


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
У газовому секторі експерти наголошують на тому, що парламент так і не зміг врегулювати питання 
ротації та бюджету регулятора, який на сьогодні не в змозі реалізувати всі повноваження та функції. 
Натомість уряд зосередив зусилля на опрацюванні законопроектів і вирішенні поточних проблем, 
напр. фінансових питань теплопостачальників, проблем окремих ліцензій "Укрнафти", фінплану 
"Нафтогазу". Також стартували спільні проекти з ЄС щодо використання газової інфраструктури. 

В галузі електроенергетики НКРЕКП приняла низку постанов, якими завершила формування правової 
бази для переходу до стимулюючого регулювання в передачі та розподілі електроенергії. Верховна 
Рада прийняла закони щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з 
радіоактивними відходами, а "Енергоатом" отримав ліцензію на будівництво та введення в 
експлуатацію ЦСВЯП. Разом з тим, через накопичення боргів та систематичну несплату припинено 
перетоки електроенергії з окупованими районами Донецької області. 

Як відзначають експерти, реформи у сфері енергоефективності відбувалися інерційно, після поштовху 
з прийняттям пакету законів щодо роботи Фонду енергоефективності, комерційного обліку тепла та 
енергетичних характеристик будівель. Водночас, у такому питанні як оптимізація субсидій поки не 
спостерігається системних дій, попри перші кроки до верифікації отримувачів субсидій та створення 
комплексного реєстру. 

Збільшенням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря має підштовхнути уряд до 
активних дій для реформування цієї сфери, підкреслюють експерти у сфері захисту довкілля. Вони 
також очікують на підписання Президентом закону про охорони пралісів, що матиме 
опосередкований вплив на захист диких птахів, та розвиток підзаконної бази для оцінки впливу на 
довкілля. З іншого боку, НКРЕКП почала публікувати розширену статистику щодо об’єктів ВДЕ, яким 
встановлено "зелений" тариф. 

У секторі нафти та нафтопродуктів фіксується незадовільна динаміка. Зокрема, вчергове перенесено 
строки доопрацювання нової версії Кодексу про надра, затягується імплементація директив ЄС про 
якість бензину та дизельного палива, про контроль викидів із резервуарів із нафтопродуктами. 
Експерти також вказують на факти повідомлень про ухвалення Міненерговугілля, Мінприроди, 
Держгеонадр рішень, попри продовження роботи над ними. 

У сфері бізнес-клімату продовжують фіксувати зволікання з реформуванням НКРЕКП та порушенням 
законодавства в частині публікації постанов регулятора. Поряд з цим, Мінекономіки подало на 
розгляд законопроект про приватизацію, що має підвищити інтерес інвесторів, а АМКУ продовжує 
розробку законодавства у сфері захисту конкуренції (щодо вимог для отримання дозволу на 
вертикально узгоджені дії, накладення штрафів). 
 

Найбільш вживані скорочення: 

АТО – анти-терористична операція 
ВДЕ – відновлювані джерела енергії 
ВРУ – Верховна Рада України 
ГМК – гірничо-металургійний комплекс 
ГРС – газорозподільні системи 
ГТС – газотранспортна система 
ДІЯРУ – Державна інспекція ядерного регулювання України 
ЄК – Європейська Комісія 
КМУ – Кабінет Міністрів України 
МГУ – ПАТ "Магістральні газопроводи України" 
НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України» 
НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг 
 

ОЕС - Об’єднана енергосистема України 
ОРЕ – Оптовий ринок електроенергії 
ОСП – оператор системи передачі електроенергії 
ОСР – оператори систем розподілу електроенергії 
ПЕК – паливно-енергетичний комплекс 
ПСГ – підземні сховища газу 
РАВ – Радіоактивні відходи 
ТЕС – теплова електростанція 
ТКЕ – теплокомуненерго 
УА – Угода про асоціацію 
ЦСВЯП – Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива 
ENTSO-E – Європейська мережа системних операторів з передачі 
електроенергії 



Газ 
Помітної законотворчої активності народних депутатів у реформуванні газової сфери напередодні 
літніх канікул парламенту не спостерігалося: у липні в цій царині не було прийнято жодного 
закону. 

Попри внесений законопроект, спрямований на вирішення проблеми фінансування НКРЕКП, досі 
не було обрано членів конкурсної комісії для оновлення складу регулятора. Це означає, що 
передбачену законом ротацію членів НКРЕКП відкладено, принаймні, до осені. 

Протягом липня уряд зосередив свої реформаторські зусилля на схваленні та поданні до ВРУ 
важливих для здійснення реформ законопроектів, лише решту уваги приділивши вирішенню 
поточних проблем (таких як відновлення газопостачання з родовищ податкового боржника – ПАТ 
"Укрнафти", забезпечення фінансами інвестицій постачальників тепла, затвердження фінансового 
плану та показників діяльності наглядової ради "Нафтогазу" на 2017 рік). 

Незважаючи на позитивні зрушення у досягненні прозорості роботи НКРЕКП та забезпеченні 
можливості певним чином впливати на її рішення, на сьогодні регулятор не в змозі реалізувати всі 
повноваження та функції, покладені на нього відповідно до чинного законодавства. Таке 
твердження містить звернення членів НКРЕКП по підтримку до Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства. 

Має місце процес активізації ініціатив співробітництва України та Євросоюзу в галузі спільного 
використання української газової інфраструктури. 

 

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 
У липні, до порядку денного чотирьох днів останнього тижня пленарних засідань ВРУ за газовою 
тематикою було внесено на розгляд лише законопроект № 3096-д1 – про впорядкування питань 
газовидобутку на ранніх стадіях організації процесу видобування. Однак, повторне перше читання 
цього законопроекту, що передбачалося 13 липня2, так і не відбулося – за браком часу. 
Разом з тим, у липні ВРУ було зареєстровано три законопроекти, схвалені й подані урядом. Перший із 
них (№ 67163) спрямований на забезпечення виконання закону "Про ринок природного газу" в 
частині платного використання газорозподільних систем (ГРС), власником яких є держава. Він 
стосується зняття заборони на передачу в концесію та оренду державних ГРС, передбачену законами 
"Про трубопровідний транспорт" та "Про оренду державного та комунального майна". 
Запропоновані Мінекономрозвитку зміни, відображені в законопроекті, дадуть змогу державі 
визначати спосіб використання державних ГРС у комерційних цілях на договірних засадах (без права 
відчуження й передачі в суборенду) та одержувати за це плату. Передбачено, що відповідні угоди 
мають укладатися в формі типового договору, затвердженого урядом. 
Наявну колізію безоплатного використання державних газорозподільних мереж суб'єктами 
недержавного сектора економіки на правах т. зв. "господарського відання", всупереч положенням 
закону "Про ринок природного газу", тимчасово було врегульовано Кабміном (постанова № 954) 
шляхом укладання Міненерговугілля нових договорів експлуатації ГРС з операторами цих систем. 
Однак, остаточне вирішення проблеми потребує внесення змін на рівні законодавства5. 
Другий урядовий законопроект (№ 66916) призначений внести зміни до Бюджетного кодексу, з 
метою унормувати фінансування незалежного регулятора енергетики – НКРЕКП. Цим актом 
запропоновано забезпечити для цього можливість формувати спеціальний фонд держбюджету за 
                                                             
1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61900 
2 http://iportal.rada.gov.ua/meeting/awt/show/6563.html 
3 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62281 
4 http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249774993 
5 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250131309&cat_id=244274160 
6 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62240 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61900
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http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249774993
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250131309&cat_id=244274160
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62240


Газ 
рахунок внесків суб’єктів господарювання, діяльність яких регулюється. Величину ставок цих внесків 
встановлюватиме регулятор. 
ВРУ зареєструвала також третій урядовий законопроект № 67787, погоджений на засіданні Кабміну 19 
липня, що передбачає врегулювати статус вже створеного у процесі відокремлення від "Нафтогазу" 
нового оператора української ГТС – ПАТ "Магістральні газопроводи України" ("МГУ"). Законопроектом 
запропоновано внести "МГУ" до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають 
приватизації. Як нещодавно повідомив заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості 
І. Прокопів8, новий оператор запрацює не раніше І кварталу 2018 року. Крім одержання остаточного 
рішення Стокгольмського арбітражу у справі "Нафтогазу" та "Газпрому", щоб забезпечити таку 
можливість, потрібно підготувати й необхідну правову базу, термін прийняття якої – не пізніше кінця 
осені 2017 року, а саме: опрацювати зміни до 5-ти законопроектів, розроблених спільно з 
Енергетичним Співтовариством, і проект договору на управління державним майном. 
За результатами розгляду на засіданні профільного Комітету ВРУ з питань ПЕК законопроекту 
№ 63249 про зміни до закону "Про ринок природного газу" в частині запровадження обліку 
спожитого газу в одиницях енергії, цим комітетом рекомендовано прийняти його за основу. Проект 
відповідної постанови ВРУ зареєстровано за № 6324/П10. 
Те, що на останньому пленарному тижні не було обрано членів конкурсної комісії для оновлення 
складу регулятора – означає, що передбачену законом "Про НКРЕКП" ротацію членів комісії 
відкладено, принаймні, до осені. Також не вирішеним залишилося й питання формування бюджету 
НКРЕКП. Наведені факти свідчать, що реформування регулятора енергетики суттєво затягується. 
Більше того, після попереднього звільнення двох її членів, наразі вже три місця у складі комісії 
залишаються вакантними. Відповідно до плану ротації, ще два місця мають звільнитися 26 листопада. 
Якщо зволікання з вибором нових членів НКРЕКП продовжиться до цієї дати, склад комісії може 
звузитися до 2-х осіб, і регулятор може взагалі втратити свою юридичну правомочність. 
Крім поданих до ВРУ законопроектів, уряд також схвалив і протягом липня затвердив низку постанов. 
Постанову № 51911 було прийнято з метою забезпечити безперебійне постачання газу до населених 
пунктів, що мають "острівні" системи газопостачання (з’єднані винятково з прилеглими родовищами 
та не з’єднані з іншими газовими мережами)12. Цією постановою внесено зміни до порядку надання 
ліцензій на користування надрами (постанова № 61513), за якими нафтогазовим компаніям, що мають 
податкову заборгованість, дозволено на один рік продовжувати термін дії ліцензії на видобуток газу з 
родовищ, що постачають його побутовим споживачам прилеглих населених пунктів. Таким чином 
уряд вирішив проблематику відімкнення від газопостачання деяких сіл Сумської області, що 
одержують газ із родовищ ПАТ "Укрнафта". Крім того, з переліку підстав для відмови у наданні чи 
продовженні ліцензії вилучено підстави, які можуть не мати відношення до здійснення господарської 
діяльності. 
Кабміном змінено також формулу розрахунку нормативу перерахування постачальникам газу коштів, 
що надходять підприємствам теплопостачання за вироблене ними тепло та надані послуги з 
централізованого опалення й постачання гарячої води (постанова № 49214). Зокрема, у формулі 
враховано витрати на фінансування схвалених НКРЕКП інвестиційних програм. Відтепер комунальні 
підприємства матимуть кошти для встановлення лічильників обліку тепла. 
Третя з ухвалених у липні урядом у газовій царині постанова (№ 52615) стосується затвердження 
показників роботи наглядової ради "Нафтогазу" на 2017-2018 роки. Серед них – такі стратегічно 
важливі показники: реалізація стратегії, розроблення та впровадження системи фінансового 

                                                             
7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62363 
8 hhttp://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245221794&cat_id=35109 
9 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61554 
10 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62198 
11 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250152436 
12 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250110178&cat_id=244274160 
13 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF 
14 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/492-2017-%D0%BF 
15 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250154124 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62363
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245221794&cat_id=35109
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61554
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62198
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250152436
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250110178&cat_id=244274160
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/492-2017-%D0%BF
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250154124


