


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 серпні уряд схвалив Енергетичну стратегію1 на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність». Повний текст документу, втім, був опублікований лише на початку вересня. Проте 

більшість експертів Цільових груп позитивно відгукнулася про факт затвердження такого стратегічного 

документу, що має бути базою для державної політики в галузі. 

В газовій сфері експерти фокусують увагу на відкритому листі Секретаріату Енергетичного Співтовариства до 

уряду України покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Крім того, Цільова Група 

сигналізує про можливі ускладнення в роботі Наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Тим часом регулятор 

перезапустив обговорення щодо тарифоутворення на розподіл газу. 

В секторі електроенергетики Цільова Група відзначила створення Координаційного центру із забезпечення 

запровадження нового ринку електричної енергії, принагідно окресливши обсяг необхідної підготовчої роботи 

для запуску ринку. Експерти також зауважили публікацію регулятором графіку прийняття необхідних актів. Разом 

з цим, в публічній площині гостро стоїть питання формули «Роттердам +» - зокрема, справу щодо цього почало 

розслідувати НАБУ. 

Позитивну динаміку зі створення робочих груп задля виконання прийнятих законодавчих норм відзначають 

експерти в сфері енергоефективності. Разом з цим, занепокоєння викликає прозорість та публічність діяльності 

цих груп. Експерти також відзначили певні удосконалення підходів у системі субсидій, закликавши до її 

комплексних змін.  

На фоні затвердження напрямку відновлюваних джерел енергії серед пріоритетних в Енергетичній стратегії, 

експерти напрямку довкілля сигналізують про практичну відсутність просувань в імплементації протягом місяця 

моніторингу. 

Експерти сектору нафти та нафтопродуктів також звертають увагу на відсутність прогресу в імплементації, 

наголошуючи на затягуваннях і перенесеннях строків.  

В сфері бізнес-клімату продовжують фіксувати проблеми навколо реформування НКРЕКП, а також складнощі з 

публікацією прийнятих регулятором рішень. На фоні цього АМКУ почав оцінку механізмів державної допомоги, 

а для системи «Прозоро» запровадили систему ризик-менеджменту, що було позитивно сприйняте експертами 

Цільової Групи.  

 

Найбільш вживані скорочення: 

ВРУ – Верховна Рада України 

ГРС – Газорозподільні системи 

ГТС – газотранспортна система 

ДІЯР -  Державна інспекція ядерного регулювання України  

КзПБ – Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки 

енергоблоків атомних електростанцій 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

ENTSO-E - Європейська мережа системних операторів з передачі 

електроенергії 

ОРЕ – Оптовий ринок електроенергії 

НПА – Нормативно-правові акти 

 

 

МЕВП – Міністерство енергетики та вугільної промисловості  

НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України» 

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

РРВ - рідкі радіоактивні відходи 

ОСР -  Оператор Системи Розподілу 

ОСП – Оператор Системи передачі 

СПГ – скраплений природний газ 

ТЕС – теплова електростанція 

ТКЕ – теплокомуненерго 

УА – Угода про асоціацію 

ЮУАЕС – Южно-Українська АЕС 

 

 

 

  

 

 

 

                                                             
1 Розпорядження Кабінету Міністрів від 18 серпня 2017 р. № 605-р 



Газ 

Під час серпневих пленарних канікул у царині реформування газової сфери ВРУ не було 
зареєстровано жодного законопроекту. Уряд протягом серпня остаточно схвалив нову Енергетичну 
стратегію України на період до 2035 року, знизив на 25% соціальні норми використання газу для 
споживачів, що не мають лічильників, і започаткував підготовку підприємств ПЕК до нового 
опалювального сезону, провівши селекторну нараду. 
 
Незважаючи на позитивні надбання у реформуванні газового сектора, Секретаріат Енергетичного 
Співтовариства вказав уряду України й на наявні недоліки, закликавши внести зміни до 
затвердженого Кабміном механізму покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 
природного газу. 
 
У результаті кампанії НКРЕКП з переоформлення та надання ліцензій у газовому секторі на 1 вересня 
2017 року право постачання природного газу на внутрішньому ринку України одержали  318 
компаній (третьою міжнародною компанією в цьому переліку у серпні стала ENGIE ), право 
розподілу природного газу – 42 компанії . Регулятор оприлюднив також проект рішення щодо 
реформування системи тарифоутворення у сфері розподілу газу та оголосив кампанію з його 
відкритого обговорення.  
 
Судячи з негативної реакції різних сторін (колективу й профспілок "Укртрансгазу" та Генпрокуратури 
України – щодо звільнення віце-президента "Укртрансгазу" І. Бурака, РНБО – щодо необхідності 
фінансувати підтримку та модернізацію ГТС, незалежного члена Наглядової ради НАКу – про 
відставку), на нашу думку, можна зробити висновок, що поточні рішення керівництва "Нафтогазу" 
не завжди відповідають актуальним викликам і спричиняють все більше критики. 
 
У межах спільного з Єврокомісією проекту щодо посилення безпеки газопостачання, було здійснено 
тестування готовності української ГТС до наступного опалювального сезону, за результатами якого 
буде вироблено рекомендації з розроблення комплексу заходів із запобігання кризовим ситуаціям. 
На кінець серпня "Укртрансгаз" зафіксував рекордні обсяги транзиту газу до Європи українською 
ГТС: обсяг транзиту досягнув шестирічного максимуму в 61,95 млрд. кубометрів. 
 

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 

Серпнева реформаторська "бездіяльність" ВРУ очевидно зумовлена тим, що народні депутати 

перебували на пленарних канікулах, які завершаться 5 вересня. 

 

Уряд протягом серпня схвалив у газовій царині декілька документів. У першу чергу, серед них 
привертає увагу затверджена напередодні нового опалювального сезону постанова про зниження 
норм споживання газу населенням (№ 6092). За цією постановою для споживачів, що не мають газових 
лічильників, нормований обсяг споживання газу змінено таким чином: у разі наявності газової плити 
та централізованого гарячого водопостачання норму знижено з 4,4 до 3,3 кубометра на одну людину 
на місяць3 (для періоду, коли централізоване гаряче водопостачання відсутнє – 5,4 кубометра на 
місяць); у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання й газового водонагрівача норму 
знижено з 7,1 до 5,4 кубометра, а за наявності газового водонагрівача – з 14 до 10,5 кубометра. 
 
Другий важливий документ, схвалений урядом – оновлена Енергетична стратегія до 2035 року 

"Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність"4. На думку віце-прем’єр-міністра В. Кістіона – 

                                                             
2 http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=250210068 
3 У квітні 2015 року Кабмін уже знижував соціальну норму споживання газу – з 6-и кубометрів до 3-х, проте, це рішення було 
скасовано судами за позовами облгазів. Тому в лютому 2016 року уряд ввів компромісний варіант - 4,4 кубометра на людину. 
4 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250208523&cat_id=244274160 

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=250210068
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250208523&cat_id=244274160
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це програма, що окреслює сукупність реформ енергетичної сфери, які має здійснити Україна до 2035 

року. Цілями реформ визначено: зниження енергоємності економіки в 2 рази вже до 2030 року, 

зростання українського виробництва енергії з традиційних та відновлюваних джерел5. 

 

23 серпня, під час зустрічі з директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Я. Копачем, міністр 
енергетики та вугільної промисловості І. Насалик запевнив, що реформування енергетичної галузі 
здійснюється за графіком і подякував Секретаріату за підтримку реформ6. Він зазначив, що оновлена 
Енергетична стратегія України до 2035 року, прийнята урядом, надає змогу впроваджувати необхідні 
реформи й надалі, та українська сторона налаштована повною мірою виконати свої міжнародні 
зобов’язання у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. 
 
Для запровадження нового механізму, за якого постачальники газу населенню в рамках виконання 

ними спеціальних зобов'язань ("газзбути") будуть отримувати 2,5% належної їм маржі зі спеціальних 

рахунків на звичайні розподільчі рахунки "живими" коштами, Кабмін ухвалив постанову (№ 6677), що 

регламентує внесення відповідних змін до постанови від 26 квітня 2017 р. №  296. Затверджений 

механізм передбачає, що в розрахунку нормативу перерахування коштів "газзбуту" буде використано 

спеціальний поправочний коефіцієнт, який залежатиме від частки покриття субсидіями вартості газу, 

поставленого населенню попереднього місяця. У разі, якщо субсидіями покривалося 50% від цієї 

вартості, "газзбути" зможуть отримати на свій розподільчий рахунок 5% від загальної суми "живих" 

грошей, які надійшли, а в разі покриття пільгами 80% вартості – 12,5% від таких "живих" грошей. 

 

Крім зазначених вище документів, на підтримку діяльності "Нафтогазу", Кабмін погодив залучення ним 
короткострокового кредиту ПАТ "Акціонерний банк "Укргазбанк", з лімітом кредитування у розмірі 
3,5 млрд гривень (розпорядження № 514-р8). 
 
Разом з тим, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду Києва9, яким Кабмін було 
зобов'язано визначити джерела та порядок відшкодування "Нафтогазу" компенсації, у зв’язку з 
виконанням ним спеціальних обов'язків з постачання газу населенню, віце-премʼєр В. Кістіон 
наголосив, що теперішній рівень прибутку НАК унеможливлює виплату будь-якої компенсації компанії 
за постачання газу населенню10. Адже урядом зафіксовано (постанова № 35111), що забезпечення 
загальносуспільних інтересів на ринку природного газу та захист прав споживачів і є основним 
завданням "Нафтогазу", а зовсім не отримання ним прибутків у цьому сегменті ринку. 
 
Слід вказати, що у серпні уряд так і не схвалив внесення змін до Положення з покладення спеціальних 
обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу (постанова №18712), проект яких Міненерговугілля 
оприлюднювало в липні13. Водночас, Міненерговугілля так і не опублікувало нової ціни на газ для 
населення (згідно з чинним положенням, ціна мала бути оприлюднена ще до 1 липня), що утруднює 
початок кампанії з укладання договорів на постачання газу на новий опалювальний сезон з 
теплопостачальними організаціями14. 
 
Недосконалість зазначеного вище положення (затвердженого постановою №187), в частині 

                                                             
5 Як член Енергетичного Співтовариства, Україна взяла на себе зобов'язання до 2020 року довести частку електроенергії, що 
виробляється з поновлюваних джерел, до 11%. На сьогодні цей показник ледь перевищує 1%. 
6 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245230712&cat_id=35109 
7 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170667.html 
8 http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=250187476 
9 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67846832 
10 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250170880&cat_id=244276429 
11 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250014675 
12 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865173 
13 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245222954&cat_id=35082 
14 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/0F44D98F375796B3C22581800037F163?OpenDocument&year=2017&month=
08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245230712&cat_id=35109
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170667.html
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=250187476
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67846832
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250170880&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250014675
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865173
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245222954&cat_id=35082
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/0F44D98F375796B3C22581800037F163?OpenDocument&year=2017&month=08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/0F44D98F375796B3C22581800037F163?OpenDocument&year=2017&month=08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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регламентації закупівлі "Нафтогазом" природного газу українського видобутку за фіксованою ціною у 
своєї дочірньої компанії "Укргазвидобування" і передачі його на реалізацію чітко визначеному 
переліку газопостачальних компаній, і послужила причиною критики уряду Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства. За твердженням представника Секретаріату Д. Бушле, такий механізм 
надає преференції обласним газозбутовим компаніям і закріплює їх концентрацію на ринку, що 
неприпустимо15. 
 
