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ДанЕ ДоСліДжЕння випУщЕнЕ гроМаДСькою коаліцією «ЕнЕргЕтичні рЕфорМи» в раМках проЕктУ 
«покращЕння іМплЕМЕнтації зобов’язань України в раМках ЕнЕргЕтичного СпівтовариСтва чЕрЕз 
поСилЕння ролі гроМаДСькоСті», що зДійСнюєтьСя го «ДікСі грУп» Спільно з рЕСУрСно-аналітичниМ 
цЕнтроМ «СУСпільСтво і Довкілля» за фінанСової піДтриМки європЕйСького СоюзУ. зМіСт 
ДоСліДжЕння нЕ є віДображЕнняМ офіційної позиції європЕйСького СоюзУ.

європЕйСький Союз СклаДаєтьСя з 28 ДЕржав-члЕнів та їх нароДів. цЕ УнікальнЕ політичнЕ та 
ЕконоМічнЕ партнЕрСтво, заСнованЕ на цінноСтях поваги До люДСької гіДноСті, СвобоДи, рівноСті, 
вЕрховЕнСтва права і прав люДини. понаД п’ятДЕСят років наМ знаДобилоСь Для СтворЕння зони 
МирУ, ДЕМократії, СтабільноСті і процвітання на нашоМУ континЕнті. воДночаС наМ вДалоСь 
збЕрЕгти кУльтУрнЕ розМаїття, толЕрантніСть і СвобоДУ оСобиСтоСті. єС налаштований поДілитиСь 
СвоїМи цінноСтяМи та ДоСягнЕнняМи з країнаМи-СУСіДаМи єС, їх нароДаМи, та з нароДаМи з-поза 
їх МЕж.

ДанЕ ДоСліДжЕння також чаСтково піДриМано МіжнароДниМ фонДоМ “віДроДжЕння”.
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Обрання чіткого зовнішньополітичного 
курсу полегшить інтеграцію енергетич-
ного ринку України до ЄС та сприятиме 
запровадженню європейських екологіч-
них стандартів. Нове керівництво держави 
засвідчило незмінний курс на європейську 
інтеграцію, підписавши Угоду про Асоціа-
цію з ЄС, припинивши дискусії про можли-
вий вихід з Енергетичного Співтовариства, 
визнавши зобов’язання імплементувати 
Третій енергетичний пакет. Наявність чіткої 
політичної волі покращить координацію 
органів влади, зробить діалог ЄС-Україна 
більш предметним та ефективним. 

Разом із тим, однієї політичної волі не-
достатньо для результативної імпле-
ментації європейського законодавства. 
Попри велику кількість заходів Україна-ЄС, 
публічних заяв уряду, на «низовому» рівні 
немає змін, які б засвідчили наближення 
українських ринків енергетики до євро-
пейських стандартів. Підвищення цін і та-
рифів не супроводжуються посиленням 
прозорості їх формування. Не створено 
умов, які б посилювали конкуренцію на 
ринках газу та електроенергії. Поки норми 
європейського права не стануть правила-
ми в повсякденному житті, говорити про 
успіхи їх імплементації складно. 

ВИСНОВКИ
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Найбільшою перешкодою в імплемен-
тації є зосередження уряду на «про-
цесі», а не «результаті». Розроблено 
велику кількість проектів нормативно-
правових актів, які не приймаються, або 
будучи прийнятими, не втілюються в жит-
тя. Не впорядковано застосування закону 
про обов’язкову частку біокомпонентів 
у паливах, відкладається розробка зако-
нодавства щодо мінімальних запасів на-
фти і нафтопродуктів, не приймається 
законодавство для впровадження євро-
пейської процедури оцінки впливу на до-
вкілля Закон про розділення оператора 
газотранспортної системи лише частково 
виконує вимоги Третього енергетичного 
пакету. Робота уряду на кількість законів, 
а не остаточні зміни на ринку, може і нада-
лі суттєво затягувати реформи на ринках 
енергетики.

Однією з причин затягування процесу є 
відсутність чіткого механізму перетво-
рення рішень у реальні зміни в галузі. 
Всередині уряду механізм прийняття рі-
шень наштовхується на бюрократичні пе-
решкоди, які затягують прийняття необхід-
ного рішення на роки (наприклад, «кола» 
погодження між міністерствами можуть 
відбуватись по кілька разів), повноважен-
ня та відповідальність недостатньо чітко 
розподілені між різними відомствами (на-
приклад, за енергоефективність відпо-
відає як мінімум три центральних органи 
влади). Навіть після прийняття документів, 
немає механізму, який дозволяв би оцінити 
ефективність його імплементації та відгуки 

учасників ринку. Без зрозумілого алгорит-
му втілення законодавства на практиці і 
контролю його ефективності складно буде 
говорити про повне запровадження євро-
пейського законодавства в Україні.

Як результат, Україна не встигає за іні-
ціативами, з якими виходить Секре-
таріат Енергетичного Співтовариства. 
Протягом останніх шести місяців Секре-
таріат Енергоспівтовариства розробив 
для України два ключових законопроекти 
– про ринки газу та електроенергії – які 
включають вимоги Третього енергетич-
ного пакету (Україна зобов’язана імпле-
ментувати його до 2015 року). Однак ці 
документи досі не стали предметом обго-
ворення, розгляду і доопрацювання все-
редині уряду.

ВИСНОВКИ
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Для досягнення результатів має бути чітко виписаний механізм перетворення 
зобов’язань України в реальні зміни на ринку. Потрібно оптимізувати і пришвидши-
ти механізми погодження документів всередині уряду; розмежувати відповідальність 
між різними органами влади; виписати процедуру моніторингу результатів вже втіле-
них на практиці нормативно-правових актів. У Секретаріату Енергетичного Співтова-
риства та громадськості є щорічний моніторинг імплементації зобов’язань України; 
аналогічна оцінка з боку самого українського уряду, якої поки немає, дозволить більш 
якісно виконувати зобов’язання.

Більша публічність всіх відомств у висвітленні прогресу в імплементації європей-
ських директив допоможе кращій координації та взаємодії з третіми сторонами. 
Створення тристоронньої Робочої групи з імплементації зобов’язань України в рамках 
Енергетичного Співтовариства допоможе обміну інформацією між усіма зацікавлени-
ми сторонами і об’єднає зусилля уряду, бізнесу та громадськості навколо реформ. Та-
кож доцільно вести роз’яснювальну роботу для широких верств населення про нові 
правила, які будуть запроваджені в енергетиці, переваги та ризики, що виникатимуть 
протягом реформ. Не лише окремі відомства, але і населення повинне розуміти на-
прям змін і очікувані результати. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
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Оновлений план дій із втілення директив, з вимірюваними результатами і термі-
нами, зробить процес менш залежним від політичних факторів. Оновлення кінце-
вих термінів імплементації директив, які були зазначені в Постанові Кабінету Міністрів 
№ 733-р від 3 серпня 2011 року, виявилось складним процесом, що, на думку уряду, 
вимагає змін до законодавства та окремих рішень Ради Міністрів Енергетичного Спів-
товариства. Разом із тим, такі зміни мають відбутись, щоб українське суспільство отри-
мало чіткі часові рамки для реформ та розуміло кожен крок змін. Більше того, новий 
план дій має розроблятись відкрито, давши можливість іншим зацікавленим сторонам 
долучитись до обговорення. 

Навчання і мотивація тих, хто відповідатиме за імплементацію реформ, мають 
бути елементами такого плану. Зміст і логіку директив, які Україна втілює в рамках 
Енергетичного Співтовариства, має розуміти не лише керівництво профільних підроз-
ділів, але і ширше коло – державні службовці, журналісти, юристи, економісти, – ті, хто 
залучений до роботи в енергетичній галузі. Для цього повинні існувати публічні тренін-
ги, навчання, відкриті лекції, тощо. Державні службовці, які – навіть в умовах нинішньої 
кризи – повинні присвячувати багато часу реформам, також повинні отримати прозору 
і зрозумілу систему мотивації для такої роботи.
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7 лютОгО –  
підписано Меморандум 
про взаєморозуміння, 
що передбачає реаліза-
цію партнерства Міне-
нерговугілля і Секре-
таріату Енергетичного 
Співтовариства

11 БЕРЕзНЯ – Міне-
нерговугілля видало 
Наказ № 237 «Про 
невідкладні заходи 
стабілізації фінансо-
вого стану галузі та 
запобігання проявам 
корупції»

2014
1 квітНЯ–  
«Укртранснафта» по-
чала викачування 
технологічної нафти з 
окремих магістральних 
нафтопроводів

8 квітНЯ –  
створено коаліцію 
«Енергетичні рефор-
ми», яка об’єднує 
експертів провідних 
аналітичних центрів та 
громадських організа-
цій у галузі енергетики 
та охорони довкілля

15 квітНЯ –  
директор Секре-
таріату Енерге-
тичного Співто-
вариства Я.Копач 
представив за-
ступнику міністра 
енергетики В.Улиді 
пропозицію ново-
го законопроекту 
про ринок газу, 
гармонізованого з 
Третім енергетич-
ним пакетом

28 квітНЯ –  
оператори ГТС 
України і Словач-
чини підписали 
Меморандум щодо 
реверсних поста-
вок природного 
газу

1 тРавНЯ –  
НКРЕ затвердила 
підвищення тари-
фів на природний 
газ

1 тРавНЯ –  
Указом Президен-
та № 448/2014 вве-
дено в дію рішення 
РНБО «Про стан за-
безпечення енер-
гетичної безпеки у 
зв’язку з ситуацією 
щодо постачання 
природного газу в 
Україну»

7 тРавНЯ –  
постановою Уряду 
єдиним постачаль-
ником електро-
енергії до Криму 
затверджено ком-
панію «Укрінтере-
нерго»

15 тРавНЯ –  
ратифіковано 
Гарантійні угоди 
між Україною, Єв-
роатомом та ЄБРР 
щодо надання 
позики у 600 млн. 
євро на підвищен-
ня рівня безпеки 
енергоблоків АЕС

4 чЕРвНЯ –  
ухвалено постанову 
Кабінету Міністрів 
№ 172 «Про невід-
кладні заходи щодо 
реформування 
системи управління 
Єдиною газотран-
спортною системою 
України»

17 чЕРвНЯ –  
Урядом створено 
Кризовий енерге-
тичний штаб

18 чЕРвНЯ –  
у парламенті заре-
єстровано законо-
проект № 4117 «Про 
особливий період у 
паливно-енергетич-
ному комплексі»

18 чЕРвНЯ –  
Уряд видав розпо-
рядження № 589-р, 
яким рекоменду-
вав НКРЕ знизити 
піковий коефіцієнт 
«зелених» тари-
фів для сонячних 
електростанцій

27 чЕРвНЯ –  
у Брюсселі відбуло-
ся підписання еко-
номічної частини 
Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС

1 липНЯ – Нацком-
послуг та органами 
місцевого самовря-
дування встанов-
лено економічно 
обґрунтований 
тариф на послуги з 
теплопостачання

1 липНЯ – Урядом 
введені компенсації 
додаткових витрат 
на оплату кому-
нальних послуг

8 липНЯ – 
Мінрегіон 
оприлюднив 
проект Закону 
«Про енерге-
тичну ефектив-
ність будівель»

9 липНЯ –  
Кабінет Міні-
стрів встано-
вив пільговий 
тариф для 
непобутових 
споживачів на 
електричну 
енергію, що 
використо-
вується для 
опалення 
та гарячого 
водопоста-
чання, якщо 
нею заміщено 
природний 
газ
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ПРОЦЕС 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

21 тРавНЯ – 
Розпоряджен-
ням Кабміну № 
501-р у міністер-
ствах було вирі-
шено ввести до-
даткову посаду 
заступника мі-
ністра з питань 
європейської 
інтеграції

30 тРавНЯ –  
у парламенті за-
реєстровано зако-
нопроект № 4972 
«Про оцінку впли-
ву на довкілля»

1 чЕРвНЯ –  
НКРЕ затвердила 
підвищення тари-
фів на електро-
енергію

4 чЕРвНЯ −  
Наказом Міненер-
говугілля № 413 
затверджено Ме-
тодику визначення 
доступної пропус-
кної спроможності 
міждержавних 
електричних мереж 
ОЕС України

10 липНЯ –  
набув чинності 
Технічний регла-
мент щодо вимог 
до автомобіль-
них бензинів, ди-
зельного, судно-
вих та котельних 
палив

13 СЕРпНЯ –  
Уряд ухвалив рі-
шення про введен-
ня надзвичайного 
стану в сфері елек-
троенергетики

13 СЕРпНЯ –  
Кабінет Міністрів 
прийняв рішення 
про створення 
Урядового офісу з 
питань європей-
ської інтеграції

20 СЕРпНЯ –  
стартувала інфор-
маційна кампанія 
«Енергетична неза-
лежність України»

20 СЕРпНЯ –  
затверджено По-
рядок визначення 
випробувальних 
лабораторій якості 
бензинів та палив

21 СЕРпНЯ – 
Мінприроди 
представило На-
ціональну страте-
гію наближення 
(апроксимації) 
законодавства 
України до права 
ЄС у сфері охоро-
ни довкілля

27 СЕРпНЯ – 
Президент лікві-
дував Нацкомпос-
луг та НКРЕ, і ство-
рив об’єднаного 
регулятора

2 вЕРЕСНЯ 
– під голову-
ванням прем’єр-
міністрів України 
та Словаччини 
відбулася цере-
монія відкриття 
газопроводу 
«Вояни-Ужгород»

2014

4 чЕРвНЯ –  
Наказом Міне-
нерговугілля № 
409 пріоритетним 
проектом затвер-
джено приєднання 
ОЕС України до 
об’єднання енер-
госистем країн ЄС 
до 2017 року
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РЕфОРма  РиНкУ

Директива 2003/55/EC щодо загальних засад функціонування внутрішнього ринку при-
родного газу основні принципи ринкової лібералізації, зокрема щодо незалежності регу-
лятора, недискримінаційного доступу третіх сторін до систем транспортування та розподілу 
газу, вільний вибір споживачами своїх постачальників, незалежність системних операторів, 
юридичне розділення вертикально-інтегрованих компаній з метою уникнення будь-якої дис-
кримінації, стандарти із захисту прав споживачів.

Директива 2009/73/ЕС (третій енергетичний пакет) спрямована на створення повноцінно ді-
ючого внутрішнього ринку газу ЄС. Нею передбачено відокремлення вертикально інтегрова-
них компаній за структурою власності (тобто за майновими правами). Уряд країни самостійно 
визначає модель розвитку ринку: або на подальшу лібералізацію (створення незалежного 
системного оператора, або ISO) чи на посилення регуляції (різні компанія-власник та компа-
нія-оператор системи транспортування газу, або ITO). Не менш важливі зміни стосуються по-
дальшого посилення незалежності національних регуляторів, розширення обміну ринковою 
інформацією та становлення роздрібного ринку.

 ГАЗ 

га
з

Відповідно до Протоколу про приєднання 
України до Договору про заснування Енерге-
тичного Співтовариства, імплементація Дирек-
тиви 2003/55/ЄС мала відбутись до 1 січня 2012 
року, а з 1 січня 2015 року ринок має бути по-
вністю лібералізованим. Відповідно до рішен-
ня Ради Міністрів D/2011/02/MC-EnC, Договірні 
Сторони мають впровадити у законодавство 
більшу частину положень Третього енергопа-
кету (у т.ч. Директиву 2009/73/ЕС) до 1 січня 
2015 року.

Напружена енергобезпекова ситуація 
підштовхнула уряд до дій з реформування 
внутрішнього ринку газу. зокрема, в ході 
інтенсивних контактів з представниками 

ЄС порушувалася переважно тематика 
модернізації гтС, а першим безумовним 

успіхом стали зусилля зі збільшення 
прозорості газових потоків

23 квітня міністр енергетики Ю.Продан оцінив 
перший етап модернізації ГТС у близько 4 млрд. 
дол. і вказав на готовність до співпраці із захід-
ними інвесторами1. Наприкінці квітня пред-

1  Тільки для початку модернізації ГТС потрібно приблизно 4 млрд 
дол. – Продан // Українська енергетика, 23.04.2014. – http://ua-
energy.org/post/43284

ставники Єврокомісії зустрілися керівництвом 
НАК «Нафтогаз України»2 для обговорення 
планів з реформування компанії, кроків щодо 
повномасштабної інтеграції до європейського 
енергетичного ринку, а також формування за-
пасів газу в українських підземних сховищах 
для забезпечення безперебійних поставок газу 
в Україну та до країн ЄС наступної зими.

6 травня НАК «Нафтогаз України» приєднала-
ся до системи відображення даних AGSI+3 за 
стандартами асоціації Європейських операто-
рів підземних газових сховищ (GSE). Компанія 
на щотижневій основі надає інформацію про 
наявні обсяги газу в підземних газових схови-
щах з розбивкою по кожному ПСГ. Також ПАТ 
«Укртрансгаз» почало щоденно оприлюдню-
вати оперативні дані про транспортування 
газу через ГТС4. При цьому, з 1 травня набули 
чинності підвищені НКРЕ тарифи за закачуван-
2   Делегація Єврокомісії відвідала «Нафтогаз України»: комен-

тарі за результатами зустрічі // Міненерговугілля, 8.05.2014. 
– http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_
id=244933860&cat_id=244895184

3  НАК «Нафтогаз України» приєдналася до системи відобра-
ження данних по ПСГ Європи // Міненерговугілля, 6.05.2014. 
– http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_
id=244933540&cat_id=244895184

4  «Укртрансгаз» почав щоденну публікацію даних по транзиту через ГТС 
// Українська енергетика, 26.05.2014. – http://ua-energy.org/post/44154
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ня і відбір газу з ПСГ, а також тариф на збері-
гання газу5.

13 травня у Брюсселі відбулося спільне засі-
дання уряду України та колегії Європейської 
Комісії. В рамках заходу, міністр енергетики 
та вугільної промисловості Ю.Продан провів 
зустріч із Комісаром ЄС з питань енергетики 
Г.Еттінгером6, де сторони обговорили нагаль-
ні питання двосторонньої взаємодії у контек-
сті зміцнення енергетичної безпеки, модер-
нізації та спільного управління українською 
ГТС, а також реформуванні енергетичної галу-
зі України.

20 травня прем’єр-міністр України А.Яценюк 
звернувся до керівництва Єврокомісії та ліде-
рів держав-членів ЄС із пропозицією перене-
сти точку приймання російського газу на кор-
дон з РФ і підписати нові угоди7, щоб європей-
ські компанії могли використовувати вільні по-
тужності підземних сховищ газу України. Пред-
ставники ЄС підтримали таку пропозицію8.

Наприкінці травня голова правління НАК «На-
фтогаз України» А.Коболєв запропонував євро-
пейським компаніям взяти участь в модерніза-
ції ГТС9. У свою чергу Єврокомісія запропону-
вала найбільшим європейським споживачам 
використати українські ПСГ10 та пообіцяла 
сприяти модернізації.

5   НКРЕ пiдвищила тарифи «Укртрансгазу» на закачування й вiдбiр 
газу iз ПСГ в 4,4 рази // Українська енергетика, 6.05.2014. – http://
ua-energy.org/post/43558

6   13 травня відбулася зустріч Міністра енергетики та вугільної про-
мисловості України Ю.Продана з Комісаром ЄС з енергетичних 
питань Г.Оттінгером у м. Брюссель // Мінерговугілля, 14.05.2014. 
– http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_
id=244934969&cat_id=35109

7   Арсеній Яценюк звернувся до керівництва Єврокомісії та лідерів 
держав ЄС у зв’язку з ситуацією щодо постачання російського 
газу // Урядовий портал, 20.05.2014. – http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=247317620&cat_id=244276429

8   ЄК сподобалась ідея Яценюка про отримання газу на кордоні з 
РФ // Українська енергетика, 22.05.2014. – http://ua-energy.org/
post/44085

9   «Нафтогаз» пропонує європейцям спільно модернізувати ГТС 
// Українська енергетика, 22.05.2014. – http://ua-energy.org/
post/44076

10   Великим європейським споживачам газу ЄК запропонувала за-
повнити українські ПСГ за свій рахунок // Українська енергетика, 
16.05.2014. – http://ua-energy.org/post/43872

Невдовзі уряд перейшов до практичних 
дій з підготовки до розділення 

(unbundling) Нак «Нафтогаз України» 
відповідно до норм третього 

енергопакету ЄС; водночас, ініціативи 
поки загальмувалися у парламенті 

через недостатньо зрозумілий формат 
роботи незалежних операторів та слабке 

інформування з боку кабміну

На початку червня, у виступі на засіданні Вер-
ховної Ради прем’єр-міністр А.Яценюк заявив, 
що уряд прийме рішення щодо реформування 
«Нафтогазу» та створення на його базі двох до-
даткових компаній-операторів11. Він також за-
значив, що цього вимагає Третій енергетичний 
пакет, Енергетична Хартія та вимоги Енерге-
тичного Співтовариства.

Постановою № 172 від 4 червня12 Кабінет Міні-
стрів прийняв рішення про створення на базі 
ПАТ «Укртрансгаз» двох акціонерних компаній 
в 100% власності держави – ПАТ «Українська 
ГТС», яке займатиметься виключно транспорту-
ванням газу, і ПАТ «Українські газові сховища», 
яке займатиметься зберіганням газу у підзем-
них сховищах. Уряд також доручив розробити 
проекти статутів цих компаній та забезпечити 
передачу майна, яке не підлягає приватизації 
і знаходиться на балансі «Укртрансгазу». Міне-
нерговугілля отримало доручення забезпечи-
ти остаточну передачу функцій оператора ГТС 
від НАК «Нафтогаз України» до «Укртрансгазу».

Також має бути підготовлено законопроект 
про зміни до законодавства щодо функціону-
вання ринку природного газу, спрямований на 
виконання зобов’язань України в Енергетич-
ному Співтоваристві, а загалом необхідність 
прийняття постанови обґрунтовується метою 
«підвищення рівня енергетичної безпеки дер-
жави та приведення функціонування газо-

11   На базі НАК «Нафтогаз України» буде створено ПАТ «Українська 
газотранспортна система» та «Українські газові сховища» // Уря-
довий портал, 3.06.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=247359320&cat_id=244274130

12   Постанова Кабінету Міністрів від 04.06.2014 №  172 «Про 
невідкладні заходи щодо реформування системи управління 
Єдиною газотранспортною системою України» // Законодав-
ство України. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/172-2014-
%D0%BF
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транспортної системи України у відповідність 
з вимогами Директиви 2009/73/ЄС (Третього 
енергетичного пакета)».

Примітно, що ще 15 квітня директор Секрета-
ріату Енергетичного Співтовариства Я.Копач 
представив заступнику міністра енергетики та 
вугільної промисловостї В.Улиді пропозицію 
нового законопроекту про ринок газу13, який у 
разі прийняття, дозволить узгодити законодав-
ство в газовій сфері з Третім енергетичним па-
кетом. Поки документ знаходиться на розгляді 
й жодних рішень щодо нього не приймалося.

Вказані в урядові постанові формулювання 
близькі до моделі повністю незалежного опе-
ратора ГТС (independent system operator, ISO) 
та оператора сховищ, яка передбачена Дирек-
тивою 2009/73/ЄС. За твердженнями уряду, ці 
кроки дозволять зберегти контроль держави 
над власністю, створити дійсно незалежного 
оператора ГТС та відкрити сховища для ви-
користання європейськими компаніями. Вод-
ночас, на думку ЗМІ14, Постанова № 172 не дає 
прямої відповіді на питання, яку з трьох моде-
лей газового ринку було обрано.

Водночас, у ЗМІ було оприлюднено лист 
першого заступника глави Міненергову-
гільпрому Ігоря Діденка від 14 травня 2014 
р.15, де викладено основні принципи поділу 
(unbundling) групи компаній НАК «Нафтогаз 
України» відповідно до Третього енергопаке-
ту. Зазначається, що результатом такого по-
ділу стануть операційні активи за напрямами 
а) транспортування та зберігання газу (ГТС і 
ПСГ); б) видобуту газу; в) оптової торгівлі га-
зом; г) розподілу газу (розподільними газо-
проводами); д) постачання газу (роздрібний 
продаж). З посиланням на проекти рішень 
уряду, журналісти роблять висновок, що но-
востворені оператори будуть орендувати 
власність державної компанії-власника, при-
чому до ПАТ «Підземні сховища газу України» 

13   Секретаріат Енергоспівтовариства пропонує Україні проект за-
конодавства в газові сфері // Українська енергетика, 17.04.2014. 
– http://ua-energy.org/post/43138

14   А.Єрьоменко. Поділ-2 // Дзеркало тижня, 13.06.2014. – http://
gazeta.dt.ua/energy_market/podil-2-_.html

15   А.Єрьоменко. Unbundling // Дзеркало тижня, 6.06.2014. – http://
gazeta.dt.ua/energy_market/unbundling-rozdiliti-nak-naftogaz-
ukrayini-mozhna-ale-hto-voloditime-yiyi-chastinami-ta-v-chiyih-
interesah-_.html

будуть включені лише ПСГ, які отримають 
статус «стратегічно важливих». Щодо інших 
активів, то державний пакет акцій ВАТ «Ук-
рнафта» планується продати на відкритому 
конкурсі, тоді як акції ПАТ «Укргазвидобуван-
ня» виставлять на біржу і будуть продавати 
їх поетапно. У серпні наказами Міненергову-
гілля № 565 та № 568 було продовжено стро-
ки ліквідації дочірніх підприємств «Будівель-
ник» і «Нафтогазбезпека».

У розвиток ініціатив з реформування «Нафтога-
зу», 18 червня Кабінет Міністрів вніс до парла-
менту законопроект № 4116а16, яким пропону-
ється зняти обмеження на передачу в оренду, 
управління або концесію магістральних газо-
проводів та підземних сховищ газу, що входять 
до ГТС України, на строковій платній основі без 
права відчуження для здійснення функцій опе-
ратора ГТС та/або оператора підземного схо-
вища газу. 

Передбачено, що функції оператора ГТС та 
оператора (операторів) сховищ покладають-
ся Міненерговугілля на суб’єкти господарю-
вання, засновником та власником якого може 
виступати виключно держава (100%) або дер-
жава (щонайменше 51%) та компанія-резидент 
країн ЄС, США або Енергетичного Співтовари-
ства (сертифікований оператор системи тран-
спортування газу, член європейської мережі 
ENTSO-G). Таким чином, передбачено можли-
вість акціонування ПАТ, створених Постано-
вою № 172

Законопроект був прийнятий за основу (в пер-
шому читанні) 4 липня, після емоційного ви-
ступу прем’єр-міністра А.Яценюка. Депутати 
вирішили доопрацювати документ, який було 
розглянуто на засіданні Комітету з питань па-
ливно-енергетичного комплексу, ядерної по-
літики та ядерної безпеки ВРУ 2 липня17 та 23 
липня18. В ході опрацювання було вирішено 

16   Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо реформування системи управління Єдиною газо-
транспортною системою України», №  4116а від 18.06.2014 // 
Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=51386

17   Протокол засідання Комітету з питань паливно-енергетично-
го комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки №  23 від 
02.07.2014 // Верховна Рада України. – http://kompek.rada.gov.ua/
kompek/control/uk/publish/article?art_id=48321&cat_id=48320

18   Протокол засідання Комітету з питань паливно-енергетично-
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врахувати поправку про те, що умови конкурс-
ного відбору західної компанії-партнера в ка-
піталі оператора ГТС приймаються Верховною 
Радою.

Разом з тим, 24 липня парламент провалив 
голосування за законопроект і цим фактич-
но спровокував емоційне рішення прем’єр-
міністра А.Яценюка про відставку у зв’язку з 
«розпадом коаліції та блокуванням урядових 
ініціатив»19. 31 липня Верховна Рада вислови-
ла довіру прем’єр-міністру А.Яценюку, не під-
тримавши його заяву про відставку. Повторно 
внесений на розгляд у другому читанні зако-
нопроект №  4116а знову не підтримали («за» 
– 205 депутатів), документ було направлено на 
повторне друге читання. Зрештою, після по-
вторного розгляду в профільному комітеті20, 
13 серпня законопроект було остаточно при-
йнято.

В урядовій заяві щодо законопроекту Яценюк 
ще раз наголосив: «… ГТС залишається в дер-
жавній власності, а оператором ГТС може бути 
виключно компанія, в якій держава володіє 
контрольним пакетом акцій – 51%: Інші 49% – 
виключно компанії з Європейського Союзу та 
Сполучених Штатів Америки, які мають відпо-
відну сертифікацію і ліцензування. Остаточний 
перелік учасників такої операторської компанії 
затверджується Верховною Радою України»21.
Таку ж позицію у інтерв’ю ЗМІ підтвердив мі-
ністр енергетики Ю.Продан22, а голова прав-
ління компанії А.Коболєв вказав, що створен-
ня операторів ГТС і сховищ дозволить досяг-
ти ще однієї стратегічної мети – перенесення 
точки отримання газу Європою на схід Украї-
ни та надання послуг з транзиту газу не «Газп-

го комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки №  24 від 
23.07.2014 // Верховна Рада України. – http://kompek.rada.gov.ua/
kompek/control/uk/publish/article?art_id=48361&cat_id=48360

19   Уряд подав у відставку // Українська правда, 24.07.2014. – http://
www.pravda.com.ua/news/2014/07/24/7032895/

20   Протокол засідання Комітету з питань паливно-енергетично-
го комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки №  25 від 
11.08.2014 // Верховна Рада України. – http://kompek.rada.gov.ua/
kompek/control/uk/publish/article?art_id=48367&cat_id=48366

21   Уряд повторно вносить до Парламенту необхідні для кра-
їни законопроекти, – Арсеній Яценюк // Урядовий портал, 
28.07.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=247486491

22   Юрій Продан: Позиція Росії – не вести газові переговори. Як 
тут можна шукати компроміс? // Главком, 25.07.2014. – http://
glavcom.ua/articles/21110.html

рому», а й європейським споживачам23. Влас-
не, така перспектива може відкритися при 
реалізації Закону «Про санкції», у разі якщо 
обмеження будуть запроваджені проти росій-
ських компаній-постачальників («Газпрому»), 
що унеможливить надання газотранспортних 
послуг з боку «Нафтогазу» та «Укртрансгазу»24; 
тоді європейським споживачам необхідно 
буде укласти відповідні прямі угоди з опера-
тором ГТС25.

Більш детальне бачення реформи дав у 
інтерв’ю ЗМІ радник голови НАК «Нафтогаз 
України» Ю.Вітренко26. За його словами, ново-
створені ПАТ будуть лише володіти активами, 
які здаватимуться в лізинг операторам (спіль-
ним компаніям з 51% часткою держвласності). 
При цьому, частина сховищ може бути взяти в 
оренду оператором ГТС, інша частина – окре-
мо створеним оператором сховищ. Логіка за-
снування двох окремих оперуючи компаній 
продиктована тим, що бізнес із зберігання газу 
є більш привабливим і прибутковим, а тому не 
має підлягати обмеженням регулятора на до-
хідність, як це відбувається у випадку з опе-
ратором ГТС (як природним монополістом). 
Останній, за словами Ю.Вітренка, буде також 
виконувати функції з балансування системи, 
у т.ч. через закачування/відбір газу з окремих 
ПСГ. Також, створення нових компаній-власни-
ків «з нуля» замість реформування «Укртран-
сгазу» було обране через невирішені юри-
дичні проблеми «Укртрансгазу» та швидкого 
залучення інвесторів за моделлю «asset-light» 
(повноцінної купівлі активів не відбувається, 
іноземний партнер відповідає за роботу з клі-

23   Андрій Коболєв: «Стабільну роботу української газотранспортної 
системи забезпечить інтеграція до європейського енергорин-
ку» // НАК «Нафтогаз України», 4.07.2014. – http://naftogaz.com/
www/3/nakweb.nsf/0/0664DA5EF459FBFBC2257D0B0055301F?Op
enDocument&year=2014&month=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0
%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&

24   В разі введення обмежень на транзит ресурсів газ до Європи змо-
жуть транспортувати компанії, які не потрапили під дію санкцій // 
Міненерговугілля, 11.08.2014. – http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/
control/uk/publish/article?art_id=244952063&cat_id=244895184

25   Більш детальна позиція «Нафтогазу» щодо переходу до євро-
пейської моделі транзиту газу – див.: http://www.naftogaz.com/
www/3/nakweb.nsf/0/2F2BB51B74E436F8C2257D47003778C0?Op
enDocument&year=2014&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0
%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&

26   Юрий Витренко: Если мы ничего не изменим, придется уез-
жать // ЛІГАБізнесІнформ, 11.07.2014. – http://biz.liga.net/all/tek/
intervyu/2788234-yuriy-vitrenko-esli-my-nichego-ne-izmenim-
pridetsya-uezzhat.htm
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єнтами, вітчизняний – за безперебійну роботу 
трубопроводів і/або сховищ).

Вітренко також повідомив, що українська ГТС 
оцінена на рівні 30 млрд. дол., і держава могла 
б залучити 15-18 млрд. дол. довгострокових по-
зикових коштів на модернізацію та бюджетні 
програми27. Джерелом доходів держави також 
визначена орендна плата, яку будуть сплачу-
вати СП-оператори. За очікуваннями «Нафто-
газу», ця плата буде вимірюватися мільярдами 
доларів28.

На цьому фоні, профільне відомство веде під-
готовку до формального рішення про пере-
дачу майна до новостворених ПАТ. Наказом 
Міненерговугілля №  450 від 17 червня29 за-
тверджено Положення і склад Постійної комісії 
щодо розпорядження державним майном, що 
належить до сфери управління Міненергову-
гілля, та майном господарських товариств, 
щодо яких Міненерговугілля здійснює управ-
ління корпоративними правами держави. 
Також, як зазначило відомство у відповіді на 
запит, Концепцію реформування газового біз-
несу НАК «Нафтогаз України» було надіслано 
представництвам ЄБРР, Світового банку, ЄІБ та 
Представництву ЄС для ознайомлення та роз-
гляду на засіданні Робочої групи з питань роз-
гляду проміжних результатів консультаційної 
підтримки щодо реформування «Нафтогазу».

зрушення відбулися і в ціновій 
політиці: поетапне підвищення тарифів 
супроводжується адаптацією системи 

соціального захисту споживачів

Рекомендовані рівні цін були визначені Поста-
новою Кабінету Міністрів від 25.03.2014 №  81 
«Про вдосконалення державної політики ре-
гулювання цін на природний газ і тарифів на 
теплову енергію та забезпечення посилення 

27  Там само.
28   Юрій Вітренко: Ми зможемо провести зиму без російського газу 

// Українська правда, 16.07.2014. – http://www.pravda.com.ua/
articles/2014/07/16/7031924/

29   Наказ Міненерговугілля від 17.06.2014 № 450 «Про затвердження 
Положення про Постійну комісію щодо розпорядження держав-
ним майном, що належить до сфери управління Міненерговугіл-
ля, та майном господарських товариств, щодо яких Міненергову-
гілля здійснює управління корпоративними правами держави, та 
складу Постійної комісії»// Міненерговугілля. – http://mpe.kmu.
gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244942593

соціального захисту населення під час оплати 
житлово-комунальних послуг».

3 квітня НКРЕ прийняла рішення підвищити 
роздрібні ціни на газ для населення на 56% (до 
108,9-401,1 коп./кубометр)30. Для бюджетних 
організацій граничні ціни зросли на 64,2% (до 
4 020 грн./тис. кубометрів)31; для промисло-
вих споживачів – на 29,1% (до 4 020 грн. за тис. 
кубометрів)32. Як повідомив мiнiстр фiнансiв 
О.Шлапак, уряд планує щорічне підвищення 
вартості газу для населення ще тричі – до 2017 
року33, а тарифи на тепло зростуть за цей час 
на 120%34.