Газ 
контролю, а також системи планування та підвищення ефективності роботи і закупівель, проведення 
відбору кандидатів на заміщення вакантних керівних посад тощо. Очікується, що реалізація 
затверджених показників буде сприяти подальшому реформуванню корпоративного управління НАК 
"Нафтогаз України", підвищенню ефективності діяльності компанії та її наглядової ради. 
Паралельно уряд затвердив фінансовий план ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 
України" на 2017 рік (розпорядження № 488-р16). Цей план "передбачає збереження фінансової 
стабільності енергохолдингу та не несе підвищення ціни на газ для споживачів", – повідомив 
департамент інформації Кабміну17. Водночас, у тому ж повідомленні вказано, що за пропозицією 
уряду, "Нафтогаз", спільно з Мінекономрозвитку, Мінфіном та Міненерговугілля, скоригує доходну 
частину плану "відповідно до діючих цін". 
Затвердження урядом фінплану та продовження реформи корпоративного управління (зокрема й 
шляхом ухвалення переліку очікуваних показників роботи наглядової ради) стали умовами, які 
відкривають для НАКу можливість використання у повному обсязі кредитної лінії ЄБРР на суму 300 
млн дол. для закупівлі Україною газу в європейських постачальників. Як зазначила прес-служба 
"Нафтогазу"18, у першій декаді липня кредитний комітет ЄБРР погодив надання компанії лише 66 млн 
дол. у рамках цієї лінії. "ЄБРР констатує неповне виконання Урядом України плану дій щодо реформи 
корпоративного управління, та готовий поновити кредитування у повному обсязі, якщо Кабінет 
Міністрів України виконає декілька зобов’язань перед банком до кінця липня", – йдеться у 
повідомленні. 
Тим часом, суд у повному обсязі задовольнив позов "Нафтогазу" до Кабміну з вимогою встановити 
джерела фінансування компенсації збитків газової монополії від постачання газу населенню, 
релігійним організаціям і теплокомуненерго (тобто категоріям споживачів, яким газ постачається в 
рамках спеціальних зобов'язань, покладених на "Нафтогаз"). Про це йдеться в постанові Окружного 
адміністративного суду Києва від 19 липня 2017 року19. Суд визнав протиправною бездіяльність 
уряду, який не визначив джерела фінансування збитків та порядок виплати відшкодування НАКу (що 
передбачено законом "Про ринок природного газу"). Разом з тим, за словами віце-прем'єр-міністра 
В.Кістіона, уряд подаватиме апеляцію на це рішення та вважає, що нинішній рівень прибутку 
"Нафтогазу" унеможливлює виплату будь-якої компенсації. 
Загальний хід реформування ринків газу та електроенергії обговорили під час робочої зустрічі в 
Міненерговугілля представники уряду та Групи підтримки України Єврокомісії20. Основним 
предметом дискусії стало визначення короткострокових і середньострокових перспектив втілення у 
практику положень закону "Про ринок природного газу". 
Тим часом, у липні Міненерговугілля оприлюднило проекти двох нових постанов. Проект першої 
постанови21 стосується внесення змін до постанови № 18722 про затвердження Положення про 
покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу (за результатами наради 
стосовно врегулювання проблемних питань в окремих галузях від 06.07.2017 під головуванням віце-
прем’єр-міністра України В.Кістіона). Запропоновано у розрахунку ціни газу на рівні імпортного 
паритету, відповідно до п. 13 Положення, врахувати об’єктивну можливість використання "літнього" 
понижувального цінового тренду на газових хабах Європи, для чого змінити період проведення 
розрахунку з 12-и календарних місяців на "з 1 квітня по 1 жовтня 2016 р. та з 1 квітня по 1 липня 2017 
р.", а також змінити власне термін здійснення розрахунку цієї ціни (замість "до 1 липня" на "до 1 
серпня"). Як очікується, розрахована таким чином ціна газу для населення не буде відрізнятися від 
ціни за імпортним паритетом більше, ніж на 10%, а тому не буде змінена у бік підвищення. 

                                                             
16 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250154322 
17 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250150376&cat_id=244274160 
18 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/866D9D09E43D3F11C225815900502080?OpenDocument&year=2017&month
=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
19 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67846832 
20 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=09143A14D2CDD3D9171318332DDFCAF6.app1?art_id=24
5223958&cat_id=35109 
21 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245222954&cat_id=35082 
22 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865173 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250154322
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250150376&cat_id=244274160
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/866D9D09E43D3F11C225815900502080?OpenDocument&year=2017&month=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/866D9D09E43D3F11C225815900502080?OpenDocument&year=2017&month=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67846832
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=09143A14D2CDD3D9171318332DDFCAF6.app1?art_id=245223958&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=09143A14D2CDD3D9171318332DDFCAF6.app1?art_id=245223958&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245222954&cat_id=35082
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865173


Газ 
Проектом другої постанови23 передбачено затвердити Порядок виведення з експлуатації 
магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки (розроблений у зв’язку з 
необхідністю вивести з експлуатації низку непридатних для використання об’єктів ПАТ "Укртрансгаз" і 
ПАТ "Укртранснафта" та відсутністю відповідних норм у нормативній базі Кабміну). 
Окрім того, Міненерговугілля завершило державну експертизу інвестиційних проектів "Нафтогазу"24. 
Згідно з процедурою, визначеною Методикою проведення державної експертизи інвестиційних 
проектів, комісія надала негативний висновок за інвестиційним проектом "Переоснащення парку 
обладнання для будівництва, капітального ремонту свердловин та інтенсифікації видобутку 
вуглеводнів", поданого "Нафтогазом", і відхилила його. 
У липні, як і у червні, НКРЕКП розглядала та затверджувала суб’єктам газового ринку ліцензії нового 
зразка на постачання та розподіл природного газу. Крім постанов про видачу ліцензій 46-ти 
постачальникам газу (серед яких і компанія з групи "Нафтогазу" – ТОВ "Газопостачальна компанія 
"Нафтогаз України"25), у липні НКРЕКП ухвалила дозвіл на право постачання природного газу на 
внутрішньому ринку України вже другому26 міжнародному трейдеру – компанії MET (в особі ТОВ 
"МЕТ Україна" – постанова № 89427). Крім того, регулятор затвердив у липні ще 4 ліцензії на розподіл 
природного газу. 
Водночас, дві прийнятих НКРЕКП постанови (№ 96128 і № 96229) стосуються накладення штрафів за 
порушення ліцензійних умов провадження діяльності з постачання природного газу, причому 
фігурантом постанови № 962 є НАК "Нафтогаз України". Значна частина претензій регулятора до НАКу 
стосується порушення умов укладання договорів, крім того, в акті планової перевірки зазначено 
порушення у наданні звітності, а також інші. НКРЕКП зобов’язала "Нафтогаз" до кінця року усунути 
виявлені порушення та наклала на компанію штраф (51 тис. грн). 
НКРЕКП ухвалила також постанову про внесення змін до Типового договору зберігання (закачування, 
відбору) природного газу (№ 919)30, забезпечивши можливість участі міжнародних арбітражних 
інституцій для відстоювання інтересів і прав нерезидентів України, у разі використання 
європейськими партнерами об’єктів інфраструктури української ГТС із зберігання газу. 
З 1 серпня "Нафтогаз" збільшив на 2,8-2,9% ціни на газ для промислових та інших споживачів, що не 
підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків, у порівнянні з цінами липня 
2017 року31 За новим прейскурантом32, ціну газу як товару (з ПДВ) з 1 серпня 2017 року встановлено 
на таких рівнях: для місячних потреб у газі обсягом до 50 тис. кубометрів включно, не регульованих 
місячних потреб та місячних потреб від 50 тис. кубометрів без попередньої оплати – 8230,80 грн за 
тис. кубометрів; для місячних потреб від 50 тис. кубометрів, за умови попередньої оплати33 – 7420,80 
грн за тис. кубометрів. 
 
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) 
Як відомо, для розширення можливостей співпраці з європейськими компаніями у зберіганні газу 

                                                             
23 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245220271&cat_id=35082 
24 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=09143A14D2CDD3D9171318332DDFCAF6.app1?art_id=24
5224566&cat_id=35109 
25 Див. перелік ліцензіатів: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf 
26 Першою була компанія Trafigura, що в особі ТОВ "Трафігура Юкрейн"одержала ліцензію у червні. 
27 http://www.nerc.gov.ua/?id=26275 
28 http://www.nerc.gov.ua/?id=26727 
29 http://www.nerc.gov.ua/?id=26732 
30 http://www.nerc.gov.ua/?id=26388 
31 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/50B30723C3E89128C2258164003A24A9?OpenDocument&year=2017&month
=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
32 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-August-ne-PSO-2017.pdf 
33 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу. 
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ПАТ "Укртрансгаз" відкрив на базі 10 газосховищ "митний склад"34. Українська сторона під час 19-го 
саміту "Україна – ЄС" у Києві запропонувала ЄС створити міжнародний консорціум на базі української 
ГТС35. Президент П.Порошенко на спільній прес-конференції з президентом ЄС Д. Туском і 
президентом Єврокомісії Ж.-К. Юнкером виступив з ініціативою, підтриманою європейськими 
партнерами – визначити долю ГТС України на міжнародному форумі, який може бути проведений у 
Брюсселі на початку 2018 року36. 
Також Україна та ЄС розпочали новий спільний проект37, у результаті якого має бути вироблена 
оптимальна модель реформування газосховищ України. Установче засідання відбулося 12 липня 2017 
року в офісі Представництва ЄС у Києві. Його учасниками стали представники "Нафтогазу", 
"Укртрансгазу", "МГУ", Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства та міжнародні консультанти, відібрані ЄС. Проект фінансує ЄС, а його реалізацію 
покладено на консорціум, до складу якого увійшов французький оператор ПСГ (Storengy) та 
міжнародна юридична фірма (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang). 
Завданням проекту є прогнозування попиту на послуги ПСГ на майбутніх 20 років і вивчення 
перспектив використання українських газосховищ на ринку зберігання газу. З метою сприяти 
кращому розумінню економічних підходів до відокремлення функцій транспортування та зберігання 
газу від "Нафтогазу", команда проекту проаналізує і сформулює рекомендації щодо того, які з наявних 
газосховищ критично необхідні для ефективної роботи ГТС України, адже протягом останніх років 
українські ПСГ використовувалися лише на 50% від своєї потужності. 
"Укртрансгаз" продовжує активно впроваджувати кращі європейські практики на точках з’єднання з 
країнами-членами ЄС, забезпечуючи вільний та недискримінаційний доступ для всіх учасників 
українського та європейського ринків природного газу до газотранспортних магістралей. 
Так, ПАТ "Укртрансгаз" і оператор польської ГТС GAZ-SYSTEM S.A. здійснили підготовчі технічні заходи 
та домовились з 1 вересня 2017 року збільшити потужність транспортування в напрямку України38. 
Погоджені операторами зміни загальної потужності в точці з’єднання "Германовичі" дадуть змогу 
майже в 1,5 рази збільшити постачання газу з польського напрямку восени та зимою – саме тоді, коли 
ці потужності використовуються найбільш активно. Річна технічна потужність газотранспортного 
маршруту Польща-Україна зросте на 0,5 млрд кубометрів, що забезпечить можливість імпортувати з 
Польщі до 2 млрд кубометрів газу на рік. 
Крім того, ПАТ "Укртрансгаз" та оператор румунської ГТС SNTGN Transgaz SA готують до підписання 
угоду про взаємодію щодо точки з'єднання "Медіашу Ауріт - Теково"39, через яку газ постачається 
споживачам Румунії. Проектом угоди передбачено реалізувати фізичний потік газу за напрямком 
Україна-Румунія і віртуальний – за напрямком Румунія-Україна (наразі фізичний потік Румунія-Україна 
неможливий, через відсутність необхідного мінімального тиску для приймання газу). Згідно з 
Регламентом Комісії (ЄС) 2015/703 що запроваджує мережевий кодекс правил функціональної 
сумісності та обміну даними, оператори ГТС України та Румунії запросили користувачів мережі у 
період з 1 липня до 1 вересня надати коментарі щодо положень проекту угоди про правила: 
метчингу, алокації обсягів природного газу та зв’язку, на випадок надзвичайних подій40. За 
результатами консультацій до угоди буде внесено коригування. 
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40 http://utg.ua/utg/media/news/2017/06/consultations-utg-transgaz.html 
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Газ 
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) 
На липневій зустрічі президента Польщі А.Дуди та президента США Д.Трампа41 було підтверджено 
сподівання Польщі на одержання американського СПГ. А.Дуда повідомив, що після відповідних 
перемовин, які вже тривають, американські та польські фірми планують підписати довготерміновий 
контракт на поставку газу із США до польського СПГ-термінала в м. Свіноуйсьце. Насичення 
польського ринку американським газом, за умови реалізації розширення транскордонних 
потужностей між Україною та Польщею (зокрема й будівництва відповідного інтерконнектора) може 
допомогти Україні диверсифікувати джерела імпорту газу. 
Україна продовжує збільшувати запаси газу в ПСГ. На 28 липня "Укртрансгаз" накопичив у 
газосховищах більш як 13 млрд кубометрів газу, що на 25% більше, ніж на таку ж дату минулого, 2016 
року42. Сумарно від початку року оператором української ГТС було закачано до газосховищ 5,1 млрд 
кубометрів газу, що в 2,4 рази перевищує відповідний показник аналогічного періоду в 2016 році43. 
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Електроенергетика та ядерна безпека 
Через три місяці, як було припинено постачання електричної енергії на неконтрольовану частину 
території Луганської області, НЕК "Укренерго" 26 липня припинило перетоки електричної енергії і 
з тимчасово неконтрольованими районами Донецької області. Припинення відбулося за 
погодженням з МЕВП та на вимогу ДП "Енергоринок" у зв’язку із накопиченням боргових 
зобов’язань та несплатою за поставлену електричну енергію. 
НКРЕКП на засіданні 27 липня прийняла низку постанов, що вводять стимулююче регулювання в 
електроенергетичному секторі (передача, розподіл) і встановила єдину ставку як для нових, так і 
старих активів на рівні 12,5%. Рішення щодо переходу на RAB-регулювання по кожній компанії 
окремо буде можливе після проведення відкритих слухань.  
ВРУ були прийняті, а Президентом підписані закони щодо удосконалення механізму фінансового 
забезпечення поводження з радіоактивними відходами. НАЕК "Енергоатом" отримала ліцензію 
на будівництво та введення в експлуатацію ЦСВЯП. Відповідно до результатів експертизи ядерної 
та радіаційної безпеки матеріалів, на енергоблоках № 1 та № 4 Запорізької АЕС дозволено 
експлуатацію палива Westinghouse. 
 
