


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця публікація була створена з допомогою Європейського Союзу та за підтримки Міжнародного 

фонду «Відродження». За зміст цієї публікації несуть відповідальність Громадська організація 

«ДІКСІ ГРУП», а також Громадянська мережа «ОПОРА», Всеукраїнська громадська організація 

«Енергетична Асоціація України», Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», Асоціація 

«Європейсько-Українське енергетичне агентство». Зміст цієї публікації не може жодним чином бути 

сприйнятий як такий,  що відображає погляди Європейського Союзу та/або Міжнародного фонду 

«Відродження».  

 

 

 

Проект "Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо 

реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію" ставить 

за мету посилення ролі громадянського суспільства в адвокації реформ в енергетиці та пов’язаних 

секторах. 

Ключовими цілями проекту є: 

 моніторинг втілення Угоди про Асоціацію в частині енергетики, включаючи відповідні 

зобов’язання щодо довкілля та питань, пов’язаних з торгівлею;  

 посилення спроможності громадських експертів та місцевих діячів відслідковувати фактичну 

реалізацію реформ; 

 сприяння громадському діалогу для належної імплементації Європейських реформ енергетики 

та довкілля; 

 інформування заінтересованих сторін та українського суспільства про значення та потенційні 

вигоди Європейських реформ в енергетиці та довкіллі для того, щоб дати їм можливість 

тримати уряд підзвітним за проведення реформ. 

 

 

www.enref.org  

http://www.enref.org/


Короткі висновки 

В березні динаміка реформ в газовому секторі не змінила свій вектор. Більше того, низка кроків знайшли 

негативну оцінку в медійному середовищі. На додачу до цього на недоліки реалізації реформи звернув увагу в 

своїх офіційних документах Секретаріат Енергетичного Співтовариства. 

В галузі електроенергетики ключовою залишалася відсутність рішення парламентарів щодо законопроекту “Про 

ринок електроенергії”. Також до основних подій місяця можна віднести припинення переміщення вугілля з 

непідконтрольних територій на підконтрольні та вибух на шахті ДП “Львіввугілля”. Ці події змістили акцент 

публічної уваги та дискусії на питання забезпеченості вугіллям та його ролі в загальному споживанні. 

Просування в законотворчій сфері та зрушення в дискусіях навколо низки питань дозволяють говорити про 

пожвавлення в сфері енергоефективності. Прийняття в першому читанні проекту закону “Про Фонд 

енергоефективності”, прогрес у погодженні регламентів енергетичного маркування, а також плани народних 

депутатів щодо важливих законопроектів сектору додають оптимізму на продовження тренду в наступному 

місяці. На цьому тлі прогрес в секторі соціальних питань не був значущим. 

За напрямком “Довкілля” продовжується очікування питань оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної 

оцінки. Законодавча ініціатива щодо останнього питання зареєстрована в парламенті. Експерти ж зазначають, що 

прогрес в просуванні виконання зобов’язань цього блоку не є повністю таким, що призведе до змін реальної 

ситуації в секторі. В галузі відновлюваних джерел енергії на фоні обережності іноземних інвесторів в Україні 

працюють над полегшенням умов ведення бізнесу в цій сфері, так і над стимулюванням інтересу населення. 

В галузі нафти та нафтопродуктів, експерти  звертають увагу на те, що на фоні звітування про майбутні плани, не 

відбулося аналізу причин зриву виконання прострочених планів і зобов’язань, зокрема щодо формування 

мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.  

В сфері бізнес-клімату експерти відзначають позитивні тенденції. Зокрема, оптимістичні прогнози 

супроводжують наміри з реформування фіскальних органів, удосконалення в сфері державних закупівель. На 

цьому тлі проблемним залишається питання законопроекту про прозорість у видобутку, який був зареєстрований 

у Верховній Раді.  

 

Найбільш вживані скорочення: 

ВАО АЕС - Всесвітня асоціація операторів атомних електростанцій 

ВРУ – Верховна Рада України 

ГРМ – Газорозподільні мережі 

ГРС – Газорозподільні системи 

ГТС – газотранспортна система 

ДІЯР -  Державна інспекція ядерного регулювання України 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики                                         

та комунальних послуг 

ЄК – Європейська Комісія 

ІСЯБ - Інструменти співпраці у сфері ядерної безпеки в Україні 

КзПБ – Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки 

енергоблоків атомних електростанцій 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

 

 

 

 

МЕВП – Міністерство енергетики та вугільної промисловості  

НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України» 

НБУ – Національний банк України 

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

ОЕС - Об’єднана енергосистема України 

ОСП – Оператор Системи передачі 

ПЕК – паливно-енергетичний комплекс 

СПГ – скраплений природний газ 

ТЕС – теплова електростанція 

ТКЕ – теплокомуненерго 

УА – Угода про асоціацію 

ЮУАЕС – Южно-Українська АЕС 

 

 

  

 

 

 



Газ 

 

У березні збереглося уповільнення темпів реформування газового сектора, що спостерігається від 

початку 2017 року. На пленарних засіданнях цього місяця депутати ВРУ розглянули  кілька 

тематичних законопроектів, але не прийняли жодного, натомість, було зареєстровано низку нових 

законопроектів. 

Уряд зосередив діяльність на вирішенні поточних проблем. З метою запобігти дестабілізації газового 

ринку та додатковому зростанню цін на газ для населення, КМУ зберіг за "Нафтогазом" іще на рік 

(до квітня 2018 року) обов’язок гарантовано забезпечувати природним газом низку вразливих 

категорій споживачів за ціною та умовами, встановленими КМУ. Після звільнення правлінням 

"Нафтогазу" президента "Укртрансгазу" І.Прокопіва, Уряд вирішив збільшити склад діючої 

наглядової ради НАК до семи осіб, що, на думку експертів1, обмежить можливості голови правління 

"Нафтогазу" А. Коболєва приймати рішення. 

НКРЕКП з 1 квітня 2017 року ввела в дію тарифну систему "вхід/вихід" і встановила нові тарифи входу 

до ГТС для імпортерів/газодобувачів, що працюють в Україні, та виходу – для компаній-споживачів. 

Регулятор також ухвалив рішення відокремити у структурі тарифів плату за транспортування і 

розподіл природного газу від його вартості як товару. Ці рішення мали значний медійний та 

політичний резонанс. 

27 березня Секретаріат Енергетичного Співтовариства оприлюднив доповідь2, у якій подано всебічну 

оцінку дворічних результатів упровадження Україною Плану дій з реалізації реформи газового 

сектора. Визнаючи прогрес України у сфері реформування законодавчої бази, Секретаріат вказує на 

суттєві недоліки, пов'язані з втіленням у життя регламентованих нормативно-правовими актами 

заходів. 

 

Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, на заміну 

Директиви 2003/55/ЄС (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА 

Депутати розглянули законопроект №30963, яким запропоновано внести зміни до Земельного кодексу 

України, з метою впорядкувати питання газовидобутку на ранніх стадіях організації процесу (буріння, 

розвідки та ін.), і проголосували за його передачу до профільного комітету ВРУ на доопрацювання. 

Йдеться про скасування застарілих і створення нових механізмів, що дадуть можливість 

використовувати землі для цих процесів на підставі договору, без зміни цільового призначення на 

період оформлення документів на землю, а також про врегулювання правового статусу об'єктів 

видобутку. 

ВРУ було також відправлено на доопрацювання урядовий законопроект №55584, що передбачає 

визначення правових засад передачі в оренду державних ГРС (паралельно депутати зняли з розгляду 

альтернативний законопроект №5558-1). Очікує на розгляд внесений до порядку денного поточної сесії5 

законопроект №52896 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у 

відповідність із законом "Про ринок природного газу". 

                                                             
1 http://www.epravda.com.ua/news/2017/03/29/623197/ 
2 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=14263 
3 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3096&skl=9 
4 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60757 
5 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1852-viii#n11 
6 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5289&skl=9 

http://www.epravda.com.ua/news/2017/03/29/623197/
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=14263
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3096&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60757
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1852-viii#n11
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5289&skl=9
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29 березня у профільному комітеті ВРУ з ПЕК відбувся круглий стіл на тему: "Власний газ для 

незалежності: як досягнути цілі"7. Учасники дискусії дійшли згоди, що для виконання стратегічного 

завдання Концепції розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року – власного видобутку газу в 

27 млрд. кубометрів – в першу чергу, слід змінити "правила гри" на газодобувному ринку. Заступник 

голови комітету О. Бєлькова презентувала зареєстрований 23 березня новий законопроект про 

забезпечення прозорості у видобувних галузях (№62298). 

Водночас, 31 березня ВРУ було зареєстровано підготовлений Міненерговугілля законопроект про 

внесення змін до закону "Про ринок природного газу" щодо відокремлення діяльності суб'єктів 

природних монополій від діяльності на суміжних ринках (№62659). Крім окремих спеціальних рахунків, 

на які зараховується плата за газ як товар і плата за послуги з його розподілу, законопроектом 

передбачено забезпечити механізми впровадження тарифів "входу/виходу", зокрема способи оплати 

оператору ГТС замовленої потужності в точках виходу, а також інші механізми державного 

регулювання платіжно-розрахункових відносин між учасниками ринку. 

Також у березні до парламенту було внесено законопроекти щодо заборони припинення постачання 

природного газу постачальником "останньої надії" в опалювальний період (№ 624710) та щодо умов 

заборони встановлення загальнобудинкових лічильників споживачам природного газу (№ 627711). 

Першим документом пропонується пряма заборона припиняти газопостачання в опалювальний 

період, другим – мінімальний рівень відмови співвласників багатоквартирного будинку в 10% для 

прийняття рішення про заборону встановлення загальнобудинкового лічильника газу, а також 

відтермінування встановлення індивідуальних лічильників до 1 січня 2021 року. 

Реагуючи на незадоволення Єврокомісії щодо затягування із впровадженням прийнятого закону про 

енергорегулятора, висловлене у листі Віце-президента Європейської Комісії М. Шефчовича12, Президент 

П. Порошенко спеціальним указом (№78/201713) затвердив план ротації всього складу НКРЕКП, за яким 

перших 2 члени комісії будуть звільнені через 6 місяців після набуття чинності цим законом, тобто до 

26 травня 2017 року, а весь склад НКРЕКП – через 18 місяців, тобто до 26 травня 2018 року. 

У сфері реформування корпоративного управління "Нафтогазу", КМУ було відтерміновано введення в 

дію положень статуту компанії, положення про наглядову раду й положення про правління НАКу, що 

за постановою №104414 мали набути чинності з 1 квітня 2017 року (постанова №216 від 22.03.201715). 

Зміни відбудуться після набрання чинності законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, 

учасником) яких є держава". 

Разом з тим, на засіданні 29 березня КМУ ухвалив рішення про розширення складу наглядової ради 

НАК "Нафтогаз України"16 з нинішніх 5-ти – до 7-ми членів, чотири з яких мають відповідати критеріям 

                                                             
7 http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/142315.html 
8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61409 
9 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61472 
10 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61432 
11 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61486 
12 http://www.epravda.com.ua/news/2017/03/17/622793/ 
13 http://www.president.gov.ua/documents/782017-21530 
14 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1044-2016-%D0%BF#n9 
15 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249869929 
16 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249857779&cat_id=244276429; 
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=71806e10-5f37-4baf-8a5d-
cf2ced053591&title=UriadUkhvalivRishenniaProRozshirenniaNagliadovoiRadiNaknaftogazUkraini 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/142315.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61409
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61472
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61472
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61432
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61486
http://www.epravda.com.ua/news/2017/03/17/622793/
http://www.president.gov.ua/documents/782017-21530
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1044-2016-%D0%BF#n9
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249869929
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249857779&cat_id=244276429
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=71806e10-5f37-4baf-8a5d-cf2ced053591&title=UriadUkhvalivRishenniaProRozshirenniaNagliadovoiRadiNaknaftogazUkraini
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=71806e10-5f37-4baf-8a5d-cf2ced053591&title=UriadUkhvalivRishenniaProRozshirenniaNagliadovoiRadiNaknaftogazUkraini
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незалежності, а решта три – представляти інтереси держави. Одночасно оголошено конкурс на посаду 

додаткового незалежного члена наглядової ради "Нафтогазу"17. 

Уряд продовжив до 1 квітня 2018 року дію спеціальних обов'язків, що покладаються на суб’єктів ринку 
природного газу, зокрема "Нафтогазу", для забезпечення загальносуспільних інтересів (постанова 
№187 від 22.03.201718). За умовами затвердженого положення, НАК формуватиме ресурс газу для 
побутових споживачів, релігійних організацій і теплопостачальних підприємств (для надання послуг з 
опалення та постачання гарячої води) і продаватиме газ для цих цілей за діючою на сьогодні ціною 
4942 грн/тис. кубометрів, без урахування ПДВ і тарифів на транспортування та розподіл (ціну може бути 
змінено з 01.10.2017 р., якщо розрахована ціна імпортного паритету перевищить її значення більш ніж на 
10%). Торгова націнка НАКу складе 1,917%, роздрібних постачальників газу – 2,5%. Разом з тим, МЕРТ і 
Міненерговугілля доручено доопрацювати документ, з урахуванням пропозицій і зауважень 
Енергетичного Співтовариства19. 

Також на користь "Нафтогазу" було прийнято рішення, за яким ПДВ, що сплачується компанією при 
розмитненні газу, визначено додатковим джерелом фінансування видатків державного бюджету на 
оплату пільг і житлових субсидій населенню (постанова №128 від 10.03.2017 р.). Як зазначено в 
обґрунтуванні, через скасування пільги на сплату ПДВ, зменшилася сума податкових зобов'язань 
"Нафтогазу", належна до сплати до державного бюджету, яка є одним із джерел субсидій. Окремо 
питання сплати ПДВ при розмитненні газу врегульовано спільним наказом Міненерговугілля і Мінфіну 
№ 236/380 від 24.03.201720. 

Продовжуючи підготовку переходу до платного користування державними ГРС, КМУ вдосконалив 

Примірний договір експлуатації газорозподільних систем або їх складових (постанова №18821). 

Врегульовано питання приймання-передачі майна ГРС, визначено строк дії договору та підстави для 

його припинення, термін плати за експлуатацію ГРС перенесено з 10-го на 25-е число наступного 

місяця. Внесені зміни запобігають можливості втручання Міненерговугілля в господарську діяльність 

операторів газорозподільних мереж. 

У свою чергу, Міненерговугілля зобовʼязало операторів ГРС до 10 квітня 2017 року надати результати 

щорічної інвентаризації державного майна, що обліковується на їх балансах, а до 1 червня 2017 року 

подати правовстановлюючі документи на державне майно, що використовується для розподілу газу 

(наказ № 18322). За результатами інвентаризації відповідні структурні підрозділи мають надати ФДМУ 

матеріали для проведення в установленому порядку незалежної оцінки ГРС. 

За прийнятим НКРЕКП рішенням (постанова № 348 від 28.03.201723), з 1 квітня плата за вхід у ГТС України 

для імпортерів газу чи добувних компаній становитиме 296,8 грн за 1 тис. кубометрів/добу (без ПДВ). 

Водночас, тариф за вихід з ПСГ і віртуальних точок, в яких відбувається передача газу, складе 0 грн. На 

думку фахівців видобувної галузі24, це нововведення збільшить тиск на вітчизняних газодобувачів, 

позбавивши їх суттєвого фінансового ресурсу25, а також поставить їх у невигідне положення, в 

порівнянні з імпортерами, які не несуть додаткових витрат на будівництво комерційних вузлів обліку 

та компресорних станцій для подачі газу в ГТС, а використовують вже готові транскордонні потужності 

"Укртрансгазу". Компанії-споживачі платитимуть тариф за вихід з ГТС у розмірі 322,1 грн за 1 тис. 

                                                             
17 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891621 
18 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865173 
19 http://ua.interfax.com.ua/news/general/410738.html 
20 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245199574 
21 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865129 
22 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245191550 
23 http://www.nerc.gov.ua/?id=24355 
24 https://economics.unian.ua/energetics/1846369-natskomisiya-vstanovila-novi-tarifi-na-transportuvannya-gazu-po-gts-vvela-
abonplatu-dlya-postachalnikiv-i-pokuptsiv.html 
25 Разом з ПДВ, тариф за вхід складе ~13 дол. США за 1 тис. кубометрів, тоді як середнє значення тарифу в ЄС – ~3 дол. США 
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http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245191550
http://www.nerc.gov.ua/?id=24355
https://economics.unian.ua/energetics/1846369-natskomisiya-vstanovila-novi-tarifi-na-transportuvannya-gazu-po-gts-vvela-abonplatu-dlya-postachalnikiv-i-pokuptsiv.html
https://economics.unian.ua/energetics/1846369-natskomisiya-vstanovila-novi-tarifi-na-transportuvannya-gazu-po-gts-vvela-abonplatu-dlya-postachalnikiv-i-pokuptsiv.html


Газ 

кубометрів/добу (без ПДВ), у разі прямого приєднання до магістральних газопроводів, або в межах 

76,9÷192,25 грн за 1 тис. кубометрів/добу (без ПДВ) – для точок виходу з ГТС в регіональні ГРМ.  

Разом з тим, за повідомленням прес-служби регулятора26, НКРЕКП виділила та затвердила розмір 
абонплати за підключення до системи газопостачання, яку, крім плати за газ як товар, споживачі будуть 
платити щомісяця, починаючи з квітня, незалежно від фактичного обсягу споживання. Абонплату 
розраховано на підставі максимальної приєднаної потужності споживача (відповідно до типу газового 
лічильника). 

Крім того, для ліцензіатів з розподілу природного газу, що мають заборгованість перед "Нафтогазом" 
за газ, регулятором прийнято рішення про пріоритетне спрямування коштів, отриманих ними по 
окремих елементах структури тарифів, на погашення цієї заборгованості (постанова № 393 від 
28.03.201727). НКРЕКП ухвалила також плани розвитку газорозподільних систем підприємств сектора на 
2017-2026 роки (постанови №403 – 424 від 28.03.201728). 