В ході брифінгу, міністр соціальної політики 
Л.Денісова наголосила, що для компенсації 
тарифів буде запроваджено дві програми со-
ціального захисту35, деякі їх елементи Каб-
мін деталізував у презентації36. Як очікується, 
субсидіями на житлово-комунальні послуги 
зможуть скористатися 4,5 млн. сімей. Більш 
детальна інформація про тарифну реформу та 
реформу системи соціального забезпечення – 
див. у розділі «Соціальні питання».

Натомість «Нафтогаз» вийшов з пропозиці-
єю запровадження єдиної оптової ціни для 
всіх категорій споживачів — населення, те-
плокомуненерго, бюджетних підприємств і 
промисловості. За словами голови правлін-
ня А.Коболєв, вона має дорівнювати серед-
ньозваженій ціні імпорту газу в Україну плюс 

30   Постанова НКРЕ №  420 від 03.04.2014 «Про встановлення роз-
дрібних цін на природний газ, що використовується для потреб 
населення» // НКРЕ. – http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=10635

31   Постанова НКРЕ № 352 від 31.03.2014 «Про встановлення гранич-
ного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що 
фінансуються з державного і місцевих бюджетів» // НКРЕ. – http://
www.nerc.gov.ua/?id=10410

32   Постанова НКРЕ № 353 від 31.03.2014 «Про встановлення гранич-
ного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів 
та інших суб’єктів господарювання» // НКРЕ. – http://www.nerc.
gov.ua/index.php?id=10411

33   Газ для населення дорожчатиме в 3 етапи до 2017 року – Мін-
фін // Українська енергетика, 2.04.2014. – http://ua-energy.org/
post/42760

34   Уряд хоче підвищити тарифи на тепло більше ніж в два рази 
// Українська енергетика, 31.03.2014. – http://ua-energy.org/
post/42652

35   Уряд запровадить дві програми соцзахисту від нових тари-
фів // Українська енергетика, 2.04.2014. – http://ua-energy.org/
post/42759

36   В уряді пояснили, як рахуватимуть компенсації після підвищення 
тарифів на газ і тепло // Українська енергетика, 3.04.2014. – http://
ua-energy.org/post/42791
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нормальна маржа оптового торговця газом 
(приблизно +10%)37. З точки зору «Нафтога-
зу», вирівнювання тарифу дасть можливість 
розвивати власний видобуток, заміщаючи ім-
порт та підвищуючи інвестиційну привабли-
вість державних компаній («Укргазвидобу-
вання» та «Укрнафти»), усунути корупцію на 
рівні облгазів, отримати додатне сальдо над-
ходжень до Держбюджету на рівні 36 млрд. 
грн. на рік.

водночас, попри вжиті заходи, стабілізація 
фінансового стану «Нафтогазу» 

залишається викликом, який поки не 
вирішено урядом

Наприкінці березня Верховна Рада підтримала 
законопроект № 4575 від 27.03.2014 щодо масш-
табного перерозподілу коштів Державного 
бюджету на 2014 рік, який був представлений 
урядом в рамках «антикризового пакету»38. 
Документом більш ніж утричі збільшено гра-
ничні обсяги випуску ОВДП, призначених для 
придбання в державну власність в обмін на до-
датково випущені акції «Нафтогазу», – з 11,1 до 
33,337 млрд. грн.

Рішенням Ради національної безпеки та обо-
рони «Про стан забезпечення енергетичної 
безпеки у зв’язку з ситуацією щодо постачання 
природного газу в Україну» Кабінету Міністрів 
було доручено запровадити дієві механізми 
стабілізації фінансово-економічного стану 
«Нафтогазу»39, зокрема опрацювати питання 
щодо переходу на облік природного газу, що 
споживається населенням, за якісними показ-
никами, а також щодо введення попередньої 
оплати за споживання газу.

16 квітня в НКРЕ відбулась зустріч з представ-
никами Світового банку40, де йшлось про по-
37   А.Коболєв. Ціна газової незалежності // Дзеркало тижня, 

21.08.2014. – http://gazeta.dt.ua/energy_market/cina-gazovoyi-
nezalezhnosti-_.html

38   Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2014 рік», № 4575 від 27.03.2014 
// Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=50433

39   Указ Президента від 01.05.2014 № 448/2014 «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року 
«Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв’язку з ситуа-
цією щодо постачання природного газу в Україну» // Президент 
України. – http://www.president.gov.ua/documents/17587.html

40   Відбулася чергова зустріч членів НКРЕ з представниками Світово-

дальші реформи в сфері енергетики. Зокрема, 
обговорювалось питання про надання техніч-
ної допомоги під час розробки законопроекту 
«Про державне регулювання в енергетиці» та 
оптимізацію доходу НАК «Нафтогаз України» за 
рахунок вдоконалення механізмів регулюван-
ня роздрібних цін на газ для населення. 

Постановою Кабінету Міністрів від 29 травня 
2014 р. № 15141 статутний капітал компанії було 
збільшено на рекордні 22,271 млрд. грн. Також 
спостерігається скорочення заборгованості 
підприємств ТКЕ42, які з липня перестали отри-
мувати бюджетні дотації завдяки переходу на 
економічно обґрунтовані тарифи на тепло-
постачання (детальніше див. розділ «Соціальні 
питання»). Сам «Нафтогаз» вирішив перевірити 
діяльність «Укргазвидобування»43 і замовив 
аудит власних показників – руху грошових ко-
штів та касового дефіциту44. 20 серпня Розпо-
рядженням № 786-р уряд створив міжвідомчу 
робочу групу з питань стягнення дебіторської 
заборгованості із споживачів природного газу 
та покращення фінансового стану НАК «Нафто-
газ України». Група на чолі з профільним міні-
стром має розробити план погашення боргів з 
вересня 2014 року до грудня 2015 року, з пла-
новими показниками за кожною групою спо-
живачів45.

Постановою Кабінету Міністрів від 04.08.2014 
№ 302 статутний фонд НАК «Нафтогаз Украї-
ни» було збільшено на 63,27 млрд. грн. через 
механізм викупу ОВДП. У документі також 
зазначено, що компанія має використати 
кошти для купівлі та резервування 3,1 млрд. 

го банку // НКРЕ, 17.04.2014. – http://www.nerc.gov.ua/?news=3751
41   Постанова Кабінету Міністрів від 29.05.2014 №  151 «Про збіль-

шення статутного капіталу Національної акціонерної компанії 
“Нафтогаз України”» // Законодавство України. – http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/151-2014-%D0%BF

42   Борги тепловиків за газ скоротились на 10% – «Нафтогаз» // Укра-
їнська енергетика, 29.05.2014. – http://ua-energy.org/post/44306

43   «Нафтогаз» почав перевірку діяльності «Укргазвидобування» 
// Українська енергетика, 28.05.2014. – http://ua-energy.org/
post/44261

44   «Нафтогаз» проведе аудит руху грошових коштів та показників 
касового дефіциту // Українська енергетика, 28.05.2014. – http://
ua-energy.org/post/44291

45   Розпорядження Кабінету Міністрів від 20.08.2014 № 786-р «Про 
утворення міжвідомчої робочої групи з питань стягнення дебі-
торської заборгованості із споживачів природного газу та покра-
щення фінансового стану Національної акціонерної компанії “На-
фтогаз України”» // Законодавство України. – http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/786-2014-%D1%80



17  Україна та ЕнЕргЕтичнЕ СпівтовариСтво: чаС наСтав?

га
З

дол. на рахунку в НБУ; використання цього 
резерву відбудеться за рішенням уряду. Як 
заявив А.Яценюк, гроші зарезервовано для 
оплати російського газу46.
Примітно, що в ході дискусій щодо шляхів фі-
нансової санації «Нафтогазу» розглядалися не 
лише вже оголошені наміри приватизувати 
окремі активи холдингу: на початку травня 
Міністерство фінансів ініціювало надання «На-
фтогазу» статусу єдиного постачальника газу47.

Ринок розподілу газу буде повністю 
лібералізований, а розділення 

(unbundling) функцій з розподілу та 
постачання природного газу буде 

обов’язковою умовою для діяльності 
облгазів

У березні регулятор зобов’язав облгази опти-
мізувати витрати та відповідно зменшити на-
вантаження на тарифи з транспортування при-
родного газу розподільними трубопроводами 
та його постачання48.

У продовження реформ щодо активів «На-
фтогазу», Кабінет Міністрів прийняв Розпо-
рядження №667-р49, який затвердив перелік 
об’єктів державної власності, що підлягають 
приватизації у 2014 році. Зокрема, у привати-
заційному списку – частка держкомпанії у всіх 
облгазах. Таким чином, ринок розподілу газу 
буде повністю переданий у приватні руки.

30 липня регулятор опублікував проект По-
станови «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з поста-
чання природного газу, газу (метану) вугільних 
родовищ за регульованим тарифом»50, яким 
46   «Нафтогаз» зарезервував 3,1 мільярда для імпорту газу // Еко-

номічна правда, 22.08.2014. – http://www.epravda.com.ua/
news/2014/08/22/485050/

47   «Нафтогазу» хочуть віддати статус єдиного постачальника // Укра-
їнська енергетика, 5.03.2014. – http://ua-energy.org/post/41942 

48   Лист НКРЕ від 14.03.2014 №  1563/17/47-14 ліцензіатам, які про-
вадять господарську діяльність з розподілу природного газу та 
постачання природного газу за регульованим тарифом // НКРЕ. 
– http://www.nerc.gov.ua/?id=10314

49   Розпорядження Кабінету Міністрів від 17.07.2014 № 667-р «Про 
затвердження переліку об’єктів права державної власності, що 
підлягають приватизації у 2014 році» // Законодавство України. – 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/667-2014-%D1%80

50   Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з постачання природно-
го газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тари-
фом» // НКРЕ, 20.07.2014. – http://www.nerc.gov.ua/?id=11546

згадані умови приводяться у відповідність із 
законодавством, зокрема Законом «Про заса-
ди функціонування ринку природного газу». 
У супровідних документах вказано, що нові 
умови включають обов’язкову вимогу щодо 
розділення ліцензіатом функцій з розподілу та 
постачання природного газу за регульованим 
тарифом, а також забезпечення надання спо-
живачам інформації щодо споживчих прав, цін 
і тарифів, параметрів якості газу, за запитом – 
інформації щодо обсягів спожитого газу в ми-
нулому та поточному роках.

висновок

Новий уряд продемонстрував політичну волю 
до реформ ринку у відповідності з Третім енер-
гетичним пакетом ЄС і готовність виконати 
зобов’язання до початку 2015 року. Першими 
вагомими кроками стало започаткування та-
рифної реформи і підвищення доступності ін-
формації. Водночас, амбітні проекти з модер-
нізації ГТС та залучення інвестицій у галузь не-
можливі без системної реструктуризації НАК 
«Нафтогаз України». Запропонована урядом 
модель розділення функцій, попри пояснення, 
поки виглядає недостатньо чіткою. Так само, 
досі немає виразної реакції на пропозицію Се-
кретаріату Енергетичного Співтовариства 
щодо оновлення закону про ринок газу.
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Регламент 1775/2005 про умови доступу до систем транспортування природного газу ви-
значає основні вимоги до надання послуг доступу до мереж транспортування газу – про-
зорість розрахунку та застосування тарифів, вільний та недискримінаційний доступ третіх 
сторін, ринкові правила балансування та накладання штрафів за дисбаланс, справедливий 
розподіл пропускної спроможності та управління перевантаженнями (в т.ч. через вторинний 
ринок торгівлі потужностями), зобов’язання публікувати інформацію про послуги, тарифи, 
потужності, баланси, інші необхідні для доступу дані. вимоги до прозорості.

Регламент 715/2009 (третій енергетичний пакет) встановлює єдині механізми правил доступу 
до газотранспортних систем, LNG-терміналів та сховищ, беручи до уваги спеціальні харак-
теристики національних і регіональних ринків. Документ прописує процедуру сертифікації 
оператора системи транспортування, а також розробки, узгодження, імплементації мереже-
вих кодексів (за участі об’єднання операторів ENTSOG).

Відповідно до Протоколу, імплементація Регла-
менту 1775/2005 мала відбутись до 1 січня 2012 
року. Відповідно до рішення Ради Міністрів 
D/2011/02/MC-EnC, Договірні Сторони мають 
впровадити у законодавство більшу частину 
положень Третього енергопакету (у т.ч. Регла-
мент 715/2009) до 1 січня 2015 року.

законодавча та регуляторна база щодо 
доступу до гтС визнана достатньою, 

справа – за якісним втіленням на практиці

Постанова НКРЕ №  420 «Про затвердження 
Порядку доступу до Єдиної газотранспорт-
ної системи України», прийнята 19 квітня 2012 
року, протягом минулого року вдосконалю-
валася у відповідь на критику. Постановою 
НКРЕ від 31.01.2013 №  7551 затверджено зміни, 
які врахували пропозиції Секретаріату Енерге-
тичного Співтовариства, а також рекомендації 
Кабінету Міністрів та Координаційного цен-
тру з упровадження економічних реформ при 
Президентові України. Наприклад, виключено 
вимогу щодо обов’язковості попереднього 
включення до переліку суб’єктів та об’єктів ЄГ-
ТСУ, передбачено нову процедуру приєднання 
об’єктів замовника до ЄГСТУ. Постановою НКРЕ 
від 26.12.2013 № 172252 схвалено подальші змі-
ни до документу, зокрема чіткіше розмежова-
но зовнішнє та внутрішнє постачання.

15 липня 2014 року НКРЕ оприлюднила звіт 
про базове відстеження результативності низ-

51   Постанова НКРЕ від 31.01.2013 № 75 «Про внесення змін до по-
станови НКРЕ від 19 квітня 2012 року №  420» // Законодавство 
України. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0296-13

52   Постанова НКРЕ від 26.12.2013 № 1722 «Про затвердження Змін 
до Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної 
системи України» // Законодавство України. – http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/z0068-14

ки регуляторних актів53, зокрема Постанови 
№1722, а також постанов від 07.03.2013 №226-
228 про затвердження типових договорів на 
господарське відання, користування та екс-
плуатацію складових Єдиної газотранспортної 
системи України. Висновок регулятора – пози-
тивний; зокрема, зазначається, що зміни до По-
рядку доступу та приєднання до ЄГТСУ дозво-
лили запровадити більш прозору процедуру 
приєднання, визначити поняття зовнішнього 
та внутрішнього газопостачання, встановити 
вимоги щодо безумовного виконання законо-
давства стосовно безпечної експлуатації газо-
вих мереж.

поряд із відновленням реверсних 
постачань газу з ЄС відбувається 

поступова лібералізація транскордонної 
торгівлі, хоча в питанні експортно-
імпортних операцій державна Нак 

«Нафтогаз України» отримала преференції

В середині квітня німецька RWE стала першою 
компанією, яка почала реверсні поставки газу 
в Україну – зокрема, через Польщу54. 14 квітня 
оператори газотранспортних систем України 
та Польщі ПАТ «Укртрансгаз» та Gaz-System SA 
підписали додаток до операторської угоди55, 
що уточнює порядок передачі виробничо-тех-
нічної інформації між компаніями.

28 квітня в Братиславі оператори газотранспорт-
ної системи України і Словаччини підписали Ме-

53   Повідомлення про оприлюднення Звітів про базове та повтор-
не відстеження результативності регуляторних актів // НКРЕ, 
15.07.2014. – http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3873

54   Німецька RWE відновила реверсні поставки газу в Україну // Укра-
їнська енергетика, 16.04.2014. – http://ua-energy.org/post/43094

55   Реверсні поставки з Польщі будуть простішими // Українська 
енергетика, 15.04.2014. – http://ua-energy.org/post/43091
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морандум щодо реверсних поставок природно-
го газу56. Успіх переговорів забезпечило безпо-
середнє залучення Єврокомісії57 в ході засідань 
спеціальної робочої групи58. Сторони домовили-
ся про «малий» реверс – поставки через газогін 
«Вояни-Ужгород», які досягнуть максимальної 
потужності (22 млн. кубометрів на добу, або 8 
млрд. кубометрів на рік) у жовтні 2014 року.

Для запуску «великого» реверсу (до 30 млрд. 
кубометрів на рік) підписанти будуть вести 
діалог із «Газпромом». Також «Укртрансгаз» 
запропонував словацькій Eustream підписати 
операторську угоду59 про сполучення сусідніх 
газотранспортних систем. Така угода відпові-
дає вимогам Енергетичного Співтовариства, 
повноправними членами якого є обидві краї-
ни. Поки сторони підписали операторську уго-
ду по лінії «Вояни-Ужгород».

На початку липня НАК «Нафтогаз України» вику-
пила більшу частину вихідних транспортних по-
тужностей на газопроводі «Вояни-Ужгород» до 
2019 року60. Окрім того, держхолдинг оголосив 
тендер на надання банківських платіжних контр-
гарантій на 15 млн. доларів для поставок газу з Єв-
ропи61. Натомість словацький оператор Eustream 
повідомив про успішне завершення процедури 
OpenSeason62, до якої виявили інтерес близько 
двох десятків європейських постачальників. Се-
ред них – найбільші газові трейдери Євросоюзу.
7 cерпня «Укртрансгаз» закінчив повний комп-

56   Словаччина та Україна підписали меморандум стосовно реверс-
них поставок газу // Українська енергетика, 28.04.2014. – http://
ua-energy.org/post/43404

57   Продан зустрівся з представниками Єврокомісії // Українська 
енергетика, 26.03.2014. – http://ua-energy.org/post/42553

58   РФ може скоротити обсяги постачання газу в Україну – Про-
дан // Українська енергетика, 20.03.2014. – http://ua-energy.org/
post/42369

59   Укртрансгаз пропонує Eustream підписати операторську угоду 
про сполучення газотранспортних систем // Міненерговугілля, 
28.04.2014. – http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/
article?art_id=244931968&cat_id=244895184

60   «Нафтогаз» викупив більшу частину вихідних потужностей газо-
проводу Вояни-Ужгород для поставок газу з Європи в Україну // 
Урядовий портал, 3.07.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=247433130

61   «Нафтогаз» оголосив тендер на банківські контргарантії для 
поставок газу з Європи // Українська енергетика, 23.07.2014. – 
http://ua-energy.org/post/45845

62   Прийом заявок на реверсні поставки газу в Україну територі-
єю Словаччини успішно завершено // НАК «Нафтогаз України», 
2.07.2014. – http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/950078F0E
2231EC9C2257D09005F2EBF?OpenDocument&year=2014&month
=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&

лекс робіт на компресорній станції «Ужгород» 
по забезпеченню технічної можливості прийо-
му природного газу зі сторони Словаччини63. 
З 16 серпня оператор ГТС спільно з Eustream 
розпочав тестові поставки64, а вже 2 вересня 
відбулася церемонія відкриття газогону «Во-
яни-Ужгород» та комерційні поставки газу 
до України. Захід відбувся під головуванням 
прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та 
прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо65. 
Як очікується, максимальний обсяг реверсного 
потоку складе 27 млн. кубометрів газу на добу.

Тим часом, у січні-березні у Верховній Раді роз-
глядалася ціла низка законопроектів (№ 385366, 
№  3853-167, №  3853-268, №  402569, №  403970, 
№  439771, №  4397-172) про внесення або ска-

63   «Укртрансгаз» завершив повний комплекс робіт по забезпечен-
ню технічної можливості прийому газу зі Словаччини // НАК «На-
фтогаз України», 13.08.2014. – http://www.naftogaz.com/www/3/
nakweb.nsf/0/D8BA54BC1CAB9979C2257D33002E92D7?OpenDoc
ument&year=2014&month=08&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D
0%B8%D0%BD%D0%B8&

64   «Укртрансгаз»  розпочав тестові поставки природного газу зі сто-
рони Словаччини / НАК «Нафтогаз України», 1608.2014. – http://
www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/B827DE6B6BF77A28C22
57D3600451B4F?OpenDocument&year=2014&month=08&nt=%D0
%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&

65   2 вересня відбудеться церемонія відкриття газогону «Вояни-
Ужгород» // Міненерговугілля, 2.09.2014. – http://mpe.kmu.gov.ua/
minugol/control/uk/publish/article?art_id=244956426&cat_id=35109

66   Проект Закону «Про внесення змін до статті 197 Податкового ко-
дексу України (щодо оподаткування операцій із ввезення на мит-
ну територію України природного газу)», №  3853 від 08.01.2014 
// Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=49451

67   Проект Закону «Про внесення змін до статті 197 Податкового ко-
дексу України (щодо оподаткування операцій із ввезення на мит-
ну територію України природного газу)», № 3853-1 від 14.01.2014 
// Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=49489

68   Проект Закону «Про внесення змін до статті 197 Податкового ко-
дексу України (щодо оподаткування операцій із ввезення на мит-
ну територію України природного газу)», № 3853-2 від 15.01.2014 
// Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=49495

69   Проект Закону «Про визнання таким, що втратив чинність, Зако-
ну України «Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодек-
су України щодо звільнення від обкладення податком на додану 
вартість операцій із ввезення на митну територію України при-
родного газу», №  4025 від 27.01.2014 // Верховна Рада України. 
– http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49579

70   Проект Закону «Про внесення зміни до статті 197 Податкового 
кодексу України щодо звільнення від обкладення податком на 
додану вартість операцій із ввезення на митну територію України 
природного газу», № 4039 від 28.01.2014 // Верховна Рада України. 
– http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49597

71   Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу Укра-
їни щодо оподаткування податком на додану вартість природно-
го газу», № 4397 від 11.03.2014 // Верховна Рада України. – http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50126

72   Проект Закону «Про внесення зміни до статті 197 Податкового 
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сування змін до ст.  197 Податкового кодексу 
України щодо звільнення від обкладення по-
датком на додану вартість імпорту природно-
го газу. Варто зазначити, що це питання значно 
сильніше впливає на ринок газу, ніж рішення 
регулятора, оскільки дозволяє коригувати кін-
цеві тарифи на газ у бік зменшення/збільшення 
на 20%. Автори документів пропонували по-
ширити скасування чи повторне запроваджен-
ня ПДВ або лише щодо «Нафтогазу», або щодо 
всіх компаній.

Зрештою, «битву законопроектів» виграв Ка-
бінет Міністрів. 7 квітня у Верховній Раді було 
зареєстровано законопроект №  464573, яким 
уряд пропонував з 1 травня відновити ПДВ на 
імпорт газу лише для приватних компаній74. 10 
квітня парламент підтримав законопроект, од-
нак прийняв рішення відтермінувати введення 
ПДВ до 1 вересня75. 5 червня Верховна Рада 
скасувала збір на експорт газу в країни Енерге-
тичного Співтовариства, підтримавши в друго-
му читанні законопроект № 2471а76.

Окремі приватні компанії в Україні (зокрема, 
ДТЕК) скаржилися на те, що їх не допускають 
до купівлі потужностей77. В інтерв’ю ЗМІ, рад-
ник голови НАК «Нафтогаз України» Ю.Вітренко 
підтвердив існування обмежень78 через необ-

кодексу України (щодо звільнення від обкладення податком 
на додану вартість операцій із ввезення на митну територію 
України природного газу, що здійснюються уповноваженим 
Урядом суб’єктом з формування ресурсу природного газу для 
населення та споживачів України)», №  4397-1 від 17.03.2014 // 
Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=50281

73   Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу Укра-
їни та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення 
окремих неузгодженостей норм законодавства», №  4645 від 
07.04.2014 // Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50559

74   Уряд пропонує Раді відновити ПДВ на імпорт газу приватними 
компаніями з травня // Українська енергетика, 7.04.2014. – http://
ua-energy.org/post/42875

75   ПДВ на імпорт газу введуть 1 вересня // Українська енергетика, 
10.04.2014. – http://ua-energy.org/post/42996

76   Проект Закону «Про внесення зміни до пункту 9 розділу ІІ «При-
кінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України» (щодо експорту енергоносіїв 
до країн – членів Енергетичного Співтовариства)», №  2471а від 
02.07.2013 // Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47700

77   ДТЕК Ахметова готовий відновити імпорт газу з Європи // 
Економічна правда, 7.04.2014. – http://www.epravda.com.ua/
news/2014/04/7/436288/

78   Юрий Витренко: Если мы ничего не изменим, придется уез-
жать // ЛІГАБізнесІнформ, 11.07.2014. – http://biz.liga.net/all/tek/
intervyu/2788234-yuriy-vitrenko-esli-my-nichego-ne-izmenim-

хідність «Нафтогазу» забезпечити потреби на-
селення та соціальної сфери. За його словами, 
Третій енергетичний пакет дозволяє префе-
ренційних доступ «соціальних постачальни-
ків» у кризовий період. Разом з тим, «Нафто-
газ» оголосив конкурс на вільні потужності 
на угорському напрямку (з пункту постачання 
Beregdaróc)79 для компаній, які мають можли-
вість постачати газ на територію України.

висновок

Порядок доступу та приєднання до Єдиної га-
зотранспортної системи України, а також су-
провідні документи щодо господарського віда-
ння, користування та експлуатації складових 
ГТС виглядають достатнім фундаментом для 
вільного використання потужностей. Поміт-
ними були кроки з лібералізації торгівлі газом. 
Водночас, преференційний режим для «Нафто-
газу» (зокрема, нульовий ПДВ на імпорт газу та 
першочерговий викуп потужностей) є ознакою 
дискримінації інших учасників ринку, а тому по-
винен мати тимчасовий характер і бути ска-
сованим після закінчення кризового періоду.

pridetsya-uezzhat.htm
79   «Нафтогаз України» оголосила конкурс на постачання природ-

ного газу в Україну // НАК «Нафтогаз України», 8.07.2014. – http://
naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/2EF6F1D26D7538A7C2257D0
F0042B561?OpenDocument&year=2014&month=07&nt=%D0%9D
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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Директива 2004/67/EC про заходи із забезпечення безпеки постачання природного газу 
вимагає визначити загальну, прозору і недискримінаційну політику із безпеки постачання, 
сумісну з вимогами конкурентного ринку, а також визначити ролі та обов’язки учасників рин-
ку для здійснення необхідних процедур. Уряд має визначити мінімальні стандарти безпеки 
постачання газу, яких повинні дотримуватися гравці ринку, підготувати і оновлювати план 
надзвичайних заходів на національному рівні, визначити категорію «вразливих споживачів» 
та забезпечити їм належний рівень захисту, налагодити взаємодію з Єврокомісією та іншими 
зацікавленими сторонами, визначити категорію «вразливих споживачів».

Відповідно до Протоколу, ця Директива мала 
бути імплементована до 1 січня 2012 року. 
Згідно з Планом заходів щодо виконання 
зобов’язань в рамках Договору про заснуван-
ня Енергетичного Співтовариства, розробити 
заходи із забезпечення безпеки постачання 
природного газу мали НКРЕ, Міненерговугілля 
і НАК «Нафтогаз України».

черговий виток газової суперечки 
актуалізував питання безпеки постачань, 

проте уряд поки не продемонстрував 
цілісної політики, обмежившись 

певними тактичними рішеннями щодо 
посилення «ручного» контролю і платіжної 

дисципліни

1 травня Указом Президента № 448/2014 було 
введено в дію рішення Ради національної без-
пеки та оборони «Про стан забезпечення енер-
гетичної безпеки у зв’язку з ситуацією щодо 
постачання природного газу в Україну» від 28 
квітня80. Серед передбачених заходів – затвер-
дження прогнозного балансу надходження та 
розподілу природного газу, актуалізація по-
ложень Енергетичної стратегії України до 2030 
року, оновлення показників оцінки рівня енер-
гетичної безпеки, розробка законопроектів 
щодо щорічного затвердження урядом про-
гнозних балансів виробництва і споживання 
паливно-енергетичних ресурсів, тощо.

На виконання рішення РНБОУ, урядовою По-
становою від 7 травня 2014 р. № 138 Міненер-
говугіллю та «Нафтогазу» було доручено вжи-
80   Указ Президента від 01.05.2014 № 448/2014 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року 
«Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв’язку з ситуа-
цією щодо постачання природного газу в Україну» // Законодав-
ство України. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/448/2014

ти заходів до залучення кваліфікованих і ви-
сокопрофесійних юридичних радників для за-
безпечення захисту прав та інтересів України 
під час урегулювання спору з «Газпромом»81.

16 червня НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» 
припинили переговори і подали один на одно-
го позови в Стокгольмський арбітражний суд. 
«Газпром» вимагає стягнути з «Нафтогазу» за-
боргованість в розмірі 4,5 млрд. дол. як недо-
плату за поставлений газ, «Нафтогаз» – 6 млрд. 
дол. як переплату за вже поставлений газ, а 
також вимагає прибрати з контракту всі інші 
моменти, які є політично вмотивовані і дають 
можливість «Газпрому» зловживати своїм мо-
нопольним положенням. 

Ще 19 травня НКРЕ оприлюднила проект по-
станови «Про затвердження Змін до Алгорит-
му розподілу коштів, що надходять на поточні 
рахунки із спеціальним режимом використан-
ня гарантованих постачальників природного 
газу»82, якою пропонуються більш детальні ви-
моги до відкриття спецрахунків та руху грошо-
вих коштів на них. Натомість Постановою Кабі-
нету Міністрів від 18.06.2014 № 217 затверджено 
Порядок розподілу коштів, що надходять на 
поточні рахунки із спеціальним режимом вико-
ристання для проведення розрахунків з гаран-
тованим постачальником природного газу83. На 

81   Постанова Кабінету Міністрів від 07.05.2014 № 138 «Деякі питан-
ня діяльності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз Укра-
їни”» // Законодавство України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/138-2014-%D0%BF

82   Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Алгоритму 
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеці-
альним режимом використання гарантованих постачальників 
природного газу» // НКРЕ, 19.05.2014. – http://www.nerc.gov.
ua/?id=10967

83   Постанова Кабінету Міністрів від 18.06.2014 № 217 «Про затвер-
дження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні 
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виконання вимог Закону «Про теплопостачан-
ня», усіх теплопостачальних і теплогенеруючих 
організацій зобов’язали створити спецрахунки 
для автоматичної сплати за поставлений газ.

На початку вересня уряд схвалив законопро-
ект, яким пропонується запровадити кримі-
нальну відповідальність за розкрадання газу84; 
пропоновані санкції – до трьох років позбав-
лення волі. На вирішення цієї ж проблеми спря-
мований урядовий законопроект №4557а85. 
Документ, народжений в надрах Мінрегіону, 
запроваджує єдиний підхід до запровадження 
поточних рахунків із спеціальним режимом ви-
користання – у сфері централізованого водо-
постачання та водовідведення, а також тепло-
постачання (в частині можливості спрямуван-
ня коштів на погашення позик, отриманих від 
міжнародних фінансових організацій).

18 червня уряд вніс до парламенту законопро-
ект № 4117а86, який пропонує визначити понят-
тя «особливого періоду» у паливно-енергетич-
ному комплексі як періоду обмеження та/або 
припинення постачання енергоносіїв (енерго-
забезпечення) на територію України, який за-
проваджується та припиняється за рішенням 
Кабінету Міністрів. Водночас, через надання 
ексклюзивних повноважень Міненерговугіллю 
під час такого періоду зростають ризики «руч-
ного управління» сектором, корупційних та ін-
шого роду зловживань.

Зокрема, документ містить суперечливу норму 
щодо можливості обов’язкового продажу газу 
недержавними видобувними підприємствами 

рахунки із спеціальним режимом використання для проведен-
ня розрахунків з гарантованим постачальником природного 
газу» // Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/217-2014-%D0%BF

84   Уряд пропонує ввести кримінальну відповідальність за розкра-
дання газу // Урядовий портал, 3.09.2014. – http://www.kmu.gov.
ua/control/uk/publish/article;jsessionid=2143CCB6C4C5D729FE2C
5F184AF8D053.vapp53?art_id=247575322&cat_id=244274160

85   Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо удосконалення розрахунків за енергоносії, а також для по-
гашення позик, отриманих від міжнародних фінансових органі-
зацій», № 4557а від 29.08.2014 // Верховна Рада України. – http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52060

86   Проект Закону «Про особливий період у паливно-енергетично-
му комплексі», № 4117а від 18.06.2014 // Верховна Рада України. 
– http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51387

на користь «Нафтогазу» для задоволення по-
треб населення та підприємств ТКЕ, за вста-
новленою Кабміном ціною. Голова правління 
«Нафтогазу» А.Коболєв вже провів переговори 
з приватними видобувними компаніями87, в 
ході яких обговорив «пропозицію» щодо зака-
чування, починаючи з серпня 2014 року, 50% 
видобутого газу до ПСГ з правом відбору, по-
чинаючи з січня 2015 року.

Також законопроектом пропонується продо-
вжити дію механізмів погашення кредитор-
ської та дебіторської заборгованості, визна-
чених Законом від 23.06.2005 №  2711-IV «Про 
заходи, спрямовані на забезпечення сталого 
функціонування підприємств паливно-енерге-
тичного комплексу», на 2 роки – до 1 січня 2016 
року. Інша суперечлива норма – можливість 
Кабінету Міністрів прийняти рішення щодо 
обов’язкового продажу газу недержавними 
видобувними підприємствами на користь «На-
фтогазу» для задоволення потреб населення 
та підприємств ТКЕ, за встановленою Кабміном 
ціною.

Документ був прийнятий за основу 4 липня, 
після емоційного виступу прем’єр-міністра 
А.Яценюка. Документ було розглянуто на за-
сіданні Комітету з питань паливно-енергетич-
ного комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки ВРУ 2 липня88 (поряд із альтернатив-
ними законопроектами) та 23 липня89. Надалі 
законопроект не виносився на розгляд парла-
менту.

Також, 25 червня Кабінет Міністрів схвалив 
Постанову №  214, якою на Держфінінспекцію 

87   НАК «Нафтогаз України» розпочала переговори з приватними 
видобувними компаніями про закачування газу до ПСГ // НАК 
«Нафтогаз України», 10.07.2014. – http://naftogaz.com/www/3/
nakweb.nsf/0/DA101D9A8254A526C2257D11005986DC?OpenDoc
ument&year=2014&month=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D
0%B8%D0%BD%D0%B8&

88   Протокол засідання Комітету з питань паливно-енергетично-
го комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки №  23 від 
02.07.2014 // Верховна Рада України. – http://kompek.rada.gov.ua/
kompek/control/uk/publish/article?art_id=48321&cat_id=48320

89   Протокол засідання Комітету з питань паливно-енергетично-
го комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки №  24 від 
23.07.2014 // Верховна Рада України. – http://kompek.rada.gov.ua/
kompek/control/uk/publish/article?art_id=48361&cat_id=48360
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покладається зобов’язання проводити по-
стійний фінансовий аудит операційної діяль-
ності низки державних компаній, зокрема 
ДП «Енергоринок», НАК «Нафтогаз України», 
ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», 
ПАТ «Укртранснафта», НЕК «Укренерго», НАЕК 
«Енергоатом», ПАТ «Укргідроенерго»90. 23 лип-
ня парламентом підтримано проект постано-
ви №4058а від 12.06.2014 про утворення ТСК з 
питань перевірки дотримання законодавства 
у сфері державного регулювання природних 
монополій та суміжних ринків щодо енерго-, 
газо-, тепло- та водопостачання91.

24-25 липня міністр енергетики Ю.Продан 
здійснив робочий візит до Брюсселя, де зу-
стрівся із Комісаром ЄС з питань енергетики 
Г.Еттінгером. Сторони домовилися утворити 
робочу групу з метою оперативної взаємодії 
з газових питань, зокрема організації реверс-
них поставок газу з країн ЄС в Україну92. Також 
Україна та Єврокомісія домовилися розпоча-
ти роботу для спільного моніторингу потоків 
природного газу територією України.

Також, як йдеться у відповіді Міненергову-
гілля на запит, відомство розробило та узго-
дило проект звіту про безпеку постачан-
ня енергоносіїв відповідно до вимог ст.  29 
Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства,який станом на серпень 2014 
року направлено до Секретаріату Енергетич-
ного Співтовариства.