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 УА) 
10 липня Комітетом ПЕК та Комітетом у закордонних справах ВРУ було проведено спільний круглий 
стіл на тему: «Ключова роль України в енергетичній безпеці Європи»44. На заході за участі голови 
ВРУ А.Парубія, народних депутатів, керівників посольств США і Франції, представників профільних 
міністерств та відомств, наукових інституцій та громадських організацій, був представлений 
аналітичний матеріал "План заходів зі зміцнення енергетичної безпеки України до 2020 року"45. 
Депутат Н.Кацер-Бучковська виступила з ініціативою прийняття закону України про енергетичну 
безпеку.  
У зв’язку з набранням чинності Закону "Про ринок електричної енергії" виникла необхідність зняття 
з розгляду ВРУ низки законопроектів, що стосуються ринку електричної енергії. Тому Комітет з 
питань ПЕК на засіданні 21 червня (протокол оприлюднено 11 липня) прийняв рішення звернутися 
до ВРУ та рекомендувати їй зняти з розгляду як такі, що втратили актуальність, або реалізація яких 
не узгоджується із законодавством у сфері енергетики, наступні законопроекти: "Про внесення змін 
до деяких законів України щодо використання побутових відходів як альтернативного джерела 
енергії" (№ 2260а); "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо обов'язків 
енергопостачальників, електропередавальних організацій та споживачів енергії" (№ 2944); "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму стимулювання 
виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (технічний)" (№ 3447); "Про внесення 
змін до деяких законів України (щодо вдосконалення приєднання до електричних мереж)" (№ 4310-
1); "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо демонополізації 
приєднання споживачів до електричних мереж)" (№ 4310-2); "Про внесення змін до Закону України 
"Про електроенергетику" щодо умов припинення електропостачання, що відпускається населенню 
для побутових потреб" (№ 5532); "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про 
засади функціонування ринку електричної енергії України" (№ 5625); "Про внесення змін до Закону 
України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" (щодо терміну набрання 
чинності) (№ 6177)46. 
Регулювання діяльності ОСП та ОСР 
6 липня НКРЕКП оприлюднила проект змін до Умов та Правил здійснення підприємницької 
діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними 
мережами. Ці зміни стосуються права ОСП (НЕК "Укренерго") укладати контракти про 

                                                             
44 http://kompek.rada.gov.ua/news/Povidomlennja/73200.html 
45 http://iser.org.ua/proekti/plan-zahodiv-zi-zmitsnennia-energetichnoyi-bezpeki-ukrayini-do-2020-r 
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Електроенергетика та ядерна безпека 
надання/отримання аварійної допомоги з операторами систем передачі суміжних держав47. ОСП 
також повинен здійснювати балансування з метою надання/отримання аварійної допомоги ОСП 
суміжних країн. До впровадження повноцінного нового ринку купівля/продаж електричної енергії з 
цією метою здійснюється на ОРЕ України. 
На виконання ст.48 Закону "Про ринок електричної енергії", 25 липня НКРЕКП оприлюднила проект 
постанови "Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми 
відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої 
особи з питань відповідності"48. Програма відповідності – це організаційно-розпорядчий документ 
ОСР, що визначає внутрішні програми, політику та процедури, що застосовуються оператором з 
метою забезпечення виконання вимог щодо відокремлення та незалежності ОСР у новому ринку.  
Регулювання діяльності з розподілу електричної енергії 
17 липня НКРЕКП оприлюднила проект постанови "Про затвердження Процедури встановлення 
тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії та/або з розподілу електричної енергії"49. 
На цей час процедурні питання встановлення тарифів у цій сфері регулюються чинною постановою 
регулятора від 01.08.2001 № 801. На думку НКРЕКП діюча процедура не відповідає законодавству і у 
зв’язку із прийняттям закону "Про ринок електричної енергії" потребує змін. Вони (зміни) 
стосуються вимог до оформлення заяви на встановлення тарифів, переліку необхідних документів, 
порядку та строків розгляду, та умов, за яких здійснюється встановлення тарифів на розподіл та 
постачання електричної енергії. 
25 липня НКРЕКП прийняла постанову № 932, якою затвердила Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з розподілу електричної енергії50. Постановою вдосконалено термінологію, 
процедури та приведено її до вимог ст. 6,7 Закону "Про ліцензування видів господарської 
діяльності", статті 17 Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг". 
Стимулююче регулювання  
27 липня НКРЕКП на відкритому засіданні прийняла низку постанов, що стосуються стимулюючого 
регулювання 51: 
- "Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії 
магістральними та міждержавними електричними мережами"; 
- "Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії для цілей 
стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії магістральними та 
міждержавними електричними мережами"; 
- "Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата 
з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами"; 
- "Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі 
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами"; 
- "Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з централізованого 
диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України"; 
- "Про затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії 
магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого 
регулювання"; 
- "Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з 
централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України"; 
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- "Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної 
енергії від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними 
електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання"; 
- "Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних 
коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії". 
Регулятор вважає, що прийнятною є єдина ставка як для нових, так і старих активів на рівні вартості 
капіталу (WACC), що відповідає обліковій ставці НБУ, і наразі вона складає 12,5%52. 
 
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 УА) 
4-5 липня в НЕК "Укренерго" пройшов семінар за участю представників ENTSO-E та українських 
фахівців. Основна мета семінару – обговорення заходів, що потрібні для впровадження Угоди про 
умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою 
континентальної Європи (Угода), питань управління та розвитку енергосистем, диспетчеризація та 
інтеграція українського та європейського ринків.53 7 липня Угода набула чинності, про що ENTSO-E 
офіційно повідомило54. НЕК "Укренерго" вважає за необхідне створення єдиного координаційного 
центру на рівні КМУ, а до самого процесу синхронізації також залучена РНБОУ, як до такого що має 
стратегічне значення для енергетичної безпеки країни55. 
Відповідно до вимог ДП "Енергоринок" та згідно з Порядком здійснення заходів щодо часткового 
або повного припинення різниці перетоків електричної енергії у точках її обліку, затвердженого 
наказом МЕВП від 10.06.2015 № 440, 26 липня о 0.00 "Укренерго" припинило перетоки електричної 
енергії з тимчасово неконтрольованими районами Донецької області. На неконтрольовану частину 
територію Луганської області перетоки було припинено ще з 25 квітня 2017 року. 
Вимоги ДП "Енергоринок" про припинення ґрунтувалися на зростанні боргових зобов’язань та 
тривалій несплаті за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію. За 
інформацією НЕК "Укренерго" потреби в електроенергії на цій території покриваються 
Старобешівською та Зуївською ТЕС, іншими місцевими виробниками, а також поставками з 
Російської Федерації по лініях, які виключені з переліку міждержавних56. 
31 липня НЕК "Укренерго" на сторінці у соціальній мережі (Facebook) повідомила, що звітувала 
перед Секретаріатом Енергетичного Співтовариства по справах ECS-1/12 та ECS-08/15 щодо 
недотримання відповідних правил в частині проведення аукціонів з доступу до пропускної 
спроможності міждержавних електромереж57. 
"Укренерго" також повідомляє, що розподіл усієї вільної пропускної спроможності з "Бурштинського 
острову" здійснюється окремо по кожній країні (Угорщина, Словаччина та Румунія), а з травня цього 
року почала діяти електронна аукціонна платформа. Завдяки цьому пропускна спроможність 
міждержавних електричних мереж України вже з місячного аукціону на червень 2017 року, 
розподілялася в т.ч. і в напрямку імпорту. Для здійснення транзитних операцій невикористана 
учасниками ринку пропускна спроможність надається ДПЗД "Укрінтеренерго". Повна інформація 
про проведення аукціонів на новій платформі знаходиться за посиланням: http://bit.ly/2wdbCnL. 
 
 

                                                             
52 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/lypen/27.07.2017/p18_27-07-2017.pdf 
53 https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/u-kyyevi-tryvaye-pershyj-dvodennyj-vorkshop-ukrenergo-ta-entso-e/ 
54 https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/entsoe-ce-agreement-conditions-
future-grid-connections-with-ukraine-moldova.aspx 
55 https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/ukrenergo-initsiyuye-stvorennya-koordynatsijnogo-tsentru-pry-kabineti-
ministriv-dlya-pryskorennya-integratsiyi-oes-ukrayiny-entso-e/ 
56 https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/z-26-lypnya-prypyneno-peretoky-elektroenergiyi-z-tymchasovo-
nekontrolovanymy-rajonamy-donetskoyi-oblasti/ 
57 https://www.facebook.com/npcukrenergo/photos/a.920829981311100.1073741828.920818217978943/1531073193620106/?
type=3&theater 
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Електроенергетика та ядерна безпека 
Ст.338, Глава 1, Розділ V УА. Договори про співпрацю з МФО 
17 липня під час зустрічі представників НЕК "Укренерго" з представниками Посольства США в 
Україні та Міністерства енергетики США від української сторони був переданий лист послу США та 
керівництву агентства USAID з пропозиціями щодо конкретних напрямів та проектів розширення 
технічної співпраці з американською стороною за проектами з розвитку ОЕС України58. 
21 липня заступник міністра Н.Бойко та представники ЄІБ обговорили кредитний портфель 
євробанку у державному секторі енергетичної сфери, зокрема в проектах електроенергетики, 
залучення ресурсів для нових проектів з фінансової, технічної та консультаційної підтримки. В свою 
чергу, заступник міністра звернула увагу, що наразі серед найпріоритетніших завдань, які 
потребують інвестицій є модернізація існуючої енергетичної інфраструктури та посилення 
надійності і якості енергозабезпечення59. 26 липня Н.Бойко та виконуючий обов'язки Голови 
представництва Департаменту енергетики США в Україні Скотт Шрум обговорили можливості 
залучення інвестицій та розширення співробітництва в енергетиці, зокрема, у впровадженні 
сучасних рішень з питань забезпечення безпеки об’єктів енергетичної інфраструктури60. 
Відповідно до законопроекту США “Протидія супротивникам Америки через санкції” (H.R. 3364) 
планується виділення 30 млн дол. на реалізацію ініціатив з підтримки енергетичної безпеки 
України61. 
 