Слід зазначити, що в основі тарифу – принцип плати за максимальну приєднану потужність (capacity 
charge), тоді як у європейській практиці структура більшості тарифів – принаймні, для домогосподарств 
– побудована на основі фактичних обсягів споживання (energy charge) і фіксованої плати за потужність 
(fixed charge)29. За розрахунками експертів та ЗМІ30, нові тарифи на розподіл призведуть до збільшення 
сумарної плати (за газ + абонплата), особливо для споживачів у багатоповерхових будинках, які 
використовують газ лише для приготування їжі (дещо виграють ті споживачі, які використовують газ 
для опалення). Також постраждають споживачі без лічильників. З огляду на значний негативний медіа-
резонанс, за перегляд рішення НКРЕКП виступили премʼєр-міністр В.Гройсман31 та Президент 
П.Порошенко32, а також низка політсил. 

З 1 квітня 2017 року "Нафтогаз" знизив ціну газу, в порівнянні з цінами березня 2017 року, на 10%33. За 
новим прейскурантом компанії34, ціну газу зменшено з 9439,2 до 8516,4 грн за тис. кубометрів. Для 
промислових та інших споживачів, що не підпадають під дію положення про покладання спеціальних 
обов’язків, але не мають заборгованості перед "Нафтогазом" і закуповують від 50 тис. кубометрів газу 
на умовах попередньої оплати35 – запропоновано ціну в 7675,2 (замість 8553,6) грн за тис. кубометрів. 

Тим часом, на виконання плану розробки актів, необхідних для реалізації закону "Про внесення змін 

до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", Уряд ухвалив нове Положення про 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (постанова №20836). Серед нових сфер 

відповідальності – формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях 

електроенергетики та теплопостачання, здійснення державного управління у сфері використання 

ядерної енергії та радіаційної безпеки. Водночас, до завдань Міненерговугілля вже не належать: 

 затвердження нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та 
газового конденсату під час їх видобутку, підготовки до транспортування і транспортування, 
порядку визначення їх розмірів та ведення їх обліку;  

 моніторинг ринку газу, нафти, нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини і продуктів їх 
переробки; 

                                                             
26 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/berezen/28.03.2017/p14_28-03-17.pdf 
27 http://www.nerc.gov.ua/?id=24369 
28 http://www.nerc.gov.ua/?id=23170 
29 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20150313%20Tariff%20report%20fina_revREF-E.PDF, с. 128-134. 
30 http://biz.liga.net/all/tek/stati/3636455-dvoynoy-schet-kak-vyrastet-tsena-gaza-dlya-40-ukraintsev.htm, 
http://biz.censor.net.ua/resonance/3023502/sklki_ukrants_budut_platiti_za_utrimannya_gazovih_merej 
31 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2204058-grojsman-vimagae-pereglanuti-abonplatu-za-gaz-tarif-zroste-ce-
nepripustimo.html 
32 http://www.president.gov.ua/news/rishennya-shodo-abonplati-na-gaz-maye-buti-prizupineno-prezi-40762 
33 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/97D41FF99CA5914EC22580EB002D1297?OpenDocument&year=2017&month

=03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 
34 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-Apr-2017.pdf 
35 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу 
36 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249869350 
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 встановлення нормативів використання і розподілу природного газу теплоенергетичним 
підприємствам; 

 формування прогнозних балансів нафти і нафтопродуктів;  

 затвердження галузевих програм розвитку паливно-енергетичного комплексу та контроль за їх 
виконанням. 

 

Регламент (ЄС) № 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, на 

заміну Регламенту (ЄС) № 1775/2005 (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА, питання 

торгівлі (ст. 269-274 УА) 

17 березня правління "Нафтогазу", за погодженням з наглядовою радою компанії, звільнило 

президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва37. Запобігаючи будь-якому негативному впливу зміни 

керівництва на стабільність роботи оператора української ГТС, обов’язки президента ПАТ "Укртрансгаз" 

тимчасово передано першому віце-президенту компанії – фахівцю високого рівня з багаторічним 

досвідом роботи в "Укртрансгазі" – Мирославу Химку. 

Як стало відомо за результатами зустрічі в Києві президентів України та Румунії38, сторони планують 
розширити можливості транспортування газу між країнами, включаючи можливості реверсних 
поставок. Як стверджував Президент П.Порошенко під час візиту до Румунії минулого року39, Україна 
розглядає Румунію як імпортера газу. 

16 березня на сайті Енергетичного Співтовариства було оприлюднено перший випуск "Новин спільноти 
Енергетичного Співтовариства"40. Цей огляд буде висвітлювати цікаві й значимі події в межах простору 
створення єдиного енергетичного ринку41 та стане періодичним. Перший наклад дає уявлення про 
останні події в реформуванні енергетичного сектора України, розвиток транскордонних 
інфраструктурних проектів та інші ініціативи, що стосуються інтеграції ринків у Південно-Східній Європі 
та поза її межами. 

Березнева доповідь Секретаріату Енергетичного Співтовариства42 про виконання Україною взятих нею 
зобов’язань, крім аналізу змін законодавчої та нормативної бази, охоплює оцінку практично всіх сфер 
реформування газового сектора: трансформації в галузі цін і соціальної допомоги, відокремлення видів 
діяльності, заходи в секторі власного видобутку та розподілу газу, а також прозорість і незалежність 
регулювання ринку. Вказуючи на досягнення у сфері прийняття основоположних реформаторських 
законів, автори відмічають недостатність розробки вторинного законодавства, а головне – неповноту 
та зволікання з реалізацією прийнятих заходів на практиці. 

Основні запитання, що постають за результатами аналізу: чи досягнуто наразі незворотності реформ і 
яким чином зміцнити довіру міжнародної спільноти до незмінності вибраного Україною шляху? Попри 
відсутність однозначної відповіді на обидва запитання, автори доповіді зазначають, що 2017 рік буде 
вирішальним у її пошуку. Вже настав час остаточно втілити в життя всі намічені та законодавчо 
окреслені перетворення газового ринку, і якщо чинного плану недостатньо й потрібні нові інструменти, 
що мотивуватимуть Україну повністю виконати зобов’язання перед Співтовариством, забезпечивши 
безповоротність ринкових трансформацій, то Секретаріат готовий підтримати їх розробку. 

28 березня Газова група Енергетичного Співтовариства схвалила проект стратегії становлення 

                                                             
37 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F55B6F3E1E2EE627C22580E600662497?OpenDocument&year=2017&month=
03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
38 http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-prezidentom-rumuniyi-40654 
39 https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-rassmatrivaet-rumyniyu-kachestve-1461234209.html 
40 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=14163 
41 Охоплює 8 членів Енергетичного Співтовариства - Албанію, Боснію і Герцеговину, Косово, колишню Югославську Республіку 
Македонію, Молдову, Чорногорію, Сербію та Україну – і 8 сусідніх держав-членів ЄС – Болгарію, Хорватію, Грецію, Угорщину, 
Італію, Польщу, Румунію і Словаччину. 
42 https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4612393/4BB88EA5B81A2A78E053C92FA8C0593F.pdf 

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F55B6F3E1E2EE627C22580E600662497?OpenDocument&year=2017&month=03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F55B6F3E1E2EE627C22580E600662497?OpenDocument&year=2017&month=03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-prezidentom-rumuniyi-40654
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-rassmatrivaet-rumyniyu-kachestve-1461234209.html
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=14163
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4612393/4BB88EA5B81A2A78E053C92FA8C0593F.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4612393/4BB88EA5B81A2A78E053C92FA8C0593F.pdf
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функціонуючих газових ринків Енергетичного Співтовариства і посилення загальноєвропейської 
інтеграції ринку газу до 2020 року43. Відповідний документ (Energy Community Gas Action 202044), 
підготовлений Секретаріатом, містить сукупність правових, ринкових та інфраструктурних заходів, 
націлених на подолання недоліків існуючої системи взаємодії газових інфраструктур і ринкових 
структур для досягнення більшої ліквідності, конкуренції, диверсифікації та безпеки постачання в 
регіоні країн Енергетичного Співтовариства. Газова група погодила створення робочих груп для 
управління здійсненням пропонованих заходів. 

 

Директива 2004/67/ЄC про заходи захисту безпеки постачання природного газу (ст. 338, 341, Додаток 

XXVII УА), дія "Механізму раннього попередження" (Додаток XXVI УА), дії у надзвичайних 

обставинах (ст. 275-276, 309, 314 УА) 

У березні Уряд затвердив план заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України 

(розпорядження №155-р45). Серед іншого, МВС, Міненерговугілля та іншим органам доручено 

імплементацію Директиви 2008/114/ЄК щодо захисту критичної інфраструктури, зокрема з питань 

кібербезпеки та кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури (у рамках роботи міжвідомчої робочої 

групи). У свою чергу, Держспецзвʼязку має створити захищені дата-центри для потреб державних 

органів, у т.ч. енергетичного сектора. 

"Нафтогаз" звернувся до Загального суду Європейського суду справедливості з власним позовом проти 

Єврокомісії46, в якому вимагає скасувати її рішення від 28 жовтня 2016 року про дозвіл для ПАТ 

"Газпром" збільшити використання потужностей газопроводу OPAL та обсяги прокачування "Північним 

потоком-1", аргументуючи свої вимоги тим, що рішення було прийнято поза межами повноважень 

Комісії. У прес-релізі НАКу зазначено, що ухвалення цього рішення без консультацій з Україною порушує 

статтю 274 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також зобов'язання ЄС за Договором до 

Енергетичної Хартії та Договором про заснування Енергетичного Співтовариства. 

Україна продовжує забезпечувати стабільний транзит газу європейським споживачам: протягом 

березня транзитом до Європи було транспортовано 6,6 млрд кубометрів47, що відповідає обсягу 

березня 2016 року. Натомість, "Газпром" продовжує порушувати контрактні умови: наприклад, на ранок 

03.04.2017 р. тиск на російській ГВС Суджа складав 57,7 атм, замість визначених контрактом 60,0 атм. 

За підсумками I кварталу 2017 року не тільки обсяг транзиту, а й обсяг імпорту газу з території Європи 

для потреб внутрішніх споживачів України були більшими, ніж торік: транзит до Європи зріс на 3,8 млрд 

кубометрів (до 23,2)48, а й імпорт до України – на 1,6 млрд кубометрів (до 4,2), хоча загальний обсяг 

споживання газу українськими споживачами за I квартал 2017 року знизився, у порівнянні з 2016 

роком, майже на мільярд кубометрів (або на 7%) – до 12,2 млрд кубометрів49. 

За оперативними даними "Укртрансгазу"50, опалювальний сезон 2016-2017 рр. Україна завершила із 
запасами природного газу обсягом 8,22 млрд кубометрів. Мінімум добового відбору газу з ПСГ у 2017 
році українські споживачі встановили 8 березня: за даними "Укртрансгазу", обсяг відбору склав 7,71 млн 
кубометрів. Починаючи з 9 березня, "Укртрансгаз" періодично припиняв відбір газу з газосховищ і, 

                                                             
43 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=14283 

44 https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4614434/4BDC122A576257E5E053C92FA8C0B437.pdf 

45 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249807504 
46 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A9AD359C022AA90BC22580F2002233D4?OpenDocument&year=2017&month

=03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 

47 http://utg.ua/utg/media/news/2017/04/transit-march-2017.html 

48 Там само 
49 http://utg.ua/utg/media/news/2017/04/ugs-march-2017.html 
50 http://utg.ua/utg/business-info/live.html  
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балансуючи залежно від погоди, переходив до закачування газу. Найнижчі запаси газу в ПСГ в 
опалювальному сезоні 2016-2017 рр. було зафіксовано 22 березня – 8,10 млрд кубометрів. У цілому в 
I кварталі поточного року з підземних сховищ газу було піднято 3,9 млрд кубометрів51, що на 1,6 млрд 
кубометрів менше за показники минулого року. Цей обсяг було компенсовано імпортними поставками 
газу з Європи. Сумарно протягом опалювального сезону 2016-2017 рр., було використано 6,7 млрд 
кубометрів газу з ПСГ, що на 21% менше, ніж в опалювальний сезон 2015-2016 років52. 

 

На завершення опалювального сезону (28 березня) сумарна прострочена заборгованість перед 
"Нафтогазом" теплопостачальних підприємств склала 24,6 млрд грн, із них за 2017 рік – 7,7 млрд грн53. 
Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний у цій категорії газ накопичена 
підприємствами ТКЕ і ТЕЦ Донецької області (5,4 млрд. грн.). Борг підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний 
газ, використаний у виробництві тепла, як і раніше, складає близько 81% від загальної суми 
заборгованості. Середній поточний рівень розрахунків з "Нафтогазом" у 2017 році за газ для 
виробництва теплової енергії склав 39%54. Найнижчий рівень розрахунків спостерігався у підприємств 
Тернопільської (14%) та Волинської (26%) областей. 

 
З метою практичного впровадження механізмів погашення боргів за газ перед "Нафтогазом", 
передбачених законом №1730-VIII від 03.11.2016, Уряд затвердив Типовий договір про 
реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ для підприємств ТКЕ (постанова №22255). 
Документом чітко регламентовано порядок реструктуризації та погашення кредиторської 
заборгованості підприємств теплоенергетики за обсяги газу, використаного на 1 липня 2016 року, та не 
погашеної на 31 грудня 2016 року, визначено строки погашення й розмір щомісячних платежів. 
Коментуючи прийняття постанови, Віце-прем'єр-міністр Г. Зубко повідомив56, що з 1 квітня 2017 року 
запрацює реєстр підприємств, які зможуть врегулювати заборгованість перед "Нафтогазом" за спожиті 
енергоносії. У процесі реструктуризації буде списано штрафи та пені й надано субвенції від держави 
для зменшення боргових зобов’язань підприємств. 

 

 

 

 

                                                             
51 http://utg.ua/utg/media/news/2017/04/ugs-march-2017.html 
52 Там само 
53 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/AF368B52C7F1CE04C22580F200371B94?OpenDocument&year=2017&month=
03&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
54 Там само 
55 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249874736 
56 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249855437&cat_id=244276429 
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Електроенергетика та ядерна безпека 

Комітет ПЕК ВРУ  23 березня провів обговорення законопроекту №4493 "Про ринок електричної 
енергії" та рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні і в цілому. Розгляд в 
сесійній залі очікується у квітні.  

У зв’язку з втратою контролю над підприємствами на тимчасово неконтрольованій Україною  
території, 15 березня РНБО ухвалила рішення про припинення переміщення вантажів через лінію 
зіткнення в зоні АТО, в тому числі і вугілля, а 16 березня Президент підписав Указ № 62 «Про 
рішення РНБО України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи із протидії 
гібридним загрозам національній безпеці України».  

Після аварії на «Шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» КМУ утворив державну комісію для перевірки 
дотримання норм безпеки виробництва на усіх вугледобувних підприємствах країни. 

На виконання зобов’язань по гармонізації законодавства України з законодавством ЄС, проект 
спільного наказу ДІЯРУ та МОЗ «Про затвердження Правил радіаційної безпеки використання 
джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії» був оприлюднений для громадського 
обговорення. Також проект постанови «Про повернення на доопрацювання проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» був 
зареєстрований у ВР під № 5703/П від 21.03.2017 

 

 

Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку 
електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Ст.269, Глава 11, Розділ IV Угоди про 
Асоціацію Україна - ЄС) 

23 березня Комітет ПЕК ВРУ провів обговорення готовності законопроекту №4493 "Про ринок 
електричної енергії" та  рекомендував парламенту прийняти його  в другому читанні і в цілому.57 
Розгляд в сесійній залі очікується у квітні . 

На засіданні Уряду 16 березня схвалено проект розпорядження «Про вжиття тимчасових 
надзвичайних заходів на ринку електричної енергії», що передбачає їх продовження. На думку Уряду, 
це забезпечить надійну, безперебійну роботу об'єднаної енергетичної системи України, а також 
сприятиме запобіганню аварійним ситуаціям та пошкодженню електроенергетичних установок, їх 
елементів та споруд у зв’язку з блокуванням та перекриттям руху поїздів, в тому числі призначених 
для транспортування вугілля на контрольовану територію України.58 

30 березня 2017 року було прийнято рішення про затвердження Звіту про результати діяльності 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, у 2016 році (постанова від 30.03.2017 № 460) та його оприлюднення на офіційному веб-сайті 
НКРЕКП59. 

Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну 
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003 ( Ст.270, Глава 11, Розділ IV Угоди про 
Асоціацію Україна ЄС)  

1 березня Уряд схвалив зміни до розпоряджень КМУ від 8 вересня 2004 р. №648 (в редакції 
розпорядження КМУ від 01.03.2017 р. № 133-р), якими встановлені плани реконструкції та 
модернізації  ТЕЦ та ТЕС з метою відповідності екологічним нормам та плану синхронізації ОЕУ з 
ENTSO-E60. Також був прийнятий проект розпорядження КМУ «Про затвердження проекту 
будівництва «Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: 
ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ» 

                                                             
57 http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/141987.html 
58 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249821413&cat_id=244274160 
59 http://www.nerc.gov.ua/?news=5895 
60 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249792648 
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(Коригування)»61. Фінансування робіт за проектом здійснюється за рахунок кредитних коштів ЄБРР та 
ЄІБ, коштів тарифу на передачу електроенергії магістральними та міждержавними електричними 
мережами ДП «НЕК «Укренерго» та коштів державного бюджету. 

9 березня НЕК Укренерго видало повідомлення про застосування обмеження використання прав 
доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж у лютому 2017 р., 
посилаючись на особливості роботи Бурштинського енергоострову. Так, обмеження стосувались  ПП 
«ЕРУ Трейдінг», ПАТ «Донбасенерго», ДПЗД «Укрінтеренерго» та ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» до 
величини, визначеної Договором щодо паралельної роботи та обліку Польського Блоку Регулювання, 
включаючи «Острів Бурштинської електростанції», що приєднаний до мережі Регіональної Групи 
«Континентальна Європа», укладеного між ДП «НЕК «Укренерго» та PSE S.A. Ним було  направлено 
розрахунок щодо повернення коштів за обмеження.62 

15 березня НКРЕКП схвалила Інвестиційну програму Державного підприємства «Національна 
енергетична компанія «Укренерго» на 2017 рік у сумі 3 241 030 тис. грн.. Коментуючи інвестпрограму, 
голова компанії Всеволод Ковальчук зазначив, що вона була сформована з врахуванням нової 
технічної та інвестиційної політики компанії, а також стратегічного 10-річного плану розвитку ОЕС 
України, який готується до затвердження.63 

 

Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну 
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003  ( Ст.271, Глава 11, Розділ IV, Угоди про 
асоціацію Україна- ЄС)      

9 березня НКРЕКП розрахувала питомі витрати на утримання електричних мереж в об'ємі однієї 
умовної одиниці, які склалися за результатами господарської діяльності ліцензіатів з передачі 
електричної енергії місцевими (локальними), магістральними та міждержавними електричними 
мережами, для застосування з 01.03.2017 (лист НКРЕКП від 02.03.2017 № 2168/20.2/7-1764). 