З цього приводу 22 серпня Секретаріат направив відкритого листа уряду України16, що містить 
попередній висновок про невідповідність чинної редакції постанови № 187 виконанню взятих 
Україною зобов’язань. А 25 серпня Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, спільно зі Світовим 
банком було подано українським органам влади проект нового положення про ПСО, що відобразив 
їхні пропозиції, як забезпечити виконання міжнародних зобов’язань, одночасно гарантувавши 
соціальний захист населення17. 
 
У рамках продовження кампанії з видачі НКРЕКП суб’єктам газового ринку ліцензій нового зразка, 

протягом серпня регулятором було затверджено 28 ліцензій на постачання природного газу18 та одну 

ліцензію – на його розподіл19. На додачу до виданих трьом іноземним компаніям ліцензій на 

постачання газу, в серпні стали відомі й інші події, що свідчать про розвиток процесу відкриття 

українського газового ринку: за підсумками липня ENGIE у 8 разів збільшила постачання газу своїй 

дочірній компанії в Україні ТОВ "Енжі Енержі Менеджмент Юкрейн"20; іще один новий іноземний учасник 

– польська компанія PKN Orlen – розпочала імпорт природного газу до України21. 

 

Водночас, НКРЕКП не змогла ухвалити рішення про затвердження нової методики розрахунку тарифу 

(абонплати) за послуги газорозподільних компаній (обл- та міськгазів). Це сталося тому, що голові 

НКРЕКП Д. Вовку довелося закрити засідання комісії 4 серпня, на якому розглядався проект цього 

рішення, через активність представників Федерації профспілок України, які заперечували проти 

введення такої абонплати22. 

 

Натомість, регулятором було оприлюднено пакет змін у регулюванні сектора розподілу газу23, 

спрямованих на подальше виконання положень закону "Про ринок природного газу", та 

започатковано публічні дискусії стосовно пропонованих нововведень. Пакетом передбачено 

врегулювати проблемні аспекти трьох нормативно-правових актів, виявлені у ході публічних 

обговорень актуального функціонування ринку розподілу з його суб’єктами, а саме: Кодексу ГРС, 

Типового договору розподілу природного газу та Методики визначення та розрахунку тарифів на 

послуги розподілу природного газу. Ядром змін є впровадження принципу "замовленої потужності", 

замість приєднаної потужності, що має забезпечити більш справедливе, на думку авторів пакета, 

визначення величини потужності для споживачів, спрощення для них процесу її зміни, а також зміну 

процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з розподілу газу. 

                                                             
15 http://p.dw.com/p/2j2ca 
16 https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2017/08/22.html 
17 https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2017/08/25.html 
18 За повідомленням ЗМІ (http://interfax.com.ua/news/economic/445936.html), навіть "Укрпошта" подала заявку на отримання 
ліцензії на постачання природного газу. Як пояснили в компанії (https://www.epravda.com.ua/news/2017/09/4/628633/), 
"Укрпошта" планує постачати газ для забезпечення власної мережі в опалювальний сезон. Заявку буде розглянуто на 
засіданні НКРЕКП 7 вересня 2017 року. 
19 http://www.nerc.gov.ua/?id=27267 
20 http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3705278-frantsuzskaya-engie-uvelichila-postavki-gaza-v-ukrainu-v-8-raz.htm 
21 https://dt.ua/ECONOMICS/pkn-orlen-pochala-postavlyati-v-ukrayinu-prirodniy-gaz-252636_.html 
22 https://economics.unian.ua/energetics/2065104-natskomisiji-z-tarifiv-ne-vdalosya-vidroditi-abonplatu-za-gaz.html 
23 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/serpen/04.08.2017/p1_04-08-2017.pdf 
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https://economics.unian.ua/energetics/2065104-natskomisiji-z-tarifiv-ne-vdalosya-vidroditi-abonplatu-za-gaz.html
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/serpen/04.08.2017/p1_04-08-2017.pdf
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Несподіваною завадою на шляху виконання НКРЕКП регуляторних функцій, передбачених новим 

законом про регулятора, стала затримка публікації постанов НКРЕКП газетою "Урядовий кур'єр"24. 

Незважаючи на численні звернення регулятора до редакції газети, органів влади та міжнародних 

організацій, на сьогодні все ще залишаються неопублікованими (а значить – і не чинними) 35 ухвалених 

НКРЕКП постанов, більшість із яких очікує оприлюднення від 2-х до більше 20-и тижнів. Як зазначено в 

повідомленні НКРЕКП, це "призводить до правового колапсу у сферах енергетики та комунальних 

послуг та обмеження функціональної незалежності регулятора". 

 

Крім того, 22 серпня в офісі Секретаріату Енергетичного Співтовариства у Відні відбулося робоче 

обговорення проблем організації незалежного аудиту діяльності регулятора, проведення якого 

ініційовано керівництвом НКРЕКП25. 

 

З 1 вересня "Нафтогаз" збільшив, у порівнянні з цінами серпня 2017 року, на 6,3-6,7% ціни на газ для 
промислових та інших споживачів26, що не підпадають під дію Положення про покладення спеціальних 
обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів. За новим 
прейскурантом27, ціну газу як товару (з ПДВ) з 1 вересня 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 – 8749,2 грн за тис. кубометрів; для 
місячних потреб від 50 тис. кубометрів, за умови попередньої оплати28 – 7921,2 грн за тис. кубометрів 
(такий само рівень ціни – 7921,2 грн за тис. кубометрів – встановлено для дочірніх підприємств, 
заснованих "Нафтогазом", у яких 100% статутного капіталу належить компанії). 
 
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 стало відомо 3 серпня29, керівництво "Нафтогазу" з 1 серпня звільнило з посади віце-президента – 

головного інженера ПАТ "Укртрансгаз" І. Бурака на підставі службового розслідування, яке тривало 

менше тижня – з 25 до 31 липня (тимчасово в. о. віце-президента призначено О. Михалевича, 

заступника головного інженера з питань модернізації та перспективного розвитку ГТС). Це рішення 

викликало вкрай негативну реакцію трудового колективу та об’єднаного профспілкового комітету 

працівників апарату "Укртрансгазу" і було сприйнято як адміністративний тиск30. Вважаючи звільнення 

безпідставним, профспілки пригрозили НАКу позовами до суду, зверненнями до органів влади і навіть 

– страйком31. Як свідчить заява голови профкому В. Гончарова телеканалу ZIK32, справжньою причиною 

звільнення було оприлюднення І. Бураком на закритому засіданні РНБО 7 липня правдивої інформації 

про незадовільний стан виконання виробничих показників "Укртрансгазу" за I півріччя 2017 року. За 

даними відкритого листа самого І. Бурака, опублікованого на сайті профкому, обсяг робіт з діагностики 

ГТС було виконано на 35% від плану, технічного обслуговування та поточних ремонтів – на 23%, 

капітальних інвестицій – лише на 14%33. 

                                                             
24 http://www.nerc.gov.ua/?news=6171 
25 http://www.nerc.gov.ua/?news=6369 
26 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/9A3E7AB5CC6776BCC2258183003A40AD?OpenDocument&year=2017&month

=08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
27 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-September-2017.pdf 
28 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу 
29 http://utg.ua/utg/media/news/2017/08/pro-zminy-v-kerivnyctvi-utg.html 
30 https://zaxid.net/ukrtransgaz_zvilniv_vitseprezidenta_profspilki_ogolosili_strayk_n1432841 
31 http://tvi.ua/novini/profspilki-ukrtransgazu-ogoloshuyut-pro-pochatok-trudovogo-strajku.html 
32 http://zik.ua/news/2017/07/26/goncharov_naftogaz_robyt_vse_shchob_likviduvaty_ukrtransgaz_1139517 
33 http://www.dsnews.ua/economics/kobolev-prodolzhaet-zachistku-ukrtransgaza--03082017220000 
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Невдовзі ЗМІ повідомили, що у зв’язку із звільненням віце-президента "Укртрансгазу", Генпрокуратура 

України відкрила провадження проти посадових осіб "Нафтогазу"34. Прізвища фігурантів справи не 

уточнюються, зазначається лише, що їх підозрюють у порушенні статей 172 ("Грубе порушення 

законодавства про працю") і №364 ("Зловживання владою або службовим становищем") 

Кримінального кодексу. 

 

Водночас, "Нафтогаз" звільнив також іноземного незалежного члена Наглядової ради Ч. Проктора, як 

поінформували ЗМІ з посиланням на повідомлення НАКу в системі розкриття інформації Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку35. Оскільки рішення про звільнення Наглядова рада може 

прийняти тільки за власною заявою члена ради, то можна заключити, що було задоволено відповідну 

заяву. Ще навесні 3 незалежних члена Наглядової ради "Нафтогазу" зверталися до уряду36, 

попереджаючи про можливість відставки, у разі відсутності позитивних зрушень у вирішенні нагальних 

проблем. Це звернення підписала й тодішня голова ради Ю.Ковалів, що також уже звільнилася. За 

статутом "Нафтогазу", Наглядова рада має складатися із 5-и осіб, а наразі їх – лише 4. За домовленістю, 

термін повноважень Ч. Проктора спливе 30 вересня 2017 року. Якщо до цього моменту не буде 

призначено нового члена Наглядової ради, цей орган може взагалі втратити можливість приймати 

рішення (для кворуму потрібно не менше, ніж 4 члени ради).  

 

Учасники наради під головуванням секретаря РНБО України О. Турчинова наполягають на 

невідкладному здійсненні "Нафтогазом" тендерів, пов'язаних з виконанням робіт з модернізації і 

реконструкції об'єктів газотранспортної системи. Про це йдеться у прийнятому за результатами наради 

протокольному рішенні від 7 липня, оприлюдненому ЗМІ у серпні37. Крім того, у рішенні зазначено, що 

НАК має визначити як першочергові заходи з модернізації та реконструкції ГТС, так і заходи 

довгострокової стратегії компанії, з урахуванням необхідності забезпечити і в подальшому надійний 

транспорт газу. Причиною втручання РНБО у цю проблематику є занепокоєння щодо "забезпечення 

підготовки до опалювального сезону 2017/2018 і безперебійної роботи ГТС на довгостроковій основі".  

Визначеності щодо розробки плану розвитку вітчизняної ГТС вимагає також і НКРЕКП (звернення 

голови НКРЕКП Д. Вовка до тимчасового в.о. президента "Укртрансгазу" М. Химка № 8404/16.1.1/7-17 

від 01.08.2017 року38). 

 

Міністр енергетики та вугільної промисловості І. Насалик, зі свого боку, розкритикував позицію 
"Нафтогазу" щодо газотранспортної системи39. Він зазначив, що підтримує очільників "Укртрансгазу" в 
їхньому баченні необхідності збільшити інвестиції в ГТС, а одним із чинників, що ставить наголос на 
важливості та затребуваності української ГТС після 2019 року, назвав останні рішення, прийняті зокрема 
США, щодо санкцій відносно Росії та "Північного потоку-2". 
 