90   Постанова Кабінету Міністрів від 25.06.2014 № 214 «Про окремі 
заходи щодо забезпечення фінансового контролю за діяльністю 
суб’єктів господарювання державного сектору економіки» // За-
конодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-
2014-%D0%BF

91   Постанова від 23.07.2014 № 1610-VII «Про утворення Тимчасової 
слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки дотри-
мання законодавства в сфері державного регулювання природ-
них монополій та суміжних ринків щодо енерго-, газо-, тепло- та 
водопостачання» // Законодавство України. – http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/1610-vii

92   Міністр Юрій Продан та Комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер 
Оттінгер у Брюсселі обговорили широке коло питань забез-
печення енергетичної безпеки України та ЄС // Міненергову-
гілля, 29.07.2014. – http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/
publish/article;jsessionid=FB5F4864255DB12C88DE37A8FEFDBFEB.
app1?art_id=244950341&cat_id=35109

У зв’язку з можливим дефіцитом газу в 
опалювальному сезоні, зусилля уряду зі 

зниження його споживання та заміщення 
іншими енергоресурсами були більш 

енергійними

17 червня Кабінет Міністрів створив Кризовий 
енергетичний штаб93 під керівництвом віце-
прем’єр-міністра – міністра регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального 
господарства В.Гройсмана, заступником є мі-
ністр енергетики та вугільної промисловості 
Ю.Продан. Завданням штабу є оптимізація ба-
лансу споживання енергетичних ресурсів у бік 
зменшення та енергоефективні заходи.

Мінрегіон ініціював впровадження комплек-
сного плану заходів щодо забезпечення по-
етапного заміщення газу іншими видами пали-
ва. Відповідно до повідомлення, цей план має 
вирішити питання істотного зменшення залеж-
ності України від імпортного газу й скорочення 
споживання газу шляхом поетапного заміщен-
ня його іншими видами палива94. Пропонуєть-
ся також вдосконалити систему тарифоутво-
рення в частині зменшення об’єму компенсації 
різниці в тарифах на теплову енергію, виробле-
ну із природного газу, на користь збільшення 
такої компенсації на вартість теплової енергії, 
виготовленої з альтернативних видів палива. 

9 липня Кабміном прийнята Постанова № 293 
«Про стимулювання заміщення природного 
газу у сфері теплопостачання», яка набирає 
чинності з 1 жовтня 2014 року95. Документом 
передбачено встановлення пільгового тарифу 
на електроенергію для непобутових спожива-
чів (усіх, окрім домогосподарств), які здійсни-
ли заходи щодо заміщення природного газу на 
електричну енергію, яка використовується для 

93   Уряд створив кризовий енергетичний штаб // Укрінформ, 
17.06.2014. – http://www.ukrinform.ua/ukr/news/uryad_stvoriv_
krizoviy_energetichniy_shtab_1947470

94   Володимир Гройсман: Необхідні механізми стимулювання енер-
гозбереження і заміщення газу // Урядовий портал, 12.06.2014. – 
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247383605

95   Постанова Кабінету Міністрів від 9.07.2014 №  293 «Про стиму-
лювання заміщення природного газу у сфері теплопостачан-
ня» // Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/293-2014-%D0%BF
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опалення та гарячого водопостачання, у разі 
наявності окремого комерційного обліку.

Також уряд скоригував розмір компенсації різ-
ниці в тарифах на виробництво теплової енер-
гії з інших джерел, окрім газу: НКРЕ рекомен-
довано визначити середньозважений тариф, 
Нацкомпослуг – встановити пільговий тариф 
для теплогенеруючих установок на рівні 90% 
від середньозваженого. Органам місцевого 
самоврядування наказано сприяти в реаліза-
ції інвестиційних проектів у теплопостачанні, 
які спрямовані на заміщення газу. Мінрегіон 
та Міненерговугілля мають подавати Мінфіну 
розрахунок прогнозованого обсягу заміщен-
ня природного газу іншими видами палива та 
енергії (із розбивкою по суб’єктах господарю-
вання) та відповідної тарифної компенсації.

Схвалена того ж дня Постанова Кабінету Мі-
ністрів №  296 фактично затверджує «ліміти» 
споживання газу96. Починаючи з 1 серпня і до 
кінця опалювального сезону, вказані спожи-
вачі отримають 14,01 млрд. кубометрів газу, 
зокрема бюджетні установи – 0,626 млрд. ку-
бометрів, теплопостачальники – 5,85 млрд. 
кубометрів, промисловість – 7,53 млрд. кубо-
метрів. Документом уточнено порядок коригу-
вання щомісячного розподілу газу, процедура 
прийняття рішень щодо початку і закінчення 
опалювального сезону, порядок компенсації 
негативних газових балансів.

Уряд також наказав створити в кожній адмі-
ністративно-територіальній одиниці анти-
кризові енергетичні штаби. Міненерговугілля, 
Мінюст і МВС мають надати пропозиції про 
встановлення відповідальності (в т.ч. кримі-
нальної) за порушення споживачами та ке-
рівниками газових підприємств дисципліни 
постачання. МОЗ та Мінрегіон мають виріши-
ти, чи доцільно зменшувати 2°С нормативну 
температуру повітря у приміщеннях. НКРЕ 

96   Постанова Кабінету Міністрів від 09.07.2014 № 296 «Деякі питан-
ня забезпечення населення, підприємств, установ та організа-
цій природним газом до кінця опалювального сезону 2014/15 
року» // Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/296-2014-%D0%BF

рекомендовано оптимізувати структуру та-
рифів газорозподільних і газопостачальних 
підприємств з урахуванням мінімізації витрат, 
спрямування коштів інвестиційних програм 
на амортизацію майна та встановлення лі-
чильників газу для населення.

На рівні Міненерговугілля, Наказом № 481 від 
27.06.2014 було створено міжвідомчу робочу 
групу з питань заміщення природного газу 
іншими видами палива97 на чолі з першим за-
ступником міністра Ю.Зюковим, якій доручено 
проаналізувати можливості впровадження в 
Україні прогресивних технологій викорис-
тання вугілля та інших видів палива з метою 
заміщення газу, який використовується у про-
мисловості та для виробництва теплової, елек-
тричної енергії, і за результатами підготувати 
відповідні пропозиції.

15 липня відбулось засідання колегії Міненер-
говугілля98, де обговорено питання підготов-
ки до осінньо-зимового періоду на 2014-2015 
роки за умов припинення надходження росій-
ського газу. За підсумками засідання схвалено 
низку рішень, серед яких – внесення змін та до-
повнень до чинних нормативних актів з питань 
формування і затвердження планового розпо-
ділу і постачання газу вітчизняним спожива-
чам, нормативів споживання газу населенням 
у разі відсутності газових лічильників та поряд-
ку обліку обсягів розбалансування газу в роз-
подільчих мережах.

16 липня Міненерговугілля доручило обмеж-
ити постачання газу для ТЕЦ у Києві та Харкові 
«з метою економії природного газу для забез-
печення стабільного проходження опалюваль-
ного сезону 2014-2015 року»99. Водночас визна-
97   Наказ Міненерговугілля №  481 від 27.06.2014 «Про створення 

міжвідомчої робочої групи з питань заміщення природного газу 
іншими видами палива» // Міненерговугілля. – http://mpe.kmu.
gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244949682

98   На засіданні колегії Міненеговугілля обговорено стан підготов-
ки до опалювального періоду 2014-2015 років // Міненергову-
гілля, 15.07.2014. – http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/
publish/article;jsessionid=FB5F4864255DB12C88DE37A8FEFDBFEB.
app1?art_id=244948621&cat_id=35109

99   Міненерговугілля доручило обмежити обсяги споживання при-
родного газу для Київських та Харківських ТЕЦ // Міненергову-
гілля, 16.07.2014. – http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/
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ється, що обмеження стосуються підприємств, 
котрі мають борг за спожитий газ перед НАК 
«Нафтогаз України» та продовжують його на-
копичувати.

publish/article;jsessionid=FB5F4864255DB12C88DE37A8FEFDBFEB.
app1?art_id=244948843&cat_id=35109

висновок

Створення Кризового енергетичного штабу, 
більш активна політика скорочення споживан-
ня газу, стимулювання його заміщення іншими 
енергоресурсами можна сприймати в якості 
«цеглинок» до побудови системної газобезпе-
кової політики, як це вимагається Директи-
вою 2004/67/EC. Разом з тим, рішення уряду в 
питаннях посилення контролю за споживан-
ням та платіжними операціями можуть обер-
нутися регулюванням в «ручному режимі» та 
зниженням інвестиційної привабливості ринку 
– наслідками, що є протилежними до цілей єв-
ропейських підходів.
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Директива 2003/54/EC про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електро-
енергії вимагає особливої уваги уряду в трьох сферах: вільного доступу до мережі, чесної 
тарифікації та відкритості ринку.

Відповідно до Протоколу про приєднання 
України до Договору про заснування Енерге-
тичного Співтовариства, імплементація Дирек-
тиви мала відбутись до 1 січня 2012 року. Від-
повідальні за реалізацію − Міненерговугілля та 
НКРЕ.

після прийняття в 2013 році закону «про 
засади функціонування ринку електричної 
енергії» головним завданням для уряду є 

розробка вторинного законодавства

Наказом Міненерговугілля №  227 від 
26.02.20141 було створено Робочу групу з реа-
лізації положень Закону. Також НАЕК «Енерго-
атом» створив Центр із впровадження нової 
моделі ринку електроенергії2, який повинен 
розробляти необхідні нормативні документи, 
щоб АЕС та інші виробничі потужності компанії 
були готові до роботи в умовах нового ринку. 
Також компанія реалізує програму адаптації до 
нової моделі ринку, зокрема курс для інструк-
торів з підготовки керівного персоналу3. Також 
створена Робоча група Ради Оптового ринку 
електроенергії4. 

Разом із опублікованим Наказом № 227 був по-
ширений План дій з реалізації Закону. Відпо-
відно до Плану, відповідні департаменти Мініс-
терства повинні були затвердити План заходів 

1   Наказ Міненерговугілля №  227 від 26.02.2014 «Про організацію 
роботи Міненерговугілля з реалізації положень Закону України 
«Про засади функціонування ринку електричної енергії України» 
// Міненерговугілля. – http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/
document?id=244927584

2   В «Енергоатомі» створено Центр із впровадження нової моделі 
ринку електроенергії // Урядовий портал, 21.05.2014. – http://www.
kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247319326&cat_
id=244277212

3   «Энергоатом» проводит адаптацию к либерализации рынка 
электроэнергии // УНІАН, 14.03.2014. – http://energy.unian.net/
nuclear/896561-energoatom-provodit-adaptatsiyu-k-liberalizatsii-
ryinka-elektroenergii.html 

4   Робоча група Ради ОРЕ з питань впровадження Закону «Про за-
сади функціонування ринку електричної енергії України» // ДП 
«Енергоринок». –  http://www.er.gov.ua/doc.php?f=2954

з реалізації перехідного періоду (до 03.2014), 
методику визначення доступної пропускної 
спроможності міждержавних електричних ме-
реж (до 05.2014), Порядок підготовки систем-
ним оператором плану розвитку об’єднаної 
енергетичної системи на наступні десять років 
та порядку його оприлюднення  (до 05.2014), 
внести на розгляд парламенту законопроект 
щодо особливостей погашення заборгованості 
за електричну енергію, яка утворилася на опто-
вому ринку електричної енергії (до 05.2014), а 
також проект щодо юридичного та організа-
ційного відокремлення електророзподільними 
підприємствами діяльності з розподілу елек-
тричної енергії від інших видів діяльності верти-
кально інтегрованої господарської організації 
(до 05.2014). Також до 05.2014 компанія ДП НЕК 
«Укренерго» повинна була отримати кошти на 
закупівлю програмного забезпечення, необхід-
ного для функціонування балансуючого ринку, 
а Міністерство енергетики мало проаналізува-
ти, як саме має змінитись новий проект Закону 
про ринок електроенергії відповідно до Тре-
тього енергетичного пакету. 

Що стосується методики визначення доступ-
ної пропускної спроможності міждержавних 
електричних мереж, така була затверджена Мі-
ненерговугілля Наказом № 413 від 04.06.20145. 
Порядок підготовки плану розвитку об’єднаної 
енергетичної системи України на наступні де-
сять років оприлюднений як проект на сайті 
Міненерговугілля6, однак невідомо, чи його за-
тверджено.

Ще один елемент Плану – розробку проекту 
Закону про особливості погашення заборгова-

5   Наказ Міненерговугілля № 413 від 04.06.2014 «Про затвердження 
«Методики визначення доступної пропускної спроможності між-
державних електричних мереж Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) 
України» // Міненерговугілля. – http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/
doccatalog/document?id=244942592

6   Проекти регуляторних актів // Міненерговугілля. – http://mpe.
kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=49913
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ності за електричну енергію – також розробле-
ний і є розміщений на сайті Міненерговугілля7. 
Разом із ним опублікований інший проект за-
кону – внесення змін до Податкового кодексу, 
де розписано більш детально механізм пога-
шення такої заборгованості. Компанії, зокрема 
«Енергоатом», які спочатку підтримали ідею 
розробки проекту про особливості погашення 
заборгованості8, виступили проти опубліко-
ваного варіанту9. Згідно з позицією «Енергоа-
тома», запропонований механізм розрахунків 
із застосуванням векселів містить корупційну 
складову і зарекомендував себе як неефектив-
ний спосіб врегулювання заборгованості. Вар-
то додати, що законопроекти про погашення 
заборгованості ще у березні 2014 року також 
були зареєстровані і в парламенті – №  4566 
від 26.03.2014 «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо впорядкування визна-
чення та погашення боргових зобов’язань, 
які виникли внаслідок неповних розрахунків 
за енергоносії»10 (М.Мартиненко, фракція ВО 
«Батьківщина») та № 4566-1 від 26.03.2014 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо недопущення банкрутства та 
стабілізації роботи підприємств енергетичної 
галузі»11 (Б.Бандуров, фракція Партії регіонів). У 
пояснювальних записках обох законопроектів 
йшлось те, що порушення справ про банкрут-
ство підприємств ПЕК не дозволить їм взяти 
участь у реформуванні ОРЕ. У квітні законо-
проекти були відхилені та зняті з розгляду, од-
нак у липні ці ж норми були внесені до проекту 

7   Там само.
8   «Енергоатом» підтримує розробку законопроекту щодо осо-

бливостей погашення заборгованості за електроенергію // 
НАЕК «Енергоатом», 30.05.2014. – http://www.energoatom.
kiev.ua/ua/press/nngc/39782-energoatom_pdtrimu_rozrobku_
z a k o n o p r o e k t u _ s c h o d o _ o s o b l i v o s t e y i _ p o g a s h e n n y a _
zaborgovanosti_za_elektroenergiyu/

9   «Енергоатом» висловив свою позицію щодо законопроекту 
щодо особливостей погашення заборгованості за електроенер-
гію // НАЕК «Енергоатом», 29.07.2014. – http://www.energoatom.
kiev.ua/ua/press/nngc/40063-energoatom_visloviv_svoyu_
pozitcyu_schodo_zakonoproektu_pro_osoblivost_pogashennya_
zaborgovanost_za_elektroenergyu_/?print

10   Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів Украї-
ни щодо впорядкування визначення та погашення боргових 
зобов’язань, які виникли внаслідок неповних розрахунків за 
енергоносії», № 4566 від 26.03.2014 // Верховна Рада України. – 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50416  

11   Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо недопущення банкрутства та стабілізації ро-
боти підприємств енергетичної галузі», № 4566-1 від 26.03.2014 
// Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=50421 

закону № 4117 «Про особливий період у палив-
но-енергетичному комплексі»12, який Верховна 
Рада прийняла поки лише в першому читанні.
Невідомо, чи розроблений, відповідно до Пла-
ну дій з реалізації Закону проект закону про 
юридичне та організаційне відокремлення 
електророзподільними підприємствами діяль-
ності з розподілу електричної енергії від інших 
видів діяльності вертикально інтегрованої гос-
подарської організації. У липні «Енергоатом» 
звернувся до Міненерговугілля з проханням 
врахувати в такому законопроекті вирішення 
питань солідарної відповідальності суб’єктів 
господарювання, що здійснюватимуть діяль-
ність з розподілу та постачання електроенер-
гії, перед оптовим постачальником електро-
енергії13. Також, це питання планується серед 
тих, які НКРЕ хоче винести для обговорення за 
круглим столом в ІІІ-IV кварталах 2014 року14. 
Невідомо також, чи отримала, відповідно до 
Плану, компанія «Укренерго» кошти на закупів-
лю програмного забезпечення, необхідного 
для функціонування балансуючого ринку, та-
кож Міненерговугілля не опублікувало аналізу, 
як саме має змінитись новий проект Закону 
про ринок електроенергії відповідно до Тре-
тього енергетичного пакету. 

Також з’явились коментарі щодо того, що необ-
хідно внести зміни в сам новоприйнятий За-
кон «Про засади функціонування ринку елек-
тричної енергії», зокрема для недопущення 
дискримінації державних енергогенеруючих 
компаній. Про це йдеться в Наказі Міненерго-
вугілля №  237 від 11.03.201415, також у повідо-
мленнях НАЕК «Енергоатом» – на думку компа-
нії, Закон створює умови, в яких «Енергатом» та 

12   Проект Закону «Про особливий період у паливно-енергетично-
му комплексі», № 4117а від 18.06.2014 // Верховна Рада України. 
–  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51387 

13   «Енергоатом» висловив свою позицію щодо законопроекту 
щодо особливостей погашення заборгованості за електроенер-
гію // НАЕК «Енергоатом», 29.07.2014. – http://www.energoatom.
kiev.ua/ua/press/nngc/40063-energoatom_visloviv_svoyu_
pozitcyu_schodo_zakonoproektu_pro_osoblivost_pogashennya_
zaborgovanost_za_elektroenergyu_/?print

14   Наказ НКРЕ від 31.12.2013 № 683 «Про затвердження Орієнтовно-
го плану проведення консультацій з громадськістю в Національ-
ній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергети-
ки, на 2014 рік» // НКРЕ. – http://www.nerc.gov.ua/?id=9070 

15   Наказ Міненерговугілля №  237 від 11.03.2014 «Про невідклад-
ні заходи стабілізації фінансового стану галузі та запобігання 
проявам корупції» // Міненерговугілля. – http://mpe.kmu.gov.
ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244919959&cat_
id=35109
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«Укргідроенерго» змушені будуть покривати 
перехресне субсидування споживачів елек-
троенергії16, і пропонують усунути неринкові 
механізми діяльності нового ринку. 

В умовах анексії Криму постало питання по-
стачання електроенергії на півтострів в нових 
умовах. Кабінет Міністрів прийняв Постанову 
№  14817, якою визначив єдиним постачальни-
ком електроенергії до Криму компанію «Укрін-
тернерго», а вже в неї повинні закуповувати 
електроенергію підприємства, що постачають 
електроенергію в Криму, за договорами ку-
півлі-продажу. За інформацією представників 
невизнаних органів влади Криму, українська 
електроенергія продається на півострів за ці-
нами, які є нижчими за ринкові18.

Регулятор переглядає систему 
ціноутворення

Згідно з листом НКРЕ на запит журналістів19, 
стримування рівнів тарифів на електроенергію 
для побутових споживачів призвело до того, 
що на сьогодні населення відшкодовує лише 
близько 24% економічно обґрунтованого рів-
ня тарифів. Перехресне субсидіювання насе-
лення за рахунок інших споживачів зростає, 
відтак, при незмінних рівнях тарифів на елек-
троенергію для населення збільшуються тари-
фи на електричну енергію для промислових 
підприємств, бюджетних установ, комуналь-
них підприємств.

На виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 травня 2014 року № 149 «Про вдо-
сконалення державної політики регулювання 
тарифів на електричну енергію, що відпуска-

16   «Енергоатом» пропонує усунути неринкові механізми в но-
вій моделі ринку електроенергії // УНІАН, 21.07.2014. – http://
economics.unian.ua/energetics/942492-energoatom-proponue-
usunuti-nerinkovi-mehanizmi-v-noviy-modeli-rinku-elektroenergiji.
html

17   Постанова Кабінету Міністрів від 07.05.2014 № 148 «Про особли-
вості регулювання відносин у сфері електроенергетики на тим-
часово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя» // Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/148-2014-%D0%BF 

18   Крим платить Україні за електроенергію за неринковими ці-
нами // Україна комунальна, 6.08.2014. – http://jkg-portal.com.
ua/ua/publication/one/krim-platit-ukrajin-za-jelektrojenergju-za-
nerinkovimi-cnami-38543

19   Лист НКРЕ від 23.07.2014 N 4426/27/47-14 головному редактору 
«Економічної правди» С. Лямцю // Центр комп’ютерних техноло-
гій. – http://cct.com.ua/2014/23.07.2014_4426_27_47-14.htm 

ється населенню, а також іншим споживачам, 
для яких застосовуються такі тарифи»20 НКРЕ 
схвалила підвищення тарифів на електричну 
енергію для населення в межах 10-40%21, при-
йнявши Постанову №  749 від 23.05.2014 «Про 
внесення змін до тарифів на електроенергію, 
що відпускається населенню»22.

Також НКРЕ затвердила Постанову №  757 від 
27.05.2014 «Щодо встановлення на червень 
2014 року роздрібних тарифів на електроенер-
гію з урахуванням граничних рівнів тарифів 
при поступовому переході до формування 
єдиних роздрібних тарифів для споживачів на 
території України»23, яким визначила нові тари-
фи для 1-го і 2-го класу напруги. 

У липні НКРЕ схвалила і опублікувала для гро-
мадського обговорення проект постанови 
«Про внесення змін до Порядку застосування 
тарифів на електроенергію»24, що дозволяє 
врегулювати встановлення тарифів на елек-
тричну енергію для громадян, які проживають 
у нежитлових приміщеннях, що розташовані у 
цокольних поверхах житлових будинків.

Уряд і парламент шукають нові механізми 
взаємодії учасників ринку для посилення 

прозорості фінансових потоків 

Проблемою залишається велика заборгова-
ність гравців ринку, зокрема компаній тепло- 
та водопостачання, перед енергогенеруючими 
компаніями. За даними уряду, заборгованість 
споживачів за електроенергію в червні ста-
новила більше 15 млрд. грн., що, у свою чергу, 
20   Постанова Кабінету Міністрів від 21.05.2014 №  149 «Про вдо-

сконалення державної політики регулювання тарифів на елек-
тричну енергію, що відпускається населенню, а також іншим 
споживачам, для яких застосовуються такі тарифи» // Законо-
давство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/149-2014-
%D0%BF 

21   НКРЕ підвищила тарифи на електроенергію для населення на 10-
40% // Українська енергетика, 29.05.2014. – http://ua-energy.org/
post/44319

22   Постанова НКРЕ № 749 від 23.05.2014 «Про внесення змін до та-
рифів на електроенергію, що відпускається населенню» // НКРЕ. 
– http://www.nerc.gov.ua/?id=11057

23   Постанова НКРЕ №  757 від 27.05.2014 «Щодо встановлення на 
червень 2014 року роздрібних тарифів на електроенергію з ура-
хуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході 
до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на 
території України» // НКРЕ. – http://www.nerc.gov.ua/?id=11050 

24   Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Порядку застосу-
вання тарифів на електроенергію» // НКРЕ. – http://www.nerc.gov.
ua/index.php?news=3867
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сприяло формуванню боргів енергогенерую-
чих підприємств перед постачальниками ре-
сурсів (вугілля та газу). 

Депутати парламенту розробили і подали на 
розгляд кілька законопроектів, покликаних 
покращити розрахунки між учасниками ринку, 
в першу чергу, між постачальниками енергії 
та підприємствами тепло – та водопостачан-
ня. Один із таких був законопроект № 4671 від 
09.04.2014 «Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо удосконалення розрахунків 
за енергоносії»25 (автор – П.Корж, фракція Пар-
тії регіонів), який передбачав створення рахун-
ків спеціального призначення підприємствами 
тепло- та водопостачання, звідки кошти б над-
ходили постачальникам енергії, однак він був 
відхилений. Натомість прийнято Закон № 1198-
VII від 10.04.2014 «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо удосконалення роз-
рахунків за енергоносії»26, який був внесений 
М.Мартиненком і теж передбачав створення 
рахунків спеціального призначення, і деталі-
зував відносини між споживачами та поста-
чальниками тепла, гарячої та холодної води. 
Згодом Кабінет Міністрів Постановою №  217 
від 18.06.201427 уповноважив «Ощадбанк» бути 
тим банком, в якому відкриватимуться згадані 
вище рахунки і затвердив Порядок розподілу 
коштів, які надходитимуть на ці рахунки. 

У кінці липня НКРЕ оприлюднила проект по-
станови «Про затвердження Змін до форм 
звітності НКРЕ у сферах електроенергети-
ки та теплопостачання та інструкцій щодо їх 
заповнення»28, введення в дію якої дозволить 
Комісії краще оцінювати діяльність гравців 

25   Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо удосконалення розрахунків за енергоносії», №  4671 від 
09.04.2014 // Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=50595

26   Закон від 10.04.2014 №  1198-VII «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоно-
сії» // Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/1198-18 

27   Постанова Кабінету Міністрів від 18.06.2014 № 217 «Про затвер-
дження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні 
рахунки із спеціальним режимом використання для проведен-
ня розрахунків з гарантованим постачальником природного 
газу» // Законодавство України. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/217-2014-%D0%BF 

28   Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до форм звіт-
ності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та 
інструкцій щодо їх заповнення» // НКРЕ, 29.07.2014. – http://www.
nerc.gov.ua/index.php?news=3896

ринку, покращить порядок відкриття бізнесу 
тощо.

Стимулювати споживання електроенергії 
замість газу не є доцільним з огляду на 
стан мереж, відсутність достатніх для 

цього енергоресурсів та невикористаний 
потенціал енергозбереження

Намагаючись вирішити проблему скорочення 
постачання газу на ринок енергетики, уряд шу-
кає можливості замінити його іншими джере-
лами енергії. Так була прийнята Постанова Каб-
міну про стимулювання споживачів природно-
го газу та теплової енергії до переходу на елек-
троопалення та гаряче водопостачання29, яка  
передбачає встановлення пільгового тарифу 
на електричну енергію для непобутових спо-
живачів, які здійснили заходи щодо заміщення 
природного газу на електричну енергію, що 
використовується для опалення та гарячого 
водопостачання, у разі наявності окремого 
комерційного обліку. Також прийнято рішення 
збільшити обсяг спожитої населення електро-
енергії без зміни тарифів у будинках, які облад-
нані електроопалювальними установками – з 1 
жовтня по 30 квітня (включно) щомісячно спо-
житий обсяг електричної енергії збільшується 
з 3600 кВт-год до 5000 кВт-год (включно).

Разом із тим, залишається проблемою стан 
мереж, які можуть не витримати зростання 
навантаження. Навіть у серпні, в умовах літ-
ніх місяців, обленерго («Волиньобленерго»30, 
«Кіровоградобленерго»31) звернулись до спо-
живачів з проханням обмежувати використан-
ня електроенергії в пікові години, не переван-
тажувати мережу. Про загрозу перевантажен-
ня мереж та масових відключень взимку від 
електрообігрівання кажуть і експерти32. 

29   Кабінет Міністрів України рекомендує НКРЕ вжити заходи для 
стимулювання споживачів природного газу та теплової енергії 
до переходу на електроопалення та гаряче водопостачання // 
НКРЕ, 10.07.2014. – http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3870 

30   Волинян закликають обмежити використання електроенергії 
// Волинський інформаційний портал, 12.08.201. – http://vip.
volyn.ua/articles/volynyan-zaklykayut-obmezhyty-vykorystannya-
elektroenergiyi

31   «Кіровоградобленерго» закликає не перевантажувати мере-
жу // Гречка, 13.08.2014. – http://gre4ka.info/suspilstvo/12401-
kirovohradoblenerho-zaklykaie-ne-perevantazhuvaty-merezhu 

32   Эксперт назвал истинную причину отключения горячей воды в 
столице // FromUA, 5.08.2014. – http://from-ua.com/news/317627-
ekspert-nazval-istinnuyu-prichinu-otklyucheniya-goryachei-vodi-v-
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В умовах військових дій на сході, де зосеред-
жено видобуток вугілля для підприємств елек-
троенергетики, виникає проблема нестачі 
ресурсів для вироблення електроенергії. У 
серпні низка обленерго («Чернівціобленерго», 
«Сумиобленерго», «Житомиробленерго», «Ві-
нницяобленерго») обмежили деяким підпри-
ємствам постачання електроенергії33, а Кабі-
нет Міністрів 13 серпня ухвалив рішення про 
введення на ринку надзвичайного стану. Голо-
вна причина цього рішення, згідно з міністром 
Ю.Проданом34, – це якраз обмеження поста-
чання вугілля на електрогенеруючі підприєм-
ства. Введення надзвичайного стану на ринку 
означатиме, що держава буде диктувати умови 
купівлі-продажу електроенергії, обмежувати 
ціну на енергію та тарифи на її вироблення.

stolice.html
33   Облэнерго ограничивают промпотребителей в электроэнергии 

// Энергетика Украины, 13.08.2014. – http://uaenergy.com.ua/
post/19569 

34   Кабмін ухвалив постанову про введення надзвичайного стану на 
електроенергетичному ринку // Лівий берег, 13.08.2014. – http://
ukr.lb.ua/news/2014/08/13/276064_kabmin_prinyal_postanovlenie_
vvode.html 

висновок

Попри певні кроки в розробці вторинного зако-
нодавства для імплементації Закону про ринок 
електроенергії, уряд змушений виставляти як 
пріоритети задачі, які диктують нинішні про-
блеми з обмеженим постачання енергоресурсів 
в країну. Тому уряд швидше «гасить пожежі», 
аніж розробляє нову політику в управлінні рин-
ку. Разом із тим, навіть ті кроки, які робляться 
в умовах «гасіння пожежі», наближають Україну 
до європейських стандартів – зокрема в час-
тині посилення прозорості фінансових пото-
ків чи гармонізації тарифів на електроенергію 
на ринку.
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Відповідно до Протоколу про приєднання, Ре-
гламент мав бути імплементований до 1 січня 
2012 року. 

Міністерство енергетики визначило приєднання 
української мережі електроенергії до ЄС одним 
із пріоритетів роботи – у червні було затвердже-
но Наказ №  409 від 04.06.2014 Міненерговугіл-
ля35, яким пріоритетним проектом було визнано 
приєднання Об’єднаної енергетичної системи 
(ОЕС) України до об’єднання енергосистем країн 
ЄС вже до 2017 року. ДП «НЕК «Укренерго» у дво-
тижневий термін мав розробити План першо-
чергових організаційно-технічних заходів для 
підготовки ОЕС України до роботи з об’єднанням 
енергосистем європейських держав. Також нака-
зом було створено робочу групу з питань орга-
нізаційно-технічних заходів для підготовки ОЕС 
України до роботи з об’єднанням енергосистем. 

У цей же день було також прийнято Наказ 
Міністерства енергетики №41336, яким було 
затверджено Методику визначення доступ-
ної пропускної спроможності міждержавних 
електричних мереж Об’єднаної енергосистеми 
(ОЕС) України. Відповідно до затвердженого 
наказу, «Укренерго» з 1 грудня 2014 року буде 
здійснювати розрахунок пропускної спромож-
ності міждержавних перетинів ОЕС України 
відповідно до Методики.

19 травня НКРЕ оприлюднила проект постано-
ви «Про затвердження Порядку проведення 
електронних аукціонів з розподілення пропус-
кної спроможності міждержавних електрич-
них мереж»37, метою якої є більш незалежний 

35   Наказ Міненерговугілля №  409 від 04.06.2014 «Про забезпечен-
ня реалізації проекту інтеграції Об’єднаної енергетичної сис-
теми України до об’єднання енергетичних систем країн ЄС» // 
Міненерговугілля. – http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/
document?id=244940610

36   Наказ Міненерговугілля № 413 від 04.06.2014 «Про затвердження 
«Методики визначення доступної пропускної спроможності між-
державних електричних мереж Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) 
України» // Міненерговугілля. – http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/
doccatalog/document?id=244942592

37   Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку проведення 
електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності 

доступ учасників до таких аукціонів за рахунок 
функціонування процедур електронного аук-
ціону, електронного документообігу та елек-
тронного цифрового підпису.

24 червня 2014 року на засіданні Ради Оптово-
го ринку електричної енергії було затвердже-
но проект Договору про доступ до пропускної 
спроможності міждержавних електричних ме-
реж України та направлено зазначений проект 
на розгляд до НКРЕ38. Проект був відкритий до 
обговорення громадськості до кінця липня 2014 
року. 

Разом із тим, відповідно до Плану заходів щодо 
виконання у 2011 році Загальнодержавної про-
грами адаптації законодавства України до за-
конодавства Європейського Союзу39, ще в 2011 
році на імплементацію Регламенту 1228/2003 
мав бути підготовлений проект закону про вне-
сення змін до Закону «Про електроенергетику» 
для визначення керівних принципів функціону-
вання мережі під час її з’єднання з мережами 
інших держав; правил регулювання функціону-
вання нових вузлів мережі транскордонної пе-
редачі електроенергії; порядку надання інфор-
мації про потужності міждержавних електрич-
них мереж тощо. Досі невідомо, чи планується 
такий законопроект на розгляд парламенту. 

Умови участі в аукціонах стали більш 
конкурентними, однак залишаються як 
політичні, так і технічні проблеми в цій 

сфері  
Ще в грудні проведення аукціону засвідчило 
монопольне становище одного гравця на екс-
порт електроенергії. За результатами аукціо-
ну, ексклюзивним продавцем електроенергії 

міждержавних електричних мереж» // НКРЕ. – http://www.nerc.gov.
ua/?news=3790 

38   Триває робота над реформуванням сфери енергетики // Асоціація 
правників України, 4.07.2014. – http://uba.ua/ukr/news/3179/

39   Розпорядження Кабінету Міністрів від 17.08.2011 №  790-р «Про 
затвердження плану заходів щодо виконання у 2011 році Загаль-
нодержавної програми адаптації законодавства України до зако-
нодавства Європейського Союзу» // Мінюст. – http://www.minjust.
gov.ua/40160 

Регламент 1228/2003 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електро-
енергії з врахуванням змін, внесених рішенням комісії 2006/770/ЕС передбачає компен-
сацію втрат для операторів, прозорість тарифікації та формування конкурентного ринку.   
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в Словаччину, Угорщину, Румунію, Польщу та 
Білорусію залишалась компанія ДТЕК. Наразі 
вона хоча й залишається лідером в експорті 
електроенергії, однак на ринок експортерів 
вийшли нові гравці.

Зокрема, до експорту електроенергії до Сло-
ваччини, Угорщини та Румунії після дворічної 
перерви повернулося ДПЗД «Укрінтеренерго»40, 
яка в квітні викупила  частину лотів на аукціоні. 
25 червня «Закарпаттяобленерго на позачер-
говому аукціоні «Укренерго» викупило право 
експорту електроенергії до Словаччини ЛЕП 
«Ужгород 2 — Собранце»41. До аукціонів також 
все частіше долучається компанія «Донбасе-
нерго». ЗМІ стверджують, що кількість учасників 
аукціону зростає, хоч і в результаті напружених 
відносин членів ринку42, а Секретаріат Енер-
гетичного Співтовариства сподівається на ще 
більшу прозорість та ефективність43 конкурсу 
з експорту електроенергії в майбутньому. Ра-
зом із тим, уже в червні «Укренерго» не змогла 
продати44 650 МВт експортних потужностей 
– головною причиною цього, на думку компа-
ній45, є вичерпання технічних можливостей між-
державних потужностей. Загалом, за даними 
уряду46, в першому півріччі 2014 року Україна 
знизила експорт електроенергії на 5,9%. Також, 
в умовах введення надзвичайного стану в сфе-
рі електроенергії, урядом може бути прийняте 
рішення надалі обмежувати експорт електро-
енергії.