Питомі витрати використовуються для обрахування вартості обґрунтованих витрат на утримання 
технологічних електричних мереж спільного використання65. 

15 березня в НКРЕКП відбулась узгоджувальна нарада з обговорення пропозицій та зауважень, 
отриманих за результатами оприлюднення проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до 
Правил приєднання електроустановок до електричних мереж". Ключові новації змін до Правил, 
передбачені Проектом постанови: встановлення чітких строків надання послуг з приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж; встановлення відповідальності 
електропередавальних організацій у випадку перевищення строків надання послуг з приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж; спрощення типових форм та запровадження 
електронного кабінету замовника для моніторингу статусу приєднання. 

За результатами обговорення запропоновано під егідою Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості створити відповідну робочу групу для аналізу нормативної бази у сферах 
містобудування та землевпорядкування з метою напрацювання змін до чинного законодавства для 
скорочення термінів проектування та будівництва електричних мереж.66 
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Електроенергетика та ядерна безпека 

Директива, Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього 
ринку електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС (Стаття 273, Глава 11, Розділ IV, 
Угоди про асоціацію Україна- ЄС) 

15 березня відбулося засідання Координаційної групи з впровадження нової моделі ринку 
електричної енергії, під головуванням члена НКРЕКП Володимира Євдокімова. Представники 
НКРЕКП, Міненерговугілля, ДП «Енергоринок», ДП «НЕК «Укренерго», інших заінтересованих сторін 
обговорювалися питання щодо стану виконання Плану-графіку впровадження нової моделі ринку 
електричної енергії; стану підготовки проектів основних нормативних актів (Кодексу системи 
передачі, Кодексу комерційного обліку, Кодексу системи розподілу, Правил ринку, Правил ринку «на 
добу наперед», Правил постачання (роздрібного ринку), Правил внутрішньодобового ринку, Правил 
безпеки постачання; корпоратизації ОСП; звіту про використання ОСП доходів від розподілу 
пропускної спроможності; правил взаємодії структурних підрозділів оператора системи передачі; 
договорів купівлі електроенергії в ОРЕ (витрати в магістральних мережах); тендеру і закупівлі 
консультаційних послуг та програмного забезпечення ОР; моделювання функціонування нової 
моделі ринку електричної енергії та аналізу її запровадження (у т.ч. для споживачів); допоміжних 
послуг; глосарію визначень та акронімів на основі ENTSO-E67. Стан виконання графіку такий, що 
основні проекти нормативно-правових актів для нового ринку напрацьовані приблизно на 50%.68 

Експертами Проектного офісу Секретаріату Енергетичного Співтовариства підготовлено пропозиції 
щодо механізмів функціонування нової моделі ринку електричної енергії69, які були детально 
опрацьовані фахівцями НКРЕКП, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, 
ДП «НЕК «Укренерго», ДП «Енергоринок», розглянуті на Координаційній групі щодо впровадження 
Плану-графіку. Документ не є проектом нормативно-правового акту. Це описовий документ, що 
містить більш детальне роз'яснення варіантів побудови нової моделі ринку електричної енергії 
відповідно до положень проекту Закону України «Про ринок електричної енергії»70. 

17 березня НКРЕКП оприлюднила проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку 
застосування тарифів на електроенергію». Зміни передбачають виключення з нього категорії 
споживачів «прирівняних до населення», визначення яких наведено у пункті 3 Порядку, визначення 
розподілу населення за місцем проживання на міське та сільське, а також норми щодо відпуску 
працівникам агропромислового комплексу, установам виконання покарань, лікувально-трудовим 
профілакторіям, слідчим ізоляторам71.  

28 березня НКРЕКП прийняла постанову №402, якою затвердила розмір компенсації для покриття 
втрат від постачання електроенергії за регульованим тарифом (дотаційні сертифікати) на квітень 2017 
року суми 2,59 млрд. грн, що на 24% менше, ніж в березні.72 Зменшення суми дотаційних сертифікатів 
відбулося завдяки підвищенню з 1 квітня тарифів на електричну енергію для населення.  

НЕК Укренерго 28 березня повідомила, що в ОЕС України зберігається негативна тенденція щодо 
значної нерівномірності добового графіка споживання електричної енергії, особливо в осінньо-
зимовий період. Конфігурація добового графіка електроспоживання в цілому по Україні 
характеризується піком навантаження в години вечірнього максимуму, провалом навантаження в 
години нічної зони доби та майже рівномірним споживанням електричної енергії протягом годин 
ранкового максимуму та напівпікової зони. При цьому нерівномірність добового графіка 
навантаження ОЕС України становить від 4500 МВТ у літній період до 6500 МВт у зимовий. НЕК 
Укренерго вважає, що в  ринкових умовах регулювання добового графіка споживання електричної 

                                                             
67 http://www.nerc.gov.ua/?news=5838  
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енергії є найбільш ефективним при застосуванні економічних методів управління, одним із яких є 
система тарифів, диференційованих за періодами часу.  

На виконання постанови НКРЕ від 20.12.2001 № 1241 (із змінами) ДП «НЕК «Укренерго» за 
погодженням з НКРЕКП встановлює межі періодів за годинами доби (нічного, напівпікового та 
пікового) для кожного сезону року для розрахунків споживачів за електричну енергію за тарифами, 
диференційованими за періодами часу. Межі тарифних зон на 2017 рік встановлені факсограмою 
ДП «НЕК «Укренерго» від 08.12.2016 № 03/03/13844. 

З метою гармонізації тарифних періодів у грудні для зниження піка навантаження ОЕС України 
необхідно для тризонних тарифів, диференційованих за періодами часу, перенести межі пікової зони 
вечірнього періоду з 17 по 21 годину - на період з 16 по 20 годину у період з листопада по лютий73. 

Директива, Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього 
ринку електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС  ( Стаття 274, Глава 11, Розділ IV 
Угоди про асоціацію Україна- ЄС) 

МЕВП скоригувало Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на квітень 2017 74. Міністерство 
включило в прогнозний баланс електроенергії на квітень відновлення експорту електроенергії до 
Молдови в обсязі 90 млн кВтг. 

 

Ст.338, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС. Договори про співпрацю з МФО 

10 березня між Україною та Іраном був підписаний Меморандум про взаєморозуміння, що 
передбачає співпрацю і в енергетичній сфері.75 Заступниця Міністра з питань європейської інтеграції 
обговорила 17 березня з представниками європейських дипломатичних місій та організацій 
інтеграцію енергетичного сектору України до об’єднаного енергетичного ринку ЄС. Під час зустрічі Н. 
Бойко ознайомила з процесом імплементації європейського законодавства в енергетичному секторі 
України та формуванням ринкових умов, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату та 
розвитку галузі, процесом реформування ринку електричної енергії та етапами прийняття Закону 
України «Про ринок електричної енергії», про роботу над Енергетичною стратегією до 2035 року.76 
Також цього ж дня відбулась зустріч Н. Бойко з фахівцями з питань енергетики МЗС Великої Британії 
на якій були обговорені питання реформування української енергетики та ініціативи, спрямовані на 
розвиток ВДЕ та можливості співпраці для посилення енергетичної безпеки. Також було обговорено 
питання блокади постачання вугілля з тимчасово непідконтрольної території та заходи МЕВП щодо 
збалансування роботи енергосистеми України.77  

22-24 березня на ЮУАЕС пройшла робоча зустріч, присвячена проміжним підсумкам чергового етапу 
проекту модернізації системи фізичного захисту об'єктів підприємства. У ній взяли участь 
представники міністерства енергетики США, Посольства США в Україні, дирекції НАЕК «Енергоатом», 
фахівці ВП ЮУАЕС, а також українська фірма ТСМ Груп (генеральний підрядчик, що виконує закупівлю, 
монтаж і наладку обладнання). Даний проект реалізується в рамках міжнародної допомоги.  За 
інформацією «Енергоатома», в процесі ознайомлення з виконаними заходами міжнародні експерти 
констатували хороший темп реалізації та високу якість робіт. Дана ситуація дозволить американським 
партнерам прийняти рішення щодо виділення додаткових коштів для подальшого втілення в життя 
проекту модернізації системи фізичного захисту ЮУАЕС.78 
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24 березня у рамках проекту технічної допомоги ЄС Twinning «Підтримка Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі 
реформування ринку електроенергії», в приміщенні НКРЕКП відбувся семінар «Плата за приєднання 
до електромереж: кроки по удосконаленню». У семінарі взяли участь представники НКРЕКП, 
словацького регулятора (RONI) та словацького оператора системи розподілу (SSE), депутатського 
корпусу, Представництво Європейського Союзу в Україні, ЄБРР, Української асоціації відновлюваної 
енергетики, електропередавальних та громадських організацій, асоціацій.79 

30 березня у м. Відень пройшла Сьома нарада країн-сторін Конвенції про ядерну безпеку, в якій взяла 
участь українська делегація, що презентувала національну доповідь з виконання обов’язків за 
Конвенцією. Після доповіді учасники української делегації відповіли на запитання представників 
інших країн та міжнародних атомних організацій, серед яких були Швейцарія, Ірландія, Індія, 
Нідерланди, Німеччина, США, Канада, Білорусь, Шрі-Ланка. Запитання стосувалися діяльності 
Держатомрегулювання, реалізації КзПБ АЕС України, процесу будівництва ядерних об’єктів в Україні 
та продовження експлуатації енергоблоків діючих АЕС, аварійної готовності та порушень в роботі 
вітчизняних АЕС, результатів перевірок та місій, звіту з аналізу безпеки, перспектив будівництва 
сонячної електростанції у зоні відчуження ЧАЕС.80 

У березні делегація НЕК «Укренерго» відвідала Фінляндію з метою ознайомлення з роботою 
фінського TSO Fingrid та проведення переговорів з посадовими особами енергетичної галузі Фінляндії 
щодо майбутнього приєднання до ENTSO-E, а також щодо можливості залучити фінських експертів 
(експлуатація мереж, диспетчеризація, ринок, ІТ) до майбутньої Групи стратегічних радників 
«Укренерго». 81 

У березні Консорціум провідних західноєвропейських організацій, що спеціалізуються на поводженні 
з радіоактивними відходами (ANDRA, Франція; COVRA, Нідерланди; ENRESA, Іспанія та DBE 
TECHNOLOGY GmbH і SKB International AB – дочірні компанії німецької та шведської організацій з 
поводження з відходами DBE і SKB), у тісній співпраці зі спеціалістами НАН України завершив 
виконання проекту, ініційованого Європейською Комісією в рамках її програми «Інструмент 
співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ)» і спрямованого на розроблення концепцій 
захоронення радіоактивних відходів в Україні. Цей проект є головною частиною програми 
європейської допомоги українському сектору поводження з радіоактивними відходами. Бюджет 
проекту становив 2 мільйони євро.82 

Ст.339, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна-ЄС, Ринок вугілля 

1 березня КМУ ухвалив постанову "Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з 
району проведення антитерористичної операції"83, внесену СБУ, зокрема, даний порядок стосувався 
вугільної продукції.  

14 березня Президент П. Порошенко заявив, що ряд українських підприємств у зоні АТО були 
незаконно конфісковані владою так званих «ДНР» і «ЛНР» і тому, відповідно, Україна не може мати з 
цими активами жодних економічних зв'язків до відновлення контролю над ними.84 Також,                 15 
березня ДТЕК офіційно заявив про втрату контролю над вугільними шахтами і енергопостачальними 
компаніями на тимчасово неконтрольованій Україною території Донбасу.85 Компанія 
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«Донбасенерго» також повідомила, що з 21 березня 2017 року не контролює роботу Старобешівської 
ТЕС, та частини структурних одиниць, розташованих в зоні АТО.86 

Враховуючи критичну ситуацію, яка склалась навколо українських підприємств в зоні АТО, 15 березня 
РНБО ухвалила рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО, в тому 
числі і вугілля.87 Вже 16 березня Президент П. Порошенко підписав Указ № 62 «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи 
із протидії гібридним загрозам національній безпеці України», яким, відповідно до статті 107 
Конституції, увів в дію рішення РНБО.88 В свою чергу Уряд для забезпечення надійної та безперебійної 
роботи ОЕС України, 16 березня схвалив розпорядження «Про вжиття тимчасових надзвичайних 
заходів на ринку електричної енергії»89, яким продовжив на місяць дію прийнятих у середині лютого 
надзвичайних заходів на ринку електроенергетики.90 

За інформацією в.о. голови НЕК «Укренерго» В. Ковальчука91, на 17 березня залишки палива на 
електростанціях, які працюють на антрациті, становили від 28 до 60 днів. В. Ковальчук заявив, що 
генеруючі компанії - оператори ТЕС, мають негайно перейти до процесу укладання контрактів на 
імпорт антрациту в Україну.92 В свою чергу 21 березня  Прем'єр-міністр В. Гройсман повідомив, що 
Уряд вже вивчає можливість закупівлі вугілля в США, Австралії та Південно-Африканській Республіці.93 
За інформацією ЗМІ, перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Г. 
Карп проінформувала, що МЕВП очікує перші поставки імпортного вугілля антрацитної групи до 
травня. За її словами, саме цей термін є критичним для забезпечення надійної роботи ОЕС України.94 
Вже стало відомо, що відповідно до тендерної документації на надання транспортно-експедиційних 
послуг, оприлюдненої в системі державних закупівель ProZorro, ПАТ «Центренерго»  планує з травня 
2017 по травень 2018 року імпортувати через морські порти 2,5 млн тонн вугілля. Тендер розбитий 
на три лоти в залежності від порту вивантаження вугілля. Кінцевий термін подачі заявок - 14 квітня. 
Очікувана вартість транспортних послуг - 646 млн грн.95 Також система Prozorro показала, що ПАТ 
"Центренерго" оголосила тендер на поставку 700 тис. тонн вугілля з очікуваною вартістю 1,52 млрд 
грн (за ціною 2 176 грн за тонну, без ПДВ, або $ 80,14 за тонну за курсом НБУ), які повинні бути 
доставлені в порти Чорного моря (на умовах CIF). Тендерні умови передбачають поставку з 1 травня 
по 31 грудня вугілля базової калорійністю 6 000 Ккал / кг, мінімальної 5 000 ккал / кг.96 ТОВ "Фірма 
ТехНова" також домовилася про поставку на свої ТЕЦ антрацитового вугілля на 2 суднах з вантажем 
по 75 тис. тонн за ціною $ 96-97 за тонну з урахуванням витрат на його доставку і планує купити ще 
225 тис. тонн.97  

2 березня на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» сталася аварія (вибух 
метано-повітряної суміші). Внаслідок аварії загинуло 8 працівників та ще 20 отримали травми різного 
ступеня важкості. Розпорядженням КМУ утворена комісія зі спеціального розслідування аварії І 
категорії під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Г. Зубка. Також, була утворена експертна 
комісія для встановлення причин нещасного випадку і розроблення плану заходів щодо запобігання 
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подібним аваріям та нещасним випадкам.98 27 березня Г. Зубко проінформував про результати 
роботи урядової комісії та повідомив головні причини трагедії: невідповідність роботи системи 
безпеки УТАС; недотримання норм провітрювання у шахті; відсутність дозвільної документації на 
виконання небезпечних робіт, термін якої був припинений ще 14.11.2016 року. Серед інших причин 
трагедії були озвучені: підвищений рівень метану в шахті, невідповідність кабельної продукції 
технічним вимогам, проведення не в повному обсязі інструктажу та навчання персоналу, а також 
питання фінансування шахти «Степова», зокрема блокування рахунків. Г. Зубко зазначив, що 
проблема відсутності дозвільної документації є і на іншій шахті ДП «Львіввугілля» - Червоноградській. 
Ці висновки будуть зазначені в рекомендаціях щодо перевірки всіх шахт України та розглянуті на 
найближчому засіданні Уряду.99 

Після аварії на «Шахта «Степова», 3 березня КМУ утворив державну комісію для перевірки 
дотримання норм безпеки виробництва на усіх вугледобувних підприємств країни. За словами         В. 
Гройсмана, після проведення перевірки Уряд планує визначити перелік необхідних заходів для 
підвищення рівня безпеки на шахтах.100 Також цього ж дня МЕВП видав наказ №172 від 03.03.2017 
«Про посилення контролю за безпечним веденням гірничих робіт на підприємствах вугільної 
промисловості»101, яким доручає керівникам вугледобувних підприємств, що входять до сфери 
впливу міністерства, встановити режим посиленого контролю за безпекою проведення гірничих 
робіт.102 

3 березня Прем'єр-міністр України В. Гройсман заявив, що необхідно побудувати прозорий ринок 
вугілля і енергетичну біржу, на якій і імпортоване, і українське вугілля будуть продаватися у ринкових 
умовах.103 Тому 9 березня відбулась зустріч В. Гройсмана з експертами, де обговорювалось питання 
побудови прозорого ринку вугілля як першочерговий етап на шляху до реформування енергетичного 
сектору. За результатами зустрічі 20 березня за дорученням Прем’єр-міністра України було створено 
робочу групу з питань лібералізації ринку вугілля, під час першого засідання якої учасники 
обговорили проект закону «Про ринок вугільної продукції», питання укладання публічних 
двосторонніх договорів з купівлі-продажу вугілля, можливості започаткування вугільної біржі.104 

24 березня під час Години запитань до Уряду Прем'єр-міністр заявив, що в Україні має бути 
сформована стратегія розвитку вугледобувної галузі та модернізація і реструктуризація українських 
шахт, на роботу яких у державному бюджеті цього року виділено 1,8 млрд грн. На його думку, не 
припустимо щоб усі виділені кошти направлялись на виплату тільки заборгованостей по заробітній 
платі робітникам вугільної галузі, бо за таких умов вугілля виробляється вдвічі-втричі дорожчим, ніж 
воно коштує на вільному ринку. На його думку, перед усім необхідно змінювати умови праці 
шахтарів, підвищувати їхню безпеку, щоб відкрити можливість для запровадження нових технологій, 
добути якісне вугілля за нормальною собівартістю, а все інше направити на оплату праці шахтарів.105 