Ст.339, Глава 1, Розділ V УА, Ринок вугілля 
Підготовка до опалювального сезону триває. Відповідно до заяви віце-прем'єр-міністра В.Кістіона, 
до середини жовтня на складах має бути накопичено 2-2,2 млн тонн вугілля газових марок та 1,8 
млн тонн антрациту62. На 6 липня на складах ТЕС і ТЕЦ вже накопичено 2,7 млн тонн вугілля, що 
вдвічі більше за запаси вугілля минулого року на цю ж дату: марки "А" - 786 тис. тонн та вугілля 
марки "Г" – 1,868 млн тонн63. 
23 липня з ПАР для ДТЕК прибуло друге судно з 75 тис тонн антрацитового вугілля, яке піде на 
Придніпровську та Криворізьку ТЕС64. Задля проходження літнього максимуму у мережу включено 
енергоблоки цих ТЕС65. ДТЕК вже законтрактував 675 тисяч тонн вугілля з ПАР на 2017 рік, 
прописавши можливість, за необхідністю, збільшити об’єми поставки до 1 млн тонн66. 31 липня між 
ПАТ "Центренерго" та пенсильванською компанією XCoal була підписана угода на поставку до 
України біля 700 тис. тонн антрацитового вугілля із США до кінця 2017 року.67 
Відповідно до інформації, опублікованою головою НКРЕКП Д.Вовком, за І півріччя 2017 року частка 
споживання власного вугілля газової групи зросла до рівня 76,5%, а споживання вугілля в цілому 
скоротилось до 9,6 млн тонн. Для порівняння, в 2013 році використання газової групи вугілля 
становило 51,1%, а споживання вугілля по країні становило 36,5 млн тонн68. 
 
 

                                                             
58 https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/ukrenergo-obgovorylo-napryamy-rozshyrennya-spivpratsi-z-amerykanskymy-
partneramy/ 
59 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245224645&cat_id=35109 
60 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245225598&cat_id=35109 
61 http://usa.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/58783-palata-predstavnikiv-ssha-skhvalila-zakonoprojekt-shhodo-posilennya-
sankcij-proti-rosiji 
62 https://economics.unian.ua/energetics/2024909-zapasi-antratsitovogo-vugillya-na-tes-zrosli-odrazu-na-7.html 
63 https://economics.unian.ua/energetics/2014484-zapasi-vugillya-dlya-opalyuvalnogo-sezonu-v-2-razi-perevischuyut-pokaznik-
minulogo-roku-kistion.html 
64 https://economics.unian.ua/energetics/2044804-v-ukrajinu-pribulo-druge-sudno-z-afrikanskim-vugillyam.html 
65 https://economics.unian.ua/energetics/2034191-antratsitu-vistachae-pridniprovska-ta-krivorizka-tes-zapustili-svoji-
energobloki.html 
66 https://economics.unian.ua/energetics/2026799-do-oseni-na-ukrajinski-tes-moje-nadiyti-ponad-225-tisyach-tonn-
afrikanskogo-vugillya.html 
67 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245226349&cat_id=35109 
68 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002114496889&fref=ts 
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Електроенергетика та ядерна безпека 
Ст.342, Глава 1, Розділ V УА, Співпраця в атомній сфері. Директива Ради №2014/87/Євратом, 
Директива Ради №2013/59/Євратом, Директива Ради №2006/117/Євратом 
11 липня ВРУ прийняла Закон "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про поводження 
з радіоактивними відходами" щодо удосконалення механізму фінансування поводження 
з радіоактивними відходами"69 та Закон 
"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового за
безпечення поводження з радіоактивними відходами"70, які спрямовані на відновлення механізмів 
управління Державним фондом поводження з радіоактивними відходами71. 31 липня обидва 
закони були підписані Президентом72. 
18-19 липня відбулась нарада НАЕК "Енергоатом" та Holtec International (США), на якій були 
досягнуті домовленості з питання спільних дій з підвищення безпеки енергоблоків НАЕК 
"Енергоатом", зокрема, покращення сейсмічної безпеки енергоблоків АЕС на базі сучасних 
стандартів МАГАТЕ та впровадження новітніх підходів із забезпечення задовільного стану корпусів 
реакторів. Також, була узгоджена співпраця за проектами впровадження стелажів ущільненого 
зберігання відпрацьованого ядерного палива та використання теплообмінного обладнання Holtec 
на українських АЕС73. 
Враховуючи позитивний досвід використання ядерного палива Westinghouse на енергоблоках № 2, 
№ 3 Южно-Української АЕС, № 5 Запорізької АЕС та позитивні результати експертизи ядерної та 
радіаційної безпеки матеріалів, ДІЯРУ дозволило експлуатацію палива Westinghouse на 
енергоблоках № 1 та № 4 Запорізькою АЕС74. Також, Україна планує і надалі розширювати 
співробітництво з Westinghouse по напрямкам диверсифікації постачання ядерного палива на АЕС та 
робіт з модернізації обладнання на АЕС за для підвищення потужності енергоблоків75. 
За повідомленням від ДІЯРУ, в липні за підтримки експертів МАГАТЕ був завершений процес 
підготовки заходів "дорожньої карти" по вдосконаленню системи виявлення радіоактивних 
матеріалів, що перебувають поза регулюючим контролем.76 
 
Ст.342, Глава 1, Розділ V УА, Співпраця в атомній сфері. Співробітництво спрямовується на 
вирішення проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також зняття з 
експлуатації Чорнобильської АЕС 
5-7 липня в Лондоні пройшла асамблея вкладників Чорнобильського фонду "Укриття" та донорів 
Рахунку ядерної безпеки, на якій було затверджено фінансування розроблення технічної частини 
проекту демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття" та погоджено виділення коштів на 
закупівлю необхідного обладнання для виконання демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта 
"Укриття"77. 
6 липня НАЕК "Енергоатом" отримало ліцензію на будівництво та введення в експлуатацію ЦСВЯП у 
зоні відчуження78. 21 липня Комісія з проведення державної експертизи інвестиційних проектів 
паливно-енергетичного комплексу надала позитивний висновок за результатами проведення 

                                                             
69 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61773 
70 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61774 
71 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=250128392 
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75 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245224597&cat_id=35109 
76 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/369370 
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donoriv-rakhunku-yadernoji-bezpeki.html 
78 http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/dp-naek-energoatom-otrimalo-vid-derzhatomregulyuvannya-litsenziyu-na-
budivnitstvo-ta-vvedennya-v-ekspluatatsiyu-tssvyap.html 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61773
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61774
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=250128392
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-udoskonalennya-mehanizmu-fina-42626
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/47163-energoatom_ta_holtec_international_rozshiryuyut_spvrobtnitctvo_z_pitan_pdvischennya_bezpeki_ta_efektivnost_v_atomnyi_galuz/
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/47163-energoatom_ta_holtec_international_rozshiryuyut_spvrobtnitctvo_z_pitan_pdvischennya_bezpeki_ta_efektivnost_v_atomnyi_galuz/
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/47163-energoatom_ta_holtec_international_rozshiryuyut_spvrobtnitctvo_z_pitan_pdvischennya_bezpeki_ta_efektivnost_v_atomnyi_galuz/
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/369005
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245224597&cat_id=35109
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/369370
http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/v-londoni-projshla-asambleya-vkladnikiv-chornobilskogo-fondu-ukrittya-ta-donoriv-rakhunku-yadernoji-bezpeki.html
http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/v-londoni-projshla-asambleya-vkladnikiv-chornobilskogo-fondu-ukrittya-ta-donoriv-rakhunku-yadernoji-bezpeki.html
http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/dp-naek-energoatom-otrimalo-vid-derzhatomregulyuvannya-litsenziyu-na-budivnitstvo-ta-vvedennya-v-ekspluatatsiyu-tssvyap.html
http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/dp-naek-energoatom-otrimalo-vid-derzhatomregulyuvannya-litsenziyu-na-budivnitstvo-ta-vvedennya-v-ekspluatatsiyu-tssvyap.html


Електроенергетика та ядерна безпека 
державної експертизи інвестиційного проекту "Будівництво централізованого сховища 
відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР АЕС України"79.  
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 
Протягом липня реформи у сфері енергоефективності рухалися "за інерцією": Президент підписав 
усі три прийнятих у червні закони з "енергоефективного пакету", навіть попри певний 
несподіваний супротив, вчинений народними депутатами та Мінекономрозвитку щодо закону про 
комерційний облік теплової енергії та водопостачання. 
Формально виконавши найбільш важливі вимоги іноземних донорів, представники влади не 
виявляють значної політичної волі для змістовного продовження реформування галузі, навіть у 
такій нагальній (з огляду на опалювальний сезон, що наближається) сфері як оптимізація субсидій. 
Хоча уряд цього місяця і зробив перший крок на шляху до верифікації отримувачів субсидій, 
ініціювавши створення комплексного реєстру усіх субсидіантів, питання монетизації державної 
допомоги залишається у фокусі уваги Кабінету Міністрів тільки в контексті разових акцій та ручного 
управління. 
Але саме продумана система монетизації субсидій матиме найбільший ефект задля скорочення 
споживання енергії, а з ним і обсягів видатків на таку державну підтримку, яка за поточними 
розрахунками до кінця року досягне щонайменше 70 млрд грн. 
 
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність 
Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8) 
Цього місяця Держенергоефективності за підтримки Фонду ім. Ф. Еберта продовжило серію 
регіональних семінарів та навчальних сесій для органів місцевої влади80. Інформаційно-
роз’яснювальна кампанія, як і у червні, була присвячена питанням енергосервісу та 
енергоменеджменту у бюджетній сфері. Протягом місяця такі заходи були проведені у кількох 
обласних центрах, до яких долучилися близько 500 осіб. 
Важливість енергетичних аудитів зростає в контексті продовження реформи децентралізації в Україні. 
Так, наприклад, голова Вінницької обласної держадміністрації зобов’язав щонайменше 50 із 126 
об’єктів комунального господарства пройти через таку процедуру для отримання фінансування за 
новими правилами81. На жаль, такі приклади залишаються поодинокими і продиктованими високою 
професійною свідомістю окремих очільників, а не належною системою, адже навіть недосконалий 
План заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах, який був 
прийнятий Кабінетом Міністрів 26 квітня 2017 року, до цього часу не був оприлюднений.  
 