40   Українські компанії починають експорт електроенергії в Євро-
пу // Українська енергетика, 9.04.2014. – http://ua-energy.org/
post/42952

41   «Закарпаттяобленерго» через суд не допустило держкомпа-
нію до постачання електроенергії до Європи // Закарпаття 
онлайн, 7.07.2014. – http://zakarpattya.net.ua/News/125985-
Zakarpattiaoblenerho-cherez-sud-ne-dopustylo-derzhkompaniiu-
do-postachannia-elektroenerhii-do-IEvropy

42   Потеснить Ахметова: Минэнерго против ДТЭК // ЛІГАБізнесІн-
форм, 16.05.2014. – http://biz.liga.net/all/tek/stati/2748218-potesnit-
akhmetova-minenergo-protiv-dtek-.htm 

43   Европейское Энергосообщество надеется на отмену монопо-
лии ДТЭК на экспорт электроэнергии // Финансовая защита, 
29.05.2014. – http://finzah.com.ua/100/news14625 

44   «Укренерго» не змогла продати 650 МВт експортних потужнос-
тей // Українська енергетика, 27.06.2014. – http://ua-energy.org/
post/45263 

45   Усе, що можна вивезти з країни з точки зору електроенергії, ми 
вивезли – ДТЕК // Українська енергетика, 26.06.2014. – http://ua-
energy.org/post/45198 

46   Украина в I полугодии снизила экспорт электроэнергии на 5,9% 
// Дело, 16.07.2014. – http://delo.ua/business/ukraina-v-i-polugodii-
snizila-eksport-elektroenergii-na-59-241689/

висновок

Уряд поставив за ціль якомога швидше інте-
грувати українську Об’єднану енергетичну 
систему до європейської, і намагається при-
швидшити прийняття всіх необхідних для цьо-
го нормативно-правових актів. Разом із тим, 
така розробка триває лише на рівні уряду, 
натомість на законодавчому рівні суттєвих 
змін для об’єднання систем не пропонується. 
Також, покращується конкуренція за експорт 
електроенергії між гравцями ринку, хоч і на 
фоні конфліктів та технологічних труднощів.  
Експорт може бути поставлений під загрозу в 
умовах дії надзвичайного стану, прийнятого 
урядом в серпні 2014 року.
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Директива 2005/89/ЕС про заходи щодо забезпечення безпеки електропостачання та інф-
раструктурного інвестування передбачає встановлення урядом єдиних правил експлуата-
ції мережі та прозорість звітування.

Розробку всіх заходів із забезпечення безпеки 
електропостачання та інвестування в інфра-
структуру відповідно до вимог Директиви по-
трібно було провести до 1 січня 2012 року. Від-
повідно до Плану заходів з виконання програми 
адаптації законодавства України до законодав-
ства ЄС, вимоги Директиви разом із вимогами 
Регламенту 1228/2003, мали бути враховані у 
змінах до Закону «Про електроенергетику».

в умовах нових викликів енергетичній 
безпеці посилення безпеки 

електропостачання є першочерговою 
задачею 

Уряд розпочав низку проектів з модернізації 
існуючих і будівництва нових мереж із залучен-
ням власних коштів та коштів інвесторів. Так, 
Кабінет Міністрів 13 серпня  затвердив проек-
ти реконструкції відкритих розподільних при-
строїв 750 кВ ЗАЕС і РАЕС. Реконструкція буде 
здійснюватися за кошти НАЕК «Енергоатом», 
передбачені на ці заходи в тарифі компанії на 
відпуск е/е. Проекти є складовими проектів з 
будівництва нових ліній електропередачі в Рів-
ненській, Запорізькій і Київській областях.47 
Також 13 вересня Кабмін затвердив виділення 
коштів на будівництво нових повітряних ліній 
електропередачі «ЗАЕС-Каховська» довжиною 
200 км і «РАЕС-Київська» довжиною 350 км. 
Основними цілями реконструкції ВРП-750 ЗАЕС 
та будівництва повітряної лінії 750 кВ «ЗАЕС-Ка-
ховська» є підвищення надійності режимів ро-
боти південної  частини ОЕС за рахунок зняття 
мережевих обмежень видачі потужності ЗАЕС, 
стабілізації напруги в Південній енергосистемі.
З метою посилення безпеки виробництва 
електроенергії, 15 травня 2014 року парламен-
том було ратифіковано Гарантійні угоди між 
Україною та Європейським співтовариством з 
атомної енергії48 та Європейським банком ре-
47   Кабмин утвердил проекты реконструкции ОРУ-750 Запорож-

ской и Ровненской АЭС // РБК-Україна, 14.08.2014. – http://
tek.rbc.ua/rus/kabmin-utverdil-proekty-rekonstruktsii-oru-750-
zaporozhskoy-14082014223300

48   Закон від 15.05.2014 № 1258-VII «Про ратифікацію Гарантійної уго-

конструкції та розвитку49 щодо надання ком-
панії «Енергоатом» позики загальним обсягом 
600 млн. євро на реалізацію Комплексної (зве-
деної) програми підвищення рівня безпеки 
енергоблоків атомних електростанцій. 

Для отримання позики, уряд та «Енергоатом» 
мають виконати ряд умов, зокрема призначи-
ти національний орган з виведення з експлуа-
тації, забезпечити функціонування та належне 
фінансування Фонду виведення з експлуата-
ції та Фонду поводження із відпрацьованим 
ядерним паливом, а також закласти необхідні 
кошти на виплату відсотків та тіла кредиту до 
тарифу на відпуск електроенергії НАЕК «Енер-
гоатом».

Окрім того, регулятор продовжує розробляти 
вторинне законодавство для кращої роботи 
мережі. Наприкінці квітня НКРЕ оприлюднила 
проект Постанови про зміни до Правил приєд-
нання електроустановок до електричних ме-
реж50, де розширено варіанти послуг з приєд-
нання (стандартне приєднання, нестандартне 
приєднання, приєднання електроустановок, 
які виробляють електроенергію тощо), деталі-
зовано умови підписання договору про поста-
чання електроенергії. 

18 червня НКРЕ оприлюднила проект поста-
нови «Про внесення змін до постанови Націо-
нальної комісії з питань регулювання електро-

ди між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з 
атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм на-
дання позики, розмір якої дорівнює 300000000 (триста мільйонам) 
євро, від 7 серпня 2013 року між Національною атомною енерго-
генеруючою компанією «Енергоатом» та Європейським співтова-
риством з атомної енергії на реалізацію проекту Комплексна (зве-
дена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних 
електростанцій» // Законодавство України. – http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/1268-18 

49   Закон від 15.05.2014 № 1267-VII «Про ратифікацію Гарантійної уго-
ди (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня 
безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та 
Європейським банком реконструкції та розвитку» // Законодав-
ство України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1267-18

50   Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Правил при-
єднання електроустановок до електричних мереж» // НКРЕ. – 
http://www.nerc.gov.ua/?id=10688
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енергетики України від 13 червня 1996 року № 
15»51, відповідно до якого мають бути приве-
дені у відповідність до вимог Законів України 
«Про засади функціонування ринку електрич-
ної енергії України» і «Про природні монополії» 
правила здійснення підприємницької діяль-
ності з передачі електричної енергії місцевими 
мережами під час перехідного періоду.  

20 червня НКРЕ повторно оприлюднила про-
ект постанови «Про внесення зміни до поста-
нови НКРЕ від 20 грудня 2012 року № 1665»52, 
метою якої є недопущення зростання тарифів 
на передачу електроенергії місцевими елек-
тромережами, на постачання електроенергії 
за регульованим тарифом для ліцензіатів та 
єдиних роздрібних тарифів на електроенергію 
для споживачів України. Зокрема, отримавши 
зауваження та пропозиції від суб’єктів ринку, 
НКРЕ змінила документ, який передбачає з 1 
серпня 2014 року встановити норму прибутку 
енергопостачальних підприємств на базу на-
рахування на рівні 11%.

Є спроби на законодавчому рівні врегулюва-
ти відносини між учасниками ринку в умовах 
ускладеного постачання електроенергії. Зо-
крема, зареєстровано законопроект №  4106 
від 06.02.201453 (автори – члени фракції ВО 
«Свобода» О.Мирний та І.Мірошниченко), яким 
пропонується внести зміни до Закону «Про 
електроенергетику» і передбачити відпові-
дальність постачальників енергії перед спожи-
вачами лише у разі переривання електропос-
тачання з вини енергопостачальника. Законо-
проект наразі очікує на розгляд.

51   Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до  постанови Націо-
нальної комісії з питань регулювання електроенергетики України 
від 13 червня 1996 року № 15» // НКРЕ. – http://www.nerc.gov.ua/
index.php?news=3832

52   Проект постанови НКРЕ «Про внесення зміни до постанови НКРЕ 
від 20 грудня 2012 року № 1665» (повторно) // НКРЕ. – http://www.
nerc.gov.ua/index.php?news=3838

53   Проект Закону № 4106 від 06.02.2014 «Про внесення змін до Закону 
України «Про електроенергетику» (щодо покращення становища 
споживачів та постачальників електричної енергії)» http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49712

висновок

В Україні існує розуміння про необхідність по-
силювати безпеку та якість передачі електро-
енергії, особливо в нинішніх умовах. Багато 
гравців ринку – інвестори, уряд, споживачі, – на-
магаються покращувати безпеку електропос-
тачання і вкладати кошти в інфраструктуру, 
разом із тим, ця робота не є системною і коор-
динованою з боку уряду.
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Хоча країни ЄС самостійно визначають функції, компетенцію та адміністративні повноваження ре-
гуляторів, положення Другого і Третього енергетичних пакетів визначають набір мінімальних 
компетенцій для регуляторів, які мають бути враховані на національному рівні.

Згідно зі ст. 23 Директиви 2003/54/ЕС та ст. 25 Директиви 2003/55/ЕС, національні регулятори «по-
винні бути повністю незалежними від інтересів» електроенергетичної та газової промисло-
вості.

Відповідно до Третього енергетичного пакету, передбачено посилення незалежності регулятора, 
зокрема через надання йому окремого юридичного статусу, гарантування функціональної 
незалежності від будь-якого державного чи приватного підприємства, окреме виділення бю-
джетних ресурсів та автономію в їх використанні для виконання своїх обов’язків. 

ключовий законопроект щодо 
повноважень НкРЕ потребує 

вдосконалення, однак поки навіть не 
розглядався у парламенті; тим часом, 

указами президента об’єднано відразу 
два регулятори

У Верховній Раді на розгляді Комітету з питань 
паливно-енергетичного комплексу, ядерної по-
літики та ядерної безпеки досі перебуває зако-
нопроект «Про державне регулювання у сфері 
енергетики», зареєстрований під № 3095 16 серп-
ня 2013 року. Документ було розроблено уря-
дом, за безпосередньої участі НКРЕ. Як йдеться у 
пояснювальній записці, законопроект визначає 
чіткі межі компетенції НКРЕ та повноваження, не-
обхідні для реалізації покладених на неї завдань, 
у т.ч. забезпечення ефективного впливу держави 
на діяльність суб’єктів природних монополій та 
суб’єктів господарювання на суміжних ринках.

Поряд з цим, за висновками Головного науко-
во-експертного управління Верховної Ради, 
законопроект не вирішує проблеми чіткого 
структурування повноважень суб’єктів дер-
жавного регулювання у сфері енергетики. 
Документ був рекомендований профільним 
комітетом, однак Верховною Радою не роз-
глядався. У відповіді на інформаційний запит 

НКРЕ вказала, що продовжує роботу із розроб-
ки законопроекту «Про державне регулюван-
ня у сфері енергетики», який би забезпечував 
відповідність статусу, завдань і повноважень 
НКРЕ Третьому енергетичному пакету ЄС.

27 серпня Президент України своїми указами 
№  692 та №  693 ліквідував Нацкомпослуг та 
НКРЕ, відповідно. Натомість, Указом № 694 було 
утворено об’єднаний регулятор – Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг. Поки 
що призначено новий склад НКРЕКП1, очікуєть-
ся затвердження інших нормативних докумен-
тів. Голові нової комісії В.Демчишину доручено 
внести у двотижневий строк проект положення 
про НКРЕКП, а Кабміну доручено у двомісячний 
термін забезпечити її фінансами і приміщенням.

Регулятор продовжив обговорення 
законодавчих змін щодо вдосконалення 

системи регулювання енергетичного 
сектора в ході низки контактів із 

закордонними партнерами, обміну 
досвідом та інформаці

1    Указ Президента України №695/2014 від 27.08.2014 «Про призна-
чення членів Національної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг» // Президент 
України. – http://president.gov.ua/documents/18032.html

РЕГУЛЯТОР
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У травні відбулася зустріч керівництва НКРЕ з 
представником технічної місії Податково-бю-
джетного департаменту МВФ Р.Гіллінхемом2. 
Сторони обговорили зменшення субсидій 
енергетичному сектору України, встановлення 
економічно обґрунтованих цін на природний 
газ для населення, підприємств ТКЕ, промис-
лових споживачів, бюджетних установ та ін-
ших суб’єктів господарювання, а також вплив 
рішень НКРЕ на видаткову частину державного 
бюджету.

В рамках реалізації проекту технічної під-
тримки НКРЕ у розробці проекту Закону про 
регулювання в енергетиці відповідно до Тре-
тього енергетичного пакету ЄС3, який здій-
снюється за підтримки Світового банку, 15 і 
30 травня відбулися зустрічі членів НКРЕ з го-
ловним консультантом компанії «DNV KEMA 
Energy  &  Sustainability – KEMA Consulting 
GmbH» І.Левінгтон4. В ході зустрічей були роз-
глянуті питання досвіду країн ЄС та Енерге-
тичного Співтовариства щодо адаптації наці-
онального законодавства до Третього енерге-
тичного пакету в частині статусу, організації та 
незалежності регулюючого органу.

У червні група фахівців НКРЕ ознайомилася з 
досвідом регуляторів США у рамках Програми 
Партнерства в сфері регулювання енергетики. 
Крім того, відбулися зустрічі та розглянуті ре-
зультати і досягнення співпраці з Національ-
ною Асоціацією членів комісій з регулювання 
комунальних підприємств (NARUC) та Аген-
ством США з міжнародного розвитку (USAID)5.

2   НКРЕ та МВФ працюють разом задля поліпшення фінансової ситуа-
ції в енергетиці України // НКРЕ, 8.05.2014. – http://www.nerc.gov.ua/
index.php?news=3776

3   В НКРЕ обговорено проект Світового Банку щодо технічної під-
тримки Комісії // НКРЕ, 16.05.2014. – http://www.nerc.gov.ua/index.
php?news=3786

4   НКРЕ: розпочалася робота щодо адаптації українського законодав-
ства до Третього енергопакету // НКРЕ, 30.05.2014. – http://www.
nerc.gov.ua/index.php?news=3808

5   Фахівці НКРЕ познайомились із роботою інформаційних системи 
підтримки ринків США // Українська енергетика, 23.06.2014. – 
http://ua-energy.org/post/45020

висновок

НКРЕ готова до запровадження вимог Третього 
енергетичного пакету щодо статусу регуля-
тора і активно використовує для цього мож-
ливості міжнародної допомоги та співпраці. 
Разом з тим, поки невідомо, коли нова редакція 
законопроекту буде опрацьована, узгоджена, 
схвалена урядом та подана на заміну старій 
версії. Рішення Президента про структурне 
та функціональне об’єднання двох регулято-
рів стало несподіванкою, і поки незрозуміло, 
чи стане воно поштовхом для посилення неза-
лежності органу.

РЕГУЛЯТОР
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НаціОНальНі  цілі

Директива 2009/28/EC щодо стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел, 
внесення змін та подальшої заміни Директив 2001/77/EC та 2003/30/EC передбачає вста-
новлення обов’язкових національних індикативних цільових показників для відновлюваної 
енергетики, що базуються на адекватній оцінці стартових можливостях та потенціалу, а також 
точних статистичних даних. Такі цілі мають до 2020 року забезпечити досягнення 20% частки 
енергії з відновлюваних джерел у загальному кінцевому енергоспоживанні Співтовариства 
та 10% частки цього типу енергії в транспортному секторі для кожної країни-учасниці Дого-
вору. З цією метою кожна країна має ухвалити національний план дій в галузі відновлюваної 
енергетики.

Згідно з рішенням Ради міністрів Енергетич-
ного Співтовариства D/2012/03/MC-EnC від 18 
жовтня 2012 року, кінцевим терміном імпле-
ментації Директиви 2009/28/EC до національ-
ного законодавства України визначено 1 січня 
2014 року. Крім того, за Україною закріплено 
зобов’язання до 30 червня 2013 року затверди-
ти і подати на розгляд Секретаріату Енергетич-
ного Співтовариства Національний план дій з 
відновлюваної енергетики. 

Урядом ігнорується необхідність 
затвердження Національного плану дій з 

відновлюваної енергетики до 2020 року та 
оновлення Енергетичної стратегії до 2030 

року в частині розвитку вДЕ

Проект Національного плану з відновлюваної 
енергетики, презентований Держенергое-
фективності у листопаді 2013 року, досі не за-
тверджено Кабміном. Також, згідно з рішенням 
РНБО «Про стан забезпечення енергетичної 
безпеки у зв’язку з ситуацією щодо постачан-
ня приробного газу в Україну»1, уряд мав до 20 
червня 2014 року оновити Енергетичну Стра-
тегію до 2030 року з метою забезпечення ви-
конання міжнародних зобов’язань у сфері ВДЕ.

Відтак, неузгодженими лишаються цільові по-
казники у сфері ВДЕ. Проектом Національного 
плану дій закріплено обов’язкову національну 
ціль з досягнення 11% частки відновлюваних 
джерел у кінцевому споживанні енергії до 2020 
року, що відповідає рішенню 10-ї Міністерської 
Ради. Тим часом, 4 лютого 2014 року Міненер-
говугілля опублікувало текст оновленої Енер-
гетичної стратегії України до 2030 року2, роз-
порядження про ухвалу котрого від 24 липня 

1   Указ Президента від 01.05.2014 № 448/2014 «Про рішення Ради на-
ціональної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про 
стан забезпечення енергетичної безпеки у зв’язку з ситуацією 
щодо постачання природного газу в Україну» // Президент України. 
– http://www.president.gov.ua/documents/17587.html

2   Енергетична стратегія України на період до 2030 р. // Міненерго-
вугілля, 4.02.2014. – http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/
document?id=260994

2013 року було оприлюднено урядом 29 січня 
2014 року. Цілі Енергостратегії не співпадають 
із цілями щодо частки ВДЕ в кінцевому енер-
госпоживанні, які Україна зобов’язалася досяг-
ти до 2020 року в рамках Енергетичного Спів-
товариства.

План заходів з імплементації Директиви 
2009/28/ЕС було затверджено розпорядженням 
уряду лише 3 вересня 2014 року3, відтак поки 
неможливо зробити висновки про його вико-
нання.

Національні індикативні показники з 
використання біопалива встановлені 

законом, проте він не діє

Закон №  4970-VI, ухвалений в червні 2012 
року, передбачає поетапне збільшення част-
ки виробництва і застосування біопалива та 
сумішевого моторного палива4. Вміст біоета-
нолу в моторних бензинах, що виробляються 
або реалізуються на території країни, згідно з 
ним, має складати: з 1 січня 2013 року – реко-
мендовано не менше 5%; з 1 січня 2014 року 
– обов’язковий вміст не менше 5%; з 1 січня 
2016 року – обов’язковий вміст не менше 7%. 
На практиці загального переходу на біопаливо 
не відбулось через прогалини в нормативному 
регулюванні виробництва, зберігання та збуту 
альтернативного палива. 

3   Розпорядження Кабінету Міністрів від 03.09.2014 №  791-р « Про 
затвердження плану заходів з імплементації Директиви Євро-
пейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС» // Урядовий портал. – 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd

4   Закон України від 19.06.2012 № 4970-VI «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо виробництва та використання моторних 
палив з вмістом біокомпонентів» // Законодавство України. – http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4970-17
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Український уряд наполягає на зниженні 
«зелених» тарифів для сонячної генерації, 
попри активний спротив учасників ринку, 

фінансових інститутів та профільних 
асоціацій; регулятор займає нейтральну 

позицію

27 березня у Верховній Раді зареєстровано 
проект закону № 45965 авторства народних де-
путатів Я.Москаленка (група «Суверенна євро-
пейська Україна») і В.Полочанінова (фракція ВО 
«Батьківщина»). Документом пропонувалось 
закріпити діючі коефіцієнти «зеленого» тарифу 
лише для СЕС потужністю до 10 МВт, тоді як для 
геліостанцій потужністю понад 10 МВт коефіці-
єнти знизити двічі, включно зі зміною актуаль-
них «заднім числом».

7 квітня до парламенту був поданий урядовий 
проект закону № 4644 «Про внесення змін до 
деяких законів України (щодо удосконалення 
розрахунків за енергоносії)»6. За словами мі-
ністра Кабінету Міністрів О.Семерака, проект 
розроблявся з метою ліквідувати монолольне 
становище окремих компаній шляхом зни-
ження “зелених тарифів” для сонячної генера-
ції до рівня тарифів для ВЕС7. Крім цієї норми, 
уряд пропонував закріпити ціну закупівлі ви-
робниками електроенергії для власних або 
господарських потреб на рівні встановлено-
го для них “зеленого тарифу”. В проект зако-
ну також закладалось скасування пільгового 
приєднання об’єктів альтернативної електро-

5   Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про елек-
троенергетику» (щодо стимулювання виробництва електро-
енергії з альтернативних джерел енергії)», №  4596 від 27.03.2014 
// Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=50461

6   Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо 
удосконалення розрахунків за енергоносії)», № 4644 від 07.04.2014 
// Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=50556

7   Кабмін погодив зниження «зеленого тарифу» на сонячну електро-
енергію // Українська енергетика, 19.03.2014. – http://ua-energy.org/
post/42344

енергетики (включно з розробкою проектної 
документації).

Згадані ініціативи наштовхнулись на спротив 
і критику з боку учасників ринку, інвесторів та 
експертів. Китайська CNBM звернулася до то-
дішнього в.о.  Президента О.Турчинова з про-
ханням врятувати сектор сонячної енергетики 
України від ліквідації, а також захистити акти-
ви компанії загальною потужністю 1000 МВт8. 
Один з найбільших вітчизняних виробників об-
ладнання, ПАТ «Квазар», оголосив про рішен-
ня ряду інвесторів «заморозити» усі проекти у 
сфері сонячної енергетики в Україні до моменту 
прийняття остаточного рішення щодо розміру 
«зеленого» тарифу9. Про можливе зменшення 
інвестиційної привабливості у зв’язку з тариф-
ними нововведеннями заявляли в ЄБРР10.

Свою відповідь на тарифні новації влади 
оприлюднила НКРЕ, де вказала на доціль-
ність збереження коефіцієнтів для великих 
СЕС на рівні 2,0-3,6 (у проекті закону №  4596 
– 1,22-2,4; в №46 44 – 1,47-4,8), пославшись на 
дані міжнародної консалтингової компанії 
AF-Mercados  EMI11. Урядовий законопроект 
№  4644 був поставлений на голосування у 
Верховній Раді через 3 дні після подання і від-
хилений. Законопроект № 4596 перебуває на 
стадії опрацювання комітетами.

Після провалу ініціативи Кабміну, НКРЕ 12 трав-
ня оприлюднила проект постанови «Про за-

8   Китайці просять Турчинова зберегти «зелений тариф» для сонячної 
генерації // Українська енергетика, 1.04.2014. – http://ua-energy.org/
post/42708

9   Інвестори «заморожують» сонячні проекти до вирішення тарифно-
го питання – «Квазар» // Українська енергетика, 1.04.2014. – http://
ua-energy.org/post/42694

10   ЄБРР просить Кабмін почекати зі зниженням «зеленого тари-
фу» // Українська енергетика, 27.06.2014. – http://ua-energy.org/
post/45264

11   Щодо встановлення «зеленого» тарифу для електроенергії, ви-
робленої з альтернативних джерел енергії // НКРЕ, 18.04.2014. – 
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3752

СтвОРЕННЯ СпРиЯтливих  УмОв  
та л іквіДаціЯ  БаР’ЄРів

Директива 2009/28/EC передбачає скорочення адміністративних та регуляторних бар’єрів у сфе-
рі відновлюваної енергетики. Уряди мають стежити за об’єктивністю, прозорістю, недискри-
мінаційністю та пропорційнісю правил і дозвільних процедур, сертифікації та ліцензування, 
які застосовуються до генеруючих об’єктів та інфраструктури з транспортування та розподілу 
електроенергії, виробництва енергії на опалення або охолодження з відновлюваних джерел, 
а також переробки біомаси для отримання біопалива або інших енергетичних продуктів.
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твердження Змін до Порядку встановлення, 
перегляду та припинення дії «зеленого» тари-
фу для суб’єктів господарської діяльності»12. 
Документ передбачає додаткову умову для 
об’єктів альтернативної енергетики потужніс-
тю понад 5 МВт у вигляді «відповідності будів-
ництва таких об’єктів плану розвитку ОЕС Укра-
їни на наступні десять років». Таке узгодження 
пропонується ввести в дію з 1 січня 2015 року. 
Офіційних повідомлень про затвердження по-
станови після закінчення строку ознайомлен-
ня регулятор не публікував.

Також сплив термін прийому зауважень до 
проекту змін до Методики розрахунку плати 
за приєднання електроустановок до елек-
тричних мереж13. Згідно з фінальним доку-
ментом, НКРЕ має намір скоротити тарифне 
субсидування будівельно-монтажних і пус-
коналагоджувальних робіт та введення в екс-
плуатацію новозбудованих об’єктів «зеленої» 
енергетики. Розробку ТЕО на приєднання 
електроустановки заплановано перекласти 
на плечі замовника. 

У червні Кабінет Міністрів продовжив тиск: 
18 червня уряд видав розпорядження № 589-
р14, яким рекомендував НКРЕ знизити піко-
вий коефіцієнт, який використовуються при 
розрахунку «зелених» тарифів для сонячних 
електростанцій, з 1,8 до 1,01 з метою знижен-
ня тарифного навантаження на кінцевого спо-
живача. На мікро-, міні-або малі ГЕС, розраху-
нок «зеленого» тарифу яких також враховує 
піковий тарифний коефіцієнт, ця урядова ре-
комендація не поширюється.

Спочатку регулятор проігнорував рекомен-
дації, і постановою №  931 від 27 червня 2014 
року15 встановив тарифи для сонячних елек-

12   Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку вста-
новлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для 
суб’єктів господарської діяльності» // НКРЕ, 12.05.2014. – http://
www.nerc.gov.ua/index.php?news=3781

13   Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Методики 
розрахунку плати за приєднання електроустановок до електрич-
них мереж» // НКРЕ, 30.04.2014. – http://www.nerc.gov.ua/?id=10741

14   Розпорядження Кабінету Міністрів від 18.06.2014 №  589-р «Про 
вдосконалення системи розрахунків за електричну енергію з аль-
тернативних джерел енергії» // Законодавство України. – http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/589-2014-%D1%80

15   Постанова НКРЕ №  931 від 27.06.2014 «Про встановлення «зеле-
них» тарифів на електричну енергію» // НКРЕ. – www.nerc.gov.
ua/?id=11333

тростанцій з 1 липня без урахування розпоря-
дження Кабміну про зниження пікового коефі-
цієнта. Проте, 18 липня НКРЕ опублікувала про-
ект постанови16, яким передбачено зниження 
пікового коефіцієнту для сонячних електро-
станцій з 1,8 до 1,01. В якості реакції, окремі 
учасники ринку подали судові позови проти 
Кабміну; зі слів президента Асоціації учасників 
ринку альтернативних видів палива та енергії 
України (АПЕУ) В.Давія, до суду нібито готують-
ся інші компанії, якщо проект постанови НКРЕ 
буде затверджено17. За інформацією АВЕ «Аль-
тернатива», НКРЕ запланувала провести низку 
нарад з питань реалізації розпорядження Каб-
міну № 589-р, на які запрошені учасники ринку 
альтернативної енергетики18.

верховна Рада скасувала пільги по сплаті 
податку на прибуток для виробників 

електроенергії з відновлюваних джерел і 
встановила тимчасовий акцизний податок 
на альтернативні види моторного палива

Депутатами на закритому засіданні 31 липня 
2014 ухвалено законопроект №  4309а19. До-
кументом скасовано звільнення від оподатку-
вання прибутку підприємств, які виробляють 
електричну енергію виключно з відновлю-
вальних джерел енергії. Додатково перед-
бачено тимчасове, до 1 січня 2015 року, вста-
новлення акцизного податку на альтернативні 
види моторного в розмірі 99 євро/т. Профільні 
об’єднання – АПЕУ, Українська вітроенергетич-
на асоціація (УВЕА) та Біоенергетична асоціація 
України (БАУ) – звернулися з відкритим листом 
до Президента П.Порошенка з проханням ве-
тувати законопроект20, однак документ було 

16   Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку вста-
новлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для 
суб’єктів господарської діяльності» // НКРЕ, 18.07.2014. – http://
www.nerc.gov.ua/index.php?news=3879

17   Солнечные электростанции пошли судом на Кабмин // Деловая сто-
лица, 28.07.2014. – http://www.dsnews.ua/economics/solnechnye-
elektrostantsii-poshli-sudom-na-kabmin-28072014135100

18   Дії уряду матимуть негативні наслідки для розвитку альтернатив-
ної енергетики – експерт // Українська енергетика, 1.08.2014. – 
http://ua-energy.org/post/46093

19   Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України (відносно 
удосконалення окремих положень)», №  4309а від 21.07.2014 
// Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=51735

20   Профільні асоціації написали лист Президенту з проханням на-
класти вето на скасування пільг для «зеленої» енергетики // Укра-
їнська енергетика, 1.08.2014. – http://ua-energy.org/post/46088
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підписано і він став Законом від 31.07.2014 
№ 1621-VII.

Водночас, при підготовці до голосування ан-
тикризового законопроекту №  4576 «Про за-
побігання фінансовій катастрофі та створен-
ня передумов для економічного зростання в 
Україні»21 були виключені норми про введення 
акцизу в розмірі 139 євро/т. Йшлося про опо-
даткування аналогів бензину із вмістом біль-
ше 30% «ненафтових» компонентів (спиртів, 
біоетанолу). ЗМІ вказують22, що законопроект 
потрапив на розгляд не у профільний комітет з 
питань податкової та митної політики, а в комі-
тет з питань економічної політики. Там над змі-
нами працювали депутати-лобісти спиртової 
промисловості та «Укрнафти», яка в 2013 році 
почала реалізацію власного альтернативного 
палива.

в Україні продовжує діяти 
адміністративний бар’єр у вигляді 

«місцевої складової» на тлі спроб уряду та 
учасників ринку скоригувати її розмір

Урядовий проект закону № 4644, провалений 
у парламенті, передбачав зниження розміру 
«місцевої складової» для ВЕС, СЕС та біопалив-
них станцій, будівництво яких розпочато після 
1 січня 2012 року та які введено в експлуатацію 
з 1 липня 2013 року, до 30%. Аналогічна ставка 
мала бути встановлена для об’єктів, які виро-
бляють електроенергію з біогазу, будівництво 
яких розпочато після 1 січня 2012 року та які 
введені в експлуатацію з 1 січня 2014 року.

13 травня до Верховної Ради подано за-
конопроект №  485623 авторства депутатів 
О.Мирного та І.Мірошниченка (фракція ВО 
«Свобода»), яким пропонується скасувати 
«місцеву складову» в частині виробництва ло-
патей, виробництва (лиття) і зборки роторів, а 

21   Проект Закону «Про запобігання фінансовій катастрофі та ство-
рення передумов для економічного зростання в Україні», № 4576 
від 27.03.2014 // Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50437

22   Битый снова повезет небитого // OilNews, 7.04.2014. – http://oilnews.
com.ua/a/publications/Bitiy_snova_povezet_nebitogo/212288 

23   Проект Закону «Про внесення змін до статті 17-3 Закону «Про 
електроенергетику» щодо покращення умов для виробни-
цтва електроенергії з енергії вітру», №  4856 від 13.05.2014 // 
Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=50881

також удвічі збільшити для виробництва башт, 
головних рам і головних валів. Згідно з висно-
вком Головного експертно-наукового управ-
ління парламенту24, пропоновані зміни супер-
ечать Генеральній угоді з тарифів і торгівлі 
1994 року, за якою жоден член СОТ не повинен 
встановлювати правила внутрішнього кількіс-
ного регулювання, за якими будь-яка кількість 
або частка товару повинна постачатися із ві-
тчизняних джерел. Тим часом, ТОВ «УК Вітряні 
парки України» разом з Українською вітрое-
нергетичною асоціацією наполягають на тому, 
що Україні варто стимулювати і розвивати ві-
тчизняне виробництво гондол та башт для ві-
тряків, оскільки місцеве виробництво лопатей 
і роторів не є рентабельним25.

певні кроки зі стимулювання та 
скасування бар’єрів здійснені у сфері 

біоенергетики і альтернативного 
теплопостачання, а також виробництві 
«зеленої» електроенергії для власних 

потреб

1 липня 2014 року набрали чинності зміни до 
ДСТУ Б В.1.2-16: 2013 «Визначення класу на-
слідків (відповідальності) і категорії складності 
об’єктів будівництва»26. Відповідні зміни анулю-
ють вимогу щодо автоматичного віднесення 
до V категорії складності об’єктів, що станов-
лять підвищену екологічну небезпеку. Для ко-
телень та ТЕЦ на біомасі, біогазових установок 
це означає ліквідацію додаткових умов до роз-
ташування, проектних та будівельних робіт.
Згідно з постановою Кабміну № 293 щодо сти-
мулювання заміщення газу в теплопостачанні, 
запроваджено тарифну компенсацію для ви-

24   Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до статті 
17-3 Закону «Про електроенергетику» щодо покращення умов для 
виробництва електроенергії з енергії вітру» // Верховна Рада Укра-
їни. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=5
0881&pf35401=305944

25   Експерти і учасники ринку за перерозподіл місцевої складової для 
вітроенергетики // Українська енергетика, 13.06.2014. – http://ua-
energy.org/post/44732

26   Наказ Мінрегіону від 12.05.2014 № 135 «Про прийняття Зміни № 1 
ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідаль-
ності) та категорії складності об’єктів будівництва» // Мінрегіон, 
13.06.2014. – http://www.minregion.gov.ua/building/tehnichne-reg-
ulyuvannya-ta-naukovo-tehnichniy-rozvitok/standartizaczija/nakazi-
pro-priynyattya-ta-skasuvannya-nacionalnih-standartiv-u-sferi-budi-
vnictva--vidomosti-dp-ukrarhbudinform-schodo-vidannya-n-11099/
nakaz-minregionu-ukrayini-vid-12-05-2014-n-135-pro-priyny-
attya-zmini-n-1-dstu-n-b-v-1-2-16-2013-viznachennya-klasu-naslid-
kiv-vid-64872/
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робників тепла з альтернативних джерел27. Так, 
компенсації за рахунок засобів держбюджету 
підлягає різниця між тарифом для населення і 
тарифом для інших категорій споживачів. При 
цьому розмір компенсації не може переви-
щувати різницю між фактично встановленим 
тарифом на теплову енергію для населення і її 
собівартістю з урахуванням граничного рівня 
рентабельності 21%.

Постановою НКРЕ від 16.01.2014 №  2828 вста-
новлено «зелені» тарифи для приватних домо-
господарств, які виробляють електроенергію з 
сонячних панелей, які встановлені на дахах і/
або фасадах будинків, будівель та споруд, ве-
личина встановленої потужності яких не пере-
вищує 10 кВт. Також, 10 червня набув чинності 
Порядок продажу, обліку та розрахунків за 
вироблену таким чином електроенергію, ухва-
лений постановою НКРЕ від 27.02.2014 № 17029. 
За споживачем зафіксовано право на встанов-
лення у своєму приватному домогосподарстві 
генеруючої установки, величина встановленої 
потужності якої не перевищує 10 кВт. 