Цього ж дня під час круглого столу «Актуальні питання вугільної галузі України: реформування, 
фінансування та безпека праці» очільник МЕВП презентував бачення свого відомства щодо 
подальшого розвитку вугільної галузі. За його словами, теплова генерація буде поступово 
зменшувати використання вугілля антрацитової групи шляхом заміщення та переходу на спалювання 
вугілля газової групи. В умовах надзвичайних заходів в енергетиці МЕВП збалансувало роботу 
енергосистеми, а також ініціювало проект постанови щодо заборони ввезення вугілля з території РФ 
з метою уникнення зловживань на ринку вугілля, при цьому звернулося до посольств країн, які 
видобувають вугілля марки «А», для розгляду можливості постачання вугілля до України. За словами 
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міністра, частина генеруючих підприємств уже уклали відповідні угоди. Інформуючи про подальші 
плани розвитку вугільної галузі, І. Насалик наголосив, що найпершим завданням є розв’язання 
проблеми збитковості шахт, зокрема ключовим завданням для Міністерства є виведення 
підприємств на рівень беззбитковості. В планах МЕВП зменшення кількості шахт з 33 до 26, при цьому 
планується збільшення видобутку вугілля з 5,8 млн тонн до 8,7 млн тонн, що планують досягти через 
модернізацію, технічне переоснащення шахт та введення нових лав. На ці заходи в бюджеті 2017 року 
вже закладено 800 млн гривень та передбачено 1 млрд грн кредитних коштів під державні гарантії. 
Міністр також наголосив, що пріоритетом залишається створення належних та безпечних умов праці 
гірників, забезпечення їх засобами індивідуального захисту.         І. Насалик також зазначив, що ціллю 
МЕВП є  досягнення максимальної відкритості, у тому числі й у вугільній галузі. З цією метою вже 
утворено Робочу групу, до якої увійшли народні депутати, представники профспілок, ГМ «Опора» для 
здійснення аналізу державних закупівель обладнання для шахт. Це вже дало можливість виявити 
численні факти завищення цін та дозволило зменшити витрати на придбання відповідного 
обладнання. І. Насалик також повідомив про наміри щодо створення Національної вугільної компанії. 
Проект відповідної постанови передано на розгляд Уряду. Компанію пропонується створити з метою 
оптимізації роботи шахт та зменшення витрат, зокрема на утримання працівників, не задіяних у 
виробничому процесі. Зазначені заходи дозволять, за попередніми підрахунками, зекономити 1,5 
млрд гривень.106 

23 березня НКРЕКП затвердила нову структуру тарифів на теплову та електричну енергію, яка 
виробляється на ТЕЦ, на 2017 рік107, підвищивши при цьому вартість необхідного для роботи 
централей дефіцитного вугілля антрацитової групи або газового вугілля до 2071-2222 грн за тонну. 
Причинами для перегляду тарифів стало рішенням РНБО від 15 березня 2017 року, згідно з яким було 
припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО, а отже, і постачання дефіцитного 
антрациту,108 а також той факт, що для забезпечення ТЕЦ паливом необхідний буде імпорт вугілля за 
цінами, які склалися на світовому ринку, а саме - 70,48 дол. за тонну плюс вартість перевезення 
вугілля в порти України (9,84 дол. за тонну) і перевалки в порту (7,19 дол. за тонну). Цим же рішенням 
у зв'язку зі зростанням закупівельних цін на вугілля, Нацкомісія підвищила тарифи на відпуск 
електричної енергії, виробленої на деяких ТЕЦ, з 1 квітня 2017 року - на 9,2-22,7%, а також на теплову 
енергію для потреб населення з 1 липня 2017 року - на 9,6-71,4%.109 

За даними Держкомстату, в січні-лютому 2017 року Україна збільшила валютні витрати на імпорт 
кам'яного вугілля і антрациту на 50,3% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 357,6 млн 
дол. Найбільшими постачальниками вугілля для України в січні стали Росія (247,2 млн дол., що 
становило 69% від витрат на імпорт твердого палива), США (65,4 млн дол., що становило 18,3%) і 
Казахстан (20,4 млн дол., що становило 5,7%) та інші країни (24,5 млн дол). Експорт кам'яного вугілля 
і антрациту в січні-лютому становив 14,7 млн дол.110 В той же час, Держкомстат України повідомила, 
що за лютий 2017 року споживання кам'яного вугілля скоротила на 13,7% - до 3,869 млн тонн 
порівняно з аналогічним періодом 2016 року, та на 22,5% порівняно з січнем 2017 року.111 

Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС ,Співпраця в атомній сфері, Директива 
Ради №2014/87/Євратом, Директива Ради №2013/59/Євратом, Директива Ради 
№2006/117/Євратом 

У рамках імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом, 16 березня ДІЯРУ оприлюднила для 
громадського обговорення проект спільного наказу ДІЯРУ та МОЗ «Про затвердження Правил 
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107 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=5862  
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радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії». 
Законодавство України в сфері використання ядерної енергії в цілому відповідає вимогам Директиви, 
проте існують розбіжності в окремих напрямах державного регулювання в сфері використання 
ядерної енергії, зокрема в регулюванні безпеки джерел іонізуючого випромінювання, що 
використовуються для медичного опромінення в брахітерапії. Тому, метою проекту наказу є 
забезпечення радіаційного захисту медичного персоналу та пацієнтів та безпеки використання 
джерел іонізуючого випромінювання при проведенні процедур брахітерапії.112 

21 березня у ВРУ була зареєстрована Постанова під № 5703/П «Про повернення на доопрацювання 
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної 
енергії (реєстр. № 5703 від 23 січня 2017 року)».113 Також, у рамках процесу імплементації 
вітчизняного законодавства до європейського у сфері безпеки та гігієни праці на Хмельницькій АЕС 
виконано низку заходів щодо впровадження національного стандарту BS OHSAS 18001:2010 «Система 
управління гігієною та безпекою праці. Вимоги».114 

1 березня Уряд схвалив розпорядження КМУ «Про затвердження проекту «Запорізька АЕС. Учбово-
тренувальний центр. Корпус «Г». Завершення будівництва та прийняття в експлуатацію ЗАЕС в цілому. 
Промбудівництво. Коригування».115 Розпорядження розроблено МЕВП для забезпечення підготовки 
та підвищення кваліфікації персоналу АЕС з метою зменшення впливу людського чинника на 
безпечну роботу енергоблоків, можливості навчання персоналу в умовах, максимально наближених 
до роботи енергоблоку та моделювання аварійних ситуацій. Також, у березні на ЗАЕС пройшла місія 
технічної підтримки ВАО АЕС, яка була присвячена процедурі впровадження системного підходу до 
аналізу потреб навчання персоналу АЕС. Основна мета місії полягла в передачі позитивного досвіду 
та матеріалів для поліпшення певного напряму діяльності на кожній конкретній ділянці. Таким чином, 
напрацювання кожної АЕС підсумовуються за напрямками для створення колективного досвіду 
роботи атомних станцій. На підсумковій нараді місії техпідтримки експерти ВАО надали свої 
пропозиції, рекомендації та план дій щодо впровадження процедури застосування системного 
підходу до навчання персоналу на ЗАЕС.116 

2 березня під час конференції "Український енергетичний форум" Ю. Недашковський повідомив, що 
НАЕК "Енергоатом" планує в 2019 році почати експортувати електроенергію, вироблену на другому 
блоці Хмельницької АЕС, в енергосистему країн ЄС, зокрема Польщі та Угорщини. За його словами, 
експорт в ЄС надасть можливість "Енергоатому" використовувати експортний механізм в якості 
застави для отримання кредиту від європейських банків для завершення будівництва третього і 
четвертого енергоблоків ХАЕС. Також він зазначив, що для безпечної роботи ХАЕС компанія планує 
випереджаючими темпами побудувати нові трансформатори на майданчику третього енергоблоку 
ХАЕС. Вартість реалізації проекту з експорту електроенергії оцінюється в 55 мільйонів євро.117 

17 березня НАЕК «Енергоатом» уклав із компанією Westinghouse Electric Sweden AB договори на суму 
169 млн 607 тис. грн (з ПДВ) на постачання комплектів обладнання для очищення парогазового 
середовища для енергоблоків №1 та №2 Южно-Української АЕС.118 29 березня Westinghouse LLC, 
деякі дочірні компанії та філії подали добровільні клопотання про банкрутство відповідно до вимог 
законодавства США. Компанія заявила, що подані клопотання не стосуються операцій Westinghouse 
в регіоні Європи, Близького Сходу, Африки чи Азії, тому незважаючи на подачу материнською 
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компанією Westinghouse LLC клопотань про банкрутство, дочірня компанія в Швеції американсько-
японської групи Westinghouse буде й надалі виробляти та постачати паливо на українські АЕС згідно 
з чинним контрактом із НАЕК «Енергоатом». У прес-релізі також зазначається, що співпраця 
Westinghouse з Україною є найвищим пріоритетом і тривають дискусії щодо розширення поставок 
палива та надання послуг для нашої країни, що принесе взаємну вигоду й подальше підвищення 
енергетичної безпеки.119 

21 березня НКРЕКП прийняла рішення з 1 квітня збільшити тариф на виробництво (відпуск) 
електроенергії для АЕС на 2,92%, або на 1,36 коп./ кВт-година до 48 коп./ кВт-година порівняно з 
поточним тарифом АЕС (46,64 коп./ кВт-година). При розрахунку тарифу на рівні 48 коп./ кВт-година 
НКРЕКП враховувала витрати, у тому числі, на будівництво бризкових басейнів на Южно-Українській 
АЕС (ЮУАЕС), купівлю транспортера для сховища відпрацьованого палива на ЗАЕС. НКРЕКП також 
знизила інвестиційну програму НАЕК "Енергоатом" на 2017 рік на 20,4%, або на 1 370,33 млн гривень 
до 5 349,567 млн гривень порівняно з затвердженою версією в грудні 2016 (в основному за рахунок 
зниження фінансування кредитними коштами).120 

28 лютого Державна служба геології та надр видавши накази Держгеонадр №92-95 від 28.02.2017 121 
видала ТОВ "Атомні енергетичні системи України" ліцензії на геологічне вивчення та розробку 
чотирьох родовищ уранових руд в Україні. Це перший випадок в історії України, коли дозвіл на 
розробку уранових родовищ отримує приватна компанія.122  

Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС, Співпраця в атомній сфері                                                                        
Співробітництво спрямовується на вирішення проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, а також зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 

З 27 лютого по 3 березня у рамках проекту МАГАТЕ «Розширення можливостей країн-членів МАГАТЕ 
з управління проектами зняття з експлуатації» на ДСП «Чорнобильська АЕС» (ДСП «ЧАЕС») проходив 
семінар, на якому були презентовані результати проекту МАГАТЕ з управління ризиками при 
виведенні АЕС з експлуатації (проект DRiMa). Мета семінару полягала в ознайомленні з методологією 
оцінки ризиків при реалізації діяльності зі зняття атомних електростанцій з експлуатації, а також 
отримання практичних навичок її використання. Дана методологія була вироблена МАГАТЕ завдяки 
реалізації проекту DRiMa. Методологія оцінки ризиків була випробувана на планах зняття з 
експлуатації блоків 1, 2 і 3 ЧАЕС.У семінарі взяли участь представники від МАГАТЕ, ДСП «ЧАЕС» та 
інших АЕС України, НАЕК «Енергоатом», експерти, які беруть участь в розробці проекту DRiMa та 
експерти з Німеччини, Великобританії, України, а також представники Болгарії, Хорватії, Чехії, 
Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини та Сербії.123 
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Протягом березня урядові органи та інституції виявили неабияку активність. Насправді,  березень 
виявився найбільш результативним місяцем у реформі сфери енергоефективності та 
енергозбереження з початку року. Серед найбільших здобутків можна визначити прийняття у 
першому читанні проекту закону «Про Фонд енергоефективності», значний прогрес у  погодженні 
регламентів з енергетичного маркування продуктів, а також переформатування процесу подальшої 
роботи в екодизайні. Серед успіхів цього місяця також є рекомендація профільного Комітету 
скасувати застарілі санкції у сфері енергозбереження та остаточне вирішення проблеми 
неузгодженості профільного законодавства з надання послуг енергосервісу із правилами здійснення 
закупівель за бюджетні кошти. Також Парламент має амбітний порядок денний на початок квітня, 
коли можуть бути проголосовані інші вкрай важливі закони, зокрема, щодо енергетичних 
характеристик будівель та стосовно запровадження ринку електричної енергії. 

У той же час, у соціальній сфері значного процесу не було зафіксовано. В очікуванні прийняття в 
цілому рамкового закону для запуску ринку електричної енергії, рішення національного 
енергетичного регулятора, направлені на імплементацію Закону «Про ринок природного газу», 
викликають критику з боку численних стейкхолдерів. 

 

 

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність 

Засідання робочої групи при Держенергоефективності з опрацювання коментарів та зауважень до 
проекту Закону України «Про енергетичну ефективність», які проводилися під головуванням Директора 
Департаменту стратегічного розвитку агентства В.Бучика, завершилися 10 березня. Робоча група 
опрацювала увесь текст проекту закону. Загалом, він дійсно якісно імплементує ті положення 
Директиви, які не покриваються суміжними законопроектами (зокрема, «Про енергетичну 
ефективність будівель» та «Про комерційний облік комунальних послуг»). Результати роботи групи 
мають бути презентовані паном Бучиком 7 квітня у приміщенні Держенергоефективності. 

Водночас, представники громадськості, що брали участь у робочій групі, зауважили істотні корупційні 
ризики у статті 21 під назвою «Державна експертиза з енергозбереження». Сумнівним вбачається 
положення статті щодо обов’язкового проведення експертизи кожного значного (вартістю у 200 тис грн 
або більше) проекту з підвищення енергоефективності та енергозбереження, якщо він проводиться 
стосовно бюджетної установи та будівель у власності органів державної влади, або передбачає 
залучення фінансової підтримки в рамках державних програм. Незважаючи на символічну вартість 
такої експертизи, обов’язковість її проведення для значної кількості найбільш застарілих бюджетних 
будівель (в яких, до того ж, згодом мають з’явитися власні енергоменеджери) та більшості проектів у 
приватному житловому фонді, проведення експертизи силами лише самого Держенергоефективності 
і значний термін (до 30 днів), роблять новацію агентства вкрай небажаною. Фахівці, відповідальні за її 
розробку, підтверджують, що вона не має жодного стосунку до вимог Директиви, натомість покликана 
ліквідувати неузгодженість різних положень чинного законодавства у будівельній сфері. 

 

Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8) 

Після схвалення ще у лютому відповідальним Урядовим комітетом проекту розпорядження Кабінету 

Міністрів «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в 

бюджетних установах», протягом березня 2017 року відчутних змін у процесі його прийняття не було. 

Ймовірно, це пов’язано з тим, що до проекту розпорядження були висловлені численні зауваження та 

застереження від експертів та фахівців у сфері енергозбереження у будівлях. 
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Зокрема, голова підгрупи “Енергоефективність” Реанімаційного Пакету Реформ С. Павлюк висловив 
ґрунтовну критику щодо запропонованого проекту, зазначаючи, що замість прискорення створення 
національної системи енергоменеджменту, акт у чинній редакції відтермінує його на невизначений 
термін. Крім того, значним недоліком експерт вважає організацію роботи енергоменеджерів в рамках 
бюджетних установ, замість того, щоб запровадити таку систему на рівні міст та районів.124  

 

Облік (Стаття 9) 

Протягом березня питання щодо першочергового прийняття законопроекту «Про комерційний облік 

комунальних послуг» (реєстр. № 4901 від 06.07.2016 року) неодноразово розглядалося на рівні 

комітетів Верховної Ради. Зокрема, 14 березня відбулася спільна міжвідомча нарада Комітетів з питань 

ПЕК та з питань з ЖКГ щодо обговорення пакету законопроектів з енергоефективності, який 

складається з чотирьох основних законопроектів: №4901 «Про комерційний облік комунальних 

послуг», №1581-д «Про житлово-комунальні послуги», № 4941-д «Про енергетичну ефективність 

будівель», №5598 «Про Фонд енергоефективності» 125. 

Т. Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі 

ОПОРА, наголосила на тому, що законопроекти потрібно приймати не по одному, а відразу весь пакет: 

«Важливим є саме пакетне прийняття законопроектів. Наприклад, законопроекти про Фонд 

енергоефективності та енергоефективність будівель – це інструменти. Для того щоб ці інструменти 

почали працювати, потрібні споживачі, готові користуватися цими інструментами. Забезпечити попит 

покликані законопроекти про комерційний облік і про ЖКП» 126. Розгляд проекту закону «Про 

комерційний облік комунальних послуг» у другому читанні має відбутися протягом першого сесійного 

тижня квітня. 

 

Покарання (Стаття 13) 

Незважаючи на той факт, що навіть рамкового законодавства, яке б імплементувало законодавство ЄС 

з енергоефективності, ще не прийнято, Комітет з питань ПЕК підтримав законопроект, ініційований і 

розроблений Держенергоефективності, що передбачає позбавлення цього агентства контролюючих 

функцій, а також виключення порушень чинного законодавства у сфері енергозбереження з Кодексу 

про адміністративні правопорушення.127 Декриміналізація порушень у тому вигляді, в якому вони 

наразі зазначаються у Кодексі, а також скасування невідповідно низьких фінансових санкцій за їх 

вчинення, дасть можливість у подальшому запровадити систему примусового виконання приписів 

нового масиву законодавства у сфері енергоефективності таким чином, як того вимагає стаття 13 

Директиви 2012/27/ЄС, а саме ефективної, пропорційної та стимулюючої. У той же час, 

Держенергоефективності, позбувшись невластивих їй контролюючих функцій, зможе сфокусуватися на 

розробці та впровадженні публічної політики у сфері енергозбереження та енергоефективності. 
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Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20) 

З усіх законопроектів, що формують так званий «пакет енергоефективності», проект закону «Про Фонд 

енергоефективності» поки що викликає найменшу кількість суперечок серед народних депутатів. 