Отже, "каменем спотикання", що зумовлює невирішену конфліктну ситуацію між "Нафтогазом" і 

"Укртрансгазом" та спонукає державні інституції до участі у конфлікті, залишається підхід до 

визначення величини капінвестицій "Укртрансгазу" в ГТС у фінансовому плані на 2017 рік та 

коригування їх обсягу, рішення про яке, прийняте ще в березні, так і не було виконано до кінця серпня. 

8 серпня 2017 року Наглядова рада "Нафтогазу" одностайно погодила обрання П. Станчака на посаду 

президента ПАТ "Укртрансгаз"40, а 21 серпня за рішенням "Нафтогазу" – одноосібного акціонера 

                                                             
34 http://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/08/10/627931/ 
35 http://enkorr.com.ua/a/news/Naftogaz_uvolil_nezavisimogo_chlena_nabsoveta/228780  
36 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/B08A8DBA3B8A09DDC22580FA003B8506?OpenDocument&year=2017&mont
h=04&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8  
37 http://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/08/15/628070/ 
38 https://www.epravda.com.ua/news/2017/08/9/627890/ 
39 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245227484 
40 http://utg.ua/utg/media/news/2017/08/pawel-stanchak-is-new-ukrtransgas-president.html 
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Газ 

"Укртрансгазу" (№12641), його було обрано президентом "Укртрансгазу". До моменту підписання 

П. Станчаком контракту, умови якого також встановлено рішенням акціонера № 126, повноваження 

президента продовжуватиме здійснювати М. Химко. Повідомляється, що досвід новообраного 

президента в галузі транспортування, розподілу та зберігання газу перевищує 25 років, у т.ч. у 2003-

2004 рр. П. Станчак відповідав у польській PGNiG за відокремлення функції оператора газотранспортної 

системи та утворення незалежного оператора ГТС Польщі Gaz-System S.A. Очікується, що фактично 

виконувати обов`язки президента "Укртрансгазу" П. Станчак розпочне одразу ж після завершення 

формальностей з оформлення необхідних документів. 

 

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) 

Одним із заходів ефективної співпраці України з Єврокомісією у сфері безпеки постачання газу є проект 
Спільного дослідницького центру Генерального Директорату Європейської комісії, що втілюється вже 
другий рік поспіль42. У серпні представники центру, разом з представниками "Нафтогазу", 
"Укртрансгазу" та Міненерговугілля успішно здійснили за методологією та стандартами Євросоюзу 
дослідження можливих сценаріїв виникнення кризових ситуацій у постачанні природного газу до 
України. Дослідження фінансувала Єврокомісія в рамках надання технічної допомоги, його 
бенефіціаром є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України як центральний орган 
виконавчої влади, що відповідає за моніторинг безпеки постачання природного газу. Метою заходу 
було встановити ризики для української ГТС в опалювальному сезоні 2017/2018 років, проаналізувати 
сценарії, ймовірність і наслідки їх настання, а також оновити гідравлічну модель, за допомогою якої 
моделюють роботу ГТС. Результати дослідження слугують підґрунтям для розробки комплексу 
превентивних заходів, що можуть суттєво підвищити рівень готовності ГТС до надзвичайних ситуацій. 
За підсумками 8-и місяців 2017 року, зросли практично всі показники роботи ГТС України43. Так, з 
початку року "Укртрансгаз" транзитував до країн ЄС на 23,4% більший обсяг природного газу, ніж за 
аналогічний період 2016 року – 61,95 млрд. кубометрів. Варто відзначити, що цей обсяг транзиту є 
максимальним, починаючи з 2011 року. Збільшився також обсяг закачування газу до ПСГ: цього року 
"Укртрансгаз" закачав у газосховища 7 млрд кубометрів природного газу, що на 71% більше, ніж за 
аналогічний період торік. На 1 вересня 2017 року в українських ПСГ накопичено 14,8 млрд кубометрів 
газу44. Крім того, аж на 95,8% нарощено обсяги імпорту газу з країн Європи, у порівнянні з 2016 роком 
– до 9,4 млрд кубометрів. За напрямками імпортування цей обсяг розподіляється таким чином: 
надходження газу зі словацького напрямку – 7,1 млрд кубометрів, угорського – 1,5 млрд кубометрів та 
польського – 0,8 млрд кубометрів. Паралельно, за оперативними даними оператора ГТС, на 3% 
збільшився власний видобуток газу в Україні – його обсяг за 8 місяців досягнув близько 13,8 млрд 
кубометрів. Знизилися, хоча й незначним чином – на 0,5% – лише обсяги споживання природного газу, 
величина яких від початку року склала 17,9 млрд кубометрів45. 
 
Слідом за Польщею, 21 серпня перший СПГ-танкер з американського експортного термінала Sabine 

Pass прибув до Литви – це перша партія СПГ зі США, доставлена в країни Балтії, та одна із перших 

поставок США до Східної Європи46. Газовоз Clean Ocean транспортував 140 тис. кубометрів СПГ до 

термінала в Клайпеді, на виконання угоди, укладеної в червні між Lietuvos duju tiekimas та компанією 

Cheniere Marketing International. У липні литовська компанія уклала ще одну угоду – з компанією Gas 

Natural Fenosa, поставки СПГ за якою відбудуться всередині вересня. Крім того, СПГ до Литви 

                                                             
41 http://utg.ua/img/menu/company/docs/2017/126.pdf 
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Газ 

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

У червні Єврокомісія оголосила публічні консультації щодо стратегії Панʼєвропейських енергетичних мереж (Trans-European 

Networks for Energy, TEN-E), які триватимуть до 4 вересня. Ціль консультацій – визначити оцінки того, наскільки ефективною, 

цілісною та економічною є згадана стратегія, що має допомогти урядам та бізнесам країн-членів ЄС поєднати електричну та 

газову інфраструктуру через національні кордони. 

11 липня комісар ЄС з питань клімату та енергетики М. Каньєте та міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Х. Секо 

підписали Меморандум про співпрацю між ЄС та Японією щодо просування та розвитку ліквідного, гнучкого та прозорого 

ринку скрапленого природного газу (СПГ) на глобальному рівні. Згідно з меморандумом, сторони будуть обмінюватися 

досвідом та вживати спільних дій, спрямованих на поширення найкращих практик (гнучкість у контрактах на купівлю-продаж 

СПГ, організація газових хабів на споживчих ринках, прозорість цін, звітність тощо). 

21 липня Загальний суд ЄС скасував забезпечувальні заходи за позовом польської PGNIG щодо рішення Єврокомісії про 

аукціонний доступ до 50% незарезервованої потужності газопроводу OPAL. Цим механізмом тепер може скористатися 

російський «Газпром» і таким чином контрактувати більшість потужності трубопроводу в порядку, що є винятковим для 

вимог Третього енергетичного пакету ЄС. 

1 серпня обʼєднання енергетичних регуляторів ACER та Європейська мережа операторів системи передачі газу (ENTSOG) 

оголосили про оновлення спільної платформи з консультацій щодо імплементації кодексів мереж. Відтепер ця платформа 

(http://www.gasncfunc.eu/) дозволяє приймати коментарі та скарги від будь-яких зацікавлених сторін та з усіх питань, що 

стосуються кодексів та інструкцій на ринках газу. 

постачають також норвезька Statoil та американська Koch Supply & Trading, що доставляє скраплений 

газ із Норвегії та Нігерії. 

 

Не зважаючи на поки що високу вартість СПГ та утримання термінала з його приймання, Литва 
передбачає набути певних переваг від можливості одержувати поставки СПГ: литовська влада 
сподівається, що країна стане регіональним розподільним центром скрапленого газу (хабом). Як 
зазначив міністр енергетики Литви Ж. Вайчюнас47, "це посилить не тільки енергетичну незалежність, а 
й конкуренцію серед постачальників газу". У такому разі, згодом поставки заокеанського палива 
допоможуть знизити ціни на газ як у сусідніх країнах, так і в самій Литві. 
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Електроенергетика та ядерна безпека 

11 червня набув чинності Закон України «Про ринок електричної енергії», який визначає нову 
модель енергоринку відповідно до Третього Енергетичного пакету та порядок переходу до неї. 9 
серпня рішенням КМУ створено Координаційний центр із забезпечення запровадження нового 
ринку електричної енергії. Його очолив Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон. Функції 
секретаріату центру будуть виконувати НКРЕКП та ДП «Енергоринок». Для успішного 
впровадження нової моделі ринку потрібно здійснити низку організаційних, технічних та правових 
заходів. Одним з перших організаційних кроків для переходу на нову модель ринку повинна стати 
корпоратизація НЕК «Укренерго» та проведення сертифікації ОСП електричної енергії. Для 
імплементації положень Закону необхідно розробити та затвердити більше 100 нормативно-
правових актів, з яких 86 – до червня 2018 року. Основна більшість актів лежать в сфері 
відповідальності НКРЕКП. Тому Регулятор вже у серпні прийняв графік прийняття таких актів, почав 
оприлюднювати перші проекти та прийняв Положення про сертифікацію ОСП. 

За для зменшення залежності від вугілля з зони АТО другий блок Зміївської ТЕС переведено на 
використання вугілля газової групи. Дуже гостро стоїть питання про законність затвердження 
формули "Роттердам+" - розслідування по ньому веде НАБУ. ДІЯРУ та Комісія ядерного 
регулювання США підписали Угоду про відновлення дії домовленості щодо обміну технічною 
інформацією та співробітництва у сфері ядерної безпеки. 

 

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

9 серпня створено Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної 
енергії (Постанова КМУ №599)48 та прийнято відповідне положення про Координаційний центр (КЦ). 
Очолив його Віце-прем’єр-міністр В. Кістіон, який в Уряді опікується питаннями енергетики. До складу 
КЦ входять представники ВРУ, МЕВП, НКРЕКП, Мінфіну, МЕРТ, АМКУ, ДП «Енергоринок», НЕК 
«Укренерго», Ради ОРЕ та інші.  

Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії – це 
дорадчо-консультативний орган при КМУ, створений для виконання прикінцевих положень Закону 
«Про ринок електричної енергії». Основними завданнями Координаційного центру є координація дій 
з питань запровадження нового ринку електричної енергії; підготовка пропозицій та рекомендацій 
щодо заходів, пов’язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії та здійснення 
контролю за їх вжиттям; підготовка, прийняття та контроль відповідних планів; проведення аналізу 
стану запровадження нового ринку електричної енергії та причин виникнення проблем у процесі його 
запровадження. Організаційне, протокольне та інформаційне забезпечення діяльності 
Координаційного центру здійснює його секретаріат, функції якого виконують НКРЕКП (моніторинг, 
координація робочих груп) та ДП «Енергоринок» (інформаційна, організаційна складова). 