27   Постанова Кабінету Міністрів від 9.07.2014 № 293 «Про стимулю-
вання заміщення природного газу у сфері теплопостачання» // 
Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/293-
2014-%D0%BF

28   Постанова НКРЕ № 28 від 16.01.2014 «Про встановлення «зелено-
го» тарифу для приватних домогосподарств» // НКРЕ. – http://www.
nerc.gov.ua/?id=9612

29   Постанова НКРЕ № 170 від 27.02.2014 «Про затвердження Порядку 
продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що виро-
блена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електро-
енергетики (генеруючими установками) приватних домогоспо-
дарств» // НКРЕ. – http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=11123

24 квітня НКРЕ оприлюднила проект постано-
ви про затвердження змін до Методики розра-
хунку плати за приєднання електроустановок 
до електричних мереж30 з метою одержання 
зауважень. Регулятор має намір скоротити та-
рифне субсидування будівельно-монтажних 
і пусконалагоджувальних робіт та введення в 
експлуатацію новозбудованих об’єктів «зеле-
ної» енергетики. Розробку ТЕО на приєднання 
електроустановки заплановано перекласти на 
плечі замовника.

30   Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Правил 
приєднання електроустановок до електричних мереж» // НКРЕ, 
24.04.2014. – http://www.nerc.gov.ua/?id=10688
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Директива 2009/28/EC передбачає, що цілі мають включати досягнення до 2020 року 10% частки 
енергії з відновлюваних джерел в транспортному секторі для кожної країни-учасниці Дого-
вору.

Нормативно визначену частку 
виробництва і застосування біопалива 
не відкориговано; попри норми нового 

техрегламенту, брак системи моніторингу 
вже відчули на собі споживачі

Як вже було зазначено, в Україні не імплемен-
товано чинний Закон №  4970-VI щодо збіль-
шення частки виробництва і застосування 
біопалива та сумішевого моторного палива. 
Не спостерігається динаміки і щодо розгляду 
в парламенті законопроектів, якими пропо-
нувалося скасувати або змінити чинні норми. 
16 січня 2014 року Міненерговугілля оприлюд-
нило текст законопроекту «Про внесення змін 
до статті 2 закону України «Про альтернативні 
види палива»31, яким пропонуєтся змінити гра-
фік впровадження відновлюваного палива на 
ринку, уможливлюється додавання не лише бі-
оетанолу, а й інших біокомпонентів. Документ 
також пропонував встановити вміст біоетано-
лу та/або біокомпонентів на його основі в бен-
зинах, які реалізуються на території України, у 
таких пропорціях: до 1 липня 2014 року – реко-
мендований вміст не менше 5% (об’ємних); з 1 
липня 2014 року – обов’язковий вміст не мен-
ше 3% і не більше ніж 5% (об’ємних); з 1 січня 
2016 року – обов’язковий вміст не менше 5% і 
не більше ніж 10 % (об’ємних).

З 10 липня в Україні набув чинності Техніч-
ний регламент щодо вимог до автомобільних 
бензинів, дизельного, суднових та котельних 
палив32, яким дозволяється додавання до ав-
томобільних бензинів добавок (присадок), біо-
етанолу, етил-трет-бутилового етеру, за умови 
що вони «не погіршують експлуатаційних по-
казників палива, не впливають негативно на 
екологічні, енергетичні та економічні показ-

31   Проект Закону «Про внесення змін до статті 2 Закону України 
«Про альтернативні види палива» // Міненерговугілля, 16.01.2014. 
– http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_
id=244905953&cat_id=35082 

32   Постанова Кабінету Міністрів від 01.08.2013 №  927 «Про затвер-
дження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бен-
зинів, дизельного, суднових та котельних палив» // Законодавство 
України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/927-2013-%D0%BF

ники двигунів, що підтверджено результатами 
випробувань, та допущені до застосування в 
установленому порядку».

На Міненерговугілля, за документом, покладе-
но зобов’язання з постійної  розробки та акту-
алізації національних стандартів, у тому числі 
гармонізованих з міжнародними та європей-
ськими, на палива та на методи випробувань 
палив. Відомству також передано функцію роз-
робки та затвердження Порядку визначення 
випробувальних лабораторій (детальніше див. 
розділ «Навколишнє середовище», в частині 
впровадження вимог Директиви 1999/32/ЕC).
Тим часом, в ході журналістського розсліду-
вання було виявлено, що додавання метанолу 
в бензини на АЗС мережі «БРСМ-нафта» в сотні 
разів перевищує критичні допустимі норми33. 
Результати перевірки було передано до право-
охоронних органів.

33   Автозаправки Азаровського міністра отруюють водіїв? Ві-
део // Укрінформ, 25.07.2014. – http://www.ukrinform.ua/ukr/
news/avtozapravki_yanukovicheva_ministra_otruyuyut_vodiiiv_
video_1958211
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Урядом прийнято План заходів з імплементації 
Директиви 2009/28/ЕС, однак із запізненням, а 
Національний план дій з відновлюваної енерге-
тики на період до 2020 року досі залишаєть-
ся проектом. Затягування з погодженням та 
ухваленням Національного плану дій не сприя-
ють розвитку ринків відновлюваної енергети-
ки та альтернативних видів палива, відтак  
пріоритетом має стати їх належне виконан-
ня. Незважаючи на критику з боку експертів, 
суб’єктів господарювання та міжнародних фі-
нансових інституцій, продовжуються спроби 
змінити базові умови функціонування ринку со-
нячної енергії. Продовжують діяти бар’єри для 
проектів ВДЕ у вигляді «місцевої складової» та 
законодавчих перепон у використанні біомаси.
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Директива 85/337/ЕЕС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на на-
вколишнє середовище зі змінами та доповненнями, внесеними Директивами 97/11/ЕC, 
2003/35/ЕC та 2009/31/ЕC вимагає, щоб проекти, які можуть здійснювати значний негатив-
ний вплив на довкілля, передбачали отримання згоди на розробку та оцінку їхнього впливу 
на довкілля. ОВНС повинна передбачати виявлення, опис та оцінку безпосереднього й опо-
середкованого впливу таких проектів на людей, фауну та флору, ґрунт, воду, повітря, клімат 
і ландшафт, матеріальні цінності та культурну спадщину, а також враховувати взаємодію між 
цими чинниками. Директива вимагає забезпечення доступу до інформації для громадськості 
(у т.ч. з боку розробника проекту), а також визначення умов щодо інформування та консуль-
тування з громадськістю; відповідальні за рішення органи влади зобов’язані враховувати цю 
позицію.

Відповідно до Протоколу про приєднання 
України до Договору про заснування Енерге-
тичного Співтовариства, Директива мала бути 
імплементована до 1 січня 2013 року. Згідно з 
Планом заходів щодо виконання зобов’язань 
в рамках Договору про заснування Енергетич-
ного Співтовариства, потрібно було привес-
ти нормативно-правову базу з питань оцінки 
впливу на довкілля у відповідність з вимогами 
цієї Директиви до 1 січня 2013 року. Відпові-
дальні органи – Міністерство екології і при-
родних ресурсів та Міністерство енергетики і 
вугільної промисловості. Вимога щодо необ-
хідності імплементації Директиви міститься 
і в Базовому плані адаптації екологічного за-
конодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу (Базовий план апроксимації), 
який був затверджений Наказом Міністерства 
екології і природних ресурсів №  659 від 17 
грудня 2012 року. Серед рекомендованих захо-
дів для імплементації Директиви, серед іншого, 
зазначаються: внесення змін до Закону «Про 
охорону навколишнього природного середо-
вища» та Закону «Про регулювання містобудів-
ної діяльності» щодо процедури оцінки впливу 
на навколишнє середовище; прийняття нор-
мативно-правового акту, що встановлює чіткі 
вимоги до процедури ОВНС, в тому числі у ви-
падках транскордонного впливу; узгодження 
процедури ОВНС з порядком видачі дозволів 
на будівництво та бути загально обов’язковою 
щодо визначених об’єктів, передбачати роль 
компетентних органів в сфері охорони довкіл-
ля, містити процедуру інформування та участі 
громадськості; внесення змін та доповнень до 
Переліку видів діяльності та об’єктів, що ста-

новлять підвищену екологічну небезпеку або 
затвердити новий перелік відповідно до До-
датків І-ІІІ Директиви.1

Після підписання економічної частини Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС 27 червня 
2014 року, зобов’язання адаптувати своє зако-
нодавство до Директиви лежить на Україні від-
повідно і за цим документом. В Угоді йдеться 
про те, що «поступове наближення законодав-
ства України до права та політики ЄС у сфері 
охорони навколишнього природного середо-
вища здійснюється відповідно до Додатка ХХХ 
до цієї Угоди». Директива 85/337/ЕЕС входить 
до вказаного вище Додатку. 

Після фактичного скасування інституту еколо-
гічної експертизи Законом України №3038-VI 
«Про регулювання містобудівної діяльності»2 в 
Україні до сьогоднішнього дня відсутня ефек-
тивна оцінка впливу на довкілля проектів, які 
можуть мати негативний вплив на довкілля. 
Спроба повернути державну екологічну екс-
пертизу проектів будівництва була зроблена 
26 березня 2014 року, проте Верховна Рада 
відхилила у другому читанні проект Закону 
«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо реалізації положень Конвенції про оцін-
ку впливу на навколишнє середовище в тран-

1   Базовий план адаптації екологічного законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу (Базовий план апрокси-
мації) // Мінприроди. –  http://www.menr.gov.ua/docs/normakty/
Bazovyy%20plan%20adaptatsiyi%20(Bazovyy%20plan%20
aprksymatsii%CC%88).pdf 

2   Закон від 17.02.2011 №  3038-VI «Про регулювання містобудівної 
діяльності» // Законодавство України. – http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/3038-17
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скордонному контексті»3, що був зареєстрова-
ний 23 травня 2013 року. Головною причиною 
відсутності підтримки стала корупційна скла-
дова пропонованої системи. 

Спроба законодавчого закріплення процедур 
стратегічної екологічної оцінки в українсько-
му законодавстві теж була невдалою. Проект 
Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку»4, зареєстрований 16 грудня 2013 року 
не був підтриманий. Комітет з екологічної по-
літики, природокористування та ліквідації на-
слідків Чорнобильської аварії Верховної Ради 
запропонував відхилити законопроект вже 
у першому читанні. Його положення у части-
ні реалізації в національному законодавстві 
принципів Директиви 2001/42/ЕС про оцінку 
впливу на стан навколишнього природного се-
редовища окремих планів та програм, а також 
Протоколу про стратегічну екологічну оцінку 
є «вибірковими та формальними», зазначив у 
своєму висновку Комітет5. 

30 травня у Верховній Раді зареєстровано 
проект Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»6. Законопроект розроблено в рам-
ках першої екологічної ініціативи Реанімацій-
ного пакету реформ. Проектом пропонується 
нова європейська процедура оцінки впливу 
на довкілля, інтегрована в діючі дозвільні про-
цедури у сфері будівництва. Нова процедура 
передбачає публічний процес оцінки впливу 
на довкілля екологічно небезпечних промис-
лових об’єктів до їх спорудження, надає мож-
ливість профільному органу у сфері екології 
висловити свою думку, забезпечує врахування 
думки громадськості, а також оцінку ймовірно-

3   Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище в транскордонному контексті», № 2109а від 23.05.2013 
// Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc4_2?pf3516=2109%E0&skl=8 

4    Проект Закону «Про стратегічну екологічну оцінку», реєстраційний 
№ 3758 від 16.12.2013 // Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49321 

5   Рішення Комітету про проект Закону України про стратегічну еко-
логічну оцінку (реєстр. №  3758 від 16.12.2013р.), поданий народ-
ним депутатом України М Опанащенком // Комітет Верховної Ради 
України з питань екологічної політики, природокористування та 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, 4.04.2014. – http://
komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/publish/article?art_
id=52881&cat_id=47174 

6    Проект Закону «Про оцінку впливу на довкілля», №  4972 від 
30.05.2014 // Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=51152

го транскордонного впливу. Прийняття закону 
забезпечить реалізацію Директиви 85/337/EEС, 
Конвенції про доступ до інформації, участь 
громадськості в процесі прийняття рішень та 
доступ до правосуддя з питань, що стосують-
ся довкілля (Оргуська конвенція) та Конвенції 
про оцінку впливу на навколишнє середовище 
у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). 
Впровадження такої моделі оцінки впливу на 
довкілля відповідає політичним, програмним 
та правовим зобов’язанням у сфері інтеграції 
до Європейського Союзу, а також чинним про-
грамним документам у сфері охорони довкіл-
ля, забезпечить використання процедур оцін-
ки впливу на довкілля, що не мають дозвіль-
ного характеру, забезпечить спроможність 
України виконувати свої міжнародно-правові 
зобов’язання у сферах оцінки впливу на до-
вкілля та участі громадськості, створить пози-
тивний клімат для залучення фінансування з 
боку міжнародних фінансових установ, інозем-
ного капіталу.

Наразі проект Закону «По оцінку впливу на до-
вкілля» знаходиться на розгляді відповідних 
комітетів Верховної Ради. Відповідно до Ви-
сновку Комітету з питань боротьби з органі-
зованою злочинністю і корупцією від 2 липня 
2014 року щодо результатів здійснення анти-
корупційної експертизи, у проекті закону не 
виявлено корупціогенних факторів і проект 
акту відповідає вимогам антикорупційного 
законодавства7. За результатами розгляду за-
конопроекту Секретаріатом Енергетичного 
Співтовариства, що проводився на прохання 
громадської коаліції «Енергетичні реформи», 
документ визнано «гарною основою для тран-
спозиції Директиви 85/337/EEС» (з урахуван-
ням висловлених рекомендацій).

Протягом травня-червня 2014 року робились 
спроби внесення змін в існуюче законодав-
ство, яке пов’язане із процедурами проведен-
ня оцінки впливу на довкілля. А саме, 15 травня 
2014 року у парламенті зареєстровано проект 
Постанови «Про прийняття за основу проекту 
Закону України про внесення змін до Закону 
України «Про регулювання містобудівної ді-
яльності» щодо вдосконалення інституту гро-
мадських слухань». 16 травня Комітет з питань 
7   Там само.
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будівництва, містобудування і житлово-кому-
нального господарства та регіональної політи-
ки рекомендував Верховній Раді прийняти цей 
законопроект за основу. Законопроект розши-
рює сферу проведення громадських слухань, 
доповнивши перелік об’єктів, щодо яких вони 
проводяться, схемами планування територій 
на регіональному рівні, проектами забудо-
ви територій; визнає матеріали громадських 
слухань невід’ємною складовою містобудів-
ної документації, місцевих правил забудови; 
можливість проведення повторної державної 
експертизи у разі внесення за результатами 
громадських слухань необхідних змін у доку-
ментацію. 20 червня 2014 року Міністерство 
екології і природних ресурсів для проведен-
ня громадського обговорення оприлюднило 
розроблений ним проект Постанови Кабінету 
Міністрів «Про затвердження Переліку видів 
діяльності та об’єктів, що становлять підви-
щену екологічну небезпеку». Нова редакція 
Переліку впорядковує та уточнює перелік ви-
дів господарської та іншої діяльності, а також 
об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку.

Відсутність в Україні ефективної моделі оцінки 
впливу на довкілля є однією з причин пору-
шення Україною своїх зобов’язань за Конвенці-
єю про оцінку впливу на навколишнє середо-
вище у транскордонному контексті (Конвенція 
Еспо) та Конвенцією про доступ до інформації, 
участь громадськості в процесі прийнятті рі-
шень та доступ до правосуддя  питань, що сто-
суються довкілля (Оргуська конвенція). Так, VI 
Нарада Сторін Конвенції Еспо, що відбулась 2-5 
червня 2014 року у м.Женева (Швейцарія) ухва-
лила рішення про порушення Конвенції Еспо з 
боку України, зокрема при прийнятті рішення 
щодо продовження строків експлуатації 1 та 
2 блоків Рівненської АЕС. Одним з порушень, 
відповідно до висновку Комітету з імплемен-
тації Конвенції Еспо, була відсутність оцінки 
транскордонного впливу на довкілля у процесі 
прийняття рішення щодо продовження стро-
ків АЕС8. 30 червня – 2 липня 2014 року відбула-
ся п’ята Нарада Сторін Оргуської конвенції (м. 

8    Meeting of the Parties to the Convention on Environmental Impact 
Assessment in a Transboundary Context, Sixth session (Geneva, 2–5 
June 2014). Decision on the review of compliance with the Convention 
// UN Economic and Social Council

Маастрихт, Нідерланди). Серед іншого, Нарада 
сторін прийняла рішення щодо недотримання 
Україною своїх зобов’язань за конвенцією та 
вимогою щодо вжиття невідкладних заходів 
для виправлення ситуації. Відповідно до Рі-
шення V/9n Україна «повинна вжити необхід-
них заходів, щоб привести своє законодавство 
у відповідність з положеннями Конвенції, зо-
крема, щодо відсутності чітких положень щодо 
вимог щодо участі громадськості в процеду-
рах оцінки впливу на довкілля і прийняття рі-
шень з екологічних питань для проектів, такі як 
часові рамки і умови процесу консультування 
з громадськістю, вимоги щодо врахування ре-
зультатів консультування і зобов’язання щодо 
доступу до інформації в контексті статті 6»9.

висновок

На даний момент в Україні все ще відсутня 
ефективна процедура оцінки впливу на до-
вкілля. Головною передумовою імплементації 
Директиви 85/337/ЕЕС в Україні є розробка та 
прийняття нового законодавства з ОНВС чи 
внесення змін до уже існуючого законодавства. 
Законопроект № 4972 «Про оцінку впливу на 
довкілля», у випадку його прийняття, зможе 
забезпечити виконання основних вимог Дирек-
тиви. Прийняття відповідних підзаконних ак-
тів (щодо порядку громадського обговорення, 
реєстру з оцінку впливу на довкілля та інших) 
забезпечить створення ефективної системи 
ОВНС проектів промислових об є̓ктів. Окрім 
цього, прийняття ефективної моделі оцінки 
впливу на довкілля допоможе Україні вирішити 
проблему систематичного порушення двох 
міжнародно-правових інструментів – Конвенції 
Еспо та Оргуської конвенції. На даний момент в 
Україні існує достатньо правових підстав для 
негайної імплементації Директиви, зокрема 
така вимога міститься в Угоді про асоціацію 
між Україною та ЄС, і Базовому плані адаптації 
екологічного законодавства України до законо-
давства ЄС (Базовий план апроксимації).

9   Meeting of the Parties to the Convention on Access to Information, 
Public Participation in Decision-making and Access to Justice in 
Environmental Matters, Fifth session (Maastricht, 30 June and 1 July 
2014 ). Decision V/9n concerning compliance by Ukraine with its 
obligations under the Convention // UN Economic and Social Council



50  Україна та ЕнЕргЕтичнЕ СпівтовариСтво: чаС наСтав?

У Директиві 79/409/ЕЕС щодо охорони диких птахів застосовується лише стаття 4 (2), яка ви-
магає вжити заходів щодо збереження звичайних видів перелітних птахів із приділенням осо-
бливої уваги захисту водно-болотяних угідь, включаючи угіддя міжнародного значення.

Відповідно до Протоколу про приєднання 
України до Договору про заснування Енерге-
тичного Співтовариства, Директива має бути 
імплементована до 1 січня 2015 року. Згідно з 
Планом заходів щодо виконання зобов’язань 
в рамках Договору про заснування Енерге-
тичного Співтовариства, потрібно привести 
нормативно-правову базу з питань охорони 
диких птахів у відповідність з вимогами пункту 
2 стаття 4 цієї Директиви до 1 січня 2015 року. 
Відповідальний орган – Міністерство екології і 
природних ресурсів України. 

Вимога щодо необхідності імплементації Ди-
рективи мітиться і в Базовому плані адаптації 
екологічного законодавства України до законо-
давства Європейського Союзу10 (Базовий план 
апроксимації), який був затверджений Нака-
зом Міністерства екології і природних ресурсів 
України №  659 від 17 грудня 2012 року. Серед 
рекомендованих заходів документ називає 
внесення змін до Закону «Про тваринний світ» 
з приводу закріплення чітких положень щодо 
принципу збереження популяцій диких птахів, 
закріплення в законодавстві вимоги щодо за-
борони продажу, перевезення з подальшим 
продажем, утримання з подальших продажем 
та пропозицію на продаж живих чи мертвих 
птахів, список видів потребує поглибленого фа-
хового аналізу та порівняння з переліком видів, 
занесених до Червоної книги України.

Після підписання економічної частини Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС 27 червня 
2014 року, зобов’язання адаптувати своє за-
конодавство до Директиви лежить на Україні 
відповідно і за цим документом (відповідно до 
Додатка ХХХ).

Відповідно до інформації щодо стану відповід-
ності законодавства України вимогам права 

10   Базовий план адаптації екологічного законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу (Базовий план апрокси-
мації) // Мінприроди. – http://www.menr.gov.ua/docs/normakty/
Bazovyy%20plan%20adaptatsiyi%20(Bazovyy%20plan%20
aprksymatsii%CC%88).pdf

ЄС у сфері охорони довкілля, оприлюдненої на 
веб-сторінці Міністерства екології і природних 
ресурсів України, законодавство України по-
вністю відповідає вимогам статті 4 (2) Директи-
ви щодо охорони диких птахів11. Тим не менше, 
беручи до уваги проблеми з практичною реа-
лізацією законодавства України щодо охорони 
птахів, зокрема тих, про які йдеться у статті 4(2) 
Директиви, проводиться робота з вдоскона-
лення та внесення змін до законодавства Укра-
їни, що має пряме чи дотичне відношення до 
питання охорони птахів. 

26 березня 2014 року у Верховній Раді було 
зареєстровано проект Закону «Про внесення 
змін до Лісового кодексу України та Земельно-
го кодексу України (щодо посилення заходів по 
охороні лісів)». Проектом, зокрема, пропону-
ється заборонити заготівлю деревини у радіусі 
100 метрів навкруги дерев з гніздами птахів, 
занесених до Червоної книги України.

6 травня у парламенті зареєстровано про-
ект Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо охоро-
ни фауни, флори та посилення боротьби з 
браконьєрством)»12. Законопроект пропонує 
внести зміни в 9 законів та кодексів України, 
зокрема «Про тваринний світ», Лісовий ко-
декс, «Про мисливське господарство та по-
лювання», «Про захист тварин від жорстоко-
го поводження», «Про рослинний світ», «Про 
природно-заповідний фонд України» та інші. 
Такі зміни повинні покращити охорону фауни 
і флори, посилити заходи по боротьбі з бра-
коньєрством, привести національні природо-
охоронні закони у відповідність до європей-
ського екологічного законодавства, а також 

11   Скрильніков  Д. Інформація щодо стану відповідності законодав-
ства України Директиві Ради ЄС 79/409/ЄЕС від 2 квітня 1979 року 
про збереження диких птахів (Table of Concordance) // Мінприро-
ди, 21.11.2011. – http://www.menr.gov.ua/docs/activity-adaptation/
Table%20of%20Concordance%20Wild%20Birds_final.pdf 

12   Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо охорони фауни, флори та посилення боротьби з 
браконьєрством)», № 4823 від 06.05.2014 // Верховна Рада України. 
– http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50843
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на виконання Угоди про збереження афро-єв-
разійських мігруючих водно-болотних птахів, 
Бернської конвенції.

18 червня Верховна Рада прийняла за основу 
проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» (щодо охоро-
ни біорізноманіття)13, і проект Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України» (щодо охорони тваринного світу)14. 
Перший з них посилює вимоги стосовно охо-
рони птахів, занесених в Додаток 2 Бернської 
конвенції, забороняє знищення середовища 
існування рідкісних видів тварин і рослин у 
біосферних заповідниках  та національних 
природних парках, забороняє використання 
пневматичної зброї у непристосованих для 
цього місцях. Другий документ запроваджує 
в травні-червні в місцях масового розмно-
ження та вирощування потомства тварина-
ми органами самоврядування оголошення 
«сезонів тиші», посилену охорону середовищ 
існування тварин в об’єктах природно-запо-
відного фонду, заборону використання для 
добичі тварин електрогон, петель, самоловів, 
самострілів.

Водночас, 9 квітня 2014 року Верховна Рада 
ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо скорочення 
кількості документів дозвільного характеру»15. 
Документом внесено зміни до низки законо-
давчих актів України, згідно з якими скорочено 
кількість документів дозвільного характеру, 
передбачених у спеціальних законодавчих ак-
тах та включених до Переліку документів до-
звільного характеру, затвердженого Законом 
від 19.05.2011 № 3392-VI, а також дозвільних до-
кументів, які не ввійшли до згаданого Переліку, 
проте необхідність отримання яких вимагаєть-
ся законодавчими актами. На думку екологів, 
скорочення низки дозволів може мати нега-
13   Постанова від 18.06.2014 №  1516-VII «Про прийняття за основу 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо охорони біорізноманіття» // Законодав-
ство України. – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1516-18 

14   Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо охорони тваринного світу», реєстраційний № 4004 
від 21.01.2014 // Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4004&skl=8 

15   Закон від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо скорочення кількості документів 
дозвільного характеру» // Законодавство України. – http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/1193-18 

тивний вплив на ліси, природно-заповідний 
фонд та біорізноманіття16.

Міністерство екології і природних ресурсів у 
травні 2014 року оприлюднило для обговорен-
ня такі проекти нормативно-правових актів, 
що мають відношення до екологічної складо-
вої впровадження зобов’язань Енергетичного 
Співтовариства щодо охорони птахів: 1) про-
ект Закону «Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про природно-заповідний фонд Украї-
ни» щодо приведення його у відповідність до 
вимог Закону України «Про адміністративні 
послуги» та «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» (документ спрямо-
ваний на узгодження законів з питань видачі 
лімітів на використання природних ресурсів у 
межах територій та об’єктів природно-заповід-
ного фонду та дозволів на їх спеціальне вико-
ристання), 2) проект Розпорядження Кабінету 
Міністрів «Про схвалення Концепції боротьби 
з деградацією земель та опустелюванням», ви-
конання якої пропонується поетапно реалізо-
вувати протягом 2014-2017 років.

висновок

В Україні існує достатньо законодавчо врегу-
льованих підстав для дотримання Директиви 
79/409/ЕЕС. Тим не менше, фахівці вказують на 
практичні проблеми реалізації такого зако-
нодавства. Робота щодо його вдосконалення, 
що має пряме чи опосередковане відношення 
до охорони птахів, проводиться. Верховної Ра-
дою прийняті за основу України законопроекти 
щодо посилення режиму охорони біорізнома-
ніття і тваринного світу; у випадку остаточ-
ного схвалення, документи повинні позитивно 
вплинути на розвиток законодавства у на-
прямку охорони птахів.

16    Покращення покращень або чи все то добре, що гарно піарить-
ся? // Екологія.Право.Людина, 9.04.2014. – http://epl.org.ua/novini/
anons/browse/1/backPid/393/article/6710/ 
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Директива 2001/80/ЕC про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин у атмосфер-
не повітря великими спалювальними установками передбачає, що уряд має розробити 
програми послідовного зниження сукупного річного обсягу викидів із установок для спа-
лювання палива, номінальна ефективна теплова потужність яких дорівнює або перевищує 
50 МВт, і дотримуватися граничних значень викидів (через ліцензування, санкції). Має бути 
розроблений національний план зниження викидів, який би передбачав зниження сукупного 
річного обсягу викидів оксиду азоту, діоксиду сірки та пилу з наявних установок. Моніторинг 
викидів та їх зниження рекомендовано проводити за рахунок оператора, який зобов’язаний 
інформувати відповідні органи про виконання вимог.

Відповідно до Протоколу про приєднання Укра-
їни до Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства, Директива має бути імплемен-
тована до 1 січня 2018 року. Відповідно до Плану 
заходів щодо виконання зобов’язань в рамках 
Договору про заснування Енергетичного Спів-
товариства, необхідно розробити заходи та ме-
тодологію стосовно встановлення граничного 
рівня викидів деяких забруднювачів до атмос-
фери великими спалювальними установками 
до 1 січня 2018 року. Відповідальні органи вла-
ди – Міністерство енергетики і вугільної про-
мисловості, Міністерство екології і природних 
ресурсів України, Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України та НАК «Енергетична 
компанія України».

Вимога щодо необхідності імплементації Ди-
рективи мітиться і в Базовому плані адаптації 
екологічного законодавства України до за-
конодавства Європейського Союзу (Базовий 
план апроксимації). Серед рекомендованих 
заходів:

•        прийняття нормативно-правових актів, 
якими забезпечується регулювання по-
рядку експлуатації спалювальних устано-
вок,

•        запровадження правової процедури ви-
дачі дозволу на експлуатацію спалюваль-
них установок, що передбачає здійснення 
дослідження технічної та економічної по-
тужності, сукупного генерування тепла та 
енергії,

•        встановлення порядку обмеження експлу-
атації спалювальних установок у разі ви-
никнення несправностей чи поломок,

•        встановлення нормативів викидів для ба-
гатопаливних блоків,

•        встановлення нормативів граничних зна-
чень викидів діоксину сірки, встановлення 
нормативів у разі альтернативного вико-
ристання двох або більше типів палива,

•        встановлення порядку надання дозволу 
на експлуатацію спалювальних установок, 
розташованих в місцях з підземним збері-
ганням двуокису вуглецю,

•        встановлення нормативів викидів у разі 
розширення спалювальних установок,

•        створення системи моніторингу викидів зі 
спалювальних установок,

•        встановлення порядку надання інформа-
ції оператором спалювальної установки 
державному органу про результати безпе-
рервних вимірів, перевірки вимірюваль-
ного обладнання, окремих вимірів і всіх 
інших вимірів, необхідних для дотримання 
вимог щодо здійснення викидів забрудню-
ючих речовин зі спалювальних установок,

•        встановлення порядку здійснення роз-
рахунку гранично допустимих викидів 
забруднюючих речовин із спалювальних 
установок; вивчити на предмет подальшо-
го вдосконалення чинні нормативи гра-
нично допустимих показників викидів з 
сміттєспалювальних підприємств,

•        розробка плану зниження викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря 
для існуючих джерел забруднення,

•        визначення загальних річних викидів за-
бруднюючих речовин відповідно до пунк-
ту «С» Додатку VIII до Директиви 2001/80/
ЕС17.

Після підписання економічної частини Угоди 

17   Базовий план адаптації екологічного законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу (Базовий план апрокси-
мації) // Мінприроди. – http://www.menr.gov.ua/docs/normakty/
Bazovyy%20plan%20adaptatsiyi%20(Bazovyy%20plan%20
aprksymatsii%CC%88).pdf
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про асоціацію між Україною та ЄС 27 червня 
2014 року, зобов’язання адаптувати своє зако-
нодавство до Директиви 2001/80/ЕС лежить 
на Україні й за цим документом (відповідно до 
Додатка ХХХ). 21 серпня 2014 року в Міністер-
стві екології та природних ресурсів відбулося 
представлення Національної стратегії набли-
ження (апроксимації) законодавства Украї-
ни до права ЄС у сфері охорони довкілля18. 
Загалом під час зустрічі було розглянуто дві  
стадії процесу апроксимації: приведення за-
конодавства країни у відповідність до вимог 
права ЄС  та практичне впровадження вимог 
і стандартів ЄС. На думку міністра А.Мохника, 
імплементація «вимагатиме значних ресурсів: 
часу, фінансових і людських». За його слова-
ми, загальна сума вартості робіт з транспо-
зиції документів, вказаних в Додатку ХХХ до 
Угоди про асоціацію, та заходів з їх імплемен-
тації становить близько півмільярда гривень 
– за «досвідом держав-членів ЄС», витрати 
становлять у середньому близько 1 тис. євро 
на особу. 

До 1 січня 2018 року, відповідно до Наказу 
Міністерства екології та природних ресурсів 
«Про затвердження технологічних нормативів 
допустимих викидів забруднюючих речовин із 
теплосилових установок, номінальна теплова 
потужність яких перевищує 50 МВт»19 №  541 
від 22 жовтня 2008 року, підприємства пови-
нні провести модернізацію або капітальний 
ремонт в терміни, встановлені цим наказом та 
виконувати поточні, а надалі й перспективні 
технологічні нормативи. Нові установки мають 
відповідати європейським вимогам.

9 квітня 2014 року Верховна Рада прийняла За-
кон «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо скорочення кількості 
документів дозвільного характеру»20. Законом, 

18   Мінприроди представило Національну стратегію наближення 
законодавства України до права ЄС в галузі охорони довкіл-
ля // Мінприроди, 21.08.2014. – http://www.menr.gov.ua/index.
php/press-center/news/123-news1/3005-mnpryrody-predstavylo-
natsionalnu-stratehiyu-nablyzhennya-zakonodavstva-ukrayiny-do-
prava-yes-v-haluzi-okhorony-dovkillya

19   Наказ Мінприроди від 22.10.2008 № 541 «Про затвердження техно-
логічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин 
із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких 
перевищує 50 МВт» // Законодавство України. – http://zakon1.rada.
gov.ua/laws/show/z1110-08 

20   Закон від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо скорочення кількості документів 

серед іншого, вносяться зміни до Закону «Про 
атмосферне забруднення» щодо строку дії 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерела-
ми, виданого суб’єкту господарювання. Якщо 
об’єкт належить до першої групи, дозвіл діє сім 
років, якщо об’єкт належить до другої групи, – 
десять років, якщо об’єкт належить до третьої 
групи, – необмежений. 

21 травня Міністерство екології і природних 
ресурсів оприлюднило для обговорення про-
ект Наказу «Про затвердження форми дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря стаціонарними джерелами»21. 
Документ розроблений з метою затверджен-
ня форми дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарни-
ми джерелами з урахуванням вимог Закону 
«Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності» та усунення недоліків у цій сфе-
рі. Як поясннють у відомстві, його прийняття 
сприятиме урегулюванню відносин у сфері 
регулювання викидів забруднюючих речовин, 
здійсненню видачі дозволів компетентним ор-
ганом, та усуненню дублювання норм. 30 трав-
ня Мінприроди оприлюднило  проект Наказу 
«Про внесення змін до Інструкції про загальні 
вимоги до оформлення документів, у яких об-
ґрунтовуються обсяги викидів, для отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерела-
ми для підприємств, установ, організацій та 
громадян-підприємців»22. Проект наказу роз-
роблений з метою приведення його у відповід-
ність до Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо оптимізації 
повноважень органів виконавчої влади у сфері 
екології та природних ресурсів, у тому числі і 
на місцевому рівні», яким передбачено розпо-
діл функцій між Мінприроди України та місце-
вими державними адміністраціями, і усунення 
порушень принципів державної регуляторної 
політики згідно з вимогами Закону «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності». Прийняття документу, 

дозвільного характеру» // Законодавство України. – http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/1193-18

21   Проекти регуляторних актів // Мінприроди. – http://www.menr.
gov.ua/index.php/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-
aktiv

22   Там само.
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Директива 1999/32/ЕC про зменшення вмісту сірки в деяких видах рідкого палива та вне-
сення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЕС зі змінами і доповненнями, внесеними 
Регламентом 1882/2003 та Директивою 2005/33/ЕС забороняє (з певними винятками) ви-
користання важкого палива, якщо вміст сірки в ньому перевищує 1% за масою, а легке ди-
зельне пальне не можна використовувати, якщо вміст сірки в ньому перевищує 0,1%. Відбір 
проб і здійснення аналізу для перевірки дотримання зазначених обмежень повинні проводи-
тися за встановленими методами. Вимоги Директиви не поширюються на бензини, дизельне 
паливо, а також паливо, яке використовується у позашляхових транспортних засобах та на 
сільськогосподарських тракторах.

як стверджується, сприятиме урегулюванню 
відносин в частині отримання дозволів на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря стаціонарними джерелами.
Відповідно до ст.  17 Закону «Про запобігання 
фінансової катастрофи та створення переду-
мов для економічного зростання в Україні» 
№ 1166-VII від 27 березня 2014 року, з 1 квітня 
2014 року збільшено ставки податку за викиди 
в атмосферне повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами забруднення (на 
індекс споживчих цін). Відповідні зміни внесені 
до Податкового кодексу України з метою збіль-
шення надходжень до державного бюджету.