Облік (Стаття 9) 
Після того, як 22 червня Верховна Рада прийняла Закон "Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання", і незважаючи на потужну підтримку проекту з боку громадського суспільства та 
експертного середовища82, деякі народні депутати продовжили категорично виступати проти 
прийняття цього закону, аргументуючи свої погляди нібито невідповідністю положень потребам 
споживачів та порушенням їхніх прав. 
Позафракційний народний депутат Ю.Левченко зареєстрував проект постанови ВРУ щодо скасування 
рішення про прийняття цього закону. В останній сесійний день, 13 липня, пан Левченко зазначив, що 
під час голосування було порушено Регламент Верховної Ради, оскільки деякі голоси народних 
депутатів були зараховані без особистого голосування. Крім того, з непереконливих причин проти 
набрання законом сили виступила науково-технічна рада Мінекономрозвитку83. Втім, лише 50 
народних депутатів підтримали пропозицію пана Левченка, і, відповідно до вимог Регламенту ВРУ, 
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 
закон був направлений на підпис Президентові, що відбулося 28 липня84. Закон набере силу 
наступного дня після його опублікування, яке очікується на початку серпня. 
У редакції законопроекту до першого читання йшлося про встановлення лічильників із зазначенням 
конкретної дати (до 1 жовтня 2018 року). У прийнятому ж законі передбачається, що оператор 
зовнішніх інженерних мереж зобов’язаний здійснити оснащення вузлами комерційного обліку 
будівель, які на день набрання чинності цим законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж 
і не були оснащені такими вузлами обліку (або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності цим 
законом вийшли з ладу) у cтрок: 
- теплової енергії − протягом року; 
- гарячої та питної води для нежитлових будівель − протягом одного року, а для житлових будівель 

− протягом двох років. 
Закон також зобов’язує НКРЕКП протягом трьох місяців з дня його опублікування забезпечити 
перегляд порядків формування тарифів на послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, 
централізованого водопостачання для суб’єктів природних монополій та суб’єктів, що провадять 
діяльність на суміжних ринках, зокрема в частині виключення зі структури тарифів витрат на 
встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного та розподільного обліку теплової енергії 
та води. 
Задля належної імплементації закону, Кабінет Міністрів постановою № 217 затвердив Порядок 
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для 
проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні 
обов’язки.85 З огляду на вкрай серйозну ситуацію із відповідною заборгованістю, уряд вирішив 
захистити кошти підприємств ТКЕ на встановлення будинкових лічильників обліку тепла в системі 
розрахунків з НАК «Нафтогаз України». 
Як прокоментував прийняття відповідної постанови КМУ профільний віце-прем’єр Г.Зубко, раніше 
кошти зі спецрахунків ТКЕ вилучались на користь "Нафтогазу", залишаючи підприємствам фінансовий 
ресурс лише на сплату заробітної плати та податків. Затвердивши ж запропонований Мінрегіоном 
механізм розрахунків, Кабінет Міністрів дозволяє забезпечити наявність коштів на рахунках 
теплопостачальних організацій на цілі інвестиційної програми. Для цього передбачається внесення 
змін до формули розрахунку граничного нормативу перерахування коштів на поточний рахунок 
теплопостачальних і теплогенеруючих організацій шляхом включення значення витрат на 
фінансування інвестиційних програм у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу. 
Іншими словами, норматив перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу зі 
спеціальними обов’язками зменшено на величину витрат на інвестпрограму. Це захистить гроші на 
рахунках теплопостачальних/теплогенеруючих організацій на виконання інвестиційних програм, 
включаючи встановлення будинкових лічильників для споживачів, які ще їх не мають. 
 
Ринок енергосервісу (Стаття 18) 
У співпраці із місцевими органами влади Держенергоефективності сформувало національну 
інформаційну базу потенційних ЕСКО-об’єктів86. Наразі вона налічує понад 7 тисяч бюджетних 
установ, що потребують термомодернізації і можуть бути найбільш цікавими для ЕСКО-компаній з 
точки зору інвестування. Очікується, що така систематична робота задля створення належних умов 
для залучення інвестицій невдовзі значно збільшить темп укладання ЕСКО-контрактів, перетворивши 
цю нішу на масштабну індустрію. 
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Енергетична ефективність та соціальні 
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Крім цього, у липні за підтримки Фонду ім. Ф. Еберта та учасників ринку Держенергоефективності 
продовжило інформаційну кампанію щодо енергетичних аудитів та можливостей ЕСКО-механізму 
для обласних адміністрацій Харківської87, Дніпропетровської88, Рівненської89 та Запорізької90 
областей. Як і раніше, головною метою заходів було поширення інформації про переваги укладання 
ЕСКО-контрактів у бюджетній сфері, що цілком відповідає функції держави за відповідними статтями 
Директиви. 
 
Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20) 
20 липня Президент підписав довгоочікувані закони «Про Фонд енергоефективності» та «Про 
енергетичну ефективність будівель» 91. За інформацією відповідної робочої групи, Мінрегіон 
розробляє низку підзаконних нормативно-правових актів, прийняття яких передбачається цим 
законом. У зв’язку із потенційним залученням значних обсягів фінансування з боку міжнародних 
фінансових організацій та донорської допомоги з боку європейських країн, до відповідних робочих 
груп входять іноземні експерти із відповідною кваліфікацією. Проте, жодний із таких проектів наразі 
не опублікований на офіційному веб-сайті Міністерства для громадського обговорення та надання 
зауважень та пропозицій. 
Згідно з текстом закону, на забезпечення утворення Фонду енергоефективності, формування його 
органів управління Кабінету Міністрів надано тримісячний строк, і цей термін настане 8 вересня 2017 
року. Насправді, як свідчить практика, строк у 3 місяці потребується тільки для прийняття урядом 
окремого нормативного акту, що враховує розробку, обговорення з громадськістю, погодження зі 
всіма заінтересованими органами виконавчої влади, винесення проекту рішення на засідання 
Кабміну та успішне голосування. Враховуючи той факт, що на кінець липня відповідні проекти не були 
оприлюднені, очікувати створення Фонду у встановлений тримісячний термін з дня прийняття закону 
не варто. Реалістичний прогноз щодо терміну видачі першого продукту Фонду може передбачати 2-й 
квартал 2018 року. 
Очікується, що особлива увага при розробці підзаконних та внутрішніх організаційно-розпорядчих 
документів Фонду приділятиметься питанням забезпечення прозорості та підзвітності керівників цієї 
установи при розпорядженні фінансовими коштами. Так, серед зобов’язань Фонду є оприлюднення 
аналітичної інформації та фінансових звітів, а супровід проектів, які реалізовуватимуться за кошти 
Фонду, крім спеціального технічного офісу, здійснюватиме офіс фінансовий. 
Наразі набір фінансових продуктів Фонду залишається неясним, адже його визначення залежатиме 
від Наглядової ради та обох дирекцій (фінансової та технічної), які потребують обрання та 
призначення. На практиці набір продуктів Фонду буде залежати від того, наскільки швидко будуть 
виділені кошти на його роботу з як з Держбюджету, та від міжнародних донорів92.  
У той же час усі рекорди б’є програма "теплих кредитів", яка після тривалого терміну погодження 
проекту змін до неї нарешті отримала довгоочікувані кошти на реалізації заходів з 
енергоефективності у житловому фонді93. На фоні обсягу виданих ОСББ кредитів у червні на загальну 
суму у 18,5 млн грн, що стало абсолютним рекордом за весь час функціонування програми і у 5 разів 
перевершило суму коштів, залучених за аналогічний період попереднього року94, лише за 2 перші 

                                                             
87 http://saee.gov.ua/uk/news/1871   
88 http://saee.gov.ua/uk/news/1886   
89 http://saee.gov.ua/uk/news/1904  
90 http://saee.gov.ua/uk/news/1897   
91https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1062712680529790/?hc_ref=ARSuKBycEeyp6_YBxAyla4mQ8xL5aOA8-
Fx2ORgN9zjPUPQ9PG8rbaubZGyV0eBtanw&pnref=story 
92 https://voxconnector.org/fond-energoefektivnosti-zakon-pro-stvorennya-prijnyato-teper-potribni-koshti/  
93 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250131252&cat_id=244276429  
94 http://saee.gov.ua/uk/news/1868  
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 
тижні липня ОСББ залучили майже 20 млн грн95. Досягти такого результату допоміг ще один рекорд – 
найбільший індивідуальний кредит на суму у 10 млн грн, який залучило ОСББ на комплексну 
модернізацію усього багатоповерхового будинку96. Такі показники свідчать про незменшувану 
популярність державної програми і бажання населення скорочувати споживання енергії через 
виконання заходів з енергомодернізації.  
Крім цього, 20 липня Кабінет Міністрів прийняв зміни до програми "теплих кредитів", змінивши пункт 
5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо 
ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження97. Зміни стосуються 
уточнення чинної норми щодо обов’язкового обліку теплової енергії. Запровадження обов’язковості 
комерційного обліку теплової енергії у разі термомодернізації багатоквартирних будинків є 
актуальним та необхідним кроком щодо удосконалення програми. 
Іншою важливою новою нормою стала кваліфікація об'єднання співвласників у будинках, які не 
приєднані до систем централізованого теплопостачання, для участі у програмі, що раніше було для 
них недоступним. Також дещо змінилися кількісні показники державної допомоги і максимальна 
частка компенсації за кредитом. Схожі зміни були вчинені і розпорядником аналогічної програми 
фінансування IQ Energy – Європейським банком реконструкції та розвитку98. 
 
Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 
Урочисте підписання Президентом П.Порошенком Закону "Про енергетичну ефективність будівель" 
відбулося одночасно із підписанням Закону "Про Фонд енергоефективності"99. Коментуючи 
підписання, Президент наголосив, що ним вводиться механізм конкретної відповідальності, 
персоніфікації і стимулювання заходів із підвищення енергоефективності будівель. Аналогічно із 
іншими законами з "енергоефективного пакету", після набрання законом чинності має розпочатися 
активна розробка усіх передбачених ним підзаконних нормативних актів. 
Хоча закон вже набрав силу, згідно з пунктом 1 Перехідних положень, він буде введений в дію через 
12 місяців після цього, тобто 23 липня 2018 року. Окремі положення закону, зокрема щодо 
обов’язкового розміщення сертифікатів енергетичного аудиту будинків публічних закладів, а також ті, 
що пов’язані із наданням державної фінансової підтримки у поєднанні із отриманням такого 
сертифікату, вступлять в силу ще через майже через рік після того, а саме 1 липня 2019 року100. 
Очевидно, такий підхід покликаний узгодити терміни початку повноцінного функціонування системи 
фінансування заходів з підвищення енергоефективності із налагодженням системи енергетичної 
сертифікації будівель. Однак настільки тривалий перехідний період може навпаки створити 
невиправдану затримку, якщо внаслідок злагодженої роботи уряду та іноземних партнерів Фонд 
енергоефективності розпочне свою роботу до середини 2018 року, що має високу ймовірність. 
Втім, з урахуванням озвучених намірів народних депутатів протягом наступних двох років 
повернутися до питання енергетичних характеристик будинків задля повноцінної імплементації усіх 
положень Директиви 2010/31/ЄС, а саме поширення обов’язкової сертифікації існуючого житлового 
фонду у випадку відчуження або довготермінової оренди, можна очікувати, що оптимізовані будуть і 
строки вступу у силу таких окремих положень поточної редакції закону. 
 
Соціальні питання 

                                                             
95 http://saee.gov.ua/uk/news/1891  
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97 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249295592  
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Енергетична ефективність та соціальні 
питання 
У сфері соціальної підтримки споживачів, протягом липня увага уряду була майже повністю 
приділена тактичному вирішенню проблеми нестачі фінансування для надання компенсацій за 
житлово-комунальні пільги та субсидії. Протягом останніх двох місяців ситуація досягла критичного 
рівня, через що, зокрема, була призупинена робота деяких об’єктів муніципального постачання 
гарячої води, у тому числі у столиці. 
13 липня мінімальною більшістю у 226 голосів Верховна Рада змогла схвалити законопроект № 6600 
про внесення змін Державного бюджету на 2017 рік, відповідно до якого на 14,1 млрд грн 
збільшується субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню101. У контексті рішення зазначається, що таке збільшення буде профінансоване за 
рахунок загального бюджетного профіциту. 
Хоча уряд можна привітати із успішним подоланням гострої фази проблеми, можна із прикрістю 
констатувати той факт, що питання субсидіювання вчергове було вирішено шляхом збільшення 
видатків із бюджету, а не удосконаленням процедур надання та виплати житлових субсидій, тобто їх 
монетизацією на рівні споживачів, чого постійно вимагають профільні експертні організації. 
У відповідь на наполегливу кампанію громадськості102, прем’єр-міністр В.Гройсман висловив намір 
уряду завершити підготовку до монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для 
населення до осені103. Втім, з контексту коментаря посадовця, зробленого протягом засідання 
Кабінету Міністрів, можна зрозуміти, що уряд як і раніше обмежується одноразовим кроком із 
відшкодування розміру фактичної економії населення за окремий період. Попри певний позитивний 
ефект від таких дій, без системного підходу жодних довготривалих наслідків у поведінці споживачів 
щодо скорочення споживання та інвестування в енергоефективні заходи очікувати не варто. 
З позитивних кроків варто відмітите те, що Кабінет Міністрів прийняв рішення про створення 
центрального реєстру, де буде зібрана вся інформація про отримувачів субсидій. Разом із тим, 
верифікація субсидій вже почалася на рівні місцевих органів влади. «Сьогодні потрібно проводити 
верифікацію субсидій і визначити тих, хто дійсно потребує державної підтримки. Коли Уряд 
приймав рішення про ринкову вартість газу, держава запровадила інструмент захисту громадян. 
Сьогодні велика частина домогосподарств, майже сім мільйонів, отримують субсидії. До кінця 
2017 року з бюджету на субсидії витратять 70 млрд гривень. Витрачати такі кошти на субсидії і 
не інвестувати в енергоефективність ми не можемо як держава, яка прагне бути 
енергонезалежною», — наголосив віце-премʼєр Г.Зубко104. Наразі наміром Мінрегіону є якомога 
ширший збір інформації щодо отримувачів субсидій, після чого планується вживати конкретні заходи 
з верифікації та прийняття окремих рішень щодо оптимізації виплат. 
Прес-служба Кабінету Міністрів зазначила, що станом на 5 липня 70% населення, якому призначена 
субсидія для оплати комунальних послуг, отримало допомогу на новий період, у тому числі, їм був 
розрахований розмір субсидії на літній період105. Разом з цим Кабмін зазначає, що через відсутність у 
місцевих органів самоврядування реєстрів про склад зареєстрованих членів сім'ї процес 
перепризначення субсидій в деяких областях затягується. Так, Кіровоградська, Полтавська і 
Миколаївська області опрацювали майже 90% субсидійних справ, у той час як Чернівецькій, Київській 
та Одеській областям слід прискорити процес перепризначення субсидій і повідомити населенню про 
розмір допомоги. Як і раніше, у тих випадках, коли житлові субсидії не компенсуються вчасно, 
належне виконання функцій з управління багатоквартирними будинками, в яких створено ОСББ, 
значно ускладнюється. 
 