10 серпня НКРЕКП прийняла графік надання проектів документів нормативно-правових актів на 
виконання Закону України «Про ринок електричної енергії». Основні виконавці – ДП Енергоринок та 
НЕК Укренерго. Усього необхідно розробити та затвердити більше 100 нормативно-правових актів, з 
яких 86 – до червня 2018 року.49 
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Електроенергетика та ядерна безпека 

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

8 серпня ДП «НЕК «Укренерго» презентувало електронну аукціонну платформу Damas з доступу до 
пропускної спроможності міждержавних електромереж50. Платформа впроваджена і працює в 
“Укренерго” з 18 травня 2017 р., а безпосередній доступ до неї здійснюється через офіційний сайт 
підприємства. Брати участь в аукціонах може будь-який ліцензіат з передачі чи постачання 
електроенергії після відповідної реєстрації. На таких аукціонах «виставляється величина пропускної 
спроможності міждержавних мереж, яка не була розподілена на річному та місячних аукціонах, або 
не була використана, а також повернута для перерозподілу»51. Якщо на річному аукціоні період 
надання доступу складає від 30 днів до календарного року, то на місячному – від 1 доби до кінця 
відповідного місяця, а на погодинному - погодинно до однієї доби. Надання доступу до пропускної 
спроможності міждержавних електричних мереж України учасникам ринку відбувається на 
спеціальних аукціонах відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення 
пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕКП від 
28.03.2017 №426.52 Постанова набрала чинності 12 травня 2017 року.  

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

10 серпня НКРЕКП прийняла Постанову № 1016, якою затвердила Порядок здійснення сертифікації 
оператора системи передачі електричної енергії для роботи нового ринку електричної енергії.53 
Відповідно до Розділу XVII Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про ринок електричної 
енергії», Регулятор має затвердити порядок здійснення сертифікації ОСП протягом двох місяців з дня 
набрання чинності Законом, що і було виконано. Відповідно до вимог законодавства, проект 
постанови був погоджений Антимонопольним комітетом. 

28 серпня НКРЕКП прийняла постанову про внесення змін до Умов та Правил здійснення 
підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними 
електричними мережами (№ 1030).54 Ці зміни уточнюють повноваження ліцензіата в частині 
заборони провадження діяльності з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та 
трейдерської діяльності, крім діяльності з купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами, балансування, у 
тому числі з метою надання/отримання аварійної допомоги операторам системи передачі суміжних 
держав, та врегулювання небалансів. Також визначається, що ліцензіат повинен здійснювати 
балансування з метою надання/отримання аварійної допомоги операторам систем передачі 
суміжних держав відповідно до контрактів про надання/отримання аварійної допомоги, укладених 
між відповідними операторами систем передачі, на умовах, погоджених НКРЕКП. Купівля/продаж 
електричної енергії з цією метою здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України.  

31 серпня НКРЕКП оприлюднила проект постанови «Про затвердження Правил врегулювання спорів, 
які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 
комунальних послуг». Його розроблено з метою створення умов альтернативного способу 
досудового врегулювання спорів між спорів між суб'єктами господарювання, що провадять 
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діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.55 Дія цих Правил не поширюється на 
споживачів, які звернулись до НКРЕКП зі скаргами щодо порушення їхніх прав та інтересів. 

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

18 серпня КМУ схвалив Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність».56 Нова Енергетична стратегія України враховує 
міжнародні зобов’язання України в енергетичній сфері та ставить за мету зниження енергоємності 
економіки у два рази до 2030 року, збільшення виробництва енергії як з традиційних, так і з 
альтернативних джерел енергії. Пропонується, що до 2035 року виробництво енергії з ВДЕ буде 
складати 25% у енергобалансі, АЕС буде на рівні 50%. Найбільша увага буде приділятися заходам є 
енергоефективності та енергозбереженню.  

Розпорядженням від 9 серпня 2017 р. № 531-р КМУ затвердив фінансовий план ДП "Національна 
енергетична компанія "Укренерго" на 2017 рік. 57 Основні показники, передбачені у фінплані: 

• загальна сума доходів – 8 209,2 млн. грн. (на 360,9 млн. грн. або на 4,6% більше 
запланованого на 2016 р.); 

• чистий дохід – 7 876,98 млн. грн. (на 270,9 млн. грн. або на 3,6% більше); 

• тариф на 2017 рік – 6,933 коп./кВт-год. (на 0,617 коп./кВт-год. більше, ніж у 2016 р.); 

• обсяг надходження електричної енергії – 111 500 млн. кВт-год.58 

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

Для вугільного сектору України позитивним фактором є прийняття нової Енергетичній стратегії 
України до 2035 року59, в якій окреслено основні цілі в розвитку галузі, серед яких: оптимізація 
структури державних підприємств вугільної галузі та покращення їх економічних та технічних 
показників; перехід на самоокупний видобуток з переорієнтуванням державної підтримки на 
охорону праці, захист навколишнього природного середовища та реструктуризація вугільної галузі; 
збільшення видобутку енергетичного вугілля.60 

Протягом серпня реалізовувались заходи для зменшення залежності від вугілля антрацитової групи, 
диверсифікації поставок вугілля та його накопичення. Так, другий блок Зміївської ТЕС переведено на 
використання вугілля газової групи марок «Г» і «ДГ».61 14 серпня розпочалось розвантаження 
третього судна з вугіллям антрацитової групи (75 тис. тонн) з ПАР62, а в кінці серпня перша партія  
вугілля з США відправлена до України і має прибути у вересні.63 Також, тривало розслідування НАБУ 
щодо законності затвердження в квітні 2016 року формули "Роттердам+".64,65 

Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС ,Співпраця в атомній сфері, Директива 
Ради №2014/87/Євратом, Директива Ради №2013/59/Євратом, Директива Ради 
№2006/117/Євратом 
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1 серпня між ДІЯРУ та Комісія ядерного регулювання США підписали Угоду про відновлення дії 
домовленості щодо обміну технічною інформацією та співробітництва у сфері ядерної безпеки.66 

Відповідно до нової Енергетичної стратегії України до 2035 року, серед основних завдань у ядерно-
енергетичному секторі є: збільшення частки атомної генерації у загальному обсязі виробництва 
електроенергії; диверсифікація джерел постачання ядерного палива; розширення власної ресурсної 
бази урану; збільшення видобутку урану та цирконію; створення запасу свіжого ядерного палива 
(уранового концентрату); дослідження можливостей щодо створення потужностей з фабрикації 
ядерного палива; розробка та затвердження Концепції поводження з відпрацьованим ядерним 
паливом АЕС України.67  

Тому, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для АЕС до кінця 2017 року 
планується скорочення частки постачання ядерного палива з Росії з 49% (на перше півріччя 2017 року) 
до 45%. Компанія Westinghouse вже заявила про готовність збільшення поставок ядерного палива на 
українські АЕС.68 Тим часом, вже зараз 75% активної зони ЮУАЕС завантажено паливом Westinghouse, 
і до кінця року ще планують завантажити другий блок, в 2018 активну зону третього блоку, а повний 
перехід станції на американське паливо планується завершити за 4 роки.69 Також, в липні ДІЯРУ 
дозволило експлуатацію палива «Westinghouse» на енергоблоках №1 та №4 Запорізькою АЕС.70 

З метою приведення рівня безпеки українських АЕС у відповідність до міжнародних вимог, в серпні 
реалізовувались «постфукусімські» заходи та заходи КзПБ. Зокрема, у рамках впровадження 
«постфукусімських» заходів з безпеки ХАЕС забезпечено чотирма мобільними дизель-
генераторними станціями, які зможуть підтримати безпечне функціонування ХАЕС за умов аварійної 
ситуації при повному знеструмленні АЕС.71 Також, у рамках виконання заходів КзПБ на першому блоці 
ЮУАЕС проводились роботи з заміни старих акумуляторних батарей на нові серії Classic, Exide 
Technologies GmbH (GNB Industrial Power) - загальноблокової та третього каналу системи безпеки.72 

30 серпня у ВРУ проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання 
ядерної енергії» (№5703 від 23.01.2017) був відкликаний.73 

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

1 серпня розпочався перший етап комплексних випробувань СВЯП-2 з імітаторами відпрацьованих 
тепловиділяючих збірок (ВТВЗ). «Гарячі» випробування СВЯП-2 з відпрацьованим ядерним паливом 
мають розпочатися в грудні 2017 року.74  

На промисловому майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» відновлені роботи з будівництва заводу з 
переробки РРВ, де будуть перероблятись РРВ, що накопичились на ЧАЕС та утворені в процесі зняття 
станції з експлуатації та РРВ об’єкта «Укриття».75 
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ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

14 вересня 2017 набуває чинності Регламент Комісії (ЄС) 2017/1485 від 2 серпня 2017 р. Про встановлення 

Керівництва щодо експлуатації системи електропередач (Мережевий Кодекс ОСП)  (Commission Regulation 

(EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation). 

Він був розроблений ENTSO-E, та об'єднав в одному законодавчому документі попередні три проекти кодексів 

для роботи в звичайних умовах (стосовно операційної безпеки, планування операцій та планування та 

регулювання завантаження частоти та резервування). 

Мережевий Кодекс містить детальні рекомендації щодо: 

(a) вимог та принципів операційної безпеки; 

(b) правил та обов'язків щодо координації та обміну даними між ОСП, між ОСП та ОСР, а також між ОСП, 

ОСР та Значним користувачем Мереж (Significant Grid User) - означає, що існуюча та нова енергогенеруюча 

установка та установка, що користується мережею с точки зору попиту, яка вважається ОСП (TSO), є 

значною з огляду на їх вплив на систему передачі з точки зору забезпечення безпеки постачання, 

включаючи надання допоміжних послуг, у оперативному плануванні та в оперативному режимі); 

(с) правил навчання та сертифікації працівників системного оператора; 

(d) вимог щодо координації відключень; 

(е) вимоги до планування між районами контролюючих організацій;  

(f) правил, спрямованих на встановлення союзних рамок для контролю частоти навантаження та резервів. 
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На відміну від традиційного сезону «тиші», у серпні цього року держава була достатньо активна у 
питаннях реформ у галузі енергоефективності. Після принципового прийняття більшості базових 
законів (останній з «пакету енергоефективності» проект закону «Про житлово-комунальні послуги», 
який не був прийнятий, поставлений на голосування на початку вересня), ініціатива у продовженні 
роботи загалом перемістилася до органів виконавчої влади. Очікувано, Мінрегіон, як головний 
розробник НПА, створив робочі групи з опрацювання нормативної бази для усіх трьох законів. На 
жаль, функціональність жодної з них не можна назвати активною, а процес роботи повністю 
прозорим і публічним. Разом з тим, Кабінет Міністрів спромігся на певну модернізацію підходів до 
надання соціальної допомоги у сфері комунальних платежів, удосконаливши окремі підходи у 
системі субсидій. Вітаючи такі ініціативи, експертне середовище, однак, продовжує наголошувати 
на необхідності комплексних змін цієї системи, які насамперед уможливили би монетизацію 
субсидій на рівні споживачів. 

 

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність 

Спочатку Урядовий комітет76, а згодом і Кабінет Міністрів77, схвалили проект Енергетичної стратегії 
України до 2035 року. Формування свідомого та енергоефективного суспільства декларується одним (і 
першим) з шести пріоритетів державної політики у сфері енергетики на цей строк. На жаль, станом на 
початок вересня 2017 року єдиним публічно доступним текстом документу залишається робоча 
редакція від 1 червня 2017 року, розміщена на сайті Міненерговугілля78 після чого офіційний текст все 
ж було опубліковано79. Крім цього, Уряд ухвалив концепцію подальшої реформи галузі 
теплопостачання80, яка, хоч і декларує цілком правильні цілі та ефективні підходи, має надзвичайно 
загальний характер. 