висновок

Заходів, безпосередньо пов’язаних із впрова-
дженням вимог Директиви, у 2014 році на дер-
жавному рівні майже не здійснювалося. Водно-
час, не було затверджено таких засадничих 
документів, як кадастр викидів та план дій з їх 
скорочення. Робота органів виконавчої влади 
зосередилась на розробці вторинних норма-
тивно-правових актів.

Відповідно до Протоколу про приєднання 
України до Договору про заснування Енерге-
тичного Співтовариства, Директива мала бути 
імплементованою до 1 січня 2012 року. Згідно 
з Планом заходів з виконання зобов’язань в 
рамках Договору про заснування Енергетич-
ного Співтовариства, необхідно було розро-
бити заходи та методологію щодо зменшення 
вмісту сірки в деяких видах рідкого палива до 
1 січня 2012 року. Відповідальні органи влади – 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, 
Міністерство екології і природних ресурсів та 
Міністерство енергетики та вугільної промис-
ловості.

Відповідно до Базового плану апроксимації 
законодавства України до законодавства ЄС23, 
23   Базовий план адаптації екологічного законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу (Базовий план апрокси-
мації) // Мінприроди. – http://www.menr.gov.ua/docs/normakty/

який було прийнято в грудні 2012 року, необ-
хідно внести зміни до чинних державних стан-
дартів України або прийняти нові державні 
стандарти щодо вмісту сірки у певних видах 
рідкого палива, або ж прийняти технічний ре-
гламент (регламенти) щодо вмісту сірки у пев-
них видах рідкого палива. 

Після підписання економічної частини Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС 27 червня 
2014 року, зобов’язання адаптувати своє зако-
нодавство до Директиви 1999/32/ЕC лежить на 
Україні відповідно і за цим документом (Дода-
ток ХХХ).

Розпорядженням Кабінету Міністрів № 525-р24 

Bazovyy%20plan%20adaptatsiyi%20(Bazovyy%20plan%20
aprksymatsii%CC%88).pdf

24   Розпорядження Кабінету Міністрів від 01.08.2012 № 525-р «Про за-
твердження плану заходів щодо зменшення вмісту сірки в деяких 
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від 1 серпня 2012 року було затверджено план 
заходів, спрямованих на зменшення вмісту сір-
ки в деяких видах рідкого палива. Зокрема, до 
кінця 2012 відповідальні за виконання дирек-
тиви органи влади мали розробити та впрова-
дити державні стандарти на деякі види рідкого 
палива, а Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі мало забезпечити супроводження у 
Верховній Раді проекту Закону «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності» щодо 
запровадження ліцензування виробництва 
нафтопродуктів». Проте обидва заплановані 
заходи так і не були повністю здійснені. До-
кумент також зобов’язує відповідні держані 
органи вдосконалити методи зняття проб та 
аналізу зразків палива з метою гармонізації та-
ких методів з Директивою та забезпечити про-
ведення моніторингу стану виконання робіт з 
реконструкції і модернізації нафтопереробних 
заводів з метою збільшення глибини перероб-
ки нафти до 85-90% та виробництва нафтопро-
дуктів із вмістом сірки відповідно до вимог Ди-
рективи. 

З 10 липня 2014 року в Україні набув чиннос-
ті Технічний регламент щодо вимог до авто-
мобільних бензинів, дизельного, суднових та 
котельних палив25, затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 
року №  927. Документ встановлює граничні 
норми вмісту сірки у автомобільному бензині, 
дизельному, судновому та котельному пали-
ві. Тим не менше, такі вимоги мають бути за-
стосовані для екологічного класу Євро-3 – до 
31 грудня 2015 року, для екологічного класу 
Євро-4 – до 31 грудня 2017 року, для екологіч-
ного класу Євро-5 – термін не обмежений. З 1 
січня 2017 року забороняється виробництво і 
введення в обіг суднових палив з вмістом сір-
ководню більше ніж 0,0002 відсотка, а також 
виробництво і введення в обіг котельних па-
лив (мазутів), котельного палива рідкого (пали-
ва пічного побутового рідкого) із вмістом сірки 
більше ніж 1% за масою. Відповідно до Поста-

видах рідкого палива відповідно до вимог Директиви 1999/32/
ЄС» // Законодавство України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/525-2012-%D1%80 

25   Постанова Кабінету Міністрів від 01.08.2013 №  927 «Про затвер-
дження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бен-
зинів, дизельного, суднових та котельних палив» // Законодавство 
України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/927-2013-%D0%BF

нови Кабінету Міністрів України №  25326 від 
25 червня 2014 року вимоги цього Технічного 
регламенту, серед іншого, не поширюються на 
автомобільні та дизельні палива, вироблені на 
виробничих потужностях ПАТ «Укргазвидобу-
вання». Для вирішення проблем застосування 
нового Техрегламенту було створено робочу 
групу27.
Разом з тим, наприкінці серпня Наказом Мі-
ненерговугілля №  583 затверджено порядок 
визначення випробувальних лабораторій 
якості бензинів та палив (дизельних, судно-
вих та котельних), за яким такими є усі акре-
дитовані лабораторії, що мають атестат На-
цагентства з акредитації за сферою «нафта і 
нафтопродукти»28. Цей порядок є тимчасовим, 
оскільки проект повноцінного документу до-
ручено розробити відповідним структурним 
підрозділам Міненерговугілля до 22 вересня 
2014 року, а всі попередні порядки були скасо-
вані.

висновок

З моменту затвердження Технічного регла-
менту щодо вимог до автомобільних бензи-
нів, дизельного, суднових та котельних палив, 
практично не було досягнуто прогресу у впро-
вадженні Директиви 1999/32/ЕC. Про це свід-
чить створення робочої групи для вирішення 
проблем Техрегламенту. Заходи, спрямовані на 
зменшення вмісту сірки в деяких видах рідкого 
палива, що були затверджені у 2012 році розпо-
рядженням Кабінету Міністрів, не виконують-
ся. Робота у напрямку реалізації економічної 
частини Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС може дати поштовх до роботи над прак-
тичним впровадженням Директиви.

26   Постанова від 25.06.2014 № 253 «Про внесення зміни до Технічного 
регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, 
суднових та котельних палив» // Законодавство України. – http://
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/253-2014-%D0%BF

27   Наказ Міненерговугілля № 573 від 20.08.2014 «Про утворення Робо-
чої групи з визначення та усунення проблем застосування Техніч-
ного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизель-
ного, суднових та котельних палив» // Міненерговугілля. – http://
mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244956474

28   Наказ Міненерговугілля № 583 від 20.08.2014 «Про порядок визна-
чення випробувальних лабораторій» // Міненерговугілля. – http://
mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244955576
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Директива 2006/32/ЕС щодо кінцевої ефективності використання енергії та енергетичних по-
слуг зобов’язує встановити національну індикативну ціль енергозбереження на рівні 9%, а 
також проміжні планові показники, на досягнення яких повинні бути розроблені програ-
ми і заходи покращення раціонального використання енергії (кваліфікація, акредитація та 
сертифікація постачальників енергосервісних послуг, енергетичний аудит, облік споживан-
ня ресурсів, фінансова підтримка у вигляді пільг, кредитів, субсидій, законодавчі схеми та 
гарантії, стимулююче тарифоутворення). Також, урядом мають бути призначений один або 
декілька відомств, які проводять загальний контроль і несуть адміністративну, управлін-
ську і виконавчу відповідальність за імплементацію вимог щодо більш ефективного вико-
ристання енергії.

Кінцевий термін імплементації Директиви 
2006/32/ЕС – 1 лютого 2012 року (відповідно до 
Розпорядження Кабінету Міністрів); 31 грудня 
2011 року (відповідно до переліку acquis Енер-
гетичного Співтовариства для України). У 2013 
році Рада Міністрів Енергетичного Співтова-
риства прийняла Рекомендацію імплементу-
вати Директиву 2012/27/EU з адаптаціями, до-
зволивши, таким чином, договірним сторонам 
підготуватися до того, що ця директива стане 
юридично обов’язковою в 2014 році1. Вона має 
замінити Директиву 2006/32/EC, встановив-
ши більш амбіційні цілі в енергоефективності. 
За дорученням Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства, DecisionWare Group спільно з 
SEVEn Energy, Дослідницьким центром з енер-
гетики, інформатики та матеріалів Македон-
ської академії наук і мистецтв, а також з Інсти-
тутом економіки та прогнозування НАН Укра-
їни підготували дослідження з Оцінки впливу 
цієї директиви у випадку її прийняття2. В ньому 
йдеться про те, що потрібно взяти до уваги 
низку економічних показників країн Енерге-
тичного Співтовариства, а тому встановити 
цілі в діапазоні 18% до 2025 року та 25% до 
2030 року від кінцевого енергоспоживання як 
найбільш досяжні; рекомендувати ціль з енер-
гомодернізації державних будівель на рівні 2% 
щороку; встановити розмір зобов’язань по-
стачальників на рівні 1,5% від щорічного рів-

1   11th Energy Community Ministerial Council. Meeting Conclusions. 
Belgrade, 24th October 2013. // Energy Comminuty. – http://www.
energy-community.org/pls/portal/docs/2388178.PDF 

2   Impact Assessment of the Energy Efficiency Directive (2012/27/
EU) for the Energy Community. DecisionWare Group, July 2014 // 
Energy Community. – http://www.energy-community.org/pls/portal/
docs/3304025.PDF 

ня економії  в кінцевому енергоспоживанні3. 
Координаційна Група з енергоефективності 
(Energy Efficiency Coordination Group) схвалила 
рекомендації та запропонувала прийняти Ди-
рективу, базуючись на результатах досліджен-
ня4. Таким чином, Енергетичне Співтовариство 
продовжує оновлювати свої вимоги, зокрема, 
щодо показників з енергоефективності.

Національний план дій  
з енергоефективності

Розпорядженням Кабінету Міністрів від 3 
серпня 2011 року № 733-р «Про затвердження 
плану заходів щодо виконання зобов’язань в 
рамках Договору про заснування Енергетич-
ного Співтовариства закріплено зобов’язання 
до 1 лютого 2012 року розробити Національ-
ний план дій з енергоефективності. Держе-
нергоефективності розробило проект плану, 
представивши його 8 листопада 2013 року5. 
Проте Національний план дій з енергоефек-
тивності станом на початок серпня 2014 року 
не був затверджений і, за інформацією Міне-
кономрозвитку, Держенергоефективності 
розроблений проект розпорядження Кабіне-
ту Міністрів «Про схвалення Національного 
плану дій з енергоефективності до 2020 року 

3   An Energy Community tailored Energy Efficiency Directive to bring 
significant benefits, study concludes. Energy Community Secretariat. 
// Energy Community, 23.07.2014. – http://www.energy-community.
org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_
id=9381

4   5th Energy Efficiency Coordination Group. Meeting Conclusions // 
Energy Community. – http://www.energy-community.org/pls/portal/
docs/3308024.PDF 

5   У Києві презентували проект Нацплану дій з енергоефективності 
до 2020 року // Українська енергетика, 8.11.2013. – http://ua-energy.
org/post/38696
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та затвердження Плану заходів щодо його ре-
алізації».

Цікаво, що ще  кінці червня – на початку липня, 
під час зустрічі Координаційної Групи з енер-
гоефективності Енергетичного Співтовари-
ства Україна звітувала, що План дій пройшов 
погодження Мінекономіки та буде надісланий 
для прийняття в Кабінет Міністрів6. Держенер-
гоефективності тим часом підготувало План 
заходів з реалізації Національного плану дій з 
енергоефективності до 2020 року7, який потре-
бує загального фінансування в розмірі 56,662 
млрд. грн. та передбачає зменшення спожи-
вання енергоресурсів на 81,57 млн. т умовного 
палива, а також пояснювальну записку до про-
екту розпорядження Кабінету Міністрів про 
схвалення Плану дій8, в якій передбачає енер-
гозбереження на рівні 2% від середнього кін-
цевого споживання до кінця 2014 року та вка-
зує, що фінансування заходів передбачається 
виключно за рахунок інвестиційних коштів.

На цьому фоні лунають різні думки – як від 
якнайскорішого прийняття, так і до потреби 
доопрацювання Плану дій. Так, Мінеконом-
розвитку кілька разів повертало документ 
на доопрацювання. Документ обговорили 
з директором Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства Я.Копачем9 та з директором 
Генерального директорату Єврокомісії з енер-
гетики Ф.Барбазо10, а Координаційна Група з 
енергоефективності Енергетичного Співтова-
риства назвала прийняття Плану дій Україною 
терміновим завданням11.

6   5th Energy Efficiency Coordination Group. Meeting Conclusions // 
Energy Community. – http://www.energy-community.org/pls/portal/
docs/3308024.PDF

7   План заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефектив-
ності до 2020 року // Держенергоефективності. – http://saee.gov.ua/
sites/default/files/documents/plan-zahodiv-052014.doc 

8   Пояснювальна записка до проекту розпорядження Кабінету Міні-
стрів «Про схвалення Національного плану дій з енергоефектив-
ності до 2020 року та затвердження Плану заходів щодо його реалі-
зації» // Держенергоефективності. – http://saee.gov.ua/sites/default/
files/documents/zapiska-052014.doc 

9   Енергоефективність сьогодні – це заходи, що можуть дати миттєве 
зменшення споживання природного газу // Держенергоефектив-
ності, 15.04.2014. – http://saee.gov.ua/uk/news/212 

10   Європейські партнери підтримують прагнення України до під-
вищення енергоефективності // Держенергоефективності, 
19.06.2014. – http://saee.gov.ua/uk/news/273 

11   5th Energy Efficiency Coordination Group. Meeting Conclusions // 
Energy Community. – http://www.energy-community.org/pls/portal/
docs/3308024.PDF

Тим часом, громадськість представила свої 
«Оцінки та рекомендації щодо українського 
Національного плану дій з енергоефектив-
ності (НПДЕЕ)»12, відзначивши потребу пе-
реглянути та доопрацювати План, щоб він 
«враховував як останні дані, так актуальну 
політичну та економічну ситуацію», а отже 
й більш реалістичні цілі. Експерти вважають 
низькою вірогідність досягнення задекларо-
ваних в проекті цілей13, а обсяги фінансуван-
ня – недостатніми, закликаючи уряд прово-
дити «енергоефективну політику, яка б про-
низувала усі сфери національної економіки». 
На липень 2014 року Держенергоефектив-
ності запланувало круглий стіл з обговорен-
ня проекту Національного плану дій з енер-
гоефективності до 2020 року з профільними 
громадськими організаціями14, проте публіч-
на інформація про його перебіг чи підсумки 
відсутня.

кризові заходи з енергозбереження

Потрібно також зауважити, що попри визна-
чення урядом енергоефективності як одного 
зі своїх пріоритетів15, досі не відбулося чіткого 
структурування ні організаційної структури, ні 
планів дій. Уряд звільнив голову Держенергое-
фективності16 О.Тарана, якого було призначено 
на посаду 20 січня17, на початку липня, призна-

12   Оцінки та рекомендації щодо українського Національного 
плану дій з енергоефективності (НПДЕЕ) // Європейсько-укра-
їнське енергетичне агентство. – http://www.minregion.gov.ua/
attachments/content-attachments/2869/Booklet_EUEA_Final.pdf

13   Короткий огляд законодавства щодо розвитку політики у сфері 
Раціонального використання енергії в Україні // Європейсько-
українське енергетичне агентство. – http://minregion.gov.ua/
attachments/content-attachments/2869/2014_POLICY_PAPER_
Final_Ukr.pdf 

14   Орієнтовний план Держенергоефективності проведення кон-
сультацій з громадськістю на 2014 рік // Держенергоефективнос-
ті, 25.12.2013. – http://saee.gov.ua/documents/plany-zvity/plan_
consultations_2014.doc 

15   Вступне слово Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка 
на засіданні Уряду 25 червня 2014 року // Урядовий портал, 
25.06.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=247413948&cat_id=244823857 

16   Розпорядження Кабінету Міністрів від 09.07.2014 №  631-р «Про 
звільнення Тарана О.В. з посади Голови Державного агентства 
з енергоефективності та енергозбереження України» // Законо-
давство України. –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/631-2014-
%D1%80 

17   Указ Президента від 20.01.2014 №  25/2014 «Про призначення О. 
Тарана Головою Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України» // Законодавство України. – http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/25/2014 
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чивши при цьому С.Савчука лише 20 серпня18. 
Пізніше, Агентство було підпорядковано без-
посередньо Кабінету Міністрів19 для швидшого 
прийняття рішень. Водночас, зважаючи на від-
міну контрольних функцій Держенергоефек-
тивності в кінці 2013 року, може постати про-
блема зі здійсненням державного контролю за 
ефективним використання паливно-енерге-
тичних ресурсів.

Так створено ще один орган – Кризовий енер-
гетичний штаб20 – в той час, як Міністр регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства його очолив, а 
Міністр енергетики та вугільної промисловості 
став заступником, роль Держенергоефектив-
ності не була оголошена публічно. Штаб оголо-
сив про окрему ціль – зменшення споживання 
газу теплопостачальними підприємствами на 
10% до кінця 2014 року та на наступний опа-
лювальний сезон21, кореспондування якої з 
цілями Національного плану дій не зрозумі-
ле, а облдержадміністрації представлятимуть 
свої плани щодо скорочення споживання газу 
теплопостачальними підприємствами на 30% 
на період цього опалювального сезону22 (хоча 
спочатку була названа цифра в 10%23). Відпо-
відно, в різних регіонах планують, або вже по-
чали реалізовувати різні заходи – відключення 
гарячого водопостачання для економії газу та 
рекомендації встановлення електричних бой-

18   Розпорядження Кабінету Міністрів від 20.08.2014 №  758-р «Про 
призначення Савчука С. Д. Головою Державного агентства з енер-
гоефективності та енергозбереження України» // Законодавство 
України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/758-2014-%D1%80

19   Постанова Кабінету Міністрів № 442 від 10.09.2014 «Про оптимі-
зацію центральних органів виконавчої влади» // Законодавство 
України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF

20   В Уряді створений кризовий енергетичний штаб, – Арсеній Яценюк 
// Урядовий портал, 17.06.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=247393688&cat_id=244276429 

21   Теплопостачальні підприємства на 10% скоротять споживання 
газу до кінця 2014 року – завдання кризового енергетичного шта-
бу // Урядовий портал, 3.07.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=247432549&cat_id=244277212

22   Цей тиждень регіони представлять плани заходів зі зменшення 
споживання природного газу ТП на 30% на період опалюваль-
ного сезону 2014/15 років // Мінрегіон, 28.07.2014. – http://www.
minregion.gov.ua/news/cey-tizhden-regioni-predstavlyatimut-svoyi-
plani-zahodiv-zi-zmenshennya-spozhivannya-prirodnogo-gazu-tp-
na-30-na-period-opalyuva-271842/ 

23   Теплопостачальні підприємства на 10% скоротять споживан-
ня газу до кінця 2014 року – завдання кризового енергетичного 
штабу // Мінрегіон, 3.07.2014. – http://www.minregion.gov.ua/
news/teplopostachalni-pidpriemstva-na-10-skorotyat-spozhivannya-
gazu-do-kincya-2014-roku--zavdannya-krizovogo-energetichnogo-
shtabu-783496/ 

лерів24, проведення енергоаудиту будинків25, 
утеплення шкіл26, модернізацію житлово-ко-
мунального сектору27, встановлення енергое-
фективної системи вуличного освітлення28, пе-
реведення соціальних закладів29 та котелень30 
на використання альтернативних та місцевих 
видів палива, тощо.

За інформацією Держенергоефективності, пе-
реглянуті 9 регіональних програм підвищення 
енергоефективності в частині доповнення захо-
дами для стимулювання населення до енергоо-
щадних заходів, зменшення обсягу споживання 
традиційних енергоресурсів бюджетними уста-
новами та залучення органами місцевого само-
врядування інвестицій і кредитних коштів для 
реалізації енергоефективних проектів. Також 
голова штабу доручив Міненерговугілля та ін-
шим міністерствам розробити план дій щодо за-
безпечення стабільного проходження Україною 
опалювального сезону, що має включати заходи 
з енергоефективності31, зв’язок якого з Націо-
нальним планом дій також не пояснений. Також 
в штабі заявили, що розробили комплексний 
план заходів щодо забезпечення стимулюван-
ня зменшення споживання та заміщення при-
родного газу підприємствами теплопостачан-
ня, промисловими споживачами, бюджетними 
установами, організаціями та населенням32.

24   «Київ має економити газ для стабільного опалювального сезону», 
– Дмитро Новицький // Київська міська державна адміністрація, 
29.07.2014. – http://kievcity.gov.ua/news/15525.html 

25   Київська влада проводить енергоаудит усіх будинків міста // Уря-
довий портал, 31.07.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=247494676&cat_id=244277216 

26   До початку навчального року в столиці планують утеплити 70 шкіл 
// Урядовий портал, 30.07.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=247490924&cat_id=244277216 

27   Київ можуть внести до пілотних міст проекту «Теплий дім» // Уря-
довий портал, 23.07.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=247478649&cat_id=244277212 

28   Кияни отримають 80 нових тролейбусів і нову енергоефективну 
систему освітлення // Урядовий портал, 29.07.2014. – http://www.
kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247488553&cat_
id=244277216 

29   На Рівненщині економитимуть газ завдяки торфу // Урядовий 
портал, 28.07.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=247487756&cat_id=244277216 

30   Цьогоріч 170 котелень переведуть на альтернативні енергоносії 
на Житомирщині // Урядовий портал, 10.07.2014. – http://www.
kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247450750&cat_
id=244277216 

31   Кризовий енергетичний штаб розробляє план стабільного про-
ходження опалювального сезону, – Володимир Гройсман // Уря-
довий портал, 21.06.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=247404884&cat_id=244276429 

32   Кризовий енергетичний штаб працює над питаннями стимулюван-
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Різні органи державної влади розробляють 
рішення, які покликані сприяти енергоефек-
тивності та декларують відповідні цілі і задачі, 
проте через їх обсяг, невпорядкованість ініці-
атив, відсутність чіткого публічного зв’язку з 
Національним планом дій, а також існування 
кількох державних органів, які паралельно 
відповідають за питання енергоефективності, 
складається враження про відсутність єдиної 
державної політики в Україні. Відтак, хаотичні 
ініціативи загрожують несистемністю резуль-
татів, а також складається враження, що На-
ціональний план дій з енергоефективності є 
радше теоретичною вправою, аніж планом ре-
альних кроків. 

Кабмін прийняв розроблену Мінрегіоном по-
станову «Про стимулювання заміщення при-
родного газу у сфері теплопостачання»33, яка 
вступить в силу з 1 жовтня 2014 року та перед-
бачає компенсації різниці тарифів на виробни-
цтво тепла з будь-яких видів палива крім газу. 
Уряд обіцяє спеціальний тариф для тих, хто 
переходить з використання газових котлів на 
електричні34, даючи нові можливості як для на-
селення – споживачів тепла, так і для котелень, 
які його виробляють не з газу. Мінрегіон за 
участі Держенергоефективності України, мініс-
терств та інших відомств, народних депутатів 
– членів міжфракційного об’єднання «За енер-
гетичну незалежність», а також представників 
профільних інститутів та асоціацій розробляє 
Комплексний план заходів щодо забезпечення 
поетапного заміщення газу іншими видами па-
лива35 та обіцяє винести його на розгляд уряду 
найближчим часом. В Мінрегіоні також оголо-
сили про сприяння громадянам та підприєм-
ствам, які вирішили перейти на використання 
альтернативних видів палива чи зменшити 

ня зменшення та заміщення природного газу // Урядовий портал, 
7.07.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=247440887&cat_id=244276429 

33   Постанова Кабінету Міністрів від 9.07.2014 № 293 «Про стимулю-
вання заміщення природного газу у сфері теплопостачання» // 
Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/293-
2014-%D0%BF 

34   Уряд надасть преференції тим, хто переходитиме з дорого-
го російського газу на інші види палива // Урядовий портал, 
9.07.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=247445885&cat_id=244276429 

35   Володимир Гройсман: Необхідні механізми стимулювання енер-
гозбереження і заміщення газу // Урядовий портал, 12.06.2014. – 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=0ED06
1709663D861BE142DCCB1C72B8E.vapp63?art_id=247383633&cat_
id=244274130 

споживання газу. Зокрема, це стосуватиметь-
ся пришвидшення проходження дозвільних 
процедур та відкриття цілодобової диспет-
черської служби міністерства36. Віце-прем’єр 
В.Гройсман заявив, що Україна планує змен-
шити споживання газу на 5 млрд. кубометрів 
до 2020 року37 та стимулюватиме перехід спо-
живачів на електроопалення. Цілком несподі-
вано свої пропозиції щодо варіантів заміщення 
імпортованого природного газу представив 
Мінфін38. Водночас уряд прийняв рішення про 
скорочення обсягів постачання газу промис-
ловим споживачам і підприємствам теплоко-
муненерго в опалювальний сезон 2014-2015 
рр. на 30%, бюджетними організаціями на 10%, 
а Міненерговугілля має створити умови ощад-
ливого використання газу39 промисловістю, 
бюджетними організаціями та підприємствами 
теплової енергетики, а також створити меха-
нізм контролю за дотриманням ліміт всіма спо-
живачами. 

Енергосервіс

Мінрегіон напрацював40 за участю експертів, 
представників ЄБРР, USAID, Нацкомпослуг 
низку проектів законів41 щодо запроваджен-
ня ЕСКО-механізмів, співпраці бюджетних 
установ з енергосервісними компаніями – 
зміни до Бюджетного кодексу42 (можливість 
36   До диспетчерської служби Мінрегіону можуть звертатися під-

приємства та громадяни з питань переходу на біопаливо та змен-
шення споживання газу // Урядовий портал, 31.07.2014. – http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247493774&cat_
id=244277212 

37   Володимир Гройсман: Україна має стати енергонезалежною кра-
їною // Урядовий портал, 11.07.2014. – http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=247452556&cat_id=244276429 

38   Мінфін пропонує 8 альтернативних варіантів заміщення імпор-
тованого природного газу // Урядовий портал, 4.07.2014. – http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247434202&cat_
id=244276429 

39   На засіданні колегії Міненерговугілля обговорено стан підготовки 
до опалювального періоду // Урядовий портал, 15.07.2014. – http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247458213&cat_
id=244276429 

40   Мінрегіон підготував законопроекти, які дозволяють залуча-
ти кошти від енергосервісних компаній на термомодернізацію 
об’єктів соціальної сфери // Мінрегіон, 24.06.2014. – http://www.
minregion.gov.ua/news/minregion-pidgotuvav-zakonoproekti-yaki-
dozvolyayut-zaluchati-koshti-vid-energoservisnih-kompaniy-na-
termomodernizaciyu-obektiv--144060/

41   Санація будівель зекономить до 600 млрд. грн. бюджетних коштів 
// Мінрегіон, 22.05.2014. – http://minregion.gov.ua/news/sanaciya-
budivel-zekonomit-do-600-mlrd--grn--byudzhetnih-koshtiv-292973/

42   Проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу Укра-
їни (щодо впровадження енергоефективних заходів у бюджет-
них установах)» // Мінрегіон, 5.06.2014. – http://www.minregion.
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власникам бюджетних установ укладати 
довгострокові договори з енергосервісни-
ми компаніями і гарантувати ЕСКО виплати 
за досягнуту економію в рамках енергосер-
вісного договору), проект Закону «Про вне-
сення змін до Закону України «Про енергоз-
береження» щодо правових засад реалізації 
енергосервісних договорів»43 (ключові умо-
ви енергосервісного договору), законопро-
ект «Про особливості здійснення закупівель 
енергосервісу»44 (механізм вибору пере-
можця тендеру на надання енергосервісних 
послуг). Вказані законопроекти розроблені 
Мінрегіоном, були опубліковані на його сайті 
для консультацій з громадськістю та будуть 
подані на розгляд уряду виконавчої влади 
після доопрацювання45. Міністерство пра-
цює з USAID щодо питання залучення кре-
дитних коштів в термомодернізацію об’єктів 
соціальної сфери енергосервісними компа-
ніями46. Урядом був відкликаний 27 лютого 
2014 року законопроект «Про ефективне 
використання паливно-енергетичних ресур-
сів», зареєстрований 12 серпня 2013 року47.

Облік
Мінрегіон разом з Держенергоефективністю 
опрацьовує проект розпорядження Кабінету 
Міністрів «Про затвердження планів заходів з 
імплементації Директиви 2006/32/ЄС, Директи-

gov.ua/regulatory/proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-
ta-analizy-reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-
vnesennya-zmin-do-byudzhetnogo-kodeksu-ukrayini-schodo-
vprovadzhennya-energoefektivnih-zahodiv-u-byud-446345/ 

43   Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про енер-
гозбереження» щодо правових засад реалізації енергосервіс-
них договорів» // Мінрегіон, 5.06.2014. – http://www.minregion.
gov.ua/regulatory/proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-
ta-analizy-reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-
vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-energozberezhennya-
schodo-pravovih-zasad-realizaciyi-energoserv-446256/ 

44   Проект Закону «Про особливості здійснення закупівель енер-
госервісу» // Мінрегіон, 5.06.2014. – http://www.minregion.gov.
ua/regulatory/proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-
ta-analizy-reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-
osoblivosti-zdiysnennya-zakupivel-energoservisu-833722/ 

45   Мінрегіон веде роботу над комплексним врегулюванням відно-
сини у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель // 
Мінрегіон, 30.05.2014. – http://minregion.gov.ua/news/minregion-
vede-robotu-nad-kompleksnim-vregulyuvannyam-vidnosini-u-sferi-
zabezpechennya-energetichnoyi-efektivnosti-budivel-835762/ 

46   Мінрегіон та USAID обговорили нові напрями співпраці у сфе-
рі енергоефективності // Мінрегіон, 16.07.2014. – http://www.
minregion.gov.ua/news/minregion-ta--USAID-obgovorili-novi-
napryami-spivpraci-u-sferi-energoefektivnosti-537984/ 

47   Проект Закону №  3071 від 12.08.2013 «Про ефективне викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів» // Верховна Рада України. 
– http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48018

ви 2010/31/ЄС та Директиви 2010/30/ЄС», який 
містить, зокрема заходи щодо забезпечення 
комерційним обліком у сфері комунальних по-
слуг; розроблення та забезпечення супроводу 
до прийняття Верховною Радою України про-
екту закону про енергоефективність житлових 
та громадських будівель; розроблення про-
ектів відповідних підзаконних актів та затвер-
дження нормативних документів. За даними 
Мінекономрозвитку, проект розпорядження 
буде найближчим часом поданий на розгляд 
Кабінету Міністрів України. 

Станом на 2013 рік фактичний рівень осна-
щення будинків засобами обліку становив: 
холодної води – 30,5% (52374 будинків); га-
рячої води – 19,9 % (7999 будинків); теплової 
енергії – 35,1% (37576 будинків)48. На початку 
серпня 2014 року в Мінрегіоні оцінили осна-
щеність загально будинковими лічильниками 
тепла в приблизно 35% по Україні (всього 107 
тис. житлових будинків з централізованим 
опаленням), повідомивши про мету збільши-
ти цей показник до рівня 45% до кінця року 
(відповідно до Меморандуму з МВФ). Для 
цього Нацкомпослуг скориговані інвестицій-
ні програми підприємств теплоенергетики49. 
Кризовий енергетичний штаб має забезпе-
чити оснащення систем теплоспоживання 
житлових будинків, в яких не встановлено 
прилади обліку теплової енергії, лімітуючими 
пристроями на абонентських вводах до жов-
тня50. Вартість повного обладнання багато-
квартирних будинків загальнобудинковими й 
поквартирними приладами обліку холодної, 
гарячої води й тепла в Міністерстві оцінюють 
в близько 30 млрд гривень51. 

48   Стан оснащення багатоквартирних будинків сучасними побудин-
ковими засобами обліку // Мінрегіон, 6.03.2014. – http://minregion.
gov.ua/zhkh/reforma-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva/
stan-osnaschennya-bagatokvartirnih-budinkiv-suchasnimi-
pobudinkovimi-zasobami-obliku-952912/ 

49   Технологічний облік тепла, будинкові прилади обліку, 5% еконо-
мії газу – основні завдання у підготовці ЖКГ до зими // Мінрегіон, 
29.05.2014. – http://minregion.gov.ua/news/tehnologichniy-oblik-
tepla-budinkovi-priladi-obliku-5-ekonomiyi-gazu--osnovni-
zavdannya-u-pidgotovci-zhkg-do-zimi-970019/

50   Теплопостачальні підприємства на 10% скоротять споживання 
газу до кінця 2014 року – завдання кризового енергетичного шта-
бу // Урядовий портал, 3.07.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=247432549&cat_id=244277212 

51   Повноцінний облік газу в багатоповерхівках коштуватиме 30 мі-
льярдів – Мінрегіон // Українська енергетика, 6.08.2014. – http://
ua-energy.org/post/46159 
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можливості для фінансування

Міжнародна спільнота показала свою готов-
ність вкладати кошти в сектори енергетичної 
ефективності України, проте на уряді лежить 
величезна відповідальність щодо максимально 
прозорого та ефективного витрачання коштів. 

Розпорядженням №  611 від 2 липня уряд ви-
ділив додатково 26,1 млн гривень на реаліза-
цію проектів з підвищення енергоефектив-
ності52, зокрема за програмою «Підтримка 
реалізації Ініціативи з енергетичної ефектив-
ності й навколишнього середовища в Східній 
Європі». Постановою №  165 «Деякі питання 
використання у 2014 році коштів щодо здій-
снення заходів у сфері енергоефективності 
та енергозбереження»53 уряд передав кошти, 
що надійшли в другому і третьому траншах 
програми (173,32 млн. грн.) на заходи Держав-
ної цільової економічної програми енергое-
фективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії 
та альтернативних видів палива на 2010-2015 
роки. Кабмін видав Розпорядження № 296-р54 
«Про залучення позик від Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку для реалізації інвес-
тиційного проекту «Підвищення енергоефек-
тивності в секторі централізованого теплопос-
тачання України» (сума позик – 382 млн. дол.), а 
Мінрегіон співпрацює з Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку, Європейським ін-
вестиційним банком, ЄБРР і НЕФКО, готуючи 
проекти, які дозволять залучити інвестиції 
у розмірі 872 млн. доларів США і 872,08 млн. 
євро55 у сфери теплопостачання, енергозбере-
ження, водопостачання, водовідведення, твер-
дих побутових відходів. 

52   Уряд виділив додаткові 26 мільйонів на проекти у сфері енергое-
фективності // Українська енергетика, 4.07.2014. – http://ua-energy.
org/post/45415

53   Постанова Кабінету Міністрів від 04.06.2014 № 165 «Деякі питання 
використання у 2014 році коштів щодо здійснення заходів у сфе-
рі енергоефективності та енергозбереження» // Законодавство 
України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/165-2014-%D0%BF 

54   Розпорядження Кабінету Міністрів від 19.03.2014 № 296-р «Про за-
лучення позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку 
для реалізації інвестиційного проекту “Підвищення енергоефек-
тивності в секторі централізованого теплопостачання України”» // 
Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/296-
2014-%D1%80

55   В ЖКГ залучать 872 млн. доларів США і 872,08 млн. євро інвести-
ційних коштів, – А. Білоусов // Мінрегіон, 23.06.2014. – http://www.
minregion.gov.ua/news/v-zhkg--zaluchat-872-mln--dolariv-ssha-i-
87208-mln--evro-investiciynih--koshtiv---a--bilousov-241806/ 

Віце-прем’єр В.Гройсман заявив про наміри 
залучити на енергозбереження56 3 млрд. до-
ларів за програмами Світового банку, а також 
290 млн. євро від Європейського банку рекон-
струкції та розвитку. Світовий банк виділив57 
382 млн. дол. на проект підвищення енергое-
фективності у секторі централізованого тепло-
постачання України, а в ЄБРР назвали підтрим-
ку проектів, спрямованих на підвищення рівня 
енергоефективності, «стратегічною допомо-
гою банку»58 та спільно з Фондом Східноєвро-
пейського партнерства з енергоефективності 
та екології (E5P) виділять Луганську 25 млн. 
євро59 (кредит 20 млн. євро та 5 млн. євро у ви-
гляді безвідсоткового гранту) на покращення 
системи централізованого теплопостачання. 

