, розроблений 

Держенергоефективності (Розпорядження № 499-р). Документ передбачає розробку 

національних стандартів та прийняття технічних регламентів щодо енергетичного 

маркування відповідно до: 

 Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 65/2014 від 1 жовтня 2013 р., що доповнює 

Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного 

маркування побутових печей і витяжок;  

 Директиви Комісії 96/60/ЄС від 19 вересня 1996 р. про виконання Директиви Ради 

92/75/ЄЕС щодо енергетичного маркування побутових прально-сушильних машин;  

 Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 1062/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює 

Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного 

маркування побутових телевізорів; 

 Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 р., що доповнює 

Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного 

маркування повітряних кондиціонерів;  

 Делегованого Регламенту Комісії ЄС № 1059/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює 

Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради відносно енергетичного 

маркування побутових посудомийних машин;  

 Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 р., що доповнює 

Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування 

побутових електричних барабанних сушильних машин.  

Кабмін затвердив також перед тим план імплементації актів законодавства ЄС у сфері 

екодизайну, що входять до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію 

(Розпорядження № 475-р). План стосується таких документів: 

 Директива 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р., яка 

встановлює рамки для визначення вимог із екодизайну, що застосовується до 

енергоспоживчих продуктів(переглянута); 

 Регламент Комісії (ЄС) № 278/2009 від 6 квітня 2009 р., який імплементує Директиву 

2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради про вимоги до екодизайну зовнішніх 

джерел енергопостачання при споживанні електроенергії в режимі холостого ходу та 

середній енергетичній ефективності; 

 Регламент Комісії (ЄС) № 244/2009 від 18 березня 2009 р., який імплементує Директиву 

2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради про вимоги до екодизайну для побутових 

ламп із ненаправленим світловипромінюванням; 

 Регламент Комісії (ЄС) № 245/2009 від 18 березня 2009 р., який імплементує Директиву 

2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради про вимоги до екодизайну для 

флуоресцентних ламп/ламп денного світла без інтегрованого баластного опору, для 

високо інтенсивних розрядних ламп, баластів і освітлювальної арматури, які розраховані 

для функціонування таких ламп, та скасовує Директиву 2000/55/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради; 

 Регламент Комісії (ЄС) № 107/2009 від 4 лютого 2009 р., який імплементує Директиву 

2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради про вимоги до екодизайну для простих 

декодерів каналів кабельного телебачення; 

 Регламент Комісії (ЄС) № 1275/2008 від 17 грудня 2008 р., який імплементує Директиву 

2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради про вимоги до екодизайну для режимів 

чекання/готовності та вимкнення споживання електроенергії електричним та 

електронним побутовим та офісним обладнанням. 

Окрім того, 27 травня уряд затвердив Технічний регламент енергетичного маркування 

електричних ламп та світильників (Постанова № 340), доручивши Держенергоефективності 

забезпечити його застосування. Відтак, електричні лампи українського та іноземного 

виробництво матимуть продаватися з енергетичною етикеткою, яка відповідатиме 
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європейським вимогам, а постачальники та розповсюджувачі будуть зобов'язані включати 

інформацію про клас енергоефективності продукції до рекламних матеріалів.  

Ще однією постановою Кабмін привів у відповідність до законодавства ЄС ще три 

регламенти енергетичного маркування - енергоспоживчих продуктів,  холодильників та 

пральних машин (Постанова № 338 від 27.05.2015). Зміни до постанови стосуються 

визначення сфери застосування цих технічних регламентів, вимог до технічної енергетичної 

документації, обов’язків постачальників та розповсюджувачів, вимог до дизайну 

енергетичної етикетки та мікрофіші відповідного продукту. 

Держенергоефективності розробило проект постанови Кабміну "Про затвердження 

Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин" 

разом з супровідною документацією. Проектом передбачається обов’язкове застосування 

виробниками, постачальниками та розповсюджувачами побутових посудомийних машин 

техрегламенту через 6 місяців після набрання чинності документу.  