 

Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8) 

У той час, як залишається невідомою доля сумнівного урядового розпорядження про запровадження 
в Україні національної системи енергетичного менеджменту у бюджетних установах, а єдині здобутки 
у сфері просування енергетичних аудитів фіксуються лише на рівні інформаційних семінарів та 
публічних заходів81, окремі представники місцевих органів самоврядування продовжують проявляти 
більшу ініціативу, ніж центральна влада. Так, Черкаська РДА прийняла рішення запровадити просту 
систему енергетичного менеджменту у деяких бюджетних установах, оцінивши економію енергії та 
коштів в інших регіонах країни.82 

Не зважаючи на те, що на сьогодні не оприлюднено розпорядження Кабміну, Держенергоефективності 
спільно з експертами проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» розробили для 
місцевої влади Положення про: 

• запровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах, що фінансуються 
за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

• проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними 
установами; 

                                                             
76 https://day.kyiv.ua/uk/news/100817-uryadoviy-komitet-shvaliv-energetichnu-strategiyu-ukrayini-do-2035-go-kistion 
77 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250208232 
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• матеріальне стимулювання осіб, відповідальних за впровадження систем енергетичного 
менеджменту в бюджетних установах; 

• встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами. 

Зазначене Положення опубліковано на офіційному веб-сайті Держенергоефективності83. 
Рекомендації, що містяться у ньому, були розроблені у рамках підписаних Меморандумів про 
партнерство Держенергоефективності та місцевої влади щодо впровадження енергоменеджменту у 
бюджетній сфері. 

 

Облік (Стаття 9) 

У Мінрегіоні створено робочу групу з підготовки підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих 
на реалізацію Закону “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, який набрав 
чинності 2 серпня. До складу робочої групи увійшли представники профільного Комітету Верховної 
Ради, підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та теплокомуненерго, НКРЕКП, 
Держенергофективності, Мінекономрозвитку, Асоціації міст України, НАК Нафтогазу, громадських 
організацій та експерти галузі житлово-комунального господарства. 30 серпня відбулося перше 
засідання робочої групи, під час якого було презентовано перелік проектів нормативно-правових актів, 
підготовлених фахівцями Мінрегіоном, серед яких: 

Проекти постанов Уряду: 

- Про затвердження порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників 
(співвласників) будівлі про намір встановлення вузлів комерційного обліку; 

- Про затвердження порядку перерахування сплачених споживачами внесків за встановлення 
вузла комерційного обліку оператору зовнішніх інженерних мереж виконавцем комунальної 
послуги, який не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж; 

- Про затвердження порядку визначення технічної можливості встановлення вузлів 
розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів-
розподілювачів теплової енергії; 

- Про затвердження порядку здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного 
обліку та порядку обміну інформацією між органами, який здійснює моніторинг стану 
оснащеності вузлами комерційного обліку комунальних послуг, та органом, уповноваженим на 
прийняття рішень про притягнення до відповідальності за порушення; 

Проекти наказів Мінрегіону: 

- Про затвердження порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням 
інженерних систем для забезпечення такого обліку; 

- Про затвердження порядку оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного 
обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для 
забезпечення такого обліку; 

- Про затвердження методики визначення розміру внесків за встановлення, заміну та 
обслуговування вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами; 

- Про затвердження порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік; 

- Про затвердження методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі 
комунальних послуг; 
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- Про затвердження методики визначення та розрахунку поправкових коефіцієнтів для 
розподілу обсягу спожитої теплової енергії між окремими споживачами (у наріжних квартирах 
(приміщеннях) квартирах (приміщеннях), розміщених на перших і останніх поверхах будівель 
тощо. 

За інформацією з протоколу засідання робочої групи, наданому експертам «Енергетичні реформи» 
одним з її учасників, було прийнято рішення щодо визначення головних виконавців у відповідних 
структурних підрозділах Міністерства, які будуть здійснювати координацію робочих підгруп та 
взаємодію їх учасників з підготовки проектів актів. 

Мінрегіон84 та НКРЕКП (у відповіді на офіційний запити про надання інформації від ГО «Громадська 
мережа «ОПОРА») паралельно прозвітували про поточний стан оснащення житлового фонду 
будинковими лічильниками тепла, при чому дані міністерства та Нацкомісії досить сильно різняться. 
Це можна було би пояснити різницею в показниках (Мінрегіон рахував кількість будинків з 
центральним опаленням та будинки, фактично оснащені лічильниками, у той час як регулятор – 
загальну кількість теплових вводів та кількість встановлених на них лічильників), якби відхилення не 
були відрізнялися надто сильно у деяких регіонах. Наприклад, за даними міністерства, на 
Житомирщині забезпечені лічильниками 944 будинки, тоді як за даними Нацрегулятора - встановлено 
мало не вдвічі менше лічильників на теплові вводи – лише 482. З іншого боку, Мінрегіон звітує, що на 
Харківщині 4175 будинків оснащені лічильниками, тоді як НКРЕКП показує більшу цифру – 4650 
лічильників. Попри ці регіональні відхилення, міністерство та Нацрегулятор приходять до подібних 
підсумкових показників: 56964 будинки, оснащені лічильниками (Мінрегіон) та 56317 лічильників, 
встановлених на теплових вводах (Нацкомісія). 

 

Поширення інформації про підвищення енергоефективності серед споживачів та інших 
стейкголдерів (Статті 12, 17) 

Держенергоефективності, як спеціалізований орган у структурі виконавчої влади, який здійснює 
реалізацію політики держави у сфері енергозбереження та енергоефективності, проявляє значну 
активність у своїй інформаційній функції. Продовжуючи позитивну динаміку попередніх періодів, у 
серпні Держенергоефективності провело цілий ряд публічних заходів, у ході яких центрі уваги були 
теми енергоменеджменту та переваги ЕСКО-механізму у Донецькому регіоні85, а також способи 
підвищення енергоефективності в індустріалізованому регіоні Запорізької області86. Крім цього, фахівці 
агентства розробили та поширили рекомендації місцевій владі щодо впровадження системи 
енергетичного менеджменту в бюджетних установах87. 

Ринок енергосервісу (Стаття 18) 

Сформована Держенергоефективності раніше національна інформаційна базу потенційних ЕСКО-
об’єктів активно розвивається: якщо станом на початок серпня вона налічувала приблизно 7 тисяч 
таких об’єктів, наприкінці місяця їхня кількість перебільшила 10 тисяч88.  

Крім цього, у серпні за підтримки Фонду ім. Ф. Еберта та учасників ринку Держенергоефективності 
продовжило інформаційну кампанію щодо енергетичних аудитів та можливостей ЕСКО-механізму для 
обласних адміністрацій Херсонської89 та Донецькій90 областей. Як і раніше, головною метою заходів 
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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) 

Аналогічно до закону про комерційний облік тепла, при Мінрегіоні була створена робоча група з 
розробки підзаконних нормативно-правових актів на виконання Закону “Про Фонд 
енергоефективності”. За повідомленням Мінрегіону, вже розроблено низку підзаконних актів, серед 
яких проект постанови Уряду щодо створення Фонду ефективності та затвердження його статуту 
відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів надіслано до центральних органів виконавчої влади на 
погодження. Утім, зазначені акти не були розміщені на офіційному сайті головного розробника. Крім 
того, готується чергове засідання робочої групи з розгляду пропозицій щодо підготовки інших проектів 
актів, що стосуються роботи Фонду енергоефективності. 

Поки Фонд енергоефективності лише готується до створення, моніторинг Держенергоефективності 
свідчить про те, що з початку жовтня 2014 року державною підтримкою на впровадження 
енергоефективних заходів у житловому фонді в рамках Урядової програми “теплі кредити” 
скористалися близько 320 тисяч родин на загальну суму понад 4 млрд гривень. Близько 210 тис. сімей 
залучили 3,5 млрд гривень на енергоефективні матеріали та обладнання, зокрема, найбільшою 
популярністю користується утеплення індивідуального житла. На встановлення твердопаливних котлів 
понад 21 тис. приватних домогосподарств отримали в банках 367 млн грн. ОСББ та ЖБК займає теж 
значну частку у фінансовій підтримці держави на термомодернізацію багатоквартирних будинків, 
зокрема більше тисячі ОСББ та ЖБК (близько 80 тисяч родин) одержали в банках 178,3 млн грн91.  

У зв’язку з тим, що передбачені державним бюджетом кошти скінчилися ще у квітні 2017 року, банки 
тимчасово припинили видачу кредитів на впровадження енергоефективних заходів, хоча з 14 серпня 
видача “теплих кредитів” відновилася 92. 

 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

Реалізація Закону «Про енергетичну ефективність будівель» можлива лише через прийняття та 
впровадження норм і положень підзаконних нормативно-правових актів. Так, проекти актів наразі 
розробляються робочою групою, створеною Мінрегіоном, за участі експертів, представників 
центральних органів виконавчої влади та міжнародних донорів з технічної підтримки. Проте вже 
тривалий час у публічному доступі відсутні будь-які проекти нормативно-правових актів та інформація 
про те, чи були вони надіслані на погодження до центральних органів виконавчої влади. Тому про зміст 
положень таких актів говорити досить складно. 

Така необґрунтована затримка є поганим сигналом, адже законом передбачається розробка 
щонайменше 8 складних нормативно-правових актів, наприклад, розрахунку характеристик будівель з 
майже нульовим споживанням енергії та визначення мінімального рівня рентабельності на основі 
методів розрахунку енергоефективності будівель, усі з яких, згідно з перехідними положеннями 
самого закону, мають бути розроблені протягом 6 місяців з дня набрання ним сили (за виключенням 
прийняття першого національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового 
рівнем споживання енергії, на що Уряду відводиться не більше двох років)93. 

 

                                                             
91 http://saee.gov.ua/uk/news/1938   
92 http://saee.gov.ua/uk/news/1922  
93 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2118-19/print1501171330168556  
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Соціальні питання 

У сфері соціальної підтримки споживачів житлово-комунальних послуг відбулися зміни. З 18 серпня 
2017 року почали діяти нові правила нарахування субсидій, це означає, що тепер при наданні субсидій 
враховуються доходи не за весь попередній рік, як раніше, а за останні півроку. Крім того, зміни 
стосуються також і отримання субсидій для домогосподарств, в яких є безробітні. Віднині дохід 
безробітних за цей період буде вказуватися в розмірі двох прожиткових мінімумів.  

Стосовно заборгованостей субсидіантів за житлово-комунальні послуги теж відбулися позитивні зміни, 
а саме, якщо сім’я має заборгованість у розмірі 340 гривень, то це не є перешкодою отримати субсидію, 
натомість раніше наявність будь-яких боргів за ЖКГ автоматично позбавляла права на надання 
субсидій. 