В квітні Україна підписала з Генеральним ди-
ректоратом Єврокомісії з питань енергетики 
Угоду про партнерство у сфері енергоефектив-
ності, відповідно до якої Мінрегіон визначено 
Національним координатором «Угоди Мерів»60 
в Україні. Держенергоефективність підписало 
Меморандум про взаєморозуміння61 з про-
ектом «Муніципальна енергетична реформа в 
Україні», який фінансується Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється 
компанією International Resources Group (IRG).

інформування

Попри надважливе значення теми енергетич-
ної ефективності в умовах сучасної України, 
а також формальні рішення органів влади з 

56   Українські проекти енергоефективності залучать понад 3 млрд 
дол. інвестицій, – Гройсман // РБК-Україна, 10.04.2014. – http://
tek.rbc.ua/ukr/ukrainskie-proekty-energoeffektivnosti-privlekut-
bolee-10042014115500

57   Світовий банк значно збільшує підтримку для відновлення в 
Україні // Мінрегіон, 23.05.2014. – http://minregion.gov.ua/news/
svitoviy-bank-znachno-zbilshue-pidtrimku-dlya-vidnovlennya-v-
ukrayini-956498/ 

58   Наша допомога в енергоефективності підвищить конкурентоспро-
можність України – директор офісу ЄБРР // Українська енергетика, 
29.05.2014. – http://ua-energy.org/post/44318 

59   ЄБРР і фонд E5P нададуть Луганську 25 млн. євро на теплопостачан-
ня // Європейська правда, 4.06.2014. – http://www.eurointegration.
com.ua/news/2014/06/4/7023175/ 

60   Мінрегіон офіційно став Національним координатором «Угоди 
Мерів» в Україні // Українська енергетика, 3.04.2014. – http://ua-
energy.org/post/42787 

61   Держенергоефективності України та проект USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні» співпрацюватимуть // Держенер-
гоефективності, 13.03.2014. – http://saee.gov.ua/uk/news/200
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цього приводу (наприклад, рішення РНБОУ 
щодо доручення Кабінету Міністрів вжити за-
ходів щодо створення системи забезпечення 
ощадливого та раціонального використання 
енергоносіїв усіма категоріями споживачів62), 
до останнього часу органами державної влади 
не було розпочато інформаційних кампаній з 
тем енергоефективності, однак їх підготовка 
анонсувалася. Держенергоефективності по-
відомило про проведення щорічної виставки 
і форуму. Що стосується заохочення населен-
ня, в Агентстві посилається на розроблений 
механізм стимулювання, затвердження його 
урядом та включення до Державної цільової 
економічної програми енергоефективності на 
2010-2015 роки, проте на 2014 рік фінансування 
з державного бюджету не передбачено. Разом 
з тим, проектом змін до програми на 2014 рік 
передбачається спрямувати кошти на попу-
ляризацію енергоефективності, провівши для 
цього широку інформаційно-роз’яснювальну 
кампанію. Публічні інформаційні кампанії та-
кож проводилися громадськістю (наприклад, 
громадська ініціатива Energy Evolution UA63). 
Можемо припустити, що найбільшим чинни-
ком зацікавленості питаннями енергоефектив-
ності для населення стане підвищення тарифів 
на природний газ, теплопостачання та елек-
троенергію.

20 серпня стартувала інформаційна кампанія 
«Енергетична незалежність України»64, яку іні-
ційовано Урядом з метою підвищення рівня 
обізнаності українців у необхідності енергоз-
береження та економії природного газу як го-
ловних чинників енергетичної безпеки України 
та економічного зростання держави. Завдання 
реалізації кампанії покладено на Кризовий 
енергетичний штаб.

62   Указ Президента від 01.05.2014 №  448/2014 «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року 
«Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв’язку з ситуаці-
єю щодо постачання природного газу в Україну» // Законодавство 
України. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/448/2014

63   Сторінка ініціативи EnergyEvolution.UA в мережі Facebook: https://
ru-ru.facebook.com/energyevolutionua 

64   З 20 серпня стартує інформаційна кампанія «Енергетична незалеж-
ність України» // Міненерговугілля, 19.08.2014. – http://mpe.kmu.
gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244954302&cat_
id=35109

висновок

Уряд проголосив політику енергоефективнос-
ті однією з ключових в роботі органів держав-
ної влади, які, в свою чергу, розробили та підго-
тували значну кількість рішень, що просунуть 
імплементацію зобов’язань України в цьому сек-
торі. Водночас нагальна потреба інтенсифіка-
ції політики енергоефективності оголила брак 
єдиної державної політики в галузі енергоефек-
тивності, а також нагромадження розробле-
них нормативно-правових документів на фоні 
деякого ігнорування механізмів, передбачених 
Енергетичним Співтовариством. Примітно 
також, що за 7 місяців не було ухвалено по суті 
жодного ключового рішення щодо безпосеред-
ньої імплементації зобов’язань.

Також потрібно звернути увагу на загальну 
слабкість проектів законів та регуляторних 
актів, адже в більшості випадків в них відобра-
жені лише окремі питання, які відповідають 
наступним критеріям: не створюють прямих 
додаткових зобов’язань різним органам влади; 
не вимагають додаткового фінансування; не 
вимагають запровадження програмного підхо-
ду у реалізації окремих інструментів/завдань. 
У той час як для досягнення масштабних змін 
слід перейти до програмного підходу та фор-
мування умов для інвестицій у енергоефектив-
ність. Як правило, певною програмою фінансу-
ється лише 20-30% вартості пропонованого 
заходу/проекту, що призводить до залучення у 
кілька разів більших інвестицій.

Окрім того, нарікання викликають проекти 
різноманітних планів, адже виглядають під-
готованими в ідеальних умовах – практично 
невичерпні матеріальні та фінансові резерви, 
найвищий рівень компетенції та інститу-
ційної спроможності всіх зацікавлених сто-
рін тощо. Водночас уряду бракує врахування 
питань енергоефективності в різних сферах 
– проведення державних закупівель, особливо 
при постачанні тепла, виконанні ремонтів та 
спорудженні бюджетних закладів. 
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Директива 2010/30/ЕU щодо маркування енергетичної продукції передбачає присутність 
на більшості побутових товарів етикетки, на якій мають чітко вказуватися основні споживчі 
властивості товару. Директива охоплює не тільки побутову продукцію, але розширює сфе-
ру регулювання на промислові та торговельні прилади й устаткування. Маркування розпо-
всюджується на холодильники, морозильники, пральні машини, сушарки для білизни, посу-
домийні машини, духовки, варильні панелі, водонагрівачі і ємності для зберігання гарячої 
води, кондиціонери, лампочки, телевізори, автомобілі. 

На доповнення, Європейською Комісією був прийнятий ряд делегованих регламентів. Це, зо-
крема, регламент 626/2011 (щодо енергетичного маркування кондиціонерів), 1059/2010 
(щодо енергетичного маркування побутових посудомийних машин), 1060/2010 (щодо енер-
гетичного маркування побутового холодильного обладнання), 1061/2010 (щодо енергетич-
ного маркування побутових пральних машин), 1062/2010 (щодо енергетичного маркуван-
ня телевізорів). Для більшості кінцевим терміном імплементації в Україні є 31 грудня 2012 
року (відповідно до переліку acquis Енергетичного Співтовариства для України). Окрім того, 
були прийняті та входять до acquis Енергетичного Співтовариства наступні директиви щодо 
енергетичного маркування: Директива 2002/40/EC щодо побутових електричних плит, Ди-
ректива 98/11/EC щодо побутових ламп, Директива 96/60/EC щодо побутових комбінованих 
пральних та сушильних машин, а також Директива 95/13/EC щодо електричних барабанних 
сушарок (кінцевий термін імплементації – 31 грудня 2011 року).

Кінцевий термін імплементації Директиви 
2010/30/ЕU – 1 лютого 2012 року (відповідно до 
Розпорядження КМУ); 31 грудня 2011 року (від-
повідно до переліку acquis Енергетичного Спів-
товариства для України). На важливості гармо-
нізації національних стандартів та регламентів 
з європейськими в контексті реформ у сфері 
технічного регулювання та допомоги україн-
ському експорту наголосив міністр економіч-
ного розвитку і торгівлі П. Шеремета65.

«Директива 2010/30/ЕU і частина регламентів 
формально перенесені в українське законо-
давство Постановою Кабінету Міністрів від 7 
серпня 2013 року №702.»

За інформацією Мінекономрозвитку, з 1 липня 
2015 року планується здійснення державно-
го нагляду за відповідністю енергоспоживчих 
товарів вимогам технічних регламентів щодо 
енергетичного маркування. Водночас, відпо-
відальними за поетапну розробку технічних 
регламентів енергетичного маркування за 
типами продуктів (відповідно до Технічного 
регламенту енергетичного маркування енер-

65   Павло Шеремета визначив три найважливіші завдання для успіш-
ного реформування сфери технічного регулювання // Урядовий 
портал, 24.07.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=247480308&cat_id=244276429 

госпоживчих продуктів) є Держенергоефек-
тивності та Мінекономрозвитку.

Станом на серпень, Держенергоефективності 
розроблені проекти Технічного регламенту 
енергетичного маркування телевізорів; Техніч-
ного регламенту енергетичного маркування 
побутових повітряних кондиціонерів; Техніч-
ного регламенту енергетичного маркування 
побутових електричних ламп та світильників, 
а також Технічного регламенту енергетичного 
маркування побутових посудомийних машин.

висновок

Попри декларації, у відкритих джерелах відсут-
ня вичерпна інформація про імплементацію 
Директиви або заходи із запровадження енер-
гетичного маркування, відстеження його ефек-
тивності, інформування споживачів за період 
дослідження.
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Директива 2010/31/ЕU щодо енергетичних характеристик будівель вимагає вжиття заходів 
для гарантування мінімальних вимог енергетичної ефективності для будівель і споруд, гаран-
тування відповідності нових та існуючих будівель цим вимогам. Нею заохочується модерніза-
ція будівель до споруд із майже нульовим споживанням енергії, зокрема увага приділяється 
об’єктам державної та комунальної власності. Для цього уряд має розробити та в подальшо-
му оновлювати національні й регіональні програми фінансової підтримки для досягнення 
енергоефективності будівель. Додатковими заходами є створення систем сертифікації енер-
гоефективності будівель, незалежна перевірка систем опалення та кондиціонування повітря, 
публічна демонстрація сертифікатів.

Мінрегіоном розроблено проект Закону «Про 
енергетичну ефективність будівель», який 
після довгих обговорень66 на рівні робочої 
групи, а також опрацювання пропозицій і за-
уважень67, був оприлюднений68 на сайті мініс-
терства для електронних консультацій з гро-
мадськістю. Законопроект містить визначення 
засад державної політики в енергоефектив-
ності будівель, органів, що здійснюють управ-
ління в цій сфері, перелік основних заходів 
інформаційного забезпечення, підходи до ви-
значення енергетичної ефективності будівель 
та встановлення мінімальних вимог до неї, а 
також запроваджує паспортизацію та серти-
фікацію енергетичної ефективності будівель, 
перелічує заходи з забезпечення енергоефек-
тивності, а також джерела їх фінансування. В 
Департаменті реформування та розвитку жит-
лово-комунального господарства Мінрегіону 
наголосили на запровадженні сертифікації 
енергетичної ефективності будівель69, що під-
лягають відчуженню та передачі в оренду, а 
також державних будівель. Водночас необхід-

66   Про обговорення проекту Закону України «Про енергетичну ефек-
тивність житлових і громадських будівель» // Мінрегіон, 18.04.2014. 
– http://minregion.gov.ua/zhkh/reforma-zhitlovo-komunalnogo-gos-
podarstva/pro-obgovorennya-proektu-zakonu-ukrayini-pro-energet-
ichnu-efektivnist-zhitlovih-i-gromadskih-budivel-487782/ 

67   Про роботу Робочої групи з опрацювання законопроекту про 
енергетичну ефективність будівель // Мінрегіон, 18.04.2014. – 
http://minregion.gov.ua/zhkh/reforma-zhitlovo-komunalnogo-gosp-
odarstva/pro-robotu-robochoyi-grupi-z-opracyuvannya-zakono-
proektu-pro-energetichnu-efektivnist-budivel-225377/

68   Проект Закону «Про енергетичну ефективність будівель» // 
Мінре гіон, 8.07.2014. – http://www.minregion.gov.ua/regulatory/
proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-ta-analizy-reguljator-
nogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-energetichnu-efektivnist-
budivel-104322/ 

69   Законопроект «Про енергетичну ефективність будівель» вводить 
вимоги до обов’язкової сертифікації не для всіх будівель, а тільки 
будівель державної власності // Мінрегіон, 30.07.2014. – http://
www.minregion.gov.ua/news/zakonoproekt-pro-energetichnu-
efektivnist-budivel-vvodit-vimogi-do-obovyazkovoyi-sertifikaciyi-ne-
dlya-vsih-budivel-a-tilki-budi-817922/

ність сертифікації будівель комунальної влас-
ності визначається відповідними виконавчими 
органами сільських, селищних та міських рад. 
Законопроект передбачає, що в разі прийнят-
тя набере чинності аж через шість місяців з дня 
опублікування, при цьому не дуже зрозуміло, 
що, вочевидь зумовлене потребою для Кабі-
нету Міністрів прийняти нормативно-правові 
акти для його реалізації.

Зважаючи на час, протягом якого розроблявся 
проект закону, його кінцевий обсяг, а також на 
важливість теми енергозбереження для уряду, 
підхід до розробки підзаконних актів міг би 
бути більш динамічним, коли б їх проекти були 
винесені на розгляд Кабміну в скорочені стро-
ки після розгляду законопроекту Верховною 
Радою. В Держенергоефективності вказують 
на потребу «хронологізації національних зако-
нодавчих та нормативних документів з умова-
ми директиви стандартів ЄС»70. Під час зустрічі 
Координаційної групи з енергоефективності 
Енергетичного Співтовариства представник 
України повідомив, що прийняття законо-
проекту очікується восени, багато стандартів 
щодо енергоефективності в будівлях були або 
схвалені, або розроблені, а також, що Україна 
планує розробити методології для сертифіка-
ції (в рамках проекту ЄБРР), а також про те, що 
вже є гарна система підготовки та сертифікації 
експертів71.
Питання енергоефективності в будівлях об-
говорюють під час зустрічей з міжнародними 

70   Хто візьме на себе відповідальність за реалізацію програми енер-
гоефективності в Україні? // Держенергоефективності, 25.07.2014. 
– http://saee.gov.ua/uk/news/291

71   5th Energy Efficiency Coordination Group. Meeting Conclusions // 
Energy Community. – http://www.energy-community.org/pls/portal/
docs/3308024.PDF
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фінансовими структурами72, а також з міжна-
родними експертами73. За розрахунками Інсти-
туту газу НАН України, санація будівель може 
забезпечити зменшення втрат тепла на 41% 
(або 150-600 млрд. грн. економії), в той час, як 
модернізація теплогенеруючого обладнання 
в котельнях – 4% тепла (або 141 млрд. грн.), а 
модернізація теплових мереж – 14% (33 млрд. 
грн.)74.

Мінрегіон у відповіді на запит про інформацію 
повідомив, що складовою Національного пла-
ну дій з енергоефективності є Національний 
план дій з енергоефективності для будівель, 
що був підготовлений Інститутом місцевого 
розвитку.

Вже введена в дію низка державних стандартів 
України в сфері енергоефективності будівель, 
які чиновники називають спрямованими на 
впровадження положень Директиви 2010/31/
ЕС75, зокрема: ДСТУ Б ENISO 13790:2011 «Енерге-
тична ефективність будівель. Розрахунок енер-
госпоживання на опалення та охолодження 
(ENISO 13790:2008, IDT)» ДСТУ Б EN 15217:2013 
«Енергетична ефективність будівель. Методи 
представлення енергетичних характерис-
тик та енергетичної сертифікації будівель (EN 
15217:2007, IDT)»; ДСТУ Б EN 15603:2013 «Енерге-
тична ефективність будівель. Загальне енергос-
поживання та проведення енергетичної оцін-
ки (EN 15603:2008, IDT)»; ДСТУ Б EN 15459:201X 
«Енергетична ефективність будівель. Проце-
дура економічної оцінки енергетичних систем 
будівель (EN 15459:2007, IDT)»; ДСТУ-Н Б А.2.2-

72   Про продовження співпраці з Європейським банком рекон-
струкції та розвитку щодо залучення фінансування проекту «Тех-
нічна підтримка підвищення енергоефективності у житлових 
будинках» // Мінрегіон, 2.04.2014. – http://minregion.gov.ua/zhkh/
reforma-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva/pro-prodovzhennya-
spivpraci-z-evropeyskim-bankom-rekonstrukciyi-ta-rozvitku-schodo-
zaluchennya-finansuvannya-proektu-tehnichna-p-691725/ 

73   Про засідання експертної групи Німецького товари-
ства міжнародного співробітництва (GIZ) // Мінрегіон, 
8.04.2014. – http://minregion.gov.ua/zhkh/reforma-zhitlovo-
komunalnogo-gospodarstva/pro-zasidannya-ekspertnoyi-grupi-
nimeckogo-tovaristva-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-GIZ-35940/ 

74   Санація будівель зекономить до 600 млрд. грн. бюджетних коштів 
// Мінрегіон, 22.05.2014. – http://minregion.gov.ua/news/sanaciya-
budivel-zekonomit-do-600-mlrd--grn--byudzhetnih-koshtiv-292973/ 

75   В Мінрегіоні обговорили питання формування спеціалізованої за-
конодавчої бази в сфері забезпечення енергетичної ефективності 
будівель // Мінрегіон, 2.04.2014. – http://minregion.gov.ua/news/v-
minregioni-obgovorili-pitannya-formuvannya-specializovanoyi-
zakonodavchoyi-bazi-v-sferi-zabezpechennya-energetichnoyi-
efektivn-607520/ 

ХХХ:201Х «Енергетична ефективність будівель. 
Метод розрахунку енергоспоживання при 
опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні 
та гарячому водопостачанні»; ДСТУ-Н Б А.2.2-
ХХХ:201Х «Енергетична ефективність будівель. 
Настанова щодо застосування методу про-
ведення енергетичної оцінки та енергетичної 
сертифікації будівель».

За даними Мінрегіону, обговорюється питан-
ня імплементації міжнародного стандарту 
ISO  50001 «Системи енергетичного менедж-
менту – Вимоги та порадник з впровадження», 
зокрема здійснено та представлено його пере-
клад українською76. Окрім того, уряд оцінює 
застосування інструменту «Дисплей», що до-
зволяє здійснити оцінку ефективності енергос-
поживання будівель, поінформувати власників 
та користувачів будівель щодо необхідності 
раціонального енерговикористання та нако-
пичувати базу даних про енергетичні та екс-
плуатаційні показники будівель.

висновок

Уряд знаходиться на шляху до розробки необ-
хідного законодавства. Наразі цей шлях забрав 
доволі багато часу, особливо на фоні того, що 
попереду залишається найголовніше – інфор-
маційна кампанія як для простих людей, так 
і для тих, хто приймає рішення, а також ви-
пробування закладеної теорії на практиці. На 
жаль, за цей час вказаним напрямкам було при-
ділено занадто мало уваги, як і питанню про-
зорості відповідальних органів влади в процесі 
розробки необхідного законодавства. Викликає 
занепокоєння частковість охоплених законо-
давчими ініціативами питань, ігнорування 
програмного підходу. Ще однією сферою, що по-
требує уваги, є енергоефективність в багато-
квартирних будинках, адже наявна регулятор-
на база робить складною реалізацію заходів з 
енергоефективності, створюючи для мешкан-
ців бар’єри замість стимулів.

76   Експерти з енергоефективності та енергозбереження у сфері 
ЖКГ обговорили шляхи впровадження ISO  50001 та інструмен-
ту «Дисплей» // Мінрегіон, 13.03.2014. – http://minregion.gov.ua/
news/eksperti-z-energoefektivnosti-ta-energozberezhennya-u-sferi-
zhkg-obgovorili-shlyahi-vprovadzhennya-ISO-50001-ta-instrumentu-
disp-423178/
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НАФТА
Директива 2009/119/EC щодо встановлення зобов’язань з підтримки мінімальних запасів 

нафти та/або нафтопродуктів вимагає створення та підтримки системи запасів у еквіваленті 
90 днів середньодобового імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання.

Безпекова ситуація, що склалася на ринку 
нафтопродуктів, вимагає швидких рішень

За словами директора спеціальних проектів 
НТЦ «Псіхєя» Геннадія Рябцева, торік частка 
нафтопродуктів російського виробництва в 
структурі українського паливного імпорту пе-
ревищила 35%. Із РФ було ввезено 40% дизель-
ного палива і 3% автомобільного бензину. Ще 
47% першого і 35% другого надійшло з Білору-
сі або з Литви через її територію. У січні-червні 
2014 року частка трьох країн в імпорті бензину 
зросла до 71%, дизельного палива – до 88%. 
Таким чином, «натиснувши» на Білорусь (без-
посередньо або через російських акціонерів 
Мозирського НПЗ), Росія здатна заблокувати 
дві третини постачань бензину й дизельного 
палива, необхідних українській економіці. При 
цьому учасники ринку нездатні оперативно 
наростити поставки нафтопродуктів через не-
стачу обігових коштів і завищених ставок кре-
дитування, що вже призвело до зменшення по-
точних запасів роздрібних операторів до 7-10 
діб споживання. 

Таким чином, блокування поставок нафтопро-
дуктів Російською Федерацією приведе до 
утворення в Україні дефіциту бензину й ди-
зельного палива в розмірі 2,5 і 3,5 млн. т на рік, 
який можна компенсувати за рахунок наявних 
резервів держави, операторів і споживачів 
лише на чверть, тоді як поточного запасу па-
лива на внутрішньому ринку вистачить на 7-10 
діб. Оскільки нафтопродукти є інфраструктур-
ними товарами, їхня нестача призведе до куму-
лятивного зростання цін на товари та послуги, 
зниження і так невисокої платоспроможності 
населення й посилення соціального невдово-
лення, насамперед у східних і південних регі-
онах країни.

Процес формування останніх ініціювався нео-
дноразово. Кінцевими термінами створення 
запасів називали червень і грудень 2004 року, 
липень 2005 року, січень, березень і листопад 
2006 року, січень та лютий 2007 і 2008 років. 
Проте відповідні нормативні документи вста-
новлювали нереальні терміни їхнього фор-
мування та не передбачали виділення коштів. 
Наприклад, у січні 2006 року уряд зобов’язав 
Держрезерв до 1 листопада сформувати запас 
бензину й дизельного палива в обсязі 10% від 
їхнього споживання, «забувши» спрямувати на 
їх придбання 2,5 млрд. грн., не передбачених 
бюджетом.

Не були виділені кошти і на створення в лис-
топаді 2006 року стабілізаційного запасу 
нафтопродуктів. Придбану сировину пла-
нувалося зберігати в резервуарах ВАТ «Укр-
транснафта» і переробляти на Кременчуць-
кому НПЗ. Отримані 80-110 тис. т бензину і 
100-130 тис. т дизельного палива планувало-
ся продавати аграріям та іншим споживачам 
із мінімально можливою націнкою і лише під 
час сезонного зростання цін. Не отримавши 
необхідного для придбання нафти кредиту, 
тодішнє Мінпаливенерго спробувало залу-
чити до формування запасу ЗАТ «УкрГазЕнер-
го». Однак неефективні рішення цієї компанії 
призвели до затоварювання Кременчуць-
кого НПЗ нафтопродуктами, вартість яких 
виявилася набагато вищою за ринкову. Не 
виправдалися й надії зберігати паливо в ре-
зервуарах ДП «Укртранснафтопродукт», яке 
виявилося нездатним приймати необхідні 
обсяги бензину й дизельного палива. Через 
це нафтопродукти, вироблені з сировини, за-
купленої на піку вартості, зберігалися в ре-
зервуарах Лисичанського НПЗ на комерцій-
них умовах.
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Зав’язла в міністерських кабінетах і Концепція 
створення в Україні мінімальних запасів нафти 
і нафтопродуктів на період до 2020 року, схва-
лена розпорядженням Кабміну від 8 грудня 
2009 року № 1498-р. У відповіді на запит, Міне-
нерговугілля вказало, що останній документ не 
отримав схвалення від Мінекономрозвитку на-
віть після доопрацювання.

Питання ефективності закупівлі та обліку ри-
зиків, пов’язаних з кредитуванням запасу за 
значної мінливості цін на нафту, не було роз-
глянуто і в квітні 2011 року, коли НАК «Нафто-
газ України» придбав чергову партію сировини 
для «стабілізаційного запасу». Після 13 безре-
зультатних аукціонів, під час яких компанія на-
магалася продати одержане з цієї нафти пали-
во на 5-11 % дорожче його ринкової вартості, 
склалося враження, що «формування стабіліза-
ційного запасу» – це лише намагання компен-
сувати за державний кошт збитки від неефек-
тивного господарювання окремих компаній.

в 2014 році зобов’язання зі створення 
системи запасів використовується для 

виправдання правопорушень окремою 
компанією

Це ж враження у експертів викликає і нещо-
давня спроба ПАТ «Укртранснафта» створити 
«стратегічний резерв»1 на базі 675 тис. т техно-
логічної нафти, вилученої з магістральних тру-
бопроводів у березні-травні 2014 року. Необ-
хідність цього кроку пов’язували із загрозою 
захоплення сировини сепаратистами, хоча об-
сяг ресурсу в межах зони проведення антите-
рористичної операції становив лише 200 тис. т.

Близько 400 тис. т сировини ПАТ «Укртранснаф-
та» планувала переробити на Кременчуцькому 
НПЗ, а 275 тис. т – розмістити на зберіганні в 
резервуарах компаній, що контролює група 
«Приват»2. Проте пропонована плата за пере-
роблення нафти в Кременчуці становила 1080 

1   «Укртранснафта», очолювана менеджером «Привату», хоче дати 
«Привату» мільярдний заробіток на зливі нафти // Наші Гро-
ші, 11.04.2014. – http://nashigroshi.org/2014/04/11/ukrtransnafta-
-ocholyuvana-menedzherom-pryvatu-hoche-daty-pryvatu-milyardnyj-
-zarobitok-na-zlyvi-nafty/

2   «Укртранснафта» продолжает навязывать схему переработки 
технологической нефти // OilNews, 22.07.2014. – http://oilnews.
com.ua/a/news/Ukrtransnafta_prodolzhaet_navyazivat_shemu_
pererabotki_tehnologicheskoy_nefti/213560

грн./т (у 2011-2012 роках Лисичанський НПЗ 
здійснював переробку за 288 грн./т, Кремен-
чуцький – за 670 грн./т), а технологічні втрати 
заводу встановлювалися на рівні 11,8  %, що 
майже вдвічі перевищує середній рівень. З 
урахуванням цього експорт сировини із заку-
півлею відповідних обсягів нафтопродуктів за 
кордоном дозволили б «Укртранснафті» зеко-
номити близько 33 млн. дол. Залишалося неви-
значеним і питання ціни нафти, переданої Кре-
менчуцькому НПЗ, адже різниця між її балансо-
вою та ринковою вартістю становить близько 
280 млн. дол.

Міненерговугілля, за повідомленнями, у цей 
час працювало над проектом розпоряджен-
ня Кабміну, за яким весь обсяг технологічної 
нафти має бути переданий на зберігання Дер-
жавному агентству резерву3. Між тим, НАК «На-
фтогаз України» надіслав до Міненерговугілля 
звернення, за яким на базі вже викачаної з 
трубопроводів «Укртранснафти» технологічної 
нафти під відповідальність останньої пропо-
нувалося  створити стратегічні запаси нафти і 
нафтопродуктів4.

При цьому роботи з витіснення нафти відбу-
валися за відсутності проектної документації 
та екологічної експертизи, без підтвердження 
права власності на вилучену нафту та без пого-
дження з Кабінетом Міністрів і Міненерговугіл-
ля. З огляду на це та з урахуванням прецеденту 
2009 року, коли на Кременчуцькому НПЗ було 
перероблено технологічну сировину «Укр-
транснафти», яка перебувала на підприємстві 
на відповідальному зберіганні, Генеральною 
прокуратурою розпочато перевірку законнос-
ті витіснення технологічної сировини операто-
ром нафтотранспортної системи України5.

Немає сумнівів, що схожі проблеми можуть ви-
никнути і під час формування мінімальних за-

3   Технологическая нефть будет передана в Госрезерв, – про-
ект распоряжения // OilNews, 27.06.2014. – http://oilnews.
com.ua/a/news/Tehnologicheskaya_neft_budet_peredana_v_
Gosrezerv_%E2%80%93_proekt_rasporyazheniya/213276

4   На викачаній Коломойським нафті Україна створить стратегічні 
запаси – Тодійчук / Українська енергетика, 3.07.2014. – http://ua-
energy.org/post/45399

5   Генпрокуратура перевіряє законність відкачування більше 600 
тис. т технологічної нафти з магістральної системи // РБК-Україна, 
2.08.2014. – http://toplivo.rbc.ua/ukr/genprokuratura-proveryaet-zak-
onnost-otkachivaniya-bolee-02082014152600
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пасів нафти і нафтопродуктів, наявність яких 
здатна запобігти розвитку подій за негативним 
сценарієм. Щоб уникнути цього, слід: 

•  доповнити чинне законодавство норматив-
но-правовими актами, що регулюють орга-
нізаційно-економічні засади формування та 
управління запасом нафтопродуктів, зокре-
ма встановити раціональне співвідношення 
між державними та комерційними запасами, 
розробити механізми та умови їхнього фор-
мування, зберігання, використання та онов-
лення;

•  створити інституційну структуру з управ-
ління запасом, що передбачає створення 
агентства, яке в межах своїх повноважень 
буде формувати структуру запасу і керува-
ти ним; вибір виконавчої компанії-операто-
ра; залучення до формування запасу учас-
ників ринку; розробка регламенту роботи 
всіх учасників створення, обслуговування 
та функціонування запасу; виокремлення 
мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів 
із державних запасів особливого періоду, за-
пасів державного резерву та інших цільових 
запасів країни;

•  сформувати інфраструктуру запасу з ураху-
ванням потреб регіонів, а також наявного на 
їх території резервуарного парку нафтовидо-
бувних, нафтотранспортних і нафтоперероб-
них підприємств, морських і залізничних тер-
міналів, підприємств нафтопродуктозабезпе-
чення, армійських і відомчих нафтобаз; 

•  створити систему розкриття інформації про 
формування, зберігання, використання, 
оновлення запасу.

вже зараз існує можливість для створення 
загальноукраїнського резерву пального на 

короткий період споживання

За розрахунками Г.Рябцева, для виконання Ди-
рективи 2009/119/ЕС про створення мінімаль-
них запасів нафти і нафтопродуктів, а також Ре-
гламенту № 1099/2008 про енергетичну статис-
тику, Україна зобов’язана сформувати сталий 
резерв у розрахунку на 90-денне споживання 
за звичайного рівня попиту (1,13 млн. т авто-
мобільного бензину й 1,35 млн. т дизельного 
палива). Створення в Україні такого запасів – 

тривалий і затратний процес, тому формувати 
їх слід поетапно, паралельно з розробленням 
відповідних механізмів фінансування. Ними 
можуть стати: 

•  закупівля нафтопродуктів за рахунок коштів, 
виручених від підвищення рівня оподатку-
вання бензину й дизельного палива. Для фор-
мування запасу за 90-денним нормативом 
протягом шести років достатньо збільшити 
акцизний податок на бензин й дизельне па-
ливо на 32 і 30 євро/т (або на 40 коп. у пере-
рахунку на літр). При цьому слід роз’яснити 
громадянам України необхідність такого кро-
ку і законодавчо передбачити цільове спря-
мування зазначених коштів на створення за-
пасу; 

•  договори резервування, що передбачають 
право викупу в будь-який момент і за рин-
ковими цінами запасів, що належать сторон-
нім компаніям. Відповідні послуги надаються 
агентствам, що не мають достатніх резервів, 
міжнародними банками, зокрема Goldman 
Sachs, під 2-3% річних (така пропозиція вже 
надходила в НАК «Нафтогаз України» в травні 
2012 року). 

Оскільки структура запасу має передбачати 
оперативне реагування на швидку зміну об-
становки, створювати резерв сировини ві-
тчизняного видобутку (у розмірі 25% його 
річного споживання) на першому етапі фор-
мування мінімальних запасів є недоцільним. 
Першочерговим завданням має стати ство-
рення протягом найближчих місяців резерву 
моторного палива, розрахованого на 20-ден-
не споживання за звичайного рівня попиту 
(550 тис. т), із подальшим нарощуванням його 
обсягу кожним суб’єктом господарювання, що 
працюють на ринку, до 10% від річної реаліза-
ції. Структура такого запасу має відповідати 
структурі продажу світлих нафтопродуктів за 
готівку (65% бензину і 35 % дизельного пали-
ва), а саме 350 тис. т бензину марки А-95-Євро 
виду ІІ і 200 тис. т дизельного палива (у квітні-
жовтні – марки Л; у листопаді-березні – марки 
З). Вибір марки бензину обумовлений най-
більшими обсягами його споживання в Україні 
і визначальним впливом на внутрішнє ціноут-
ворення. 
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З точки зору НТЦ «Псіхєя», запас нафтопродук-
тів має бути розподілений таким чином:

•  у західному регіоні – 27% загального запасу, 
зокрема у Львівській області – 7%;

•  у північному регіоні – 23%, зокрема в Київ-
ській області – 18%;

•  у центральному регіоні – 20%, зокрема в Дні-
пропетровській області – 8%;

•  у східному регіоні та Запорізькій області – 
17%;

•  у південному регіоні – 13%.

Для зберігання палива можна використати по-
тужності учасників ринку (обсягом понад 1 млн 
т, зокрема групи «Приват» – 700 тис. т), резер-
вуари Міноборони (до 900 тис. т), МНТ «Півден-
ний» (170 тис. т) та інших перевалок, ДП «Укр-
транснафтопродукт» (30 тис. т) і ПАТ «Укргазви-
добування» (20 тис. т), інвентаризацію яких слід 
провести негайно.

Рішення про використання запасу кожного з 
видів нафтопродуктів варто приймати для кож-
ного регіону в разі зростання роздрібних цін на 
відповідний ресурс більш ніж на 5% протягом 
десяти діб. Закупівлю палива для формування 
запасу слід здійснювати в разі гострої необ-
хідності і в періоди прогнозованого зниження 
цін на нафту з урахуванням часового лагу в 2-3 
тижні. Оновлення запасу слід виконувати двічі 
на рік у період прогнозованого зростання цін 
на нафтопродукти, але не більше ніж на 25%.

висновок

З огляду на кризові обставини, що склалися 
через військову агресію РФ, Україна не зможе ви-
конати Директиву 2009/119/ЕС щодо створен-
ня до кінця 2016 року системи запасів нафти і 
нафтопродуктів в еквіваленті 90 днів серед-
ньодобового імпорту або 61 дня середньодо-
бового внутрішнього споживання. Водночас, 
Уряду слід терміново розпочати формування 
мінімальних резервів, які дозволять уникнути 
можливого дефіциту, у тому числі внаслідок 
можливого оголошення країнами Митного со-
юзу ембарго на постачання нафтопродуктів 
в Україну. Прагматичним шляхом є створення 
менших за масштабом запасів нафтопродук-
тів із мінімальним навантаженням на дер-
жавний бюджет – за допомогою таких інстру-
ментів як закупівля за кошти, виручені від під-
вищення рівня оподаткування, або договорів 
резервування. Процес має розпочатися із до-
повнення чинного законодавства організацій-
но-економічними засадами створення запасу 
нафтопродуктів, створення інституційної 
структури з його управління, розроблення ме-
ханізмів та умов формування, зберігання, вико-
ристання та оновлення.
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Директива 2008/92/EC щодо процедур Співтовариства для покращення прозорості цін на газ 
і електроенергію для промислових кінцевих користувачів вимагає здійснення заходів з по-
будови деталізованої системи статистичної звітності підприємств, що постачають газ та елек-
троенергію до кінцевих споживачів.