Зокрема, прискорення прийняття законопроекту було підтримано під час публічних комунікативних 

заходів, в тому числі на спільній міжвідомчій нараді комітетів Верховної Ради з питань ПЕК та з питань 

з питань ЖКГ. Наступного дня під час засідання профільного комітету128 було прийнято рішення 

рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за основу. 

Верховна Рада незначною більшістю у 227 голоси прийняла у першому читанні цей проект129 21 

березня. Особливістю законопроекту є його достатньо загальний характер, який передбачає, що 

значну кількість умов та порядок роботи інституції будуть вирішуватися на рівні внутрішніх положень 

про діяльність, що мають бути розроблені та прийняті керівними органами Фонду. Таким чином, для 

реального початку функціонування потребуватиметься додатковий час на здійснення організаційної та 

нормотворчої роботи. Утім, незважаючи на те, що від подання проекту до цього успішного голосування 

у першому читанні пройшло більш ніж 3 місяці, станом на зараз передбачається, що Фонд має 

запрацювати до наступного опалювального сезону. У Держбюджеті-2017 передбачено 400 млн. грн. 

на його фінансування. 

Оскільки до окремих положень законопроекту були висловлені зауваження з боку експертного 

середовища, Головного науково-експертного управління (ГНЕУ) ВРУ та органів влади, у профільному 

комітеті Верховної Ради домовилися про створення робочої групи з його доопрацювання. Зокрема, 

серед основних зауважень ГНЕУ було щодо видачі кредитів на проведення заходів з енергозбереження 

у житловому фонді та неузгодженість цього виду діяльності відповідно до норм законодавства було 

передбачено надання підтримки громадянам у вигляді лише грантової безповоротної допомоги.130  

Паралельно, в офісі Реанімаційного пакету реформ відбулася зустріч експертів щодо розгляду питання 

монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та для обговорення окремих положень 

законопроекту «Про Фонд енергоефективності». Під час цієї зустрічі радник профільного Віце-прем’єр 

міністра Г.Зубка запевнив, що низку зауважень, висловлених до законопроекту вже враховано, та 

невдовзі доопрацьований проект буде розміщений на сайті Верховної Ради до другого читання.  

У той же час, збільшується кількість програм державного фінансування заходів з підвищення 

енергоефективності на місцевому рівні – станом на кінець березня, в Україні діяло 244 таких програм, 

з яких, втім, лише 87 були прийняті із фінансуванням.131 Також у березні відновила свою роботу цільова 

програма «теплих кредитів», при чому, за словами голови Держенергоефективності, попит на таку 

підтримку зростає більшими темпами, ніж було зафіксовано у попередньому році.132 

 

 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

Законопроект «Про енергетичну ефективність будівель» (реєстр. № 4941-д від 14.12.2016 року), 

погоджений усіма комітетами, включаючи профільний комітет з питань ЖКГ, був поставлений до 

порядку денного 23 лютого, але народні депутати так і не розглянули його. Очікуваний же «День 
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енергоефективності», головною амбіцією на якому мало би стати прийняття цього компромісного 

проекту закону, так і не відбувся.  

Законопроектом передбачається, що для об’єктів нового будівництва обов’язок з виготовлення 

енергетичного сертифікату будівлі покладається на замовника будівництва до прийняття його в 

експлуатацію. Варто було би звернути увагу на те, що законопроектом передбачається, що 

невідповідність даних у сертифікаті фактичним показникам щодо енергетичної ефективності 

передбачає відповідальність відповідно до законодавства. 

Однак, чіткої процедури щодо приведення забудовником у відповідність тих чи інших показників 

енергетичної ефективності для нових будинків не передбачається. Іншими словами, якщо людина 

придбає квартиру у новобудові, а рівень споживання енергоресурсів не відповідатиме даним у 

сертифікаті енергетичної ефективності, то законом не передбачається, що забудовник має привести у 

відповідність такі показники, як зазначається у сертифікаті. Також не передбачено процедури для 

забудовника щодо повернення частини витрачених коштів на придбання житла більш високого класу, 

якщо для прикладу виявиться, що показники у сертифікаті не відповідають дійсності. 

Відповідно до законопроекту, у сертифікаті мають бути прописані технічно та економічно обґрунтовані 

рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергоефективності будинку. Сертифікат 

енергоефективності повинен бути складовою частиною паспорта будівлі. Також запропоновано єдину 

систему даних про енергетичну ефективність будівель та контролю за дотриманням законодавства у 

сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, створюється база даних енергетичних 

сертифікатів будівель. Доступ до неї буде безоплатним, прозорим і відкритим. 

Обсяг коштів за послуги щодо проведення аудиту та сертифікації, ймовірно, буде зависоким для 

простих громадян. Висока ціна на сертифікат не зможе мотивувати співвласників багатоквартирних 

будинків до проведення енергоаудиту, а навпаки викличе соціальну напругу. Тому проведення 

сертифікації повинно стати доступною послугою для всіх верств населення. Профільний віце-прем’єр 

спрогнозував, що для приватного будинку сертифікація коштуватиме приблизно 3-4 тис грн, в той час 

як енергоаудит та сертифікація багатоповерхівки обійдеться в 10-15 тис грн.133 

Згідно з редакцією доопрацьованого законопроекту, сертифікація енергетичної ефективності будівель 
є обов’язковою у випадках: 

- об’єктів будівництва із середнім та значним класом наслідків, що визначається згідно з 
вимогами законодавства;  

- будівель, у приміщеннях яких загальною опалюваною площею більше 250 квадратних метрів 
розташовані: органи державної влади, що фінансуються з державного бюджету, які часто 
відвідуються громадянами з метою здійснення ними права на звернення та на отримання 
адміністративних послуг відповідно до законодавства; або органи місцевого самоврядування, 
підприємства, установи та організації комунальної власності відповідних територіальних 
громад, що фінансуються з відповідних місцевих бюджетів у разі здійснення ними 
реконструкції та модернізації таких будівель; 

- здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель за 
умови отримання державної підтримки (крім випадків, коли такі заходи здійснюються 
фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання). 

Відповідно до законопроекту, у сертифікаті мають бути прописані технічно та економічно обґрунтовані 

рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергоефективності будинку. Сертифікат 

енергоефективності повинен бути складовою частиною паспорта будівлі. Також запропоновано єдину 
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систему даних про енергетичну ефективність будівель та контролю за дотриманням законодавства у 

сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, створюється база даних енергетичних 

сертифікатів будівель. Доступ до неї буде безоплатним, прозорим і відкритим. 

 

Енергосервісні контракти (стаття 18 Директиви) 

23 березня Верховна Рада прийняла у другому читанні проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних 

інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" (щодо 

механізму закупівлі енергосервісу) – щодо продовження укладання енергосервісних договорів для 

термомодернізації будівель бюджетних установ (Реєстр. № 4549). За таке рішення проголосували 228 

народних депутатів.134 Прийнятий закон узгоджує профільне законодавство із положеннями 

законодавства про закупівлі за державні кошти, а саме уможливлює застосування електронних 

аукціонів через систему PROZORRO для закупівель енергосервісу у бюджетній сфері. На прийняття 

цього відносно простого з точки зору як суті, так і форми, закону Верховній Раді знадобився майже рік. 

30 березня акт був підписаний спікером парламенту, а наступного дня – направлений на підпис 

Президенту України. 

Показово, що із прийняттям змін до законодавства, що спростять процедуру укладання та виконання 

енергосервісних контрактів у бюджетні сфері, співпала новина про те, що перший приватний інвестор, 

який пройшов цей шлях в рамках термомодернізації низки бюджетних об’єктів Савранського району 

Одеської області, вже почав повертати вкладені у проект кошти.135 

 

Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про 
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами 

Під час публічного звіту "Енергоефективність та відновлювана енергетика в Україні: результати 2016 

року та плани на 2017 рік", який відбувся 28 лютого, голова Держенергоефективності С. Савчук 

повідомив, що протягом двох подальших років планується розробка 15 технічних регламентів щодо 

встановлення вимог з екодизайну.136 Зокрема, у 2017 році,крім розробки та затвердження рамкового 

Технічного регламенту щодо визначення вимог до екодизайну, агентство планує запровадити 

специфічне енергетичне маркування для вентиляторів, ламп спрямованого випромінення, 

електродвигунів, водяних та циркулярних насосів, силових трансформаторів. У разі виконання такої 

робочої програми, відповідна Директива ЄС буде практично імплементована. У той же час, важко 

прогнозувати, наскільки заявлені темпи відповідатимуть дійсності з огляду на дуже повільний темп 

роботи у цьому напрямку протягом попередніх періодів. 

 

 

Соціальні питання 

На фоні останнього з запланованих етапів збільшення ціни на електроенергію з 1 березня,137 

повноцінна реформа ринку електричної енергії залишається лише у планах. Проект закону «Про ринок 
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електричної енергії», ухвалений у першому читанні ще минулого року, має бути розглянутий в цілому 

на початку квітня.  

Наприкінці березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, своїм рішенням відділила ціну газу як товару від послуг з транспортування та 

розподілу газу до кінцевих споживачів.138 Враховуючи значний суспільний резонанс цього рішення, 

Кабінет міністрів зобов’язався проаналізувати цю методологію, хоч і визнав, що у випадку визначення 

невідповідності зможе лише рекомендувати незалежному регулятору переглянути таке рішення.139 

Такий крок НКРЕКП, що привернув значну увагу та критику з боку споживачів та експертів, не є 

поодиноким і продовжив низку рішень, що були широко засуджені, у тому числі європейськими 

партнерами. Однак, певні підстави для оптимізму дає початок процесу ротації членів НКЕКП, даний 

Президентом, який підписав Указ із зазначенням порядку першої повної зміни членів Комісії.140 

Зважаючи на значну роль, яку відіграє національний енергетичний регулятор у питанні захисту 

споживачів енергетичних послуг, повна ротація органу має призвести до якісно кращого підходу до 

їхніх інтересів. 

Менше успіху зафіксовано у прогресі з монетизацією житлово-комунальних пільг та субсидій. 

Меморандум про економічну і фінансову підтримку між Україною та Міжнародним валютним фондом 

у пункті 23 Розділу Е. Політика в енергетичному секторі передбачає, що до кінця липня 2017 року 

Україна запровадить заходи для підвищення адресності у підтримці вразливих категорій споживачів та 

скоригує соціальні норми у не-пікові місяці протягом опалювального сезону.141 При цьому, прийняття 

відповідних рішень планується до травня 2017 року, а повноцінно запрацювати оновлена система 

соціального захисту має протягом наступного опалювального сезону.  

На жаль, ані профільне Міністерство соціальної політики, ані Мінфін, ані Кабінет міністрів досі не 

озвучили, чи було прийнято рішення принаймні про модель планованої монетизації субсидій. Певний 

позитивний сигнал поступив від Віце-прем’єр міністра Г.Зубка, який заявив, що наразі розглядається 

два послідовні етапи проведення цієї реформи – спочатку на рівні підприємств-надавачів послуг, а у 

подальшому – на рівні осіб-споживачів.142 Втім, значний рівень невизначеності навколо цього питання 

спонукає інших стейкхолдерів виходити в інформаційний простір із своїми рекомендаціями, як це 

зробив НАК «Нафтогаз», який наполягає на монетизації одразу на рівні споживачів, як на єдиному 

дієвому способі стимулювати економію, визнаючи, однак, складність розробки відповідного механізму 

розрахунку економії.143 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 

Питання щодо впровадження в Україні європейських моделей оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки й надалі не вирішено. Проект закону “Про оцінку впливу на 
довкілля”, що був заветований наприкінці 2016 року, повернутий парламентом у профільний 
комітет на доопрацювання. У Верховній Раді зареєстровано новий проект закону “Про стратегічну 
екологічну оцінку”.  

 

14 лютого 2017 р. уряд затвердив Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України у 2016 році. Щодо гармонізації екологічного законодавства, то уряд прозвітував 
про два виконаних цільових показники – щодо басейнового принципу управління водними 
ресурсами та щодо збереження природного середовища існування і видів природної флори та 
фауни стосовно захисту диких птахів. Щодо останнього показника, категорично погодитись не 
можна, адже підготовка “схеми внесення змін до національного законодавства для наближення до 
вимог Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища 
існування, дикої флори та фауни, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивами 97/62/ЄС, 
2006/105/ЄС та Регламентом 2003/1882/ЄС (Оселищна директива) та Директиви 2009/147/ЄС 
Європейського Парламенту про захист диких птахів (Пташина директива)” жодним чином не 
означає прогресу в збереженні природного середовища існування і видів флори та фауни.  

 

Що стосується альтернативної енергетики, то наразі влада та фінансові інституції спрощують умови 
для ведення бізнесу в галузі, а також розробляють ініціативи для стимулювання населення 
активніше використовувати «зелені» технології. Водночас, намагання залучити іноземних інвесторів 
поки не дають значних результатів − наразі більшість потенційних інвесторів лише «приглядається» 
до можливостей українського ринку альтернативної енергетики. 

 

Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє 
середовище (кодифікація) (Стаття 363 УА): 

7 лютого 2017 року Верховна Рада України відправила на доопрацювання проект Закону “Про оцінку 
впливу на довкілля”144, що був заветований Президентом наприкінці 2016 року. Тепер Комітет з питань 
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи повинен 
доопрацювати законопроект та повторно внести його на розгляд Верховної Ради. 

 

Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище  
(Стаття 363 Угоди про асоціацію): 

21 лютого 2017 року групою депутатів був зареєстрований у парламенті проект закону «Про стратегічну 

екологічну оцінку» (№6106).145 У порівнянні з попереднім, який був відхилений ВРУ після вето 

Президента, наявні як переваги, так і недоліки запропонованої моделі стратегічної екологічної оцінки 

(СЕО). 

Запропонована модель в цілому відповідає Директиві ЄС 2001/42/ЄС, яку Україна зобов’язана 

імплементувати. Водночас, зі сфери дії СЕО практично виключено два ключові види документів 

планування: місцеві програми економічного та соціального розвитку (які щороку приймаються для 

використання бюджетних коштів) та містобудівну документацію (планування територій, включаючи 

громадське обговорення). В ЄС переважна більшість СЕО на місцевому рівні проводиться саме щодо 

планування територій. 

                                                             
144http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1828-19 
145http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61186 
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Важливим є той факт, що й не всі інші секторальні плани та програми вимагатимуть СЕО, а лише ті, які 

підлягають «затвердженню». Фактично, низка таких документів схвалюється, а не затверджується. 

Наприклад, остання галузева програма, що виклика бурхливу реакцію серед екологічної громадськості, 

– «Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року» - була схвалена, а не затверджена КМУ. 

З іншого боку, у порівнянні з директивою, законопроект розширює сферу застосування СЕО шляхом 

посилання на об’єкти оцінки впливу на довкілля та включенням документів державного планування, 

розробка яких не є обов’язковою згідно з національним законодавством. Це означає, що різноманітні 

місцеві стратегії ̈(зокрема, у сфері енергетики, відходів), які добровільно розробляються за ініціативою 

місцевих громад, можуть наштовхнутись на додаткові адміністративні перешкоди і додаткові потреби 

у фінансових ресурсах. 

З точки зору фінансових ресурсів, необхідних для реалізації СЕО, пояснювальна записка до 
законопроекту знову вводить в оману депутатів та уряд, стверджуючи, що коштів не потрібно. 
Насправді, проведення СЕО вимагатиме коштів державного та місцевих бюджетів, адже саме державні 
органи та органи місцевого самоврядування є замовниками планів, програм та стратегій. В країнах ЄС 
фінансові затрати на СЕО становлять близько 7-10% кошторису розробки плану чи програми. Так, в 
Естонії проведення однієї СЕО коштує від 4 до 30 тис. євро, в Угорщині – від 20 до 40 тис. євро. Це – 
прямі видатки замовників. 

 

Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2) (Стаття 363 Угоди про асоціацію): 

 

7 лютого Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому: 

- проект Закону 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 (№2023).146 Завданнями законопроекту є захист середовищ існування рідкісних видів, 

занесених до Бернської конвенції, перш за все місць існування у лісах, а також на територіях 

державних природних заповідників; посилення заходів з охорони дельфіна-афаліни, ведмедя 

бурого, кажанів, чорного лелеки, скопи; заборона на застосування невибіркових засобів 

добування тварин – капканів; посилення боротьби з браконьєрством. Даний законопроект 

викликав неоднозначну реакцію екологічної громадськості та науковців.147 

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації 

європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин) 

(№2604).148 Метою прийняття Закону є імплементація європейських екологічних норм про 

охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин. Завданнями є захист від знищення 

середовища перебування (зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесених до 

Червоної книги України. 

Прийняті закони, у випадку належного їх виконання, можуть сприяти охороні диких птахів, проте це не 
забезпечує наближення законодавства до вимог Директиви про охорону диких птахів.  

 

9 лютого 2017 року групою народних депутатів був зареєстрований проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність до європейських норм та 
вимог законодавства про охорону біорізноманіття).149 Хоча у пояснювальній записці до законопроекту, 

                                                             
146http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53825 
147http://www.epl.org.ua/ecology/zberezhennia-bioriznomanittia/doslidzhennia-epl/3019-pid-krasyvoiu-nazvoiu-deputatam-
pidsunuly-anty-ievropeiskyi-zakon 
148http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54723 
149http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61114 
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серед іншого, автори посилаються на Директиву про збереження диких птахів, законопроект своїми 
положеннями частково чи повністю не забезпечить імплементацію вимог директиви. 

 

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) 

(Стаття 363 Угоди про асоціацію) 

7 лютого Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому проект Закону України  «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з 
одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування)» 
(№3323).150 Законопроектом пропонується спростити процедуру видачі дозволів на спеціальне 
водокористування, зокрема, надати повноваження щодо видачі дозволів на спеціальне 
водокористування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політики у сфері 
розвитку водного господарства (Державному агентству водних ресурсів України), позбавивши таких 
повноважень обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, а також Раду міністрів 
Автономної республіки Крим; не відносити до спеціального водокористування водокористувачів, які 
забирають та використовують менше 5 кубічних метрів води на добу, крім тієї, що використовується 
для виробництва напоїв та фасованої води; скоротити та визначити вичерпний перелік документів, які 
подаються водокористувачем для оформлення права спеціального водокористування; встановити 
вичерпні підстави для припинення права спеціального водокористування та визначити порядок 
припинення такого права. Питання щодо впровадження інтегрованих дозволів у сфері 
водокористування є частиною зобов’язань відповідно до Директиви 2010/75/ЄС про промислові 
викиди. 