Зміни також торкнулися питання щодо зміни місця проживання субсидіантів. Віднині субсидії 
надаватимуться або за місцем фактичного проживання (про яке потрібно повідомити заздалегідь), або 
за місцем реєстрації, до 18 серпня субсидії на житлово-комунальні послуги надавали громадянам  без 
урахування реєстрації та фактичного місця проживання. 

На початку серпня Президент підписав зміни до Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік», 
прийняті раніше Верховною Радою, якими розмір бюджетних субвенцій місцевим бюджетам на 
надання пільг та житлових субсидій населенню збільшується на 14,1 млрд грн до майже 61,2 млрд 
грн94. Однак, за розрахунками громадських експертів, що беруть участь у робочій групі з питань 
монетизації субсидій, виділених коштів все одно не вистачить для відшкодування пільг та субсидій до 
кінця 2017 року, адже частина із них була спрямована на погашення заборгованості з виплати 
державних гарантій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, сформованої через часткову 
відсутність фінансування з початку року. З високою ймовірністю можна спрогнозувати нові хвилі 
суспільної напруги, пов’язані з несистемним фінансування програм соціальної підтримки громадян на 
користь підприємств ТКЕ, які, у свою чергу, можуть бути нездатними надавати комунальні послуги 
споживачам. 

Задекларовані наміри щодо створення центрального реєстру, де буде зібрана вся інформація про 
отримувачів субсидій, на сьогодні не реалізовані. Крім того потребує урегулювання питання доступу до 
такого реєстру уповноважених органів фіскальної служби, синхронізацію з іншими реєстрами, 
наповненням необхідною інформацією, наприклад про рівень споживання енергоресурсів населення 
тощо. 

Істотні зміни можуть чекати на роздрібних споживачів природного газу в Україні у світлі рекомендацій, 
наданих Україні Секретаріатом Енергетичного Співтовариства у листі від 22 серпня95. Виходячи з 
негативної оцінки існуючої системи покладання спеціальних обов’язків на постачальників газу для 
населення, цей компетентний орган запропонував на певних умовах скасувати обов’язок державних 
видобувних компаній продавати газ для таких цілей на користь НАК «Нафтогаз України», а також 
обов’язок останнього безумовно продавати газ облзбутам. За умови істотної імплементації 
запропонованих змін споживачі газу в Україні зможуть в теорії отримати можливість обрати 
постачальника, оскільки конкурувати з традиційними облгазами будуть нові компанії. Очікується, що 
первинну конкуренцію складуть новостворені роздрібні компанії самого НАК «Нафтогаз України», у 
чому компанія бачить велику можливість96, а також облгази зможуть скласти конкуренцію один 
одному за межами своїх традиційних обласних ринків. Реалізація таких пропозицій значно наблизить 

                                                             
94 http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zmini-do-derzhbyudzhetu-na-2017-rik-yaki-42630  
95 https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2017/08/25.html  
96http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/70B7A05B71C1F63DC225818C00271911?OpenDocument&year=2017&month=
08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&  
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ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Центральним питанням у модернізації європейського енергетичного права залишаються модальності 

ухвалення та виконання комплексної ініціативи «Clean Energy for All Europeans». Як відомо, пакет законодавчих 

ініціатив стосується прийняття нових редакцій Директиви щодо енергетичних характеристик будівель та 

Директиви з енергетичної ефективності. Строки та способи ухвалення оновлення цих засадничих документів 

Європейським Парламентом обговорювалися на засіданні Європейської Енергетичної Ради за участі міністрів 

енергетики країн-членів, віце-президента Єврокомісії М. Шевчовича та єврокомісара з питань енергетики та 

зміни клімату М.А. Каньєте. Крім цього, на засіданні були ухвалені (і опубліковані у серпні) зміни до Регламенту 

з енергоефективного маркування продукції, що обговорювалися раніше. За результатами засідання пан 

Каньєте привітав досягнутий прогрес, однак зауважив, що потрібна додаткова робота з Європарламентом 

задля підвищення амбітності національних зобов’язань країн-членів. 

Також, Європейська Комісія затвердила окремі нові правила екодизайну для пилососів, що продаються та 

використовуються на території ЄС. За повідомленням DG Energy, новації у регулюванні відображають передові 

технології та здобутки технічного прогресу, а застосування нових правил за підрахунками забезпечить 

економію до 70 євро кожному споживачу протягом терміну експлуатації кожного приладу. Також нові правила 

мають потенціал зберегти до 20 ТВт*год до 2020 року. 

Україну до повнішого виконання приписів Директиви 2009/73/ЄС у частині забезпечення прав 
споживачів. 

 

 

 

 

 

 



Довкілля та відновлювані джерела енергії 

Імплементація Угоди про асоціацію у серпні 2017 року з питань, які охоплюються моніторингом, 
практично не здійснювалась. Варто лише відзначити підписання Президентом Закону “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією 
про охорону та сталий розвиток Карпат”.  

Водночас, реалізацію «зелених» проектів як пріоритет нарешті закріплено на законодавчому рівні. 
Про це свідчить схвалена урядом Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність», відповідно до якої частка електроенергії, 
виробленої з ВДЕ в загальному обсязі виробленої електричної енергії в країні, має складати 25%. 
Враховуючи, що станом на 1 серпня, ця частка становила лише 1,43% , то ціль поки виглядає занадто 
амбітною, оскільки її реалізація потребує дуже швидких темпів збільшення «зелених» потужностей. 

 

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

31 серпня 2017 року Президент нарешті підписав97 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”98. Даний закон є надзвичайно 
важливим з огляду на необхідність охорони пралісів України та матиме опосередкований вплив на 
захист диких птахів. Закон унеможливлює проведення рубок пралісів та сприятиме введенню 
адміністративної відповідальності за знищення і пошкодження пралісів.  

Директива 2009/29/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних 
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 
2003/30/ЄС (Стаття 338 Угоди про асоціацію) 

За результатами І півріччя 2017 року в Україні було введено 126,5 МВт «зелених» потужностей, з яких 
118,1 МВт припадає на сонячну енергетику. Це пов’язано з тим, що «зелений» тариф на виробництво 
електроенергії з сонячної енергії залишається дуже високим і, попри нестабільну політичну ситуацію та 
нечіткі «правила гри» на ринку, інвестори готові вкладати гроші в реалізацію «зелених» проектів. 
Паралельно з цим, сонячні проекти все більше цікавлять не тільки бізнес, а й населення. Станом на 
кінець І півріччя цього року, 1635 домогосподарств встановили сонячні панелі99, що майже в чотири 
рази більше, ніж у 2016 році. Варто зазначити, що за весь минулий рік було встановлено лише 121 МВт 
«зелених» потужностей. Загалом, експерти підрахували, що за півроку було залучено приблизно 130 
млн дол. інвестицій у відновлювану енергетику.  

Однак, варто зауважити, що майже всі ці проекти реалізуються вітчизняними інвесторами – іноземний 
бізнес поки не настільки активний попри велику кількість переговорів, які проводить 
Держенергоефективності. Водночас, Данія, наприклад, поки не вкладає великих коштів у реалізацію 
проектів у галузі відновлюваної енергетики України, однак готова допомагати з удосконаленням 
законодавчої бази в цій сфері100. Окрім того, данська компанія Rambøll Group розробить для України 
механізми стимулювання виробництва тепла «не з газу» та механізми, які би пришвидшили темпи 
розвитку вітчизняного ринку  біомаси101. Тим часом, швейцарський стартап Designergy розглядає 
можливість виробництва в Україні102 унікальних сонячних панелей, які інтегруються в дахове покриття 
будинків. 
 

 

                                                             
97 http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-posilennya-vidpovidalnosti-za-n-43014  
98 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=12509 
99 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250203363&cat_id=244277212 
100 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250214474&cat_id=244277212 
101 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250222990&cat_id=244277212 
102 http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250187636 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 

ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

У серпні 2017 року в Офіційному віснику ЄС (L 212/1) оприлюднено Імплементуюче рішення Комісії (ЄС) 

2017/1442 від 31 липня 2017 року , що затверджує контрольні документи щодо найкращих наявних технологій 

(BAT), відповідно до Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради, для великих спалювальних 

установок (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.212.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:212:TOC ). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.212.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:212:TOC
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Нафта 

Якби не ухвалення Енергетичної стратегії, що визначила пріоритети розвитку і цільовий стан 
нафтової сфери України до 2035 року, можна було б стверджувати, що урядовий серпень проминув 
задарма. Знову перенесені строки розроблення нового Кодексу про надра. Затягується 
імплементація Директиви 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива й Директиви 94/63/ЄС 
про контроль викидів із резервуарів із нафтопродуктами. Із незрозумілих причин припинено видачу 
спеціальних дозволів на користування надрами, що вже відбилося на обсягах видобутку. Попри 
достатньо високу оцінку, надану Україні в рейтингу RGI 2017, на думку експертів, у країні відсутні чи 
залишаються нерозвиненими правові інструменти, необхідні для ефективного розроблення 
вуглеводнів. Досягнуті Урядом результати все менше співвідносяться з офіційно проголошеними 
планами. Частішають повідомлення про ухвалення владних рішень, попри подальше продовження 
роботи над ними. Оприлюднювані акти фінансових перевірок діяльності підприємств, 
відповідальних за виконання міжнародних зобов'язань України, несподівано засвідчують факти 
припинення роботи над гучно анонсованими раніше проектами. Міненерговугілля, Мінприроди, 
Держгеонадра вважають низку завдань у нафтовій сфері виконаними, хоча розроблені ними 
проекти документів давно повернуті для доопрацювання через невідповідність вимогам 
регламенту. 
 
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки 
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів (ст. 338 УА) 
За станом на 5 вересня 2017 року, не схвалено оновлений план імплементації Директиви 2009/119/ЄС, 
розроблений Держрезервом на заміну чинному103, терміни виконання більшості завдань якого 
спливли в 2015–2016 роках. Згідно з ним104, Кабміну запропоновано визначити Держрезерв 
відповідальним за «організацію роботи та виконання заходів плану» замість Міненерговугілля й 
перенести терміни: 
– ухвалення нормативно-правового акту Кабміну щодо моделі мінімальних запасів нафти і 

нафтопродуктів – 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». 
При цьому Держрезерв ще не визначився з датою круглого столу, на якому мають бути презентовані 
перші напрацювання європейських та українських експертів проекту технічної підтримки ЄС «Допомога 
Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань 
країни»105. 
 
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 
18 серпня 2017 року Уряд схвалив Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність»106. Документом, зокрема, передбачено: 
– збільшення частки відновлюваних джерел енергії у кінцевому споживанні до 11 % у 2020 році 

завдяки виробленню стабільної й прогнозованої політики у сфері стимулювання їхнього 
використання й залучення інвестицій; 

–  стимулювання збільшення використання екологічних видів моторного палива, збільшення частки 
екологічних видів палива в балансі їх споживання із забезпеченням стимулів до її нарощення; 

– підтримка запровадження енергоефективних, раціональних та екологічних технологій на усьому 
ланцюгу: від виробництва до постачання нафтопродуктів кінцевим споживачам. 