                                                             
101 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62067  
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 
У сфері довкілля імплементація Угоди про асоціацію у липні 2017 року найактивніше велась у сфері 
водних ресурсів та відходів. Занепокоєння збільшенням викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря відповідно до статистичних даних за 2016 рік нарешті повинно підштовхнути 
уряд до активних дій для реформування цієї сфери, проте в імплементації Директиви 2008/50/ЄС 
так і не спостерігається жодного прогресу. 
На жаль, проголосований Верховною Радою у травні 2017 року Закон “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про 
охорону та сталий розвиток Карпат” наразі так і не підписаний Президентом. Даний закон є 
важливим з огляду на необхідність охорони пралісів та матиме опосередкований вплив на захист 
диких птахів. Закон унеможливлює проведення рубок пралісів та сприятиме введенню 
адміністративної відповідальності за знищення і пошкодження пралісів. 
НКРЕКП почала публікувати детальну статистику щодо об’єктів ВДЕ, яким встановлено "зелений" 
тариф, інформація оновлюватиметься щомісяця. Статистика, оприлюднена за перші шість місяців 
поточного року, вже дозволила виявити чимало цікавих тенденцій та фактів. 
 
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє 
середовище (кодифікація) (Стаття 363 УА) 
27 липня 2017 в Оргуському центрі при Мінприроди відбулось засідання Робочої групи з питань 
імплементації Директиви 2011/92/ЄС. На засіданні був розглянутий План організації підготовки 
проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» та обговорено пропозиції щодо розроблення підзаконних нормативно-правових актів. 
Як зазначалось раніше, наразі потрібна велика робота над розробкою та прийняття необхідних 
підзаконних актів, які б забезпечили практичне втілення запропонованої законом моделі оцінки 
впливу на довкілля.  
 
Директива 2003/4/ЄС про доступ громадської до екологічної інформації (Стаття 363 УА) 
Мінприроди запустило новий офіційний портал та відкрило доступ до 12 наборів даних, серед яких: 
перелік  висновків на транскордонне перевезення відходів; перелік  повідомлень на транскордонне 
перевезення небезпечних відходів;  
- перелік дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для 

державних випробувань та наукових досліджень; 
- перелік дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу; 
- перелік територій та об’єктів  екологічної мережі; 
- розрахункові лісосіки; 
- норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у 

сезон  полювання; 
- перелік дозволів на проведення робіт (крім  будівельних на землях водного фонду); 
- перелік  дозволів на імпорт та експорт видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні 

виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків; 
- ліміти використання непромислових видів тварин; 
- ліміти та спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення106. 
 
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (Стаття 363 
УА), Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль 
забруднень) (Стаття 363 УА) 
Питання збільшення обсягів викидів небезпечних речовин в атмосферне повітря стало питанням 
порядку денного Міністра екології у липні 2017 року. На початку липня було оприлюднено новий 
                                                             
106 https://menr.gov.ua/news/31557.html 

https://menr.gov.ua/news/31557.html


Довкілля та відновлювані джерела енергії 
рейтинг "ТОП-100 основних підприємств-забруднювачів". Новий перелік сотні основних підприємств-
забруднювачів навколишнього природного середовища цього розділено на три категорії, які 
включають скиди, викиди та утворенню відходів. До рейтинг увійшло 33 підприємства, які завдають 
найбільшої шкоди водним об’єктам, атмосфері і 34 підприємства, які утворюють найбільшу кількість 
промислових відходів. 
Зокрема, Остап Семерак зазначив: "Україна взяла зобов'язання впровадити Національний план 
скорочення викидів. Це сигнал для міжнародних фінансових інституцій та потенціальних інвесторів, 
які планують інвестувати в енергетичний сектор України. Крім того, документ зобов’яже підприємства 
поступово скорочувати валові викиди забруднюючих речовин від усіх спалювальних установок, а 
вони є на кожному підприємстві з нашого рейтингу"107. Проте Національний план скорочення викидів 
від великих спалювальних установок, попри обіцянки, так ще і не затверджений.  
Натомість, у липні Мінприроди оприлюднило проект наказу “Про затвердження принципів розробки 
плану скорочення викидів забруднюючих речовин від підприємств гірничо-металургійного 
комплексу”. У пояснювальній записці до проекту вказується, серед іншого, що він розроблений з 
метою вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері охорони атмосферного повітря: 
“Підвищені рівні забруднення атмосферного повітря спостерігаються практично в усіх містах, де 
розташовані підприємства ГМК, які можуть періодично перевищувати гігієнічні нормативи вмісту 
забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених місць. На цих підприємствах відповідно до 
законодавства повинні впроваджуватись найкращі доступні технології… У зв’язку з тим, що 
впровадження НДТ займає багато часу та потребує великих фінансових затрат, доцільним є 
розроблення плану скорочення викидів підприємств ГМК …з урахуванням вимог законодавства 
Європейського Союзу"108. Залишається незрозумілим, як ця ініціатива узгоджується із анонсованим 
раніше розробленням Національного плану дій скорочення викидів підприємствами ГМК.  
 
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2) (Стаття 363 Угоди про асоціацію) 
Проголосований Верховною Радою у травні 2017 року Закон “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та 
сталий розвиток Карпат”109 все ще очікує на підпис Президента. Даний закон є надзвичайно 
важливим з огляду на необхідність охорони пралісів України та матиме опосередкований вплив на 
захист диких птахів в Україні. Закон унеможливлює проведення рубок пралісів та сприятиме 
введенню адміністративної відповідальності за знищення і пошкодження пралісів. Громадськість вже 
звернулась до Президента з петицією щодо найшвидшого підписання цього закону.110  
25 липня було оприлюднено спільний наказ Мінприроди і Мінагрополітики про введення нових 
штрафів за браконьєрство. Як уточнив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, 
у середньому розміри штрафів збільшилися в чотири рази за знищення та завдання шкоди всім 
видам тварин, включаючи окремі види птахів111. 
 

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) 

31 липня у Верховній Раді був зареєстрований112 проект постанови про прийняття за основу 
доопрацьованого проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання 
використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії". Цим законопроектом 

                                                             
107 https://menr.gov.ua/news/31547.html  
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109 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=12509 
110 https://petition.president.gov.ua/petition/37906  
111 https://menr.gov.ua/news/31605.html 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 
передбачається введення "зеленого" тарифу на електроенергію зі сміття і розширення 
відповідальності виробників упаковки за її утилізацію. Відповідно до тексту законопроекту, "зелений" 
тариф застосовуватиметься виключно до електроенергії, виробленої з побутових відходів, які до того 
пройшли сортування. З таких відходів повинні бути виключені небезпечні компоненти, а також 
матеріали, придатні для вторинного використання (пластик, скло, папір, метал). 
Для визначення пріоритетів і покращення рішень в галузі відновлюваної енергетики при Комітеті ВРУ 
з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки була створена робоча група "Нові підходи до 
стимулювання виробництва енергії з відновлюваних джерел", до складу якої увійшли представники 
Світового банку, USAID, компаній, державних органів і громадських організацій (зокрема, DiXі Group). 
На найближчих засіданнях робочої групи планується обговорити нові світові технології відновлюваної 
енергетики, які можуть бути застосовані в Україні для пришвидшення темпів реалізації "зелених" 
проектів, а також технології зберігання енергії, виробленої з відновлюваних джерел. 
Тим часом, з метою виконання вимог Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період 
до 2020 року та через велику кількість звернень юридичних і фізичних осіб та органів державної 
влади НКРЕКП почала публікувати статистичну інформацію щодо об’єктів електроенергетики, яким 
встановлено "зелений" тариф113. Інформація оновлюватиметься щомісяця, але аналіз наявної вже 
зараз статистики свідчить про декілька цікавих фактів. 
По-перше, станом на 1 червня поточного року 203 суб’єкти господарювання мають ліцензію для 
виробництва електроенергії за "зеленим" тарифом станом на 1 червня 2017 року. Однак, виявилось, 
що п’ята частина об’єктів (38 із 203) зовсім не виробляла електроенергію. Їх загальна потужність − 153 
МВт, або майже восьма частина від усіх встановлених потужностей об’єктів "зеленої" генерації (1209 
МВт станом на 1 червня 2017 року114). Варто зазначити, що ці розрахунки не враховують обʼєкти в зоні 
АТО (зокрема, три великих ВЕС, загальна потужність яких складає 80 МВт: Новоазовську, 
Краснодонську та Лутугинську).  
Окрім того, з січня по червень в Україні було збудовано 79 нових об’єктів ВДЕ загальною потужністю 
182,7 МВт. Загальні інвестиції у ці проекти перевищили 210 млн євро115. При цьому 132 МВт 
потужності припадає на сонячні електростанції – за вказаний період було побудовано 67 СЕС. Окрім 
того, відповідно до оприлюдненої НКРЕКП статистики, станом на початок червня, загальна потужність 
сонячних електростанцій, встановлених на дахах, сягнула 6,625 МВт. І хоча ці обсяги не є настільки 
великими, однак варто зазначити, що 2,016 МВт з них (тобто майже 33% від загальної кількості 
встановлених за всі роки дахових СЕС) були встановлені саме цьогоріч. 
Одна з причин такої ситуації – високий "зелений" тариф на виробництво електроенергії з сонячної 
енергії, що робить будівництво сонячних електростанцій все більш популярним серед як серед 
населення, так і серед інвесторів. Зокрема, за словами Пітера О’Брайєна, директора і керівника 
проектів розвитку вітрової енергії компанії EuroCape в Україні, найближчими роками ми 
спостерігатимемо відродження української відновлюваної енергетики та збільшення інтересу бізнесу 
до цього напрямку. Особливо це стосуватиметься сонячної енергетики, оскільки саме цей 
енергетичний сектор має найвищий "зелений" тариф. 
За прогнозом експертів, до кінця поточного року українські та закордонні девелопери реалізують в 
Україні більше 70 нових "зелених" проектів, загальна встановлена потужність яких складе понад 430 
МВт. Окрім того, для пришвидшення реалізації проектів у галузі ВДЕ уряд доручив компанії 
"Укренерго", Мінприроди та Міненерговугіллю розробити проект будівництва інфраструктури116 для 
тих СЕС, які будуватимуться у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.  
Більш детально та наочно ознайомитися з результатами статистики можна завдяки карті об’єктів 
ВДЕ117, яку підготували експерти DiXi Group на основі статистики НКРЕКП.  
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Нафта 
Активність Уряду з виконання міжнародних зобов’язань у нафтовій сфері знову знизилася. 
Черговий раз перенесені строки доопрацювання Кодексу про надра. Третій місяць поспіль у 
закритому режимі коригується підготовлений міжнародною експертною групою, узгоджений із 
представниками Єврокомісії, схвалений Управляючим комітетом і профільним комітетом 
Верховної Ради проект Енергетичної стратегії України до 2035 року. Затягується імплементація 
Директиви 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива й Директиви 94/63/ЄС про контроль 
викидів із резервуарів із нафтопродуктами. 
Досягнуті результати все більше не відповідають офіційно оприлюдненим планам. Почастішали 
факти повідомлень про ухвалення владних рішень, попри продовження роботи над ними потому. 
Міненерговугілля, Мінприроди, Держгеонадр уважають низку завдань у нафтовій сфері 
виконаними, хоча розроблені ними проекти документів повернуті на доопрацювання. 
 