 

Енергетична ефективність будівель  

Директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Я.Копач повідомив Міністра 

регіонального розвитку Г.Зубка про зауваження Секретаріату до підготовленого 

законопроекту "Про енергетичну ефективність будівель" у зв’язку з невідповідністю його 

норм положенням відповідної директиви ЄС. Г.Зубко запропонував погодити текст 

законопроекту під час його підготовки до другого читання у Верховній Раді. 

Одне з питань, яке проговорили сторони – вимога про обов’язковість надання сертифікату 

енергоефективності будівель, які передаються у власність або оренду власникам, може бути 

відтермінована в законі на певний період. Законопроекту було також присвячене 

обговорення за круглим столом між представниками органів виконавчої влади, народних 

депутатів, експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Групи підтримки України 

Єврокомісії, представників громадянського суспільства, міжнародних фінансових інституцій 

та інших зацікавлених сторін. Під час дискусії, яку організував аналітичний центр DiXi 

Group, було досягнуто згоди про спільне доопрацювання законопроекту та подання на 

реєстрацію у Верховній Раді до кінця травня. 

Г.Зубко заявив про безальтернативність проведення термомодернізації і заявив про 

важливість долучення до проведення заходів з енергоефективності місцевого 

самоврядування та міжнародних фінансових організацій. Тринадцять областей підписали 

чотиристоронні меморандуми про партнерство у сфері енергоефективності житлових 

будинків (сторонами стали Держенергоефективності, обласні державні адміністрації, обласні 

ради та голови міст-обласних центрів). Тим часом, Держархбудінспекція України закликала 

дотримуватися державних будівельних норм та стандартів щодо утеплення та облицювання 

фасадів будівель. 

 

Оснащеність засобами обліку 

Віце-прем’єр Г.Зубко наголосив, що встановлення теплових лічильників підпадає під 

урядову програму компенсації 30% від кредиту на енергоефективні прилади і матеріали. Він 

зазначив, що лічильники встановлені у 36% мешканців. Але навіть з тих будинків, де 

встановлені лічильники, в дуже небагатьох встановлені індивідуальні теплові пункти і є 

можливість регулювати температуру подачі енергоносія. Тому він повідомив про 

пропозицію до НКРЕКП порахувати, скільки серій будинків є в кожному місті. Це, на його 

думку, дозволить проаналізувати і вивести середній показник (скільки споживає тепла 

будинок певної серії), і на підставі цього скорегувати нормативи, поки житловий фонд 

повністю не охоплений приладами обліку. 

Г.Зубко також повідомив, що НКРЕКП опрацьовує питання, щоб поставити в залежність 

надання послуг з постачання теплової енергії від кількості днів в опалювальному періоді та 

температури. Він також оцінив потребу для фінансування встановлення лічильників в 
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будинках у 3 млрд. грн. і вважає, що процес можна зробити ефективним лише завдяки 

залученню коштів міжнародних організацій. 

На цьому фоні Мінрегіон дав роз’яснення щодо встановлення, перевірки та заміни приладів 

обліку. Прем’єр-міністр вимагає від НКРЕКП відбирати ліцензії і штрафувати ті облгази, які 

не забезпечують встановлення споживачам лічильників газу за свої кошти. 

У Верховній Раді зареєстровано низку проектів постанов щодо повернення на 

доопрацювання або відхилення законодавчих ініціатив, що стосуються встановлення 

приладів обліку, зокрема: 

 проект Постанови про повернення на доопрацювання проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного 

газу" (щодо безкоштовного встановлення і заміни газових лічильників, газових приладів 

та пристроїв для пенсіонерів, інвалідів та військовослужбовців); 

 проект Постанови про відхилення проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо недопущення збільшення тарифів на комунальні 

послуги для населення за відсутності приладів обліку (лічильників); 

 проект Постанови про повернення суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення належного комерційного обліку природного газу, теплової 

енергії, гарячої та холодної води для населення. 