                                                             
103 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/346-2015-%D1%80  
104 http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-3346-490347147.pdf  
105 http://rezerv.gov.ua/u-derzhrezervi-tryvae-robota-po-implementacii-dyrektyvy2009119ec/  
106 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250208523  
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28 серпня 2017 року, звітуючи за три роки роботи на посаді голови Держенергоефективності, Сергій 
Савчук знову анонсував законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів палива» (с. 30 презентації107). Ним 
передбачається обов’язкове додавання біоетанолу й біодизелю в нафтопродукти, що реалізуються на 
митній території України, та запровадження адміністративної відповідальності за невиконання цієї 
вимоги. У Держенергоефективності стверджують, що такі кроки спрямовані на імплементацію 
Директиви 2009/28/ЄС, хоча в державах-членах ЄС усім споживачам гарантовано збереження 
постачань традиційних нафтопродуктів для неадаптованих транспортних засобів. При цьому 
примусове, під страхом покарання, додавання біокомпонентів дискримінує не лише учасників ринку, 
але й 60 % українських автомобілістів, транспортні засоби яких не адаптовані до використання 
сумішевого палива. Варто наголосити, що вимоги розробленого законопроекту суперечать статті 18-3 
Господарського кодексу України, яка забороняє органам державної влади «вчиняти дії, що усувають 
конкуренцію або необґрунтовано сприяють окремим конкурентам у підприємницькій діяльності», та 
підпадають під дію статті 166-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки 
встановлюють обмеження на «виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції»; 
обмежують «права підприємців на придбання і реалізацію товарів»; встановлюють «заборони або 
обмеження щодо окремих підприємців або груп підприємців». Хоча Міненерговугілля, 
Мінекономрозвитку та Державна регуляторна служба не погодили законопроект, у 
Держенергоефективності продовжують наполягати на необхідності його ухвалення, що 
підтверджується наявністю документа під тією ж назвою в Плані пріоритетних дій Уряду на 2017 рік 
(пункт 187 розділу І108). 
 
Директива 99/32/ЄC 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 
На виконання вимог Директиви 99/32/ЄC в частині визначення уповноваженого органу, 11 лютого 2016 
року Міненерговугілля оприлюднило проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 1 червня 2011 року № 573 і від 1 серпня 2013 року № 927»109. Цим проектом було 
передбачено віднесення автомобільних бензинів, дизельного, суднових і котельних палив до сфери 
відповідальності Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів як 
органу державного ринкового нагляду. Хоча згаданий проект постанови відхилений рішенням 
Державної регуляторної служби від 29 грудня 2016 року № 604 як розроблений без дотримання 
ключових принципів державної регуляторної політики110, його доопрацювання не здійснюється, 
оскільки документ знято з контролю. 
 
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 нафтопродуктів111. Проте, за станом на 5 вересня 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»112. 
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                      

                                                             
107 http://saee.gov.ua/sites/default/files/REPORT_29_08_2017.pdf  
108 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/54/f466691n20.zip  
109 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245160232&cat_id=167475 
110 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/7994-29-12-2016.pdf  
111 http://www.kmu.gov.ua/document/248091869/Dir_98_70.pdf  
112 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245160232&cat_id=167475  
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29 грудня 2016 року № 604 як розроблений без дотримання ключових принципів державної 
регуляторної політики113, його доопрацювання не здійснюється, оскільки документ знято з контролю. 
Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 рік114 зі змінами, внесеними 25 липня 2017 
року, передбачено до кінця 2017 року ухвалити 32 стандарти, спрямованих на імплементацію 
Директиви 98/70/ЄC. Із них, за станом на 5 вересня 2017 року, затверджено три, дев’ять перебувають 
на стадії редагування, 15 повернені на доопрацювання, п’ять перебувають на початковій стадії 
розроблення115. 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 палив116, ухвалено лише 12. 
Міненерговугілля зобов’язано 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 рік117). 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/ЄС118. Попри це, за станом на 5 вересня 2017 року, Кабінетом 
Міністрів не ухвалено постанову «Про затвердження Технічного регламенту про вимоги до зберігання, 
транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних станцій», а 
Мінприроди не затверджено рекомендацій з контролювання роботи автозаправних станцій і не 
проведено інвентаризації нафтобаз. 
 
Директива 94/22/ЄС про умови надання 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 надра119. Відомо, що розробленням змін займається робоча група при 
Мінприроди120, чергове засідання якої відбулося 18 липня 2017 року121. За інформацією Кабінету 
Міністрів, за станом на 20 серпня 2017 року проект оновленого Кодексу України про надра 
«опрацьовується заінтересованими органами»122, оскільки його подання до Верховної Ради 
перенесено на четвертий квартал 2017 року (ціль І, завдання 202123).  
Невідомим залишається стан підготовки проектів постанов Уряду про внесення змін до Положення про 
порядок розпорядження геологічною інформацією124 (ціль І, завдання 206125), Методики визначення 
вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у 
користування126 і Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на 
право користування надрами127 (ціль І, завдання 203 і 204128). Узгодження чинних методик із нормами 
законодавства й вимогами Рамкової класифікації ООН 2009 року дозволить: 

                                                             
113 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/7994-29-12-2016.pdf  
114 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Program_2017_nakaz_N64_2017-04-03.xlsx 
115 http://uas.org.ua/ua/messages/dodatok-1-do-programi-robit-z-natsionalnoyi-standartizatsiyi-na-2017-rik/  
116 http://zakon.rada.gov.ua/go/927-2013-п  
117 http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d8571d0b-53a6-4ade-88c1-75579be0cb39 
118 http://www.kmu.gov.ua/document/248091862/Dir_94_63.pdf  
119 http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf  
120 https://menr.gov.ua/content/sklad-robochoi-grupi.html  
121 https://menr.gov.ua/news/31593.html  
122 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/  
123 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
124 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/423-95-%D0%BF 
125 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
126 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1117-2004-%D0%BF 
127 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF 
128 http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc 
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–  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). 

Водночас, Мінсоцполітики зволікає з розробленням проекту акту Кабінету Міністрів щодо внесення 
змін до Положення про порядок надання гірничих відводів129 у частині скасування гірничого відводу 
для нафтогазовидобувної галузі (термін виконання – перший квартал 2017 року130). 
Попри достатньо високу оцінку, надану Україні в рейтингу RGI 2017131, експерти констатують відсутність 
або нерозвиненість у ній низки правових інструментів, пов’язаних із розробленням вуглеводнів132. 
Зокрема, йдеться про: 
–  неможливість розподілу ризиків між декількома партнерами одного проекту і, як наслідок, 

залучення нових інвесторів до вже існуючих об’єктів надрокористування; 
–  занадто тривалий процес переговорів і погодження угод про розподіл продукції та зростання ризику 

їхнього невиконання через наявність у них як обов’язкової сторони уряду України; 
–  неможливість побудувати гнучкі інструменти спільного управління активами через обов’язковість 

спільної участі в компанії, яка володіє спеціальним дозволом, що означає необхідність придбання 
всіх її активів і зобов’язань;  

–  сумнівність укладання сервісних договорів в українському правовому полі, а також відображення 
запасів на балансі підрядника відповідно до правил міжнародної фінансової звітності; 

–  наявність заборони на відчуження прав користування надрами та свердловинами і відсутність 
гарантій безперешкодного переходу інвестора, що провів геологічну розвідку, на стадію 
видобування вуглеводнів. 

Неврегульованим залишається також питання видачі Держгеонадрами спеціальних дозволів на 
користування надрами. З огляду на це, 7 серпня 2017 року очільник Мінприроди Остап Семерак удруге 
ініціював перегляд складу Комісії з питань надрокористування при Держгеонадрах. Причина рішення 
– неможливість проведення засідань через відсутність кворуму. На думку міністра, «Державна служба 
геології та надр потребує серйозної реформи», що не має обмежуватися зміною керівництва цього 
органу133. 
Між тим, 21 серпня 2017 року правління ПАТ «Укрнафта» доручило до кінця поточного місяця 
підготувати план заходів із припинення низки проектів і скорочення інвестиційної програми 
щонайменше на 500 млн грн через зволікання з продовженням дії ліцензій на видобуток вуглеводнів 
на Заводівському, Коржівському, Козіївському, Південно-Панасівському, Анастасівському, 
Артюхівському, Рибальському, Качалівському і Липоводолинському родовищах134. Вивчається також 
можливість скорочення персоналу в кількості до 1,5 тис. співробітників. 3 серпня 2017 року набуло 
чинності рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, яке зобов'язує Держгеонадра 
продовжити на 20 років і видати ліцензії на Заводівське, Коржівське і Козіївське родовища. 11 серпня 
2017 року Державна виконавча служба відкрила провадження з метою виконання цього рішення. 
Позов ПАТ «Укрнафта» про продовження інших шести ліцензій також задоволений судом першої 
інстанції. Дати розгляду справи в апеляційному суді, за станом на 5 вересня 2017 року, призначено не 
було. 
 

                                                             
129 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/59-95-%D0%BF  
130 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146  
131 http://resourcegovernanceindex.org/system/documents/documents/000/000/046/original/2017_Resource_Governance_ 
Index.pdf?1498599435  
132 https://focus.ua/opinions/378207/  
133 https://www.facebook.com/os.semerak?hc_ref=ARRoOvtdDCEbK6jt57sckggmvVU-6qn6YB9de9fzv3NM-
X5Z9qi_3eKOaLPtQYTCmUc&fref=nf&pnref=story  
134 https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-skorotit-investiczijnu-programu-ta-personal  
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Стаття 280 Угоди про асоціацію в частині забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи 
дослідження або видобування вуглеводнів 
17 серпня 2017 року Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл 
продукції створила робочу групу для підготовки проектів постанов Кабінету Міністрів щодо проведення 
конкурсів на укладення трьох угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянок 
Решетилівська (Полтавська область), Берестянська (Львівська, Харківська, Дніпропетровська області) і 
Варвинська (Полтавська, Чернігівська області)135. 
Водночас, Мінприроди продовжує зволікати з розробленням проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «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 року136).  
 
Стаття 337 Угоди про асоціацію в частині інформування і захисту споживачів від нечесних методів 
ціноутворення, а також доступу до нафтопродуктів, зокрема скрапленого нафтового газу, для 
споживачів, зокрема найбільш вразливих верств населення 
У зв’язку із суттєвим подорожчанням скрапленого нафтового газу, що використовується як моторне 
паливо, 31 серпня 2017 року відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з питань функціонування 
ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості137. За його результатами 
було досягнуто домовленості про опрацювання «в найкоротший термін» пропозицій щодо створення 
страхового запасу скрапленого нафтового газу, забезпеченням диверсифікації його постачання, також 
стимулювання розвитку інфраструктури для виробництва та зберігання цього ресурсу, врегулювання 
проблем його перевезення, функціонування ринку скрапленого нафтового газу й поліпшення 
міжвідомчої взаємодії на ньому. 
 