 

Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних 

джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасосвуються Директиви 2001/77/ЄС та 

2003/30/ЄС (Стаття 338 Угоди про асоціацію) 

 

Цього місяця депутати прийняли у другому читанні та в цілому151 законопроект «Про внесення змін до 

Закону "Про теплопостачання" щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних 

джерел енергії» (№4334). Основна ідея закону − встановлення тарифу на тепло з альтернативних 

джерел на рівні 90% від діючого тарифу на тепло з газу для потреб бюджетних установ та населення. 

Планується, що його реалізація дозволить надати інвесторам гарантії повернення інвестицій у 

виробництво тепла з альтернатвиних джерел, знизити собівартість теплової енергії та тарифи для 

кінцевих споживачів, а також скоротити імпорт газу на понад 3 млрд куб. м. Наразі лідером у питанні 

заміщення газу альтернативними джерелами енергії в Україні залишається Дніпропетровщина: за 

2014-2016 роки населення, підприємства ТКЕ та бюджетні установи регіону скоротили та замістили 

споживання газу майже на 20%, а саме − з 2 239 до 1 803 млн куб. м152. 

 

Також в березні депутати Комітету ВРУ з питань ПЕК153 та Комітету з питань будівництва, 

містобудування та ЖКГ схвалили154 законопроект №6081, який дозволить полегшити підключення до 

мереж об’єктів з відновлюваної енергетики та вирішити проблему так званого «резервування» 

потужностей. Проект закону розроблено з метою імплементації Директиви Європейського Парламенту 

та Ради 2009/28/ЄС. На засіданні Комітету з питань будівництва, містобудування та ЖКГ також було 

розглянуто альтернативний законопроект «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо 

                                                             
150http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56820 
151 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11242  
152 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249847297&cat_id=244277212  
153 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249817950&cat_id=244277212  
154https://www.facebook.com/zhytlo.in.ua/photos/a.561465287308634.1073741828.560972500691246/1207711452684011/?typ
e=3&theater  
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стимулювання інвестицій в об'єкти електроенергетики, що виробляють електричну енергію з 

використанням альтернативних джерел енергії (реєстр. №6081-1 від 27.02.2017 року, внесений 

народним депутатом О. Рябчиним155). Цим законопроектом пропонується ввести обмеження на термін 

дії технічних умов - три роки з можливістю подовження до п’яти. За результатами розгляду, Комітет 

рекомендував доопрацювати законопроект №6081 з урахуванням конструктивних положень 

альтернативного законопроекту № 6081-1: зокрема, врахувавши положення щодо можливості 

продовження терміну дії технічних умов до 5 років, та прийняти його за основу у першому читанні у 

Верховній Раді України. Комітет з питань ПЕК також рекомендував прийняти законопроект за основу в 

першому читанні.  

 

Водночас, фінансові установи також створюють умови для активнішого використання «зелених» 

технологій населенням: зокрема, «УКРГАЗБАНК» почав надавати кредити на встановлення сонячних 

електростанцій для домогосподарств під 0,001% річних156.  

 

Що стосується інвестицій в галузь, то наразі влада активно проводить переговори з іншими країнами, 

зокрема, Фінляндією157, Норвегією158, Китаєм159, та Туреччиною160, однак поки що ці вони не дають 

конкретних результатів.  

 

Варто зазначити, що Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA) у січні 2017 року 

здійснило проект з дослідження потенціалу використання ВДЕ у країнах Південно-Східної Європи. 

Одним з етапів проекту стало дослідження технічного потенціалу використання ВДЕ в цих країнах. За 

результатами проведеного агентством IRENA дослідження було виявлено, що Україна володіє 

найбільшим серед країн Південно-Східної Європи технічним потенціалом впровадження ВДЕ.  

 

Загальний же потенціал виробництва електроенергії з ВДЕ в рік складає більше 1 млн ГВт*год. 
Сумарний потенціал установлених потужностей в країні оцінюється в 408,2 ГВт (без урахування великих 
ГЕС): вітрова енергетика – 321 ГВт (78%), сонячна енергетика – 71 ГВт (17%), біомаса – 15 ГВт (4%), малі 
ГЕС – 4 ГВт (1%)161 
 

 

 

 

 

                                                             
155 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH4OX1AA.html  
156 http://www.ukrgasbank.com/press_center/news/11497-
ukrgazbank_nachal_predostavlyat_kredity_na_ustanovku_domashnih_solnechnyh_elektrostantciyi_pod_1_godovyh  
157 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249868274&cat_id=244277212  
158 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249797311&cat_id=244277212  
159 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249870882&cat_id=244277212  
160 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249843467&cat_id=244277212  
161 http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukrai--ni.pdf  
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Нафта 

Протягом звітного періоду в Україні продовжувалося публічне звітування керівників органів 
виконавчої влади. Було оприлюднено низку документів, в яких презентовано плани дій Уряду на 
2017 рік і подальшу перспективу, у тому числі з реалізації міжнародних зобов’язань України в 
нафтовій сфері162. Проте докладного аналізу причин зриву виконання поставлених раніше завдань, 
зокрема з формування мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів, ухвалення нового Кодексу про 
надра тощо, зроблено не було163. 
 
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки 
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів (ст. 338 УА) 
Згідно з пунктом 1.1.2 Плану імплементації Директиви 2009/119/ЄС, Міненерговугілля мало розробити 
проект закону України про підтримку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів164, а Верховна Рада– 
ухвалити акт в цілому в грудні 2016 року. Проте, за станом на 5 квітня 2017 року відомо лише про 
підготовлений Держрезервом і відхилений Мінекономрозвитку в 2016 році законопроект «Про 
стратегічні резерви»165. 
 
Відсутня й будь-яка інформація про виконання пункту 1.2.2 Плану імплементації, згідно з яким 
Міненерговугілля зобов’язувалося щомісячно подавати до Секретаріату Енергетичного Співтовариства 
статистичні дані щодо запасів нафти і нафтопродуктів, як це передбачено статтею 4 (а) і (б) Регламенту 
(ЄС) 1099/2008, і пункту 1.2.5, що передбачає початок повномасштабного функціонування системи 
мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів та звітування перед Європейською Комісією та 
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства з січня 2017 року. За станом на 5 квітня 2017 року, 
виконання цих вимог не передбачено жодним нормативним документом Міненерговугілля. 
 
Натомість, 3 березня 2017 року відбувся публічний звіт голови Держрезерву України, під час якого було 
повідомлено, що «Державне агентство резерву України в рамках Концепції реформування системи 
державного матеріального резерву, стало ініціатором впровадження вимог Директиви 2009/119/ЕС, 
яка зобов’язує держави-члени Європейського енергетичного співтовариства до створення мінімальних 
запасів сирої нафти та нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій.  Голова Держрезерву В. 
Мосійчук під час офіційних візитів до Республіки Хорватія, Словацької Республіки, Республіки Сербія 
ознайомився з досвідом впровадження основних положень Директиви 2009/119/ЄС щодо створення 
запасів нафти, політикою та процедурами реагування на випадок надзвичайних ситуацій в країнах-
членах ЄС. Було проведено ряд офіційних зустрічей та заходів з Європейськими експертами та 
консультантами з Міжнародного енергетичного агентства, Європейського енергетичного 
співтовариства  з метою обговорення питання щодо реалізації в Україні Директиви. Також, у грудні 2016 
року Держрезерв залучився підтримкою консорціуму Kantor, який надає технічну допомогу у процесі 
впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до зобов’язань щодо імплементації Директиви 
2009/119/ЄС в Україні»166. 
 
Як зазначено, за результатами цієї роботи Держрезервом розроблено проект167 нового Плану 
імплементації Директиви 2009/119/ЄС на заміну чинному168. Відповідно до нього, Кабміну 
запропоновано визначити Держрезерв відповідальним за «організацію роботи та виконання заходів 
плану» замість Міненерговугілля й перенести терміни: 
 
– ухвалення нормативно-правового акту Кабміну щодо моделі мінімальних запасів нафти і 

нафтопродуктів – з грудня 2015 на грудень 2017 року; 

                                                             
162 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249629697   
163 http://www.kmu.gov.ua/document/249781789/Звіт.pdf  
164 http://www.kmu.gov.ua/document/248091904/Dir_2009_119.pdf  
165 http://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/mnimaya-borba-s-korruptsiei-otsutstvie-reform-pri-pustykh-skladakh-
gosrezerva/  
166 http://www.gosrezerv.gov.ua/reserv/control/uk/publish/article?art_id=170029&cat_id=45334  
167 http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-3346-490347147.pdf  
168 http://www.kmu.gov.ua/document/248091904/Dir_2009_119.pdf  
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– ухвалення закону «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів» – з грудня 2016 на грудень 2017 
року; 

– реалізації всіх передбачених планом організаційних заходів – на період після набуття чинності 
законом «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів». 

 
При цьому до 1 липня 2017 року пропонується створити при Держрезерві нову міжвідомчу робочу 
групу для розроблення нормативно-правових актів, передбачених планом імплементації, замість уже 
утвореної при Міненерговугілля в 2015 році. 
 
При цьому непокоять: 
–  спроби перекласти повноваження щодо розроблення законопроекту «Про мінімальні запаси нафти 

і нафтопродуктів» з Міненерговугілля на Держрезерв, хоча згідно з Положенням169, згаданий орган 
влади може лише реалізовувати державну політику у сфері державного матеріального резерву. 
Тому встановлення його відповідальним за формування політики в цій сфері є порушенням пункту 
2 статті 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»170; 

–  концентрація уваги Держрезерву лише на «екстрених резервах», тобто запасах сирої нафти 
відповідно до визначення (j) статті 2 Директиви 2009/119/ЄС, тоді як цим документом передбачено 
можливість зберігання й нафтопродуктів. Не виключено, що маємо справу з черговою плутаниною, 
оскільки внаслідок неусталеності української термінології вітчизняні політики й державні службовці 
не завжди розрізняють поняття державного матеріального резерву й мінімальних запасів нафти 
та/або нафтопродуктів, стабілізаційного запасу й мобілізаційного резерву, що призводить до 
помилок у формуванні й реалізації державної політики в цій сфері. 

 
Директива Ради 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до 
Директиви 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і 
Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА) 
Згідно з Планом імплементації Директиви 98/70/ЄС (статті 7 і 8; пункт 1.3), Міненерговугілля 
зобов’язувалося з грудня 2015 року надавати звіти щодо функціонування в Україні системи моніторингу 
якості і безпечності нафтопродуктів171. За станом на 5 квітня 2017 року жодного документа поширено 
не було. При цьому після ліквідації ДП «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної 
промисловості «МАСМА», головного виконавця усіх передбачених планом завдань, подальші роботи 
з імплементації Директиви 98/70/ЄС в Україні зупинені. 
 
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летких органічних сполук із резервуарів із 
нафтопродуктами та при їхньому транспортуванні з нафтобаз до заправних станцій, зі змінами та 
доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА): 
У листопаді 2016 року сплив термін виконання завдань, передбачених пунктами 1.1.1, 1.1.2 і 1.2.1 
плану імплементації Директиви 94/63/ЄС172. Попри це, за станом на 5 квітня 2017 року, Кабінетом 
Міністрів не ухвалено постанову «Про затвердження Технічного регламенту про вимоги до зберігання, 
транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних станцій», а 
Мінприроди не затверджено рекомендацій з контролювання роботи автозаправних станцій і не 
проведено інвентаризації нафтобаз. 
 
 
 
Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і 
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)  

                                                             
169 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/517-2014-п  
170 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3166-17  
171 http://www.kmu.gov.ua/document/248091869/Dir_98_70.pdf  
172 http://www.kmu.gov.ua/document/248091862/Dir_94_63.pdf  
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Згідно з Планом імплементації Директиви 94/22/ЄС, до кінця 2016 року мала бути ухвалена нова 
редакція Кодексу України про надра173. Нею, зокрема, передбачено визначити поняття «функції 
оператора», «договірне спільне підприємство», «механізм передачі спеціальних дозволів», «концепт 
мінімальної робочої програми та мінімального робочого зобов’язання», «обов’язковість регулювання 
специфіки видобування нетрадиційних вуглеводнів», а також урегулювати питання оприлюднення 
геологічної інформації щодо стратегічних ресурсів, зокрема нафти й газу, в межах, передбачених 
законодавством. За інформацією Кабінету Міністрів, за станом на 20 березня 2017 року «розроблений 
проект Кодексу України про надра опрацьовується заінтересованими органами»174.  
 
За станом на 5 квітня 2017 року не ухвалено й гармонізовані з нормами ЄС правила розробки нафтових 
і газових родовищ, хоча 14 січня 2017 року міністр екології та природних ресурсів підписав наказ № 11 
«Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ». За інформацією Мін’юсту, 
документ повернено «без державної реєстрації для доопрацювання» строком на 1 місяць на прохання 
Мінприроди (лист від 27 січня 2016 року № 5/1-6/907-16)175. Наразі відомо лише про неофіційний текст 
доопрацьованого документа, який оприлюднено 28 березня 2017 року на порталі «ЛігаЗакон»176. 
 
15 лютого 2017 року було оприлюднено підготовлений Мінприроди проект постанови Кабінету 
Міністрів «Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» 
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 30 травня 2011 року № 615)177. Документом 
передбачено: 
– повернути пункт Правил, згідно з яким надрокористувачі отримують право користування надрами 

без аукціону, якщо відповідно до законодавства вони є власниками цілісного майнового комплексу, 
побудованого (реконструйованого) з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки 
надр, на користування якою надається дозвіл, або такий майновий комплекс надано 
надрокористувачам в оренду (концесію); 

– встановити як підставу для відмови у наданні чи продовженні строку дії, або зупинення дії дозволу 
на користування надрами наявність у надрокористувача боргу зі сплати рентної плати за 
користування надрами (замість наявності у нього «заборгованості із сплати податків та 
загальнообов'язкових платежів» чи «загальнодержавних податків та зборів»). 

 
Як стверджується в супровідних документах, такі зміни дозволять «врегулювати деякі проблемні 
аспекти надання, відмови у наданні чи продовженні строку дії, або зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами, а також вирішити питання надання спеціальних дозволів на користування 
надрами при здійсненні діяльності цілісними майновими комплексами»178. 
 
Оскільки, за станом на 27 березня 2017 року проект постанови так і не був поданий на розгляд Уряду в 
установленому порядку, прем'єр-міністр України доручив Мінприроди й Мінекономрозвитку зробити 
це до 7 квітня 2017 року179. 
 
За станом на 5 квітня 2017 року Державною регуляторною службою опрацьовувалися також 
розроблені Держгеонадр проекти наказів Мінприроди: 
–  «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в Державну комісію 

України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти та 
газу»180, що надійшов на погодження 28 березня 2017 року і має на меті унормування підрахунку 

                                                             
173 http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf  
174 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/  
175 https://minjust.gov.ua/ua/news/48085  
176 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT3257.html  
177 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT3128.html   
178 http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulatory/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_nakazu_30122016.rar  
179 http://www.fru.org.ua/ua/events/business-events/prem-ier-dav-nyzku-doruchen-na-zvernennia-fru-shcho-stosuvalysia-
zakhystu-kompanii-i-naibilsh-hostrykh-pytan-dlia-biznesu  
180 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/2898-28-03-2017.pdf  
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запасів нафти й газу та їхньої геолого-економічної оцінки, що є підставою для переведення родовищ 
у промислове розроблення, їхнього державного обліку, а також планування використання; 

– «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю»181, що 
надійшов на погодження 17 березня 2017 року і має на меті уніфікацію відповідних форм. 

 
Стаття 337 Угоди про асоціацію в частині інформування і захисту споживачів від нечесних методів 
ціноутворення, а також доступу до нафтопродуктів, зокрема скрапленого нафтового газу, для 
споживачів, зокрема найбільш вразливих верств населення 
За станом на 5 квітня 2017 року Державною регуляторною службою опрацьовувався розроблений 
Міненерговугілля проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 570»182, що має на меті усунення виявлених в результаті 
діяльності аукціонного комітету прогалин і колізій у порядку організації та проведення біржових 
аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого нафтового 
газу, спрощення організаційно-технічних процедур організації проведення аукціонів та створення 
можливості участі в аукціонах більшої кількості потенційних покупців. 
 
Стаття 338 Угоди про асоціацію в частині продовження та активізації співробітництва у сфері 
енергетики 
На виконання пункту «а» статті 338 щодо імплементації енергетичних стратегій і політик, 
розвитку/опрацювання відповідних прогнозів і сценаріїв в Україні продовжувалося обговорення 
проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року, який планується ухвалити до 1 травня 2017 року. 
 
На виконання пункту «с» статті 338 щодо створення нової енергетичної інфраструктури, яка 
становитиме спільний інтерес, з метою диверсифікації джерел, постачальників нафти та шляхів і 
методів її транспортування, 31 березня 2017 року відбулося засідання Українсько-азербайджанської 
робочої групи з питань співробітництва в енергетичній сфері, на якому було обговорено, зокрема, 
поточний стан співпраці в рамках ТОВ «МТП «Сарматіа» і можливий запуск програми поставок 
компанією SOCAR Energy Ukraine нафтопродуктів для українських державних компаній183.  
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Бізнес-клімат 

Березень відзначився позитивними тенденціями до покращення бізнес-клімату. Основними 
подіями стали погодження концепції реформування Державної фіскальної служби, яку почнуть 
реалізовувати вже з початку травня цього року. ВРУ прийняла дерегуляційний законопроект щодо 
поліпшення інвестиційного клімату, який адвокатувала громадськість та підтримує Кабінет 
Міністрів. Між тим, було зареєстровано і законопроект щодо стабільності податкової системи, що 
також дозволить поліпшити інвестиційний клімат. Прем’єр-міністр В. Гройсман розповів про наміри 
уряду у боротьбі проти силового тиску на бізнес: на місці податкової міліції, економічних служб СБУ 
та МВС буде створено нову структуру, що виконуватиме їх функції. Це дозволить зменшити кількість 
та, як очікує глава уряду, мінімізує зловживання службовим становищем в ході перевірок. 
 