Окрім того, зареєстровано законопроект зі змін до Закону "Про забезпечення комерційного 

обліку природного газу" (щодо порядку компенсації споживачам вартості встановлених ним 

лічильників обліку природного газу постачальниками газу) (реєстр. № 2824), внесений 

позафракційним народним депутатом В.Балогою. Документ передбачає можливість для 

споживача самостійно забезпечити встановлення приладів обліку газу з подальшою 

компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ним сплачуються за природний газ 

суб'єкту господарювання,  що здійснює розподіл природного газу на відповідній території. 

 

Інформування 

Держенергоефективності розробило інтерактивний інструмент - енергоефективний 

калькулятор (економічний калькулятор встановлення нового котла). За його допомогою, як 

анонсують, можна зробити орієнтовний розрахунок витрат та термін окупності. 

Також було проведено круглий стіл "Енергоефективна Україна: перші результати та нові 

завдання до 2020 року", який організували Секретаріат Енергетичного Співтовариства, 

аналітичний центр DiXi Group, Міжфракційне депутатське об'єднання "За енергетичну 

незалежність України" та Держенергоефективності, в рамках якого учасники обговорили 

підсумки роботи в сфері енергоефективності та дорожню карту пріоритетних нормативно-

правових актів, що потребують розробки та прийняття до кінця 2015 року.  

Крім того, відбувся Форум енергоефективного партнерства, під час якого голова 

Держенергоефективності закликав до співпраці представників регіонів, а також закликав 

громадян користуватися прийнятими Урядом програмами з енергоефективності. Також 

відбувся Міжнародний форум для сталого розвитку міст "GREEN CITY", учасники якого в 

тому числі питання енергоефективних технологій та фінансових інструментів для підтримки 

заходів з енергозбереження. 

 

 

У сфері нафти і нафтопродуктів: 

 

Триває процес відновлення контролю над державними активами у галузі, які раніше 

контролювалися приватним менеджментом 

13 травня відбулося засідання загальних зборів акціонерів ПАТ "Укртранснафта", які 

прийняли низку кадрових рішень. Зокрема, замість правління було створено дирекцію та 

обрано її членів, також обрано т.в.о. гендиректора. 
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14 травня народний депутат Ю.Дерев’янко (позафракційний) оприлюднив відповідь на запит, 

згідно з яким МВС відкрило кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій 

службових осіб ПАТ "Укрнафта" під час реалізації 300 тисяч т нафти Кременчуцькому НПЗ. 

Посадовці "Укрнафти" та Української міжбанківської валютної біржі підозрюються в 

продажу нафти в обхід аукціону за заниженими цінами. 

26 травня ЗМІ повідомили, що Державній Ревізійній комісії не дали провести перевірку 

фінансово-господарської діяльності "Укрнафти", яка мала тривати з 21 травня до 19 червня. 

Членам комісії не дозволили увійти у будівлю "Укрнафти", про що свідчить лист голови 

Ревізійної комісії Свіріна до голови правління компанії П.Ванхеке. Наступного дня народний 

депутат В.Войціцька (фракція "Самопомочі") повідомила, що будівлю "Укрнафти" в Києві 

зайняло близько 100 бійців, які належать охоронним структурам олігарха І.Коломойського. 

МВС не підтвердило інформацію. 

29 травня Міненерговугілля наказом №322 погодило завдання на голосування представникам 

держави на засіданні наглядової ради ПАТ "Укрнафта". Зміст завдання не оприлюднювався, 

контроль за виконанням покладено на заступника міністра Діденка. За підсумками самого 

засідання Наглядової ради, призначено збори акціонерів на 22 липня і затверджено порядок 

денний, який включає зміну голови та одного з членів правління компанії. 

У порядок денний майбутнього зібрання внесені питання про звітність "Укрнафти" за 2014 

рік, звіт Ревізійної комісії, а також визначення дати виплат дивідендів, які вже протягом 

тривалого часу блокує нинішнє керівництво компанії. Збори мають пройти у відкритому 

режимі, до 22 липня заплановано провести конкурс на заміщення посади керівника 

"Укрнафти". 