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки 
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів (ст. 338 УА) 
Станом на початок серпня 2017 року, не схвалено оновлений план імплементації Директиви 
2009/119/ЄС, розроблений Держрезервом на заміну чинному118, терміни виконання більшості 
завдань якого спливли в 2015–2016 роках. Згідно з ним119, Кабміну запропоновано визначити 
Держрезерв відповідальним за «організацію роботи та виконання заходів плану» замість 
Міненерговугілля й перенести терміни: 
– ухвалення нормативно-правового акта Кабміну щодо моделі мінімальних запасів нафти і 

нафтопродуктів – із грудня 2015 на грудень 2017 року; 
– ухвалення закону «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів» – із грудня 2016 на грудень 

2017 року; 
– реалізації всіх передбачених планом організаційних заходів – на період після набуття чинності 

законом «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів». 
Згідно з пунктами 4 і 5 розділу 1.2 чинного плану імплементації Директиви120, Міненерговугілля взяло 
на себе зобов’язання щодо будівництва додаткових резервуарів для зберігання мінімальних запасів 
сирої нафти та/або нафтопродуктів. У рамках цієї роботи, на 2016 рік було «заплановано будівництво 
двох резервуарів для зберігання нафти місткістю 50 тис. т кожний»121. Однак, згідно з оприлюдненим 
3 липня 2017 року122 Актом планової перевірки дотримання ПАТ «Укртранснафта» Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводам123, у 
будівництво резервуарів РВС-50000 № 2 і 3 ЛДВС «Броди» вкладено лише 55 % запланованих коштів, 
а терміном завершення робіт визначено 2017 рік. При цьому в зазначеному Акті відсутні відомості 
про анонсовані в грудні 2015 року124 плани зведення протягом 21 місяця у с. Смільне Бродівського 
району Львівської області вертикального сталевого резервуару з плавучою покрівлею, призначеного 
для зберігання 50 000 кубометрів нафти125. Натомість зазначено, що, за станом на 31 грудня 2016 
року, корисна місткість 11 резервуарних парків ПАТ «Укртранснафта» (79 резервуарів) становила 545 
тис. кубометрів, що вдвічі менше номінальної (1083 тис. кубометрів) (без урахування 24 резервуарів, 
виведених з експлуатації, у тому числі в ремонт або для проведення експертного обстеження). При 
цьому в 2016 році відремонтовано лише 4 резервуари126.  
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Нафта 
Директива 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 нафтопродуктів127. Проте, станом на початок серпня 2017 року, 
жодного документа поширено не було. Оприлюднено лише проект постанови Кабінету Міністрів 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 573 і від 1 
серпня 2013 року № 927»128. Документом передбачено, що органи з оцінки відповідності повинні 
двічі на рік надавати Міненерговугілля звіти про діяльність з оцінки відповідності палив вимогам 
Технічного регламенту. Хоча згаданий проект постанови було відхилено рішенням Державної 
регуляторної служби від 29 грудня 2016 року № 604 як розроблений без дотримання ключових 
принципів державної регуляторної політики129, його доопрацювання не здійснюється, оскільки 
документ знято з контролю. 
Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 рік130 зі змінами, внесеними 25 липня 2017 
року, передбачено до кінця 2017 року ухвалити 32 стандарти, спрямованих на імплементацію 
Директиви 98/70/ЄC. Із них, станом на початок серпня 2017 року, затверджено три, дев’ять 
перебувають на стадії редагування, 15 повернені на доопрацювання, п’ять перебувають на початковій 
стадії розроблення131. У цілому ж, із 36 національних стандартів на моторні палива та методи 
випробувань, необхідних для забезпечення застосування Технічного регламенту щодо вимог до 
автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив132, ухвалено лише 12. 
Міненерговугілля зобов’язане до 1 січня 2018 року розробити Технічний регламент щодо вимог до 
авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів, що відповідає вимогам Директиви 98/70/ЄС 
(пункт 32 Плану розроблення технічних регламентів на 2017 рік133). Проте виконання цього та 
згаданих вище завдань у повному обсязі є малоймовірним через брак фінансування.  
 
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/ЄС134. Попри це, станом на початок серпня 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. 
6 липня 2017 року Державна регуляторна служба своїм рішенням № 301 вдруге відмовила Державній 
фіскальній службі в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку 
ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого та реалізованого 
пального і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них 
електронними засобами зв’язку»135, оскільки документ було розроблено без дотримання ключових 
принципів державної регуляторної політики136. 
 
 

                                                             
127 http://www.kmu.gov.ua/document/248091869/Dir_98_70.pdf  
128 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245160232&cat_id=167475  
129 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/7994-29-12-2016.pdf  
130 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Program_2017_nakaz_N64_2017-04-03.xlsx 
131 http://uas.org.ua/ua/messages/dodatok-1-do-programi-robit-z-natsionalnoyi-standartizatsiyi-na-2017-rik/  
132 http://zakon.rada.gov.ua/go/927-2013-п  
133 http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d8571d0b-53a6-4ade-88c1-75579be0cb39 
134 http://www.kmu.gov.ua/document/248091862/Dir_94_63.pdf  
135 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/5770-06.06.2017.pdf  
136 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/5245_06-07-2017.pdf  
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Нафта 
Директива 94/22/ЄС про умови надання й використання дозволів на розвідування, розроблення та 
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)  
Відповідно до Плану імплементації Директиви 94/22/ЄС, до кінця 2016 року мала бути ухвалена нова 
редакція Кодексу України про надра137. Відомо, що розробленням змін займається робоча група при 
Мінприроди138, чергове засідання якої відбулося 18 липня 2017 року139. За інформацією Кабінету 
Міністрів, станом на 20 липня 2017 року проект оновленого Кодексу про надра «опрацьовується 
заінтересованими органами»140, оскільки його подання до Верховної Ради перенесено на четвертий 
квартал 2017 року (ціль І, завдання 202141). Попри це, 4 липня 2017 року т.в.о. голови Держгеонадр 
Олег Кирилюк висловив сподівання, що «змінений Кодекс потрапить на розгляд у Верховну Раду на 
початку 2018 року»142. 
4 липня 2017 року ухвалено постанову Кабінету Міністрів України № 519 «Про внесення змін до 
Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»143. Згідно з прийнятим 
документом: 
– перестають бути підставами для відмови в наданні, переоформленні, продовженні строку дії чи 

внесенні змін до дозволу на користування надрами невиконання надрокористувачем програми 
робіт на вже наданих йому ділянках чи виявлення порушень правил користування надрами на них; 

– приводом для відмови в продовженні строку дії дозволу на користування надрами стає наявність 
у замовника заборгованості зі сплати рентної плати. 

При цьому в зміненому відповідно до постанови № 519 Порядку144 відсутні будь-які посилання на 
постанову «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 
30 травня 2011 року № 594 і 615», про нібито ухвалення якої було офіційно повідомлено 22 червня 
2017 року145. Таким чином, за станом на 5 серпня 2017 року, залишається невідомим: 
– чи надано виробникам кінцевої продукції, придатної для використання за призначенням, 

можливість здійснювати геологічне вивчення та дослідно-промислове розроблення корисних 
копалин без проведення довготривалої процедури аукціонів146; 

– чи зобов’язані надрокористувачі під час продовження дії спеціальних дозволів на користування 
надрами надавати висновок про оцінку впливу робіт на довкілля (після введення в дію 18 грудня 
2017 року Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»147); 

– чи скасовано обов’язок купівлі державної геологічної інформації; 
– чи виключено доплату за збільшення запасів; 
– чи врегульовано отримання погодження на спеціальний дозвіл від Державної фіскальної служби 

України; 
– чи скасовано отримання погодження на спеціальний дозвіл від правоохоронних органів; 
– чи збалансовано розмір плати за продовження дії спеціального дозволу, що становить 20 % від 

поточної вартості наданого дозволу. 
У зв’язку з цим викликає стурбованість намагання керівників органів виконавчої влади всіх рівнів 
відзвітувати про ухвалення владних рішень, попри продовження роботи над ними протягом 
тривалого часу потому. Зокрема, Держгеонадр офіційно повідомило про затвердження Правил 
розробки нафтових і газових родовищ 12 січня 2017 року148, тоді як роботу над відповідним наказом 
Мінприроди149 було завершено лише 30 червня. 

                                                             
137 http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf  
138 https://menr.gov.ua/content/sklad-robochoi-grupi.html  
139 https://menr.gov.ua/news/31593.html  
140 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/  
141 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
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149 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0692-17  
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Нафта 
Невідомим залишається стан підготовки проектів постанов Уряду про внесення змін до Положення 
про порядок розпорядження геологічною інформацією150 (ціль І, завдання 206151), Методики 
визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у 
користування152 і Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на 
право користування надрами153 (ціль І, завдання 203 і 204154). Узгодження чинних методик із 
нормами законодавства й вимогами Рамкової класифікації ООН 2009 року дозволить: 
–  спростити промислове, техніко-економічне й геологічне вивчення, а також проведення операцій з 

оподаткування, зокрема під час виконання угод про розподіл продукції; 
–  запровадити диференційований підхід до оцінювання залежно від цільового призначення робіт 

(розвідка чи видобуток), ступеня достовірності геологічних матеріалів (ресурси чи запаси) і виду 
покладів залежно від складності видобутку (традиційні чи нетрадиційні методи). 

Планувалося також розробити проект акта Кабінету Міністрів щодо внесення змін до Положення про 
порядок надання гірничих відводів155 у частині скасування гірничого відводу для 
нафтогазовидобувної галузі (термін виконання – перший квартал 2017 року156). Проте 
Мінсоцполітики, визначене відповідальним виконавцем цього завдання, зволікає з його реалізацією. 
12 липня 2017 року під час круглого столу «Україна та Індекс управління природними ресурсами: яких 
рішень потребує видобувна галузь?»157 було повідомлено, що Україна перебуває на 44 місці рейтингу 
RGI 2017 із показником 49 із 100 балів. Останній відповідає державам, де в управлінні ресурсами 
спостерігаються як позитивні, так і негативні процеси, а отримання територіальними громадами 
значної вигоди від видобутку корисних копалин є малоймовірним158. Попри це, за висновками 
експертів, Україна поступово покращує свої показники, зокрема, завдяки ухваленню змін і доповнень 
до порядків надання спеціальних дозволів на користування надрами та проведення відповідних 
аукціонів, а також зобов'язанню надрокористувачів публічно розкривати інформацію про своїх 
кінцевих бенефіціарів159. 
 