Міністерство економічного розвитку та торгівлі продовжило працювати над законопроектами щодо 
моніторингу закупівель, проектом наказу щодо розробці національних класифікаторів, що загалом 
дадуть змогу покращити систему публічних закупівель. Організація економічного співробітництва та 
розвитку провела незалежний аудиту конкурентного законодавства. Серед результатів, як і за 
результатами огляду 2013 року, відзначено слабку інституційну спроможність АМКУ для здійснення 
його функцій та позитивно оцінено прогрес в узгодженні законодавства з європейським. 
 
Проте не все рухається так швидко, як хотілось би - законопроект про розкриття інформації у 
видобувних галузях довелось заново вносити до ВРУ. Очікується, що Рада голосуватиме за нього вже 
в квітні. 
 

Статті 255-256 антиконкурентні дії та злиття 

Презентовано результати огляду конкуренції Організацією економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР)184. Ґрунтуючись на результатах попереднього огляду в 2013 році, OECP надав 16 рекомендацій 

для АМКУ. До сьогодні повністю не було виконано жодної з рекомендацій, а більшість знаходиться на 

різних етапах виконання. Тим не менш, ОЕСР позитивно оцінила прогрес гармонізації українського 

конкурентного законодавства зі стандартами ЄС. Добре оцінили і проекти міжнародних організацій з 

технічної допомоги Комітету. Серед недоліків вкотре відзначено: 

 брак достатньої кількості ресурсів; 

 застарілі інформаційні технології;  

 неефективність роботи регіональних підрозділів;  

 обмеженість повноважень АМКУ зі збору доказів під час розслідувань185.  

Стосовно контролю за концентраціями, ОЕСР вважає, що Комітет повинен продовжити роботу з 

узгодження показників для подання заявки на розгляд щодо концентрації у відповідності з 

міжнародними стандартами. Серед іншого, ОЕСР рекомендує: 

 при поданні заявки - інформація про кінцевих власників має стати відомою;  

 підвищити прозорість в аналітиці документів АМКУ при розгляді заяв щодо концентрації;   

 підвищити ретельність перевірки при отриманні документації при поданні заяв. 

 

На жаль, так і не було виконано попередню рекомендацію ОЕСР щодо розділення зобов’язань між 

МЕРТ та АМКУ в межах контролю публічних закупівель.  

 

За результатами розслідувань змови нафтотрейдерів було прийнято рішення АМКУ накласти штраф 

(майже 1,4 млрд грн. сумарно) на ряд нафтових компаній, за порушення економічної конкуренції. 

Учасники  аукціону з продажу сирої нафти та газового конденсату здійснювали, на думку АМКУ 

протизаконні узгоджені дії, що мали негативний вплив на результати аукціону186. 
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Статті 263-267 про державну допомогу 

АМКУ провело обговорення 8 проектів нормативно-правових актів щодо держдопомоги, що, зокрема, 
стосуються критеріїв оцінки її необхідності окремим категоріям187. За результатами обговорень робоча 
група АМКУ внесе необхідні зміни та доповнення, а також надасть акти на розгляд КМУ188. 
 
Стаття 379 

Внаслідок відсутності голосів у залі ВРУ під час голосування за прийняття в першому читанні проекту 

Закону про розкриття інформації у видобувних галузях в лютому, у березні було зареєстровано проект 

Закону №6229 про забезпечення прозорості у видобувних галузях189. Розгляд в першому читанні 

очікується вже на початку квітня. 

 

У Верховній Раді також зареєстровано законопроект №6252 щодо додаткових гарантій стабільності 

податкової системи190. Пропонується в Податковому кодексі зазначити, що розміри податків та зборів 

не можуть змінюватись частіше ніж 1 раз на 5 років.   

 

МЕРТ ініціювало законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

поліпшення інвестиційного клімату в Україні, який, в тому числі, підтримав уряд191. 17 березня його 

було зареєстровано у ВРУ, а вже 23 березня прийнято в цілому та передано на підпис голові ВРУ192. 

Даний законопроект охоплює зміни в процедурах реєстрації бізнесу, отримання дозволів на 

будівництво, реєстрації власності, одержання кредиту, захисту прав міноритарних акціонерів, 

спрощення процедури банкрутства для неплатоспроможних підприємств193. Очікується, що ці зміни 

також допоможуть Україні увійти в ТОП-40 рейтингу легкості ведення бізнесу вже в 2018 році. 

 

На початку березня українська делегація розпочала промисловий діалог з ЄС щодо створення єдиного 

виробничого простору194. Попри інші переваги, це дозволить Україні розпочати реалізацію програми 

COSME, яку у лютому остаточно ратифікувала ВРУ. 

 

Перший віце-прем’єр-міністр С. Кубів підписав Угоду з ОЕСР про приєднання України до Декларації про 

міжнародні інвестиції і транснаціональні корпорації195. Це дозволить зняти бар’єри для 

транснаціональних компаній, надавши для них національний режим, що у свою чергу сприятиме 

поліпшенню інвестиційного клімату України в цілому. 

 

Прем’єр-міністр В. Гройсман анонсував скасування податкової міліції, економічної служби СБУ та МВС, 
які має замінити нова служба фінансових розслідувань. Рішення має на меті зменшити тиск зі сторони 
силових структур та, як наслідок, покращити умови ведення бізнесу.  Зі слів голови уряду, формування 
відповідного законодавства знаходиться на фінальному етапі, а головним виконавцем є міністерство 
фінансів196. 
 
Статті 148-156 про публічні закупівлі (Директива 2014/25/ЄС)  

Команда МЕРТ наразі продовжує роботу над законопроектами щодо моніторингу закупівель, проекту 

наказу щодо розробки національних класифікаторів. Також ProZorro проводить навчання для 
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регіональних координаторів, які після завершення продовжать працювати у спеціально створених 

регіональних центрах компетенцій ProZorro. Їх основними функціями буде допомога у вирішенні 

проблемних питань, пов’язаних із процедурою закупівлі, а також зворотній зв'язок197. Проект ProZorro  

продовжує вигравати міжнародні конкурси – проект отримав міжнародну премію «Довіра 

Майбутнього».198 

 

Закон про публічні закупівлі все ще пропонується доопрацювати, і в березні було подано законопроект 

про внесення змін до Закону "Про публічні закупівлі" та деяких інших законів України щодо здійснення 

моніторингу закупівель. Основною метою законопроекту є створення системного державного 

продукту для моніторингу закупівель, а також чіткий розподіл функцій органів влади – Рахункової 

палати, Держаудитслужби, АМКУ та МЕРТ199. 

 

Статті 27-49 Щодо доступу товарів на ринки  

Наприкінці березня КМУ схвалив концепцію реформування ДФС, яке відбудеться в два етапи200. 

Перший вже почнеться 1 травня з централізації митниць, тобто замість 27 обласних митниць, які будуть 

ліквідовані як юридичні особи на обласному рівні, залишиться одна централізована митниця. Старт 

другого етапу передбачається з 1 січня 2018 року, коли почнеться створення міжрегіонального 

головного управління, яке перейме на себе функції існуючих районних державних податкових 

інспекцій (ДПІ). На базі ліквідованих ДПІ будуть Центри обслуговування платників податків, що 

надаватимуть сервісні послуги201. Прем’єр-міністр В. Гройсман підтримує реформу і очікує, що 

реформування ДФС дасть поштовх до економічного зростання та сприятиме легкості веденню 

бізнесу202. 

 

Країнами-членами ГУАМ (організація за демократію та економрозвиток), Україною, Азербайджаном, 
Молдовою та Грузією в березні було підписано чотиристоронній протокол щодо підвищення 
координації в зоні вільної торгівлі. Передбачається створення робочого органу, який буде займатися 
координацією роботи в рамках зони вільної торгівлі. Також продовжується робота над новими 
Правилами, що визначатимуть країну походження товару. Це має важливе значення для України як 
країни, в якій експорт перевищує імпорт203. ДФС також підтримав ініціативи держав-членів ГУАМ та 
підписав протокол про спрощення митного оформлення вантажів. 204 
 
Стаття 93 про доступ до енергоринків 

Проблему з поставками енергетичного вугілля, зокрема дефіцитної антрацитової марки, уряд має 
намір вирішити, запровадивши енергетичну біржу та прозорий ринок вугілля. Таку позицію відстоює 
Прем’єр-міністр В. Гройсман, яку узгодив з експертами та громадськістю на особистій зустрічі205. 
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Методологія 

Проект виконується п’ятьма партнерами і двома запрошеними постійними експертами. Проект 

виконується такими п’ятьма організаціями-партнерами:  аналітичним центром DiXi Group, ресурсно-

аналітичним центром «Суспільство і довкілля», всеукраїнською громадською організацією «Опора», 

асоціацією «Європейське українське енергетичне агентство» та громадською організацією 

«Енергетична Асоціація України». Також, постійними членами проекту є Уніговський Л.М., генеральний 

директор ТОВ «Нафтогазбудінформатика», та Рябцев Г.Л., директор спеціальних програм НТЦ «Псіхєя».  

Для цілей моніторингу Угоди про Асоціацію, учасники проекту працюють у п’яти тематичних групах. 

Це, зокрема, група «Газ», до якої входять Л.Уніговський (ТОВ «Нафтогазбудінформатика») та Р.Ніцович 

(DiXi Group); група «Електроенергія», до якої входять С.Голікова («Енергетична Асоціація України») та 

О.Шуміло; група «Енергоефективність та соціальні питання», до якої входять Т.Бойко («Опора») та 

Д.Назаренко (DiXi Group); група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії», до якої входять 

Н.Андрусевич (Суспільство і довкілля») та Н.Єрмакова (DiXi Group), група «Бізнес-клімат та 

інвестиції», до якої входять В.Белякова (Асоціація «Європейське українське енергетичне агентство») 

та А.Білоус (DiXi Group), група «Нафта», до якої входять Г.Рябцев (НТЦ «Псіхєя») та Т.Ткачук (DiXi Group).  

Проаналізувавши Угоду про Асоціацію, учасники проекту визначили рамки моніторингу для кожної 

з тематичних груп. Вони, зокрема, розподілені наступним чином (Див. Додаток 1).  

Основними джерелами інформації для моніторингу є офіційні повідомлення органів влади. Це, 

зокрема, прийняті нормативно-правові акти, заяви високопосадовців, інформація про зустрічі та події 

за участю представників органів влади. Також, джерелами моніторингу є повідомлення ключових 

гравців ринку енергетики, прийняті ними рішення чи ініціативи. За можливості, джерелами інформації 

можуть бути також опубліковані статті, інтерв’ю, новини, а також результати двосторонніх зустрічей 

експертів з учасниками енергетичних ринків.  

Предметом моніторингу є прийняття Директив, за можливості – також їх імплементація. Групи та 

експерти моніторять, в першу чергу, прийняття Директив в українське законодавство та відповідність 

їх правилам та суті Директив ЄС. За можливості, але не обов’язково, може бути висвітлено якість 

запровадження Директив на практиці та ефект від їх запровадження для ринку та/чи споживачів.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методологія 

ДОДАТОК 1  

Перелік статей Угоди про Асоціацію та директив, щодо яких здійснюється моніторинг 

 

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» проводить моніторинг та оцінку тем 
«електроенергія», «атомна енергетика», «вугілля» та «подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи». Це, зокрема, наступні Директиви:  

Ст.269, Глава 11, Розділ IV, Директива 2009/72/EC (в частині ринку) 
Ст.270, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC 
Ст.271, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC 

Ст. 273, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC 
Ст. 274, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC 

Ст.305, Глава 14, Розділ IV, Директива 2009/72/EC, Директива 2005/89/ЄС 
Ст.338, Глава 1, Розділ V 

Договори про співпрацю з МФО 
Ст.339, Глава 1, Розділ V, Вугільний ринок 

Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері, Директива Ради 2014/87, Директива Ради 
2013/59/Євратом, Директива Ради 2006/117/Євратом 

Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері 
 
Група «Газ» проводить моніторинг та оцінку тем «газ», зокрема, імплементацію наступних Директив: 

Статті 338, 341, Директива 2009/73/ЄС (в частині ринку) 
Статті 338, 341, Регламент (ЄС) № 715/2009 

Статті 338, 341, Директива 2004/67/ЄС + Додаток XXVI (дія "Механізму раннього попередження"), 
статті 275 (несанкціонований відбір), 276 (збої у постачанні), 309 та 314 (вирішення спорів) Угоди про 

асоціацію 
Глава 11 "Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями" - зокрема статті 269 (ціни на внутрішньому 

ринку), 270 (заборона подвійного ціноутворення), 271 (режими імпорту-експорту), 272 (режим 
транзиту) і 273-274 (транспортування, доступ до інфраструктури) 

Додаток XXVII до Глави "Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику" - 
Директива 94/22/ЄС + статті 279-280 (доступ та здійснення діяльності з розвідки, видобування та 

виробництва вуглеводнів, а також ліцензування) 
 

Група «Енергоефективність та соціальні питання» проводить моніторинг та оцінку імплементації 
наступних Директив:  

Директива 2010/30/ЄС  
Директива 2010/31/ЄС  
Директива 2012/27/ЄС  

Директива 2009/72/ЄС (в частині соціальних питань) 
Директива 2009/73/ЄС (в частині соціальних питань) 

Статті 338, 341 Угоди про асоціацію 
 

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» проводить моніторинг та оцінку 
імплементації наступних Директив:  

 
Cтаття 363, Директива 2011/92/ЄС) 
Стаття 363, Директива 2001/42/ЄС  

Стаття 363, Директива 2003/4/ЄС  
Стаття 363, Директива 2003/35/ЄС  

Директиви 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС  
Стаття 363, Директива 2008/50/ЄС  
Стаття 363, Директива 1999/32/ЄС  
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Стаття 363, Директива 2009/147/ЄС  
Стаття 363, Директива 2010/75/ЄС  

Стаття 338,  Директива 2009/28/ЄС  
 
Група «Нафта» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив: 

Директива 2009/119/ЄС 
Директива 94/22/ЄС 
Директива 98/70/ЕС 

Стаття 274 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями) 
Стаття 275 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями) 
Стаття 276 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями) 
Стаття 279 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями) 
Стаття 280 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями) 

Стаття 337 Угоди про асоціацію 
Стаття 338 Угоди про асоціацію 
Стаття 339 Угоди про асоціацію 
Стаття 363, Директива 94/63/ЄС  

 
Група «Бізнес клімат» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:  

Стаття 27, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Стаття 28, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Стаття 29, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію  
Стаття 88, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію 
Стаття 93, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію  

 Статті 97-102, Глава 6 Розділ  IV Угоди про асоціацію  
Стаття 104, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію 
Стаття 105, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію  
Стаття 107, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію 

Статті 144-147, Глава 7, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Глава 8, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директива 2014/25/ЄС 

Стаття 255, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Стаття 256, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Стаття 258, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Стаття 263, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію 
Стаття 267, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію  

Стаття 277, Глава 11, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директиви 2009/72/ЄС і 2009/73/ЄС (в частинах 
про Регуляторний орган) 

Статті 355-359, Глава 5, Розділ V Угоди про асоціацію та Директива 2008/92/ЄС  
Стаття 379, Глава 10, Розділ V Угоди про асоціацію 

 



Глосарій 

ДОДАТОК 2 

Глосарій (стислий опис) актів законодавства ЄС, щодо яких здійснюється моніторинг 

 

Група «Газ» 

Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює 
Директиву 2003/55/ЄС 

Директива спрямована на запровадження спільних правил для передачі, розподілу, постачання та 
зберігання природного газу. Вона стосується природнього газу, скрапленого природного газу (СПГ), 
біогазу та газу з біомаси. Правила функціонування сектора спрямовані на розвиток конкурентного, 
безпечного й екологічно стійкого ринку. Обов’язковою є вимога щодо відокремлення операторів 
системи транспортування (TSO) від функцій з його постачання в рамках вертикально-інтегрованих 
підприємств. Країни-члени ЄС повинні забезпечити, щоб усі споживачі мали право вибирати 
постачальника газу і могли його легко змінити протягом щонайдовше 3-х тижнів. Водночас, країни-
члени ЄС можуть накладати на постачальників, що продають газ домогосподарствам (населенню), 
зобов’язання у питаннях безпеки і надійності постачань, регулярності та якості послуг, цін, охорони 
навколишнього середовища та енергоефективності. 

 

Регламент 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, що замінює 
Регламент 1775/2005 

Регламент встановлює єдині механізми правил доступу до газотранспортних систем, LNG-терміналів та 
сховищ, беручи до уваги спеціальні характеристики національних і регіональних ринків. Документ 
прописує процедуру сертифікації оператора системи транспортування, а також розробки, узгодження, 
імплементації мережевих кодексів (за участі Європейської мережі операторів транспортування газу 
ENTSOG). Ключова мета – забезпечити для всіх учасників ринку газу вільний та недискримінаційний 
доступ до відповідних обʼєктів інфраструктури та їх потужностей. 

 

Директива 2004/67/ЄС про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного 
газу 

Директива вимагає провадити загальну, прозору і недискримінаційну політику із безпеки постачання, 
сумісну з вимогами конкурентного ринку, а також визначити ролі та обов’язки учасників ринку (у тому 
числі в надзвичайних ситуаціях). Уряд має визначити мінімальні стандарти безпеки постачання газу, 
яких повинні дотримуватися гравці ринку, підготувати і оновлювати план надзвичайних заходів, 
визначити категорію "вразливих споживачів" та забезпечити їм належний рівень захисту, налагодити 
взаємодію з Єврокомісією та іншими зацікавленими сторонами. 

 

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» 

Директива Ради 2014/87/Євратом, яка вносить зміни до Директив 2009/71/ Євратом, що встановлює 
основи з ядерної безпеки ядерних установок. 