29 травня ДФС звернулася до керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва з проханням звільнити 

керівника "Укрнафти" П.Ванхеке через відмову сплачувати самостійно задекларовані 

грошові зобов'язання у сумі 5 млрд. 110 млн. гривень. Під час засідання Наглядової Ради 

Ванхеке заявив, в 2014 році компанія заплатила більше 6 млн. грн. податків і заборгувала 

державі 1,7 млрд. грн., а не 6 млрд. грн., як стверджує "Нафтогаз". За даними ЗМІ, борг 

"Укрнафти" по рентним платежам за видобуток вуглеводнів складає близько 5,5 млрд. грн., 

також компанія відмовляється сплачувати державі 1,8 млрд. грн. дивідендів за три роки. 

 

Зроблено перші кроки для визначення реальних обсягів викачаної технологічної 

нафти, яку можна використати для створення запасів 

14 травня розпочато інвентаризацію технологічної нафти на підприємствах, що 

контролюються групою "Приват", – ПАТ "Укртатнафта", ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" та 

ВАТ "НПК «Галичина" розпочато інвентаризацію технологічної нафти. 

25 травня голова правління "Нафтогазу" А.Коболєв повідомив , що "Нафтогаз" передав 

АМКУ матеріали про можливі зловживання монопольним становищем "деяких гравців" 

нафторинку. За його словами, в країні триває інвентаризація всієї технологічної нафти, яка 

частково зберігається на потужностях недержавних підприємств. 

28 травня Президентом ввів у дію рішення РНБО від 6 травня 2015 року, яким Кабінету 

Міністрів доручено невідкладно забезпечити проведення перевірки наявності технологічної 

нафти, переданої на відповідальне зберігання ПАТ "Укртранснафта", та прийняти рішення 

щодо її подальшого використання, зокрема переробки з дальшим використанням вироблених 

нафтопродуктів для потреб Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної 

служби, а також для "створення запасів нафтопродуктів для забезпечення стратегічних 

потреб держави". 

 

У сфері конкуренції: 

 

Нове керівництво АМКУ готове до реформ в системі надання державної допомоги 

19 травня Верховна Рада дала згоду на призначення Ю.Терентьєва новим главою АМКУ. За 

відповідне рішення (постанова № 438-VIII) проголосували 266 народних депутатів. Того ж 
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дня відбувся Ukrainian Antitrust Forum, в ході якого представники АМКУ та бізнесу 

обговорили питання розслідувань антиконкурентних узгоджених дій та контролю за 

концентраціями, протидії недобросовісній конкуренції, судової практики з антимонопольних 

спорів і проблеми антимонопольного комплаєнсу. 

27 травня відбулася зустріч представників місії МВФ та голови АМКУ, в ході якої 

Ю.Терентьєв представив бачення реформ у відомстві. Зокрема, він наголосив на необхідності 

створення ефективної системи моніторингу та контролю за державною допомогою суб’єктам 

господарювання, а також підвищення транспарентності роботи АМКУ. 

 

 

У сфері соціальної політики: 

 

Напередодні опалювального сезону влада продовжує працювати над покращенням 

законодавчої бази в галузі теплопостачання та інших комунальних послуг. 
21 травня Постановою № 476-VIII Верховна Рада направила на доопрацювання законопроект 

про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства в галузі 

теплопостачання та сфері житлово-комунальних послуг (реєстр. № 2670), поданий Кабінетом 

Міністрів України.  

Крім того, депутати прийняли розроблений Мінрегіоном законопроект № 1565 "Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку". Цей Закон надасть 

можливість вільно обирати форму та спосіб управління багатоквартирним будинком, а саме: 

самостійно, шляхом створення ОСББ або шляхом передачі всіх або частини функцій на 

підставі договору фізичній особі-підприємцю чи юридичній особі – управителю. 

Водночас, із метою удосконалення діючих соціальних нормативів споживання ЖКП для 

визначення державних соціальних гарантій щодо їх надання уряд представив проект 

постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. 