Стаття 276 УА в частині запобігання збоям у транзиті й транспортуванні нафти й нафтопродуктів 
11 липня 2017 року Державна регуляторна служба України своїм рішенням № 306160 погодила 
розроблений Міненерговугілля проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх 
переробки»161. Цей документ, у разі його ухвалення, врегулює питання виведення з експлуатації 
магістральних нафто- й нафтопродуктопроводів та їхніх частин, що є державною власністю, у випадку 
закінчення строку експлуатації, ремонту, реконструкції, аварійного стану відповідних об’єктів, 
будівництва обвідних ліній тощо. 
Прийняття відповідного рішення Уряду дозволить, зокрема, вивести із експлуатації 523 км 
нафтопроводів і 8 резервуарів, що перебувають на балансі ПАТ «Укртранснафта», у тому числі 414 км 
трубопроводу «Лисичанськ – Тихорецьк» із проміжною перекачувальною станцією «Луганська» 
(перебуває на непідконтрольній органам державної влади території) і 109 км трубопроводу «Броди – 
Державний кордон» (не експлуатуються). 
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Нафта 
Стаття 280 УА в частині забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи дослідження або 
видобування вуглеводнів 
Мінприроди продовжує зволікати з розробленням проекту постанови Кабінету Міністрів «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 423», що 
запроваджує спрощений цифровий доступ до вторинної геологічної інформації в реальному часі 
(термін виконання завдання – перший квартал 2017 року162).  
З огляду на це, 6 липня 2017 року 22 незалежних експерти підписали відкрите звернення до 
Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради163, в якому, зокрема, наголосили на 
необхідності: 
– якнайшвидшого ухвалення Верховною Радою законопроектів «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» (№ 3096-д) і 
«Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» (№ 6229); 

– запровадження спрощеного цифрового доступу до вторинної геологічної інформації в реальному 
часі (шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 13 червня 1995 року № 423 «Про 
затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією»); 

– проведення відповідної роботи з депутатами обласних рад з метою розблокування надання 
погоджень на здійснення пошуку та розроблення вуглеводнів. 

 
Стаття 338 УА 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 триває узгодження положень 
Енергетичної стратегії України до 2035 року, хоча цей процес планувалося завершити до 15 червня164, 
а остаточний текст – схвалити у другому кварталі 2017 року (ціль І, завдання 163165). 19 липня 2017 
року заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко заявила, що «розгляд 
зауважень заінтересованих центральних органів виконавчої влади до Енергетичної стратегії України 
до 2035 року перебуває на завершальному етапі»166. При цьому непокоїть, що внесення правок у 
підготовлений міжнародною експертною групою, узгоджений із представниками Європейської 
Комісії, схвалений Управляючим комітетом і Комітетом Верховної Ради з питань ПЕК, ядерної 
політики та ядерної безпеки текст відбувається в закритому режимі вже третій місяць поспіль.  
На виконання пункту «с» статті 338 щодо модернізації та посилення наявної енергетичної 
інфраструктури 18 липня 2017 року під час XXV засідання Міжурядової українсько-білоруської 
змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва сторони, зокрема, «погодилися 
продовжити пошук шляхів для послідовного поглиблення взаємовигідного партнерства нафтогазових 
секторів національних енергетичних комплексів, зокрема, завершити всебічні технічні оцінки 
існуючих можливостей постачання нафтової сировини з використанням наявної інфраструктури»167. 
 

 

                                                             
162 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146  
163 https://issuu.com/810136/docs/___________________________________  
164 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=2A2F23D0CEAA2122A496E1F433515D67.app1?art_id= 
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Бізнес-клімат 
Виконання Закону “Про НКРЕКП” в частині ротації її членів затримається ще як мінімум до осені, 
оскільки народні депутати у відпустці до 5 вересня, а за формування номінаційної комісії, що має 
відбирати нових членів регулятора, відповідальні ВРУ, АП та КМУ. Це загрожує паралізацією 
роботи НКРЕКП, оскільки 26 листопада буде звільнено наступних двох членів НКРЕКП і в її складі 
залишиться лише два члени, що не дозволить приймати рішення.  
Виконання Закону в частині формування бюджету регулятора на 2018 рік ситуація краща: Комітет 
ВРУ з бюджетних питань розглянув проект кошторису та надав коментарі для доопрацювання; у 
парламент внесено законопроект щодо змін до Бюджетного кодексу. 

Стосовно виконання інших положень Закону теж є проблеми, зокрема щодо публікації постанов: 
газета “Урядовий кур’єр” опублікувала лише половину постанов, які давно були прийняті, решта - 
не надруковані, тобто не вступили в дію. У зв’язку із цим та деякими іншими проблемами, 
керівництво НКРЕКП звернулось до Секретаріату Енергоспівтовариства оцінити роботу регулятора 
та надати свій експертний висновок. 
Мінекономрозвитку подало на розгляд законопроект про приватизацію. Згідно оцінки, він має 
підвищити рівень зацікавленості інвесторів в об’єктах держвласності, що підлягають приватизації. 
Приділено більше уваги захисту інвесторів та деталізовано процес їх продажу, при цьому всі 
конфлікти будуть вирішуватись у міжнародному арбітражі.  
Антимонопольний комітет України продовжує розробку та прийняття законодавства відповідно до 
плану транспозиції європейського законодавства: стосовно вимог до компаній для отримання 
дозволу на вертикально узгоджені дії та щодо накладення штрафів за порушення конкурентного 
законодавства в частині узгоджених дій. 
 
Стаття 277 про Регулятора (положення Директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС в частинах про 
регулюючий орган) 
Комітет ВРУ з питань бюджету розглянув проект кошторису НКРЕКП на наступний 2018 рік, за 
результатом чого, проект було відправлено регулятору назад на доопрацювання. Комітет прийняв 
рішення, що кошторис треба скоригувати в частині оплати праці, а саме зменшити та надати Комітету 
розрахунки обґрунтованості цієї графи витрат168. 
Зареєстровано законопроект №6691 “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
забезпечення функціонування НКРЕКП”169. Зміни стосуються формування бюджету регулятора, а саме 
з “внесків на регулювання”, які сплачуються компаніями, діяльність яких регулює НКРЕКП.  
Станом на 5 липня в черзі на публікацію в газеті “Урядовий кур’єр” знаходилось 35 постанов 
НКРЕКП170. З тих пір все ж вдалось опублікувати 16 постанов, серед них: 

- Постанова № 498 “Про зміни до Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок 
до електричних мереж”171, яка була прийнята ще 11 квітня 2017 року;  

- Постанова № 866 “Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів 
рішень НКРЕКП”172. 

Також, Комісія врахувала негативну реакцію бізнесу та громадськості, викликану постановою “Про 
затвердження величин питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до 
електричних мереж на 2017 рік”, тому завчасно оголосила про збір пропозицій (до 1 вересня) щодо 
розробки проекту постанови НКРЕКП “Про затвердження Методики формування плати за приєднання 
до системи передачі та розподілу”173. 

                                                             
168 http://budget.rada.gov.ua/news/Diyalnist_Komit/Oper_inf_rishen_Komitetu/75236.html 
169 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62240 
170 http://www.nerc.gov.ua/?news=6171 
171 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=6204 
172 http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=6260  
173 Лист від НКРЕКП № 7429/17.1.3/7-17 від 07.07.2017 
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Бізнес-клімат 
11 липня керівництво НКРЕКП направило листа до Секретаріату Енергетичного Співтовариства з 
переліком проблем, пов’язаних з повним та своєчасним виконанням Закону “Про НКРЕКП”174. 
Зокрема, стверджується, що поки немає дієвого способу захисту прав споживачів, зокрема, шляхом 
перевірок їх скарг; не в повній мірі забезпечено право визначати необхідні видатки на наступний рік; 
несвоєчасне опублікування рішень у газеті "Урядовий кур’єр" означає затримку їх вступу в дію і, як 
наслідок, негативно впливає на роботу енергоринків. 
Крім того регулятор звертає увагу на відсутність ротації особового складу членів НКРЕКП, оскільки 
досі не створено Конкурсну комісію для відбору кандидатів. Враховуючи кількість проблем, 
керівництво НКРЕКП також просить Секретаріат Енергетичного Співтовариства провести аудит та дати 
свій експертний висновок. У свою чергу, Секретаріат погодився провести перевірку175, проте поки 
невідомо, як довго вона триватиме, і коли будуть відомі результати. 
 
Статті 255-256 про антиконкурентні дії та злиття 
Зареєстровано проект закону № 6723 про внесення змін до деяких законів України про економічну 
конкуренцію176. Даним законопроектом планується врегулювати питання подвійності регулювання 
узгоджених дій та наближення законодавства до вимог ЄС. Також, передбачено розробку процедури 
контролю за економічними концентраціями, підвищення максимального розміру штрафу та розробку 
процедури примусового стягнення штрафу. Зокрема, передбачено зниження штрафу на 50% у разі 
добровільної сплати на протязі одного місяця з моменту накладання штрафу АМКУ.  
На виконання вимог статті 256 АМКУ оприлюднив проект розпорядження про вимоги до суб’єктів 
вертикально узгоджених дій та суб’єктів узгоджених дій господарювання задля звільнення отримання 
попереднього дозволу від АМКУ177. Пропозиції прийматимуть до 26 серпня. 
АМКУ провів круглий стіл на тему концентрацій за участі компаній з управління активами (КУА)178. За 
результатами було визначено, що наразі існує низка критичних питань, відносно кількості та змісту 
документів, що мають бути подані для визначення концентрації, в зв'язку з чим прийнято рішення 
почати роботу над створенням єдиного підходу до розгляду відносин між КУА та інститутами 
інвестування. 
 
Статті 263-267 про державну допомогу суб’єктам господарювання 
Затверджено постанову про повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для 
конкуренції179. Основна мета даної постанови – регулювання питань виконання прийнятих рішень 
АМКУ відносно повернення державної допомоги, у разі, якщо її отримання спричинило спотворення 
конкуренції на ринку. 
 
Стаття 379 щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу 
НКРЕКП почало публікувати у себе на веб-порталі нові дані, що стосуються ліцензіатів, які займаються 
виробництвом електроенергії з відновлюваних джерел енергії180. Датасет містить інформацію про 
назву компанії, місцезнаходження об’єкту генерації, його встановлену потужність, дату встановлення 
“зеленого” тарифу, дату введення в експлуатацію та обсяги виробленої електроенергії від початку 
року. 
 
 

                                                             
174 https://www.slideshare.net/NKREKP/ss-77782130 
175 https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2017/07/20.html  
176 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62290 
177 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/136649 
178 http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/136390 
179 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/468-2017-%D0%BF 
180 http://www.nerc.gov.ua/?news=6258 
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Стаття 93 про доступ до енергоринків 
Уряд схвалив проект закону про приватизацію181. Він передбачає ринкове ціноутворення та новий 
розподіл на великі і малі об’єкти приватизації. До великих об’єктів (60 шт.) віднесли ті, які найбільш 
привабливі для інвестора. Для великих об’єктів приватизації на період продажу залучатиметься 
інвестиційний радник, який буде зобов’язаний вивчати попит на об’єкт, спілкуватися із потенційними 
інвесторами, та пропонувати початкову ціну. Якщо для продажу великих об’єктів залучатимуться 
інвестиційні радники, то малі продаватимуться через онлайн-аукціони, наприклад, через ProZorro. 
Слід відмітити, що даний законопроект збільшує рівень захисту інвесторів завдяки передбаченій 
можливості застосування міжнародного арбітражу та залучення великої кількості учасників торгів.  
 
Статті 27-49 про доступ товарів на ринки 
Мінекономрозвитку опублікувало проект закону про “Єдине вікно” на митницях України, який 
передбачає спрощення проходження митного контролю через надання інформації не в паперовому, 
а в електронному вигляді, завдяки скасуванню відповідних положень. Також законопроект 
передбачає спрощення підтверджуючої процедури про українське походження товару182.  
 
 

                                                             
181http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f206d34e-8b98-4baf-a984-
25d559f20bc1&title=UriadUkhvalivNoviiProektZakonuProPrivatizatsiiu  
182 http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=19f72dc2-a574-42c3-9647-
c2a1ed992d72&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiTaDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSch
odoZaprovadzhenniadinogoViknaNaKordoni 
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http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f206d34e-8b98-4baf-a984-25d559f20bc1&title=UriadUkhvalivNoviiProektZakonuProPrivatizatsiiu
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=19f72dc2-a574-42c3-9647-c2a1ed992d72&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiTaDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoZaprovadzhenniadinogoViknaNaKordoni
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=19f72dc2-a574-42c3-9647-c2a1ed992d72&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiTaDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoZaprovadzhenniadinogoViknaNaKordoni
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=19f72dc2-a574-42c3-9647-c2a1ed992d72&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiTaDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoZaprovadzhenniadinogoViknaNaKordoni


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  



Методологія 
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. 



Глосарій 
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 1882/2003183 
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;  

                                                             
183 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. 
 

 

 