(Далі опис завдань Директив 2009/71 вже зі змінами внесеними Директивою 2014/87/)  

Завданням Директиви є встановлення основ Співтовариства по підтримці і подальшому зміцненню 
ядерної безпеки та її регулювання, а також прийняття необхідних заходів для того, щоб держави-члени 
ЄС затвердили відповідні національні положення з метою забезпечення підвищеного рівня безпеки 
населення і працівників від небезпечного впливу іонізуючих випромінювань, джерелом яких є ядерні 
установки. Директива застосовується до будь-якої ядерної установки для мирних цілей, що підлягає 
ліцензуванню. 

 

Директива Ради 2013/59/Євратом щодо основних норми безпеки для захисту від небезпеки, яка 
виникає від іонізуючої радіації. 
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Директива запроваджує єдині основні норми безпеки для захисту здоров'я осіб, які піддаються впливу 
професійного опромінення, опромінення у медичних цілях, а також опромінення населення, і 
направлена проти небезпек, пов'язаних з іонізуючим випромінюванням. Директива стосується будь-
якої ситуації планового, існуючого або надзвичайного опромінення, що пов'язане з ризиком впливу 
іонізуючої радіації. Зокрема, Директива стосується виробництва, виготовлення, переробки, обробки, 
утилізації, використання, накопичування, зберігання, перевезення, імпорту, та експорту із 
Співтовариства радіоактивних матеріалів; виробництва та експлуатації електроустаткування, яке 
випромінює іонізуючу радіацію; людської діяльності, що передбачає наявність природних джерел 
радіації, які призводять до значного підвищення опромінення працівників або населення; впливу 
внутрішнього опромінення на працівників або населення, зовнішнього випромінювання від 
будівельних матеріалів, а також випадків довгострокового опромінювання, спричинене наслідками 
надзвичайних ситуацій або людської діяльності; готовності та планування заходів по реагуванню і 
керуванню ситуаціями надзвичайного опромінення з метою захисту здоров'я населення або 
працівників. 

 

Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що 
скасовує Директиву 2003/54/ЄС 

Директива запроваджує єдині правила для генерації, передачі, розподілу та постачання 
електроенергії. Вона також встановлює зобов'язання щодо універсального обслуговування і прав 
споживачів, а також уточнює вимоги щодо конкуренції. Відкритий внутрішній ринок дозволяє усім 
громадянам вільно обирати своїх постачальників, а усім постачальникам вільно здійснювати 
постачання своїм клієнтам (свобода переміщення товарів, свобода заснування та свобода надання 
послуг). У той же час Директива містить більш посилені вимоги щодо відокремлення операторів 
системи передачі (TSO) в рамках вертикально-інтегрованих підприємств; додано положення щодо 
захисту прав споживачів; посилено та деталізовано функції та повноваження органів регулювання. 

 

Регламент 714/2009/EC про умови доступу до мережі транскордонного обміну електричною 
енергією та скасовує Регламент 1228/2003 

Регламент спрямований на встановлення правил для транскордонних обмінів електроенергією з 
метою підвищення конкуренції та гармонізації на внутрішньому ринку електроенергії. У порівнянні з 
попереднім Регламентом 1228/2003, Регламент містить додаткові положення щодо сертифікації 
оператора системи передачі (TSO), запровадження мережевих кодексів, оприлюднення інформації 
системним оператором. Він також визначає, що Європейська мережа операторів систем передачі 
електроенергії (ENTSO) відповідає за управління системою передачі електроенергії  для забезпечення 
можливості торгівлі і постачання електроенергії через кордони в межах ЄС. 

 

Директива 2005/89/EC щодо заходів із забезпечення безпеки постачання електроенергії та 
інвестицій в інфраструктуру 

Директива встановлює заходи, які покликані забезпечити безпеку постачання електроенергії, що 
гарантуватиме належне функціонування внутрішнього ринку електроенергії ЄС, адекватний рівень 
взаємозв’язку (interconnection) між країнами-членами, достатній рівень потужності генерації та баланс 
між постачанням та споживанням. Країни-члени ЄС повинні визначити загальні, прозорі, 
недискримінаційні політики з безпеки постачання електроенергії, що відповідають вимогам 
конкурентного ринку електроенергії. Вони повинні визначити та опублікувати ролі та відповідальності 
відповідальних органів влади та різних учасників ринку. Вживаючи ці заходи, країни-члени повинні 
гарантувати безперервність постачання електроенергії, вивчати можливості для транскордонної 
співпраці в частині безпеки постачання, знизити довгострокові ефекти від зростаючого попиту, 
забезпечувати диверсифікацію в генерації електроенергії, просувати енергоефективність та 
використання нових технологій, забезпечити постійне оновлення мереж. 

 



Глосарій 

Директива № 96/29/Євратом щодо основ стандартів безпеки для захисту здоров’я робітників та 
громадян в цілому від загрози, що виникає від іонізуючого випромінювання 

Завданням Директиви є встановити єдині базові стандарти безпеки, щоб захистити здоров’я 
працівників та громадян в цілому від загрози іонізуючого випромінювання. Директива має 
застосовуватись у всіх випадках, які передбачають ризик від такого випромінювання, що виходить від 
штучного джерела, або від природного джерела у випадках, коли природні радіонукліди оцінюються 
з точки зору їх радіоактивності, поділу тощо. Директива також застосовується у роботі, яка пов’язана з 
наявністю природних джерел випромінювання і призводить до суттєвого зростання опромінення 
робітників або окремих громадян. 

 

Директива 2006/117/Євратом щодо нагляду і контролю за перевезенням радіоактивних відходів і 
відпрацьованого ядерного палива 

Директива дозволяє перевозити використане паливо між країнами ЄС для переробки, вимагає 
попередній дозвіл для переміщення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між 
кордонами, якщо це паливо відправляється з, через територію або до однієї з країн ЄС. Директива 
також передбачає, що поставки радіоактивних речовин мають бути повернуті в країну їх походження. 

 

Директива 2003/122/Євратом щодо стандартів безпеки для захисту від радіації 

Директива запроваджує більш жорсткі правила у роботі з «закритими радіоактивними джерелами», а 
також гармонізує підхід до цього питання на загальноєвропейському рівні. «Закритими 
радіоактивними джерелами» є невеликі обсяги радіоактивних матеріалів, які є постійно запечатані в 
капсулі, або зв’язані з нерадіоактивними матеріалами тощо (можуть використовуватись у медицині, 
наукових дослідженнях). Директива визначає правила для тих, хто зберігає такі матеріали, а також 
вимагає від країн-членів перелік конкретних кроків для поводження з ними. 

 

Група «Енергоефективність та соціальні питання» 

Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про 
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами 

Директива регламентує маркування електричних продуктів та надання споживачам інформації щодо 
споживання ними енергії. Вона застосовується до продуктів, які можуть мати прямий або 
опосередкований вплив на споживання енергії та інших ресурсів під час використання. При розміщенні 
на ринку продуктів, постачальники забезпечують, щоб вони мали етикетку, що містить інформацію про 
його споживання електричної енергії або інших видів енергії. Постачальники повинні також надавати 
технічну документацію, включаючи: загальний опис продукту, результати проектних розрахунків, 
протоколи випробувань, довідку, що дозволяє ідентифікувати аналогічні моделі. Технічна 
документація повинна бути доступна протягом п'яти років. Постачальники повинні надавати 
дистриб’юторам позначки та інформацію про продукти безкоштовно, а останні повинні розміщувати 
етикетки таким чином, що їх було чітко видно. 

 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

Директива спрямована на підвищення енергетичної ефективності будівель в ЄС з урахуванням різних 
кліматичних і місцевих умов. Вона встановлює мінімальні вимоги, загальну методологію й охоплює 
енергію, що використовується для опалення, гарячого водопостачання, охолодження, вентиляції та 
освітлення. Національні органи влади повинні встановити обґрунтовані мінімальні вимоги до 
енергетичної ефективності, які повинні переглядатися щонайдовше кожні 5 років. Вони також ведуть 
систему сертифікації ефективності використання енергії. Сертифікати надають інформацію для 
потенційних покупців або орендарів щодо споживання енергії приміщеннями, а також рекомендації 
щодо його раціонального зменшення. 

 



Глосарій 

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і 
скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC 

Директива встановлює набір обов'язкових заходів, що мають допомогти ЄС досягти цільового рівня 
енергоефективності у 20% до 2020 року. Серед таких заходів: 

 щорічна економія енергії у 1,5% за рахунок реалізації операторами розподільчих мереж, 
постачальниками заходів з підвищення енергоефективності; 

 підвищення ефективності систем опалення, установка вікон з подвійним склінням або ізоляція 
дахів; 

 придбання бюджетними органами енергоефективних будівель, продуктів і послуг; 

 щорічне здійснення бюджетними органами енергомодернізації щонайменше 3% площі будівель, 
якими вони володіють або які займають; 

 розширення прав і можливостей споживачів у сфері енергоменеджменту, що включає в себе 
легкий і безоплатний доступ до даних про фактичне споживання за рахунок індивідуального 
обліку; 

 національні стимули для малих і середніх підприємств пройти енергоаудит, обовʼязковий для 
великих компаній; 

 моніторинг рівня ефективності нових потужностей з виробництва енергії. 

 

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» 

Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє 
середовище (кодифікація) 

Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – оцінка впливу на довкілля. 
Основне завдання – забезпечити, щоб проекти, які можуть мати значні наслідки для довкілля 
(внаслідок, зокрема, їх природи, розміру чи місця розміщення), були об’єктом згоди на розробку 
(дозволу) та об’єктом оцінки їх наслідків для довкілля. Директива містить два переліки проектів, які є 
об’єктами оцінки впливу на довкілля (від атомних електростанцій, газопроводів тощо до великих 
свиноферм). Важливим елементом є жорсткі вимоги щодо гласності, у тому числі щодо участі 
громадськості у процесі оцінки впливу на довкілля. 

 

Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище 

Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – стратегічна екологічна 
оцінка. Для певних державних планів та програм під час їх підготовки повинна проводитись оцінка 
впливу їх реалізації на довкілля. Така оцінка включає розробку звіту про стратегічну екологічну оцінку 
(з детальною інформацією щодо можливого значного впливу на довкілля та доцільних альтернативних 
варіантів), а також проведення консультацій з зацікавленими державними органами та громадськістю. 
У випадку ймовірного транскордонного впливу, повинна проводитись транскордонна оцінка та 
консультації. 

 

Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування 
Директиви №90/313/ЄЕС 

Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються доступу 
громадськості до екологічної інформації. Громадянам має бути гарантовано доступ до екологічної 
інформації, якою володіють органи державної влади, – як на вимогу, так і через активне її поширення. 
Інформація на запит повинна надаватись принаймні через місяць від дня звернення. В наданні 
інформації можна відмовити, якщо запит є нераціональним, надто загальним , стосується ще не 
завершеного документу, або стосується внутрішньої комунікації. 

 



Глосарій 

Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та 
програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін та доповнень до Директив 
№№85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя 

Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються участі 
громадськості та доступу до правосуддя. Директива передбачає вимоги щодо встановлення механізму 
інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю та врахування зауважень та 
пропозицій громадськості у процесі прийняття рішень. Держава повинна забезпечити надання 
громадськості ефективних можливостей на ранньому етапі брати участь у підготовці, внесенні змін чи 
перегляді планів або програм, які необхідно розробити відповідно до положень, наведених у Додатку 
І до Директиви. 

 

Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи 

Мета Директиви – встановити стандарти якості атмосферного повітря та управління якістю 
атмосферного повітря. Для цього визначається верхня та нижня межі оцінки, цільових та граничних 
значень, а також мети щодо зменшення впливу твердих часток, визначаються та класифікуються зони 
та агломерації, встановлюється система інформування громадськості та система оцінки якості 
атмосферного повітря відносно забруднювачів. Для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення 
допустимих меж забруднення встановлюються короткострокові плани дій.  

 

Директива 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін 
і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС 

Метою директиви є зменшення викидів діоксиду сірки, які утворюються при спалюванні окремих типів 
рідкого палива і, таким чином, зменшення шкідливого впливу на людину і навколишнє середовище. 
Директива встановлює максимальний вміст сірки у важкому мазуті, газойлі та судновому паливі. Вона 
також визначає методи, які повинні застосовуватися для відбору проб і аналізу вмісту сірки в паливі 
для того, щоб перевірити дотримання вимог. 

 

Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2) 

Загальною метою Директиви є збереження популяції усіх видів диких птахів, які природно проживають 
на європейській території держав-членів ЄС. Механізм захисту диких птахів передбачає охорону 
середовищ існування (оселищ); захист та використання птахів; попередження шкоди від інвазійних 
видів; дослідження та звітування. Відповідно до статті 4.2, необхідно створити спеціальні 
природоохоронні території (СПТ) на підставі орнітологічних критеріїв. Також потрібно вживати заходів 
для захисту мігруючих видів птахів, що постійно трапляються на території держави, особливо на водно-
болотних угіддях. 

 

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) 

Для контролю промислових викидів, ЄС розробив загальну систему, що базується на наданні 
інтегрованого дозволу. Директива вимагає використовувати систему інтегрованого дозволу для видів 
діяльності, зазначених у Додатку І до неї. Усі установки, що регулюються Директивою, повинні 
запобігати чи зменшувати забруднення шляхом використання найкращих доступних технологій, 
ефективного використання енергії, запобігання утворенню та управління відходами. Прозорість 
процедури видачі інтегрованого дозволу забезпечується участю у ній громадськості. 

 

Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних 
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 
2003/30/ЄС 



Глосарій 

Директива передбачає встановлення обов’язкових національних цілей для частки енергії з ВДЕ в 
загальному енергобалансі, які формуються на основі статистичних даних та потенціалу кожної країни. 
Такі цілі мають до 2020 року забезпечити досягнення 20% частки з ВДЕ в загальному енергоспоживанні 
країн-членів ЄС та країн, які є сторонами Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та 
10% частки цього типу енергії в транспортному секторі. Директивою, зокрема, встановлюються правила 
щодо спільних проектів між державами-членами ЄС та третіми країнами у галузі "зеленої" енергетики 
та правила доступу до мереж електропостачання для виробництва енергії з ВДЕ. 

 

Група «Нафта» 

Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки 
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів 

Директива встановлює правила, спрямовані на забезпечення високого рівня безпеки поставок нафти в 
Співтоваристві через надійні і прозорі механізми, засновані на солідарності між державами-членами 
ЄС. Передбачається прийняття законів, підзаконних актів та адміністративних положень для 
забезпечення збереження на постійних засадах загального рівня резервів сирої нафти та/або 
нафтопродуктів, що був би еквівалентним або 90 дням середньодобового значення імпорту, або 61 
дням середнього внутрішнього добового споживання. 

 

Директива 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива 

ЄС ввів правила, що забороняють бензин зі свинцем і обмежують кількість сірки в дизельному паливі 
з метою поліпшення якості повітря і скорочення викидів парникових газів. Ця Директива встановлює 
технічні вимоги, які повинні застосовуватися на бензин, дизельне паливо і біопаливо що 
використовується в автомобільному транспорті, а також газових масел, які використовуються для 
недорожньої мобільної техніки. Окрім заборони продажу етилованого бензину, держави-члени ЄС 
повинні провести оцінку національного споживання палива, прийняти законодавство та визначити 
уповноважений орган (органи) для встановлення системи моніторингу за якістю палива. 

 

Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі 
сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та 
доповненнями, внесеними Регламентом 1882/2003206 

Директива передбачає взяття на облік усіх нафтобаз, призначених для зберігання, наливання та 
зливання нафтопродуктів, встановлення на них технічних засобів для зменшення викидів ЛОС із 
резервуарів із нафтопродуктами, приведення у відповідність до установлених вимог усіх стаціонарних 
резервуарів, залізничних, морських, автомобільних цистерн, а також пристроїв для наливання та 
зливання нафтопродуктів. 

 

Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і 
виробництво вуглеводнів 

Набір загальних правил вводиться з метою забезпечення недискримінаційного доступу до розвідки, 
дослідження і видобутку вуглеводневої сировини. Ці об'єктивні та прозорі правила допомагають 
зміцнити інтеграцію внутрішнього ринку, сприяти більшій конкуренції в ньому і підвищити безпеку 
поставок. Директива передбачає запровадження правил, які забезпечуватимуть:  

 рівні умови для отримання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів всім 
організаціям, які мають у своєму розпорядженні необхідні ресурси;  

 надання зазначених дозволів на підставі об’єктивних, опублікованих критеріїв;  

                                                             
206 Офіційний переклад містить значну кількість помилок, що виникли внаслідок неточного перекладу. У цьому 
глосарії назва Директиви подається відповідно до офіційного перекладу. 



Глосарій 

 завчасне доведення до відома всіх організацій, які беруть участь у встановлених процедурах, усієї 
необхідної інформації. 

 

Група «Бізнес клімат» 

Директива 2014/25/ЄС щодо закупівель юридичними особами, які працюють у секторі енергетики 

та така, що скасовує Директиву 2004/17/ЄС від 18 квітня 2016 року  

Спрямована на забезпечення відкритості ринку, а також справедливого здійснення закупівель, 
зокрема у секторі енергетики: добування (виробництва), транспортування та розподілу газу, тепла, 
електроенергії. 

Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що 

скасовує Директиву 2003/54/ЄС  

Передбачає імплементацію законодавства про ринок електроенергії, згідно якого електроенергія є 

"енергетичним товаром", який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається. 

Вказані операції можуть виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства. 

Також держава забезпечує недискримінаційний доступ до наявної інфраструктури, створює 

виробникам електроенергії сприятливі умови для інвестування у нові види енергії (вітер, сонце та ін.)  

Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює 

Директиву 2003/55/ЄС  

Передбачає імплементацію законодавства про ринок газу, згідно якого газ є "енергетичним товаром", 

який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається. Вказані операції можуть 

виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства. Також держава забезпечує 

недискримінаційний доступ підприємствам до розподільчих мереж, газових сховищ та магістральних 

мереж газопроводів.  

Директива 2008/92/ЄС стосовно процедури Співтовариства для вдосконалення цін на газ та 

електроенергію для кінцевих промислових споживачів 

Згідно неї мають бути впроваджені відкриті загальнодоступні механізми інформування про ціни на 
енергоресурси для споживачів. Також має бути спеціально розроблена методика та впроваджений 
механізм збору відповідної інформації про ціни на газ та електроенергію. 
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