Стаття 338 Угоди про асоціацію в частині продовження та активізації співробітництва у сфері 
енергетики 
На виконання пункту «а» статті 338 щодо імплементації енергетичних стратегій і політик, 
розвитку/опрацювання відповідних прогнозів і сценаріїв 18 серпня 2017 року Уряд схвалив 
Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність»138. Документом, зокрема, передбачено: 
–  поглиблення міжнародної співпраці в повномасштабному використанні потенціалу 

нафтотранспортної інфраструктури, реалізації проектів з диверсифікації джерел та маршрутів 
постачання нафти, як в Україну, так і для країн Європи з альтернативних джерел маршрутом через 
Україну, а також формування й підтримання в Україні необхідного рівня запасів нафти і 
нафтопродуктів; підвищення ефективності використання інфраструктури та розбудови нової 
нафтової інфраструктури, що становить спільний інтерес для підвищення енергетичної безпеки 
регіону; 

–  сприяння раціональному використанню автомобільного палива та інших енергоресурсів шляхом 
розвитку відповідних технологій та застосування високотехнологічного обладнання; стимулювання 
збільшення використання екологічних видів моторного палива, збільшення частки екологічних 
видів палива в балансі їх споживання із забезпеченням стимулів до її нарощення; підтримка 
запровадження енергоефективних, раціональних та екологічних технологій на усьому ланцюгу: від 
виробництва до постачання нафтопродуктів кінцевим споживачам; 

– освоєння нових родовищ нафти й газового конденсату, будівництво нових свердловин на існуючих 
родовищах для збільшення видобутку нафти й газового конденсату з визначенням локалізації їх 
залишкових запасів на основі постійно діючих геолого-технологічних моделей; підвищення 
прозорості і публічності процесу видачі ліцензій, забезпечення його системності, скорочення строків 
й переліку бюрократичних процедур; стимулювання розробки покладів із важковидобувними й 

                                                             
135 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250207310  
136 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146  
137 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250235511&cat_id=244277212  
138 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250208523  
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виснаженими запасами нафти шляхом встановлення обґрунтованих ставок рентної плати за 
користування надрами; стимулювання високоякісних 3D сейсмічних досліджень, надання сервісних 
послуг, буріння розвідувальних свердловин на нових площах і родовищах; забезпечення 
недискримінаційного доступу до якісної геологічної інформації та обміну нею; сприяння активному 
застосуванню прогресивних методів і технологій підвищення нафтовіддачі; стимулювання 
модернізації обладнання та інфраструктури, оптимізації видобутку на продуктивних свердловинах; 

– формування сприятливої політики для технічного переоснащення та модернізації нафто- і 
газопереробних заводів із використанням сучасних технологій; створення сприятливих фіскальних 
умов, тарифів та інвестиційного клімату для постачання сирої нафти для переробки; забезпечення 
щонайменше 50 % потреб внутрішнього ринку в нафтопродуктах екологічного класу не нижче Євро-
5 українського виробництва; запровадження системи ринкового нагляду за якістю моторного 
палива, запровадження заходів із стимулювання дотримання визначених стандартів якості та 
посилення інформування суспільства щодо компаній, відповідальних за поширення неякісного 
пального;  

– реалізація заходів для надійного енергозабезпечення та захищеності енергетичної інфраструктури, 
диверсифікації джерел і маршрутів постачання нафтопродуктів; створення умов для зниження 
залежності від імпортних надходжень на користь розширення і використання потужностей власного 
виробництва й диверсифікації імпорту (не більше 30 % з одного джерела);  

– забезпечення конкурентних цін на нафтопродукти, скраплений нафтовий і компримований 
природний газ, що відображають їхню реальну вартість і якість; запровадження державної системи 
контролю якості нафтопродуктів та газового палива; створення умов та розвиток відповідної 
інфраструктури для поширення використання газового палива на транспорті і для побутових потреб; 
створення передумов для підвищення економічної привабливості придбання, виробництва та 
використання транспорту на газовому паливі.  

– Попри оптимізм, пов’язаний з ухваленням документа, який визначив пріоритети розвитку і цільовий 
стан нафтової сфери України до 2035 року, непокоїть, що, за станом на 5 вересня 2017 року, 
остаточного тексту Енергетичної стратегії оприлюднено не було.  

 
 

  



Бізнес-клімат 

Антимонопольний комітет наблизився ще на один крок у виконанні міжнародних зобов’язань 
України: вступив у дію ЗУ «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Це означає, що з 
цього моменту АМКУ має розпочати збір інформації про існуючі і нові механізми держдопомоги, 
проаналізувати їх та винести відповідні рішення про допустимість для конкуренції. Виконання цих 
завдань покликане не допускати у майбутньому ситуацій, коли одні компанії мають переваги над 
іншими за рахунок доступу до державних ресурсів, що у свою чергу суперечить світовим стандартам 
забезпечення здорової економічної конкуренції. Незважаючи на те, що функція нова, комітет почав 
виконання роботи без проблем, також запущено новий Портал державної допомоги.  
 
Серед інших позитивних змін, Кабмін схвалив Енергетичну стратегію України на період до 2035 року. 
Енергостратегія на більш ніж 15 років чітко окреслює пріоритети країни, що у свою чергу значно 
спрощує прийняття рішень іноземним компаніям щодо довгострокового інвестування, проте у 
електронному доступі документ на разі ще відсутній.  
 
Відбулись зміни і в системі публічних закупівель ProZorro як в технічному, так і в законодавчому 
аспектах. Зважаючи на оголошення великої  кількості тендерів щоденно, здійснювати перевірки на 
предмет відсутності порушень практично не реально. Цю проблему покликана якщо не вирішити, 
то хоча б послабити нова система ризик-менеджменту, що за формальними критеріями в 
автоматичному режимі виокремлюватиме набір підозрілих закупівель. Одночасно, Кабмін прийняв 
зміни до Постанови №553, що дає можливість учасникам тендерів без втрат коштів змінювати 
електронні майданчики для участі в державних закупівлях. 
 
Залишається невирішеною проблемна ситуація, що склалась навколо реформи НКРЕКП. Ні Кабінет 
Міністрів, ні Адміністрація Президента, ні Верховна Рада не делегували своїх представників до 
Конкурсної комісії, що має відібрати нових комісіонерів. Беручи до уваги регламентовані процедури 
та строки для відбору і затвердження нових членів НКРЕКП, з 26 листопада, після звільнення 
наступних двох членів, регулятор залишиться без кворуму і енергосектор залишиться без  дієвого 
регулятора у відповідних галузях. Також залишається невирішеним питання своєчасності 
публікування ухвалених рішень та постанов комісії в «Урядовому кур’єрі», що також негативно 
позначається на роботі компаній. 
 

Стаття 277 про Регулятора (положення Директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС в частинах про 
регулюючий орган) 
Голова НКРЕКП Дмитро Вовк в рамках робочої зустрічі розповів представникам Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) про поточні труднощі та перепони у роботі регулятора139. Серед 
ключових, зокрема, були названі відсутність ротації, не внесення змін до Бюджетного кодексу та 
затримки публікації постанов НКРЕКП. Щодо останнього, то станом на 21 серпня «Урядовий кур’єр» не 
опублікував 38 постанов140. Учасників також було поінформовано про майбутній аудит роботи комісії 
Енергетичним Співтовариством, з якими голова НКРЕКП провів зустріч для узгодження технічних 
моментів проведення аудиту141. 
 
Статті 255-256 про антиконкурентні дії та злиття 
АМКУ оприлюднив для коментування та обговорення доопрацьований проект розпорядження про 
затвердження Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання та внесення 
змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від 
попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України142. Стосовно першого, 
визначено терміни, критерії, у випадку відповідності яким компанії не мають отримувати відповідний 
дозвіл на вертикальні узгоджені дії, та винятки. Стосовно другого, значних змін не відбулось - 
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пропонується вилучити пункт 1.4, яким визначено термін “Вертикальні узгоджені дії”, та доповнити 
деякі інші пункти розпорядження. 
 
Антимонопольний комітет розпочав дослідження стану конкуренції в Україні у 2017 році. Це 
дослідження проводить Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики шляхом 
опитування, а саме за допомогою анонімних анкет, які можуть заповнити усі охочі. Метою даного 
дослідження є вивчення стану конкурентного середовища та наслідків конкурентної політики держави, 
а також розробка практичних рекомендацій щодо покращення законодавства про захист економічної 
конкуренції.143 
 
Статті 263-267 про державну допомогу суб’єктам господарювання 
Після набуття в силу Закону «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»144, АМКУ запустив 
інформаційну-аналітичну систему «Реєстр»145. З її допомогою Комітет збиратиме інформацію про 
чинну та нову державну допомогу (реєстр державної допомоги, реєстр рішень, реєстр справ тощо). 
Також за допомогою Порталу тепер можна набагато зручніше надавати інформацію про державну 
допомогу як розпорядникам держресурсів, так і суб’єктами господарювання. 
 
Статті 148-156 про державні закупівлі (положення Директиви 2014/25/ЄС) 
У системі ProZorro впроваджено систему автоматичного ризик-менеджменту146, яка сама знаходить 
сумнівні тендери по критеріях, наприклад, аномальна економія (понад 60%), робота постачальника 
тільки з одним замовником, недеталізоване тендерне оголошення, та інші. Всього критеріїв наразі 16, 
але їх кількість буде розширено до 60.  
 
Уряд ухвалив Постанову №553, яка покращує функціонування електронної системи закупівель 
“ProZorro”147. Нею вносяться зміни у Порядок функціонування електронної системи закупівель та 
проведення авторизації електронних майданчиків. Зокрема доповнено, що кошти, які стягуються 
оператором електронного майданчика за участь у тендері з юридичних осіб (учасників торгів), мають 
повертатись назад при скасуванні тендеру або заміні майданчика учасником. 
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Методологія 

ДОДАТОК 1  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

виробництва вуглеводнів, а також ліцензування) 
 

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

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

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

Статті 338, 341 Угоди про асоціацію 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статті 355-359, Глава 5, Розділ V Угоди про асоціацію та Директива 2008/92/ЄС  
Стаття 379, Глава 10, Розділ V Угоди про асоціацію 
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ДОДАТОК 2 

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

 

Група «Газ» 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» 

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 



Глосарій 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Група «Енергоефективність та соціальні питання» 

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

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

 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

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

 



Глосарій 

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

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

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

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

• придбання бюджетними органами енергоефективних будівель, продуктів і послуг; 

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

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

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

• моніторинг рівня ефективності нових потужностей з виробництва енергії. 

 

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» 

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

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

 

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

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

 

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

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

 



Глосарій 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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



Глосарій 

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

 

Група «Нафта» 

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

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

 

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

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

 

Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі 
сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та 
доповненнями, внесеними Регламентом 1882/2003148 

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;  

                                                             
148 Офіційний переклад містить значну кількість помилок, що виникли внаслідок неточного перекладу. У цьому 
глосарії назва Директиви подається відповідно до офіційного перекладу. 
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• завчасне доведення до відома всіх організацій, які беруть участь у встановлених процедурах, усієї 
необхідної інформації. 

 

Група «Бізнес клімат» 

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

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

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

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

скасовує Директиву 2003/54/ЄС  

Передбачає імплементацію законодавства про ринок електроенергії, згідно якого електроенергія є 

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

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

Також держава забезпечує недискримінаційний доступ до наявної інфраструктури, створює 

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

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

Директиву 2003/55/ЄС  

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

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

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

недискримінаційний доступ підприємствам до розподільчих мереж, газових сховищ та магістральних 

мереж газопроводів.  

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

електроенергію для кінцевих промислових споживачів 

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