№ 409". Його прийняття передбачає встановлення соціальних нормативів користування 

комунальними послугами для централізованого опалення (теплопостачання) за умови 

споживання послуг за приладами обліку теплової енергії, перегляд соціальних нормативів 

користування послугами з газопостачання, а також встановлення для розрахунку розміру 

витрат теплової енергії, природного газу та інших видів палива, коригуючі коефіцієнти для 

індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків. 

Прем’єр-міністр також виступив з ініціативою проведення аудиту тарифів, встановлених 

НКРЕКП, найбільшими чотирма міжнародними компаніями. У своїй позиції по тарифах 

регулятор наголосив, що активно працює над вдосконаленням діючої нормативно-правової 

бази, зокрема серед останніх ініціатив згадані проект постанови Кабміну "Про затвердження 

Методики перерахунку плати за комунальну послугу з централізованого опалення для 

населення у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у 

багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за результатами опалювального 

періоду" та пов’язаний з цим перегляд розрахункових норм споживання, а також проект 

Закону "Про комерційний облік у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання 

та водовідведення, надання комунальних послуг" щодо 100 % охоплення обліком 

енергоносіїв та комунальних послуг, що споживаються населенням. 

27 травня НКРЕКП провела зустріч з представниками міжнародних аудиторських компаній 

"Великої четвірки", в ході якої обговорювалися питання дотримання методології розрахунку 

роздрібних цін на газ для населення, а також можливе залучення аудиторів до обґрунтування 

розрахунків згаданих тарифів. 

 

Політики закликають відходити від застарілої системи формування комунальних 

тарифів, а також вимагають прозорості процедур 

У Мінрегіоні наголосили на тому, що Україні потрібно відходити від практики старих 

неефективних методик формування комунальних тарифів до європейської системи. При 
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цьому перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України В.Кістіон заявив, що підготовка до нового 

опалювального сезону ґрунтуватиметься на реалізації енергоощадних заходів, спрямованих 

на більшу економію енергетичних ресурсів, а також відповідальному та економному 

споживанні енергоносіїв. 

Водночас, у Верховній Раді народними депутатами Ю.Тимошенко та С.Соболєвим (фракція 

ВО "Батьківщина") внесено законопроект "Про внесення змін до деяких законів України 

(щодо посилення захисту громадян у зв'язку з встановленням нових тарифів на житлово-

комунальні послуги)" (реєстр. № 2832). Документ пропонує посилити захист населення від 

"необґрунтованого підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги" через 

розміщення детальної інформації і розрахунків структури ціни/тарифів на офіційному веб-

сайті НКРЕКП, встановлення до початку опалювального сезону 2015/16 побутових 

лічильників газу для 100% споживачів (за рахунок облгазів із подальшою компенсацією 

через інвестиційну складову), а також спрямування на потреби населення усього газу, 

видобутого держпідприємствами (у т.ч. в рамках угод про спільну діяльність). 

 

Інформаційна кампанія серед населення щодо субсидування вже демонструє перші 

результати 

В Мінсоцполітики зауважили, що інформаційна кампанія з роз’яснення громадянам засад 

роботи спрощеної системи надання житлових субсидій призвела до значного збільшення 

числа родин, які звернулися за субсидією, − після запуску кампанії кількість родин, які 

оформили субсидії, збільшилася на 300 тис. у порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року. Зокрема, протягом травня до місцевих органів соціального захисту населення для 

оформлення субсидій вже звернулося приблизно 700 тис. родин. Про це на засіданні 

Кабінету Міністрів повідомив міністр соціальної політики П.Розенко. 

Загалом же, за підрахунками Мінсоцполітики, число отримувачів субсидій цього року складе 

від 3 до 4 млн сімей (приблизно 25% населення). При цьому в міністерстві зауважили, що 

влада вже встановила обмеження на розмір житла і споживання газу для того, щоб субсидії 

отримували дійсно ті верстви населення, які їх потребують. 

Тим часом, за даними Держстату, протягом першого кварталу 2015 року населення України 

сплатило за житлово-комунальні послуги 15,1 млрд. грн. У той же час заборгованість за 

спожиті послуги по підприємствах усіх форм (станом на 1 квітня поточного року) становить 

12,6 млрд. грн.  
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