Регламент 1099/2008 щодо енергетичної статистики встановлює єдині рамкові умови для отри-
мання, передачі, оцінки та поширення енергетичної статистики. За рішенням Міністерської 
Ради Енергетичного Співтовариства D/2013/02/MC-EnC, з метою «уникнення прогалин у над-
силанні даних до Євростату», що стосуються місячної та річної статистики, застосовується та-
кож Регламент 147/2013.

Відповідно до рішення, Україна має привести 
законодавство у відповідність до вимог згада-
них нормативно-правових актів до 31 грудня 
2013 року. У вітчизняному законодавстві нові 
зобов’язання були відображені 23 жовтня 2013 
року з прийняттям Розпорядження Кабінету 
Міністрів №833-р, причому для acquis у галузі 
статистики кінцевим терміном було позначено 
1 грудня 2013 року.

профільне відомство поки не може за-
явити про значний прогрес у реалізації 

зобов’язань, а конкретна інформація про 
хід імплементації не публікується.

Як повідомив Держстат на запит публічної ін-
формації, чинна система показників статис-
тичної звітності в повній мірі відповідає ви-
могам Регламенту 1099/2008, зокрема це сто-
сується місячної звітності щодо виробництва 
і споживання основних видів палива, а також 
річної звітності щодо виробництва і спожи-
вання видів палива і енергії (у натуральному 
вираженні).

Натомість у питанні Директиви 2008/92/ЕС 
(звітність щодо цін і тарифів), Держстат відси-
лає до НКРЕ, яка є розпорядником цієї інфор-
мації. У відомстві визнають, що регулятор має 
агреговану інформацію щодо фактичних цін 
на газ та електроенергію, без диференціації за 
групами споживачів, і питання «знаходиться 
в стадії вирішення». 29 липня НКРЕ оприлюд-
нила проект Постанови «Про затвердження 
Змін до форм звітності НКРЕ у нафтогазовому 
комплексі та інструкцій щодо їх заповнення», 

яка розроблена, одначе, на виконання вимог 
Закону «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо спрощення порядку 
відкриття бізнесу»1.

Також, 25 червня Держстат затвердив нову 
звітну форму «Місячний звіт про економічні 
показники за видами економічної діяльності, 
що відносяться до добувної промисловості і 
розроблення кар’єрів, переробної промисло-
вості, постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря, водопостачання, ка-
налізації, поводження з відходами»2.

Практично відсутня у відкритих джерелах ін-
формація про виконання Україною Плану дій з 
енергетичної статистики3, ухваленого 26 лип-
ня 2013 року на основі підписаного з INOGATE 
меморандуму про взаєморозуміння4.

Документ охоплює період 2012-2015 рр. і вклю-
чає оцінку поточних правових та інституційних 
рамок, виявлення прогалин та недоліків існу-
ючої системи, опис необхідної діяльності та 
відповідні плани реалізації. Серед цілей – по-

1   Проект постанови «Про затвердження Змін до форм звітності НКРЕ 
у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення» // 
НКРЕ, 29.07.2014. – http://www.nerc.gov.ua/?id=11517

2   Наказ від 25.06.2014 № 200 «Про затвердження форми державно-
го статистичного спостереження № 1-ПЕ (місячна) “Місячний звіт 
про економічні показники за видами економічної діяльності, що 
відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 
переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, по-
водження з відходами”»// Держстат. – http://www.ukrstat.gov.ua/
norm_doc/2014/200/200_2014.htm

3   Див. http://www3.inogate.org/media/documents/FINAL%20ESAP_
UA_ENG.pdf

4   Див. http://www3.inogate.org/media/documents/Ukraine_MoU_ENG%20
and%20UA.pdf
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силення інституційної спроможності, розвиток 
системи звітності на основі міжнародних стан-
дартів (МЕА, Євростату), розрахунок енерге-
тичних балансів, розвиток системи звітності у 
енергетиці та енергоефективності.

великою залишається інтенсивність між-
народних контактів в рамках проектів 

INOGATE та Twinning, інших міжнародних 
ініціатив, спрямованих на реформування 

української статистичної галузі.

У 2013-2014 роках Держстат координуватиме 
свої дії з INOGATE та Євростатом у вдоскона-
ленні щорічного збору даних (зокрема, спо-
живання енергії), оцінки місячних даних, вдо-
сконаленні методології та процедур збору ста-
тистики по цінах5. Основні механізми взаємодії 
– ознайомчі поїздки, консультації «на рівних», 
отримання знань про передові практики в ін-
ших країнах.

У квітні голова Державної служби статистики 
Олександр Осауленко взяв участь у 11-му засі-
данні Комітету ОЕСР зі статистики та статистич-
ної політики6, в ході якого була підтверджена 
раніше досягнута домовленість між Держста-
том та Департаментом статистики ОЕСР щодо 
посилення існуючої співпраці у питанні по-
дальшої євроінтеграції української статистики. 
Також О.Осауленко взяв участь у черговій пле-
нарній сесії Конференції європейських статис-
тиків7.

Також, за Facebook-повідомленнями проекту 
Twinning «Сприяння процесам удосконалення 
Державної служби статистики України з ме-
тою покращення її потенціалу та продукції»8, 
за останні місяці 4 групи експертів Держстату 
побували у навчальних поїздках у Франції, Да-
нії та Литві. Проект із загальним бюджетом 1,5 
5   Деятельность Энергетического Сообщества в области 

энергетической статистики в странах-парнерах INOGATE // Се-
кретариат Энергетического Сообщества, 8.10.2013. – http://www3.
inogate.org/media/documents/ECS%20-%20EnC%20statistics%20
and%20INOGATE_RUS.pdf

6   Держстат України поглиблює співпрацю з Департаментом статис-
тики ОЕСР // Урядовий портал, 8.04.2014. – http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=247187791&cat_id=244277212

7   Голова Держстату України Олександр Осауленко взяв участь се-
сії Конференції європейських статистиків // Урядовий портал, 
11.04.2014. – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=247200810&cat_id=244277212

8    Див. https://www.facebook.com/twinning.statistics

млн. євро, який розпочався в листопаді 2013 
року, спрямований на посилення інституційної 
спроможності Держстату для збору, обробки 
та поширення статистичної продукції відповід-
но до acquis9.

висновок

Державна служба статистики може досить 
швидко імплементувати Директиву 2008/92/
EC та Регламент 1099/2008. Цьому сприяють 
міжнародні проекти і технічна допомога ЄС, 
про що свідчать інтенсивні зв’язки українських 
держслужбовців. Водночас, поки немає підстав 
говорити про помітний прогрес у розбудові 
системи енергетичної статистики європей-
ського типу.

9   Загальна інформація про проект Твіннінг «Сприяння процесам удо-
сконалення Державної служби статистики України з метою покра-
щення її потенціалу та продукції» // Держстат. – http://www.ukrstat.
gov.ua/menu/zmist_tvit_2.htm
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Вимоги до законодавства в сфері конкуренції описані в частині IV глави ІІ Договору про заснуван-
ня Енергетичного Співтовариства. Відповідно до документу, країни повинні усунути всі змо-
ви, узгоджені дії гравців ринку, що можуть спотворити чи обмежити конкуренцію на ринку; 
блокувати зловживання гравцями ринку свого домінуючого положення; не надавати держав-
ну допомогу, яка б порушувала конкуренцію на ринку.

У листопаді 2012 року в рамках Енергетично-
го Співтовариства було створено Мережу з 
конкуренції (Energy Community Competition 
Network), до якої увійшли представники орга-
нів з конкуренції країн-членів Енергетичного 
Співтовариства, від України таким органом 
став Антимонопольний комітет1. Мережа по-
кликана стати платформою для діалогу та об-
міну досвідом2, який допомагав би країнам-
членам швидко і якісно приймати необхідне 
законодавство, співпрацювати з розслідуванні, 
втілювати найкращі практики.

Як свідчить звіт Антимонопольного комітету 
за 2013 рік3., енергетичний сектор України пра-
цює в «помірно сприятливих» конкурентних 
умовах. Згідно з висновками Комітету, 46,9% 
товарів ПЕК реалізовувались на ринках, де 
були відсутні структурні обмеження конку-
ренції. Майже такий самий відсоток товарів 
реалізовувався на ринках зі структурними 
ознаками домінування одного суб’єкта госпо-
дарювання та цілком монополізованих ринках, 
і 6,8% – на ринках з олігопольною структурою. 
Найбільше порушень АМКУ визначив в сфе-
рі антиконкурентних узгоджених дій та зло-
вживання монопольним становищем. Також 
окрему увагу орган звернув на зловживання, 
пов’язані з приєднанням до мереж електро-
постачання і газопостачання – зловживаючи 
своїм монопольним становищем, вони безпід-
ставно припиняли постачання енергоресур-
сів, безпідставно відмовляли від постачання, 

1   Див. http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_
HOME/AREAS_OF_WORK/Competition/Network/Organisations 

2   Joint Declaration on Cooperation between the Competition Authorities 

of the Contracting Parties and the Energy Community Secretariat on 
the establishment of an Energy Community Competition Network // 
Energy Community, 23.11.2012. – http://www.energy-community.org/
pls/portal/docs/1816177.PDF

3   Звіт Антимонопольного комітету України за 2013 рік // 
АМКУ, 14.03.2014. – http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/
document?id=103172&schema=main

також встановлювали спеціальні технічні умо-
ви, що утискали права споживачів. Газопоста-
чальні компанії перевищували строки видачі 
технічних умов, виставляли необґрунтовану 
плату за роботу, припиняли постачання газу 
споживачам. За даними ЗМІ4, у першому півріч-
чі 2014 р. АМКУ почав розслідування проти 16 
газорозподільчих компаній. Також Комітет ви-
явив необґрунтоване підвищення цін на ринку 
нафтопродуктів та порушив справи проти низ-
ки мереж продажу нафтопродуктів5.

Антимонопольний комітет у 2013 році подав 
на розгляд Верховної Ради проект Закону про 
затвердження Загальнодержавної програми 
розвитку конкуренції в Україні на 2014 – 2024 
роки (реєстраційний № 34066), однак документ 
був відкликаний 27.02.2014. Також досі не при-
йняті розроблені АМКУ проекти законів «Про 
державну допомогу суб’єктам господарюван-
ня» і зміни до Закону «Про захист економічної 
конкуренції». У більш широкому контексті, не-
обхідним є виконання урядом і АМКУ рекомен-
дацій експертного огляду Конференції ООН 
з торгівлі та розвитку. Ці зміни необхідні для 
посилення інструментів антимонопольного 
контролю, зокрема щодо фінансово-промис-
лових груп, кінцевих бенефіціарів тощо.

У серпні 2014 року Секретаріат Енергетичного 
Співтовариства поширив заяву, в якій вимагав 
від України усунути серйозні порушення за-
конодавства ЄС щодо конкуренції в контракті 

4   АМКУ розпочав 16 розслідувань щодо діяльності газорозподіль-
них підприємств // УНН, 6.08.2014. – http://www.unn.com.ua/uk/
news/1372892-amku-rozpochav-16-rozsliduvan-schodo-diyalnosti-
gazorozpodilnikh-pidpriyemstv

5   Антимонопольний комітет почав розслідування проти заправок 
Коломойського // Українські новини, 13.08.2014. – http://ukranews.
com/uk/news/economics/2014/08/13/132478 

6   Проект Закону №  3406 від 10.10.2013 «Про Загальнодержавну 
програму розвитку конкуренції в Україні на 2014-2024 роки» 
// Верховна Рада України. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=48634 
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між «Нафтогазом» і «Газпром» про постачання 
газу в Україну7. Згідно з висновками Секрета-
ріату, деякі положення угоди не відповідають 
європейському законодавству, зокрема щодо 
умов про пункт призначення та принцип «бе-
ри-або-плати». 

7    Енергетичне Співтовариство вимагає змінити угоди між „Нафтога-
зом“ і „Газпромом“ // Українська енергетика, 8.08.2014. – http://ua-
energy.org/post/46223

висновок

Певні кроки для усунення порушень і зловжи-
вань, а також відновлення конкуренції на рин-
ках енергетики здійснюються, однак найчасті-
ше вони вузько сфокусовані на окремі сегменти, 
і не зачіпають масштабні зловживання і ве-
ликих гравців. Антимонопольний комітет, зі 
свого боку, розробив необхідне законодавство 
для покращення конкуренції, однак воно досі не 
прийняте на рівні парламенту. Попри активну 
публічну роботу АМКУ, немає достатньо ін-
формації про стан його співпраці із Секретарі-
атом Енергетичного Співтовариства.
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меморандум про взаєморозуміння з соціальних питань в контексті Енергетичного Співто-
вариства

Країни-підписанти зобов’язуються сприяти ефективному соціальному діалогу в енергетичному 
секторі, і будуть підтримувати його через інформування, консультації та інші форми залучен-
ня соціальних партнерів на всіх відповідних рівнях. Метою є забезпечення максимально мож-
ливого рівня захисту споживачів, сумісного із конкурентним ринком, а у разі необхідності 
– застосування гарантій до найбільш вразливих груп, а також поліпшення адаптації працівни-
ків, підтримки інвестицій в людський капітал і навчання протягом всього життя, сприяння мо-
більності робочої сили. У тісній співпраці із соціальними партнерами має бути роброзблений 
соціальний план дій, направлених на вирішення згаданих питань.

тарифна політика та соціальний захист

Новий український уряд був змушений почати 
наближення тарифів на газ, тепло та електро-
енергію до економічно обґрунтованих рівнів. 
Так, з 1 травня були підвищені тарифи на при-
родний газ1, з 1 червня – роздрібні тарифи на 
електроенергію2, а також з 1 липня – на послу-
ги з теплопостачальння для теплопостачаль-
них підприємств. 

Як повідомив мiнiстр фiнансiв Олександр Шла-
пак, уряд планує щорічне підвищення вартості 
1   Постанова № 420 від 03.04.2014 «Про встановлення роздрібних цін 

на природний газ, що використовується для потреб населення» // 
НКРЕ. – http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=10635

2   Тарифи на електроенергію для населення НКРЕ приводить до еко-
номічно обґрунтованого рівня // НКРЕ, 29.05.2014. – http://www.
nerc.gov.ua/index.php?news=3805&pag=1

газу для населення ще тричі – до 2017 року3, а 
тарифи на тепло зростуть за цей час на 120%4. 
В Мінрегіоні, тим часом, закликали органи 
місцевого самоврядування виважено підхо-
дити до питання перегляду тарифів на жит-
лово-комунальні послуги5. За інформацією 
міністерства, середній рівень відшкодування 
фактичної собівартості послуг ЖКГ тарифами 
становить 78%. На початку червня Мінрегіон 
також розробив та опублікував для громад-

3   Газ для населення дорожчатиме в 3 етапи до 2017 року – Мінфін // 
Українська енергетика, 2.04.2014. – http://ua-energy.org/post/42760

4   Уряд хоче підвищити тарифи на тепло більше ніж в два рази // Укра-
їнська енергетика, 31.03.2014. – http://ua-energy.org/post/42652

5   Уряд посилює соціальний захист населення в умовах підвищен-
ня цін і тарифів на комунальні послуги // Мінрегіон, 5.06.2014. 
– http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-posilyue-socialniy-
zahist-naselennya-v-umovah-pidvischennya-cin-i-tarifiv-na-
komunalni-poslugi-824483/

Підвищення тарифів для різних категорій сПоживачів

послуги категорія споживачів підвищення тарифів

газоПостачання

для потреб населення, для споживачів, 

які щорічно використовують до 2500 

кубометрів

На 50%2

для споживачів, які щорічно 

використовують 2500-6000 кубометрів
На 63%

для споживачів, які щорічно 

використовують більше 6000 

кубометрів

На 62%

електроПостачання
населення

На 10-40%3 (залЕжНО віД 
ОБСЯгів СпОживаННЯ)

інші споживачі (бюджетні організації  

та промисловість)
На 4,8%4

теПлоПостачання теплопостачальні підприємства в СЕРЕДНьОмУ На 40%5
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ського обговорення проект Закону «Про вне-
сення змін до Закону України «Про реструкту-
ризацію заборгованості з квартирної плати, 
плати за житлово-комунальні послуги, спожиті 
газ та електроенергію» для «визначення меха-
нізму розв’язання проблеми реструктуризації 
заборгованості населення за спожиті житлово-
комунальні послуги, що утворилася станом на 
1 січня 2014 року»6. Крім того, для вдоскона-
лення розрахунків за енергоносії між природ-
ними монополістами 10 квітня було прийнято 
Закон №  1198-VII «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо удосконалення роз-
рахунків за енергоносії»7, який дає право На-
цкомпослуг встановлювати тарифи на теплову 
енергію з урахуванням послуг з опалення; за-
проваджувати зарахування коштів, що вно-
сяться за теплову енергію, на поточні рахунки 
із спеціальним режимом використання тепло-
постачальних та теплогенеруючих організацій 
для проведення розрахунків за використаний 
природний газ.

попри напрацювання системи компенса-
цій, уряд не здійснив повної реорганізації 
пільг, забезпечивши, у відповідності з ви-

могами мвф, їх адресності

Окрім звичайного нарахування субсидій, по-
становою Кабінету Міністрів України № 83 «Про 
посилення соціального захисту населення в 
умовах підвищення цін і тарифів на комунальні 
послуги»8, яка набула чинності з 1 липня 2014 
року, введені спеціальні компенсації додатко-
вих витрат на оплату комунальних послуг. Ком-
пенсацію зможуть отримати сім’ї, середньомі-
сячний сукупний дохід яких за попередні шість 
місяців не перевищував величини прожитко-
вого мінімуму для сім’ї. Розраховуватиметься 

6   Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про ре-
структуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за 
житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» // 
Мінрегіон, 5.06.2014. – http://www.minregion.gov.ua/regulatory/
proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-ta-analizy-
reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-
zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-restrukturizaciyu-zaborgovanosti-z-
kvartirnoyi-plati-plati-za-z-908125/

7   Закон України від 10.04.2014 № 1198-VII «Про внесення змін до де-
яких законів України щодо удосконалення розрахунків за енерго-
носії» // Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/1198-18 

8   Постанова Кабінету Міністрів України від 5.04.2014 № 83 «Про по-
силення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і 
тарифів на комунальні послуги» // Законодавство України. –http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/83-2014-%D0%BF 

компенсація як різниця між розміром плати 
за послуги після підвищення та розміром від-
повідного платежу, який сім’я сплачувала до 
зміни. Компенсація надаватиметься з місяця 
звернення за її наданням до завершення опа-
лювального періоду 2014-2015 років, а через 
те, що тарифи на газ підвищилися з 1 травня, 
компенсація за бажанням може бути призна-
чена з травня9. Компенсації не видаватимуть 
готівкою, а одразу зараховуватимуть на особо-
вий рахунок платника10. За розрахунками уря-
ду, в цьому році 1 мільйон малозабезпечених 
сімей зможуть скористатися субсидіями, ще 
3,5 мільйони сімей – спеціальними компенсаці-
ями додаткових витрат на оплату комунальних 
послуг11. 

Соціальний діалог

Міністерство соціальної політики заявило 
про готовність до діалогу з профспілками та 
соціальними партнерами12. Зокрема, міністр 
Людмила Денісова очолила Національну 
тристоронню соціально-економічну раду13, 
що створена за пропозицією всеукраїнських 
профспілок, об’єднань роботодавців та Ка-
бінету Міністрів України як консультативно-
дорадчий орган при Президентові України. 
Мінсоцполітики також підписало Меморан-
дум про взаєморозуміння щодо співробітни-
цтва з проектом «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» до 30 вересня 2017 року14. 
Меморандум передбачає заходи для підви-
9   Мінсоцполітики: З 1 липня запрацював механізм компенсації витрат 

на оплату послуг ЖКП // Мінсоцполітики, 1.07.2014. – http://www.
mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=163180&cat_
id=107177 

10   Мінсоцполітики: У платіжних документах суму за комунальні по-
слуги буде вказано вже з урахуванням компенсації // Мінсоц-
політики, 3.06.2014. – http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/
publish/article?art_id=162184&cat_id=107177 

11   А.Білоусов: Уряд вживає заходи для посилення соцзахисту на-
селення в умовах підвищення тарифів // Мінрегіон, 13.05.2014. 
– http://minregion.gov.ua/news/a-bilousov--uryad-vzhivae-zahodi-
dlya-posilennya-soczahistu-naselennya-v-umovah-pidvischennya-
tarifiv-448348/

12   Мінсоцполітики і надалі посилюватиме співпрацю з соціальними 
партнерами // Мінсоцполітики, 16.06.2014. – http://www.mlsp.gov.
ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=162577&cat_id=107177

13   Людмила Денісова призначена Головою Національної тристорон-
ньої соціально-економічної ради // Мінсоцполітики, 4.07.2014. 
– http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_
id=163382&cat_id=107177 

14   Мінсоцполітики та Проект «Муніципальна енергетична реформа в 
Україні» підписали Меморандум про взаєморозуміння // Мінсоц-
політики, 24.06.2014. – http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/
publish/article?art_id=162978&cat_id=107177 
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щення ефективності механізмів соціально-
го захисту споживачів комунальних послуг, 
стимулювання заходів з енергозбереження, 
тощо. Мінсоцполітики також заявило про 
велику кількість проведених інформаційних 
заходів15 щодо програми компенсацій, зо-
крема, інформацію про неї попросили розмі-
щати на зворотній стороні платіжок, а також 
про розробку відповідного програмного за-
безпечення. При цьому, інформації про про-
ведення переговорів з громадськістю щодо 
Соціального плану дій у відкритих джерелах 
знайти не вдалося.

Разом з тим, відповідаючи на інформаційний 
запит, Мінсоцполітики надало інформацію про 
стан виконання Плану дій з реалізації поло-
жень Меморандуму про розуміння стосовно 
соціальних питань в контексті Енергетичного 
Співтовариства. У відкритих джерелах не вда-
лося знайти сам План дій, хоча представники 
профспілок ще в травні повідомили, що на-
працювали пропозиції для включення їх до 
проекту Плану, а перший заступник Міністра 
Кабінету Міністрів О.В.Паракуда доручив мі-
ністерствам соціальної політики, економічного 
розвитку і торгівлі, фінансів та енергетики та 
вугільної промисловості України залучати сто-
рони соціального діалогу16. Судячи з наданого 
Мінсоцполітики Стану виконання Плану дій, 
заходами для виконання Меморандуму визна-
чені: 

• аналіз та визначення першочергових 
потреб у розвитку соціального діалогу 
на рівні органів місцевого самовряду-
вання, 

• визначення громад на місцях, для яких 
реформи в енергетиці можуть викли-
кати найбільші соціальні наслідки, 

• проведення упереджувальних за-
ходів з працівниками, які підпадають 
під масове вивільнення внаслідок ре-
формування паливно-енергетичного 
комплексу та розробка схем щодо 

15   Людмила Денісова: МВФ позитивно оцінив підготовку України 
до впровадження нової програми компенсацій // Мінсоцполіти-
ки, 1.07.2014. – http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/
article?art_id=163170&cat_id=107177 

16   Профспілки ініціюють участь соціальних партнерів у формуванні 
державної економічної і соціальної політики // Національна трис-
тороння соціально-економічна рада, 7.05.2014. – http://www.ntser.
gov.ua/page6/page27/93 

перерозподілу вивільнених внаслідок 
реформування галузей ПЕК трудових 
ресурсів в інші галузі, 

• реалізація програм перепідготовки, 
підвищення кваліфікації, стажуван-
ня з метою покращення навичок та 
вмінь працівників, які втратили ро-
боту або яким загрожує втрата робо-
чого місця, 

• удосконалення системи перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації у вищих 
і професійно-технічних навчальних за-
кладах та на виробництві для реалізації 
принципу навчання впродовж життя, 

• забезпечення продуктивної зайня-
тості працездатного населення міст-
супутників атомних електростанцій, 

• широке впровадження модульної 
технології професійно-технічного на-
вчання на виробництві, 

• організація розроблення професійних 
стандартів та оновлення кваліфіка-
ційних характеристик роботодавця-
ми енергетичної галузі як основи для 
оновлення державних стандартів про-
фесійно-технічної освіти, 

• створення на базі профільних профе-
сійно-технічних навчальних закладів 
центрів із провадження інноваційних 
технологій в галузі енергетики та ву-
гільної промисловості, 

• розробка та реалізація заходів спри-
яння розвитку підприємництва, які 
спрямовані на конкретні цільові гру-
пи, 

• аналіз існуючого європейського досві-
ду формування цілісної системи та ді-
євих механізмів соціальної підтримки 
працівників, 

• розробка комплексних програм ство-
рення системи соціальної підтримки 
в секторах паливно-енергетичного 
комплексу, 

• розробка дієвих механізмів закріплен-
ня кваліфікованих кадрів на підприєм-
ствах атомної промисловості, 
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• розробка програм створення/відро-
дження соціальної інфраструктури з 
урахуванням потреб регіонів, 

• розробка програм розвитку моно 
індустріальних міст-супутників атом-
них, теплових та гідроелектростанцій, 
а також розробка Місцевих планів дій 
з пом’якшення соціальних наслідків 
для громад, що зазнають негативних 
наслідків від реформування галузей 
ПЕК.

В інформації, наданій Мінсоцполітики, втім, 
серед сторін соціального діалогу найбільше 
фігурують представники профспілок, в той час, 
як для забезпечення прозорості та публічності 
відповідні документи мали б хоча б публікува-
тися на доступному місці на сайті Міністерства, 
а до роботи мали б так само запрошуватися 
представники інших громадських організацій.
Мінсоцполітики поінформувало про про-
ведення 24 квітня наради під головуванням 
прем’єр-міністра щодо діяльності фондів 
загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування, а також проведення 30 квітня 
і 27 травня нарад Мінсоцполітики спільно з 
представниками Міненерговугілля, Мінеко-
номрозвитку та Державного центру зайнятос-
ті щодо обговорення проекту плану заходів 
стосовно стимулювання роботодавців до збе-
реження та створення робочих місць в умо-
вах очікуваного підвищення рівня безробіття. 
Усі обласні державні адміністрації та Київська 
міська державна адміністрація надали про-
позиції до Плану заходів, який надіслано на 
затвердження в Кабінет Міністрів. За повідо-
мленням міністерства, серед передбачених 
заходів: удосконалення критеріїв масового ви-
вільнення; активізація роботи спеціальних ко-
місій; запровадження моніторингу запланова-
ного вивільнення під час оптимізації структу-
ри вугледобувних підприємств; розроблення 
довгострокових та короткострокових планів 
соціально-економічного розвитку регіонів, в 
яких найбільше сконцентровані підприємства 
вугільної галузі. Окрім того, в міністерстві по-
відомили про існування робочої групи при 
Міненерговугілля з розроблення проекту Про-
грами реформування вугільної галузі, в яку 

ввійшли представники Мінсоцполітики та Дер-
жавного центру зайнятості.

Окрім того, Мінсоцполітики повідомило про 
постійні заходи Державного центру зайня-
тості з профорієнтаційного спрямування ви-
вільнених працівників – за 2013 рік близько 
3 тис. заходів, якими охоплено понад 75 тис. 
осіб. Також там з 2013 року впроваджують 
професійне навчання для осіб старше 45 
років на підставі ваучерів. Протягом січня 
– квітня 2014 року за направленням Дер-
жавного центру зайнятості проходили про-
фесійне навчання 106,5 тис. зареєстрованих 
безробітних. Також міністерство повідомило 
про роботу щодо визнання результатів не-
формального професійного навчання – про-
ведення відповідних семінарів з фахівцями 
регіональних центрів зайнятості, розробку 
рекомендацій щодо підходів в обслуговуван-
ні, роз’яснювальна робота серед населення 
про перелік професій, вимоги до організацій, 
а також порядок створення комісій. Рівень 
зайнятості населення зріс з 59,7 % у 2012 році 
до 60,3 % у 2013 році. 

Світовий банк виділить Україні кредит в роз-
мірі 300 млн. доларів на реалізацію проекту 
"Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України"17, зокрема для розширен-
ня адресної програми соціальної допомоги. 
Очікується, що кількість осіб, які одержують 
державну соціальну допомогу, зросте майже 
вдвічі – з 586 тис. у 2013 році до 1,1 млн. у 2019 
році. Також в чотирьох областях діти-сироти 
та діти-сироти з обмеженими можливостями 
зможуть отримати низку послуг соціального 
забезпечення. Проект розрахований на шість 
років. Розпорядженням Кабінету Міністів від 
16 травня 2014 р. №  478-р18 уряд визначив за 
доцільне залучення позики від Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку для реалізації 
проекту "Модернізація системи соціальної під-
тримки населення України" в розмірі 300 млн. 

17   Світовий банк надасть Україні кредит на $300 млн для соціальної 
підтримки населення // Європейська правда, 4.07.2014. – http://
www.eurointegration.com.ua/news/2014/07/4/7023928/

18   Розпорядження Кабінету Міністрів від 16 травня 2014 р. № 478-р 
«Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та 
розвитку для реалізації проекту “Модернізація системи соціальної 
підтримки населення України”» // Законодавство України. – http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/478-2014-%D1%80
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дол., а розпорядженням Президента від 22 
травня 2014 р. № 880/2014-рп19 утворено деле-
гацію для участі у переговорах з МБРР та відпо-
відні директиви.

19   Розпорядження Президента від 22.05.2014 №  880/2014-рп «Про 
делегацію України для участі у переговорах із Міжнародним бан-
ком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику 
(Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення 
України») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку» // Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/880/2014-%D1%80%D0%BF

висновок

Попри досить різке підвищення тарифів та 
надзвичайну потребу діалогу з громадськістю, 
уряд поки не залучив для цього на повну потуж-
ність механізми, які пропонує Енергетичне Спів-
товариство. Зрозуміло, що в стані військової 
агресії, анексії частини території України та 
появи внутрішніх переселенців на Мінсоцполі-
тики покладено дуже важливу та відповідальну 
частину роботи, проте в частині виконання 
зобов̀ язань перед Енергетичним Співтовари-
ством, а також в умовах великої важливості 
питання забезпечення енергоносіями та тари-
фів на ЖКГ, для вибудовування повноцінного со-
ціального діалогу потрібна більша відкритість 
щодо процесу імплементації, а також залучен-
ня до діалогу ширшого кола учасників.
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пЕРЕлік НОРмативНО-пРавОвих актів,  
викОРиСтаНих в ДаНОмУ ДОкУмЕНті
Енергетичне Співтовариство

• Treaty establishing the Energy Community

• Joint Declaration on Cooperation between the 
Competition Authorities of the Contracting 
Parties and the Energy Community Secretariat 
on the establishment of an Energy Community 
Competition Network

• 11th Energy Community Ministerial Council. 
Meeting Conclusions. Belgrade, 24th October 
2013.

• Impact Assessment of the Energy Efficiency Di-
rective (2012/27/EU) for the Energy Community. 
DecisionWare Group, July 2014.

• 5th Energy Efficiency Coordination Group. Meet-
ing Conclusions

президент України

• Указ від 20.01.2014 № 25/2014 «Про призначен-
ня О. Тарана Головою Державного агентства 
з енергоефективності та енергозбереження 
України»

• Указ від 01.05.2014 № 448/2014 «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України 
від 28 квітня 2014 року «Про стан забезпечен-
ня енергетичної безпеки у зв’язку з ситуацією 
щодо постачання природного газу в Україну»

• Указ від 27.08.2014 № 692/2014 «Про ліквіда-
цію Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері комунальних послуг»

• Указ від 27.08.2014 № 693/2014 «Про ліквіда-
цію Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері енергетики»

• Указ від 27.08.2014 № 694/2014 «Про Націо-
нальну комісію, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг»

• Указ від 27.08.2014 № 695/2014 «Про призна-
чення членів Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг»

• Розпорядження від 22.05.2014 № 880/2014-рп 
«Про делегацію України для участі у перего-
ворах із Міжнародним банком реконструкції 
та розвитку щодо укладення Угоди про позику 
(Проект «Модернізація системи соціальної під-
тримки населення України») між Україною та 
Міжнародним банком реконструкції та розви-
тку»

кабінет міністрів України

• Постанова від 01.08.2013 № 927 «Про затвер-
дження Технічного регламенту щодо вимог до 
автомобільних бензинів, дизельного, судно-
вих та котельних палив»

• Постанова від 25.03.2014 № 81 «Про вдоскона-
лення державної політики регулювання цін на 
природний газ і тарифів на теплову енергію та 
забезпечення посилення соціального захисту 
населення під час оплати житлово-комуналь-
них послуг»

• Постанова від 05.04.2014 № 83 «Про посилен-
ня соціального захисту населення в умовах 
підвищення цін і тарифів на комунальні по-
слуги»

• Постанова від 07.05.2014 № 138 «Деякі питан-
ня діяльності Національної акціонерної ком-
панії “Нафтогаз України”»

• Постанова від 07.05.2014 № 148 «Про особли-
вості регулювання відносин у сфері електро-
енергетики на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя»

• Постанова від 21.05.2014 № 149 «Про вдоско-
налення державної політики регулювання та-
рифів на електричну енергію, що відпускаєть-
ся населенню, а також іншим споживачам, для 
яких застосовуються такі тарифи»

• Постанова від 29.05.2014 № 151 «Про збіль-
шення статутного капіталу Національної акці-
онерної компанії “Нафтогаз України”»

• Постанова від 04.06.2014 № 165 «Деякі пи-
тання використання у 2014 році коштів щодо 
здійснення заходів у сфері енергоефектив-
ності та енергозбереження»

• Постанова від 04.06.2014 № 172 «Про невід-
кладні заходи щодо реформування системи 
управління Єдиною газотранспортною систе-
мою України»

• Постанова від 25.06.2014 № 214 «Про окре-
мі заходи щодо забезпечення фінансового 
контролю за діяльністю суб’єктів господарю-
вання державного сектору економіки»

• Постанова від 18.06.2014 № 217 «Про затвер-
дження Порядку розподілу коштів, що над-
ходять на поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для проведення 
розрахунків з гарантованим постачальником 
природного газу»

• Постанова від 25.06.2014 № 253 «Про внесен-
ня зміни до Технічного регламенту щодо ви-
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мог до автомобільних бензинів, дизельного, 
суднових та котельних палив»

• Постанова від 09.07.2014 № 293 «Про стиму-
лювання заміщення природного газу у сфері 
теплопостачання»

• Постанова від 09.07.2014 № 296 «Деякі пи-
тання забезпечення населення, підпри-
ємств, установ та організацій природним га-
зом до кінця опалювального сезону 2014/15 
року»

• Постанова від 04.08.2014 № 302 «Про збіль-
шення статутного капіталу Національної акці-
онерної компанії “Нафтогаз України”

• Постанова від 13.08.2014 № 346 «Про Урядо-
вий офіс з питань європейської інтеграції»

• Постанова від 20.08.2014 № 392 «Про внесен-
ня зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міні-
стрів України від 4 серпня 2014 р. № 302»

• Розпорядження від 8.12.2009 № 1498-р «Про 
схвалення Концепції створення в Україні мі-
німальних запасів нафти і нафтопродуктів на 
період до 2020 року»

• Розпорядження від 17.08.2011 № 790-р «Про 
затвердження плану заходів щодо виконан-
ня у 2011 році Загальнодержавної програми 
адаптації законодавства України до законо-
давства Європейського Союзу»

• Розпорядження від 01.08.2012 № 525-р «Про 
затвердження плану заходів щодо зменшен-
ня вмісту сірки в деяких видах рідкого палива 
відповідно до вимог Директиви 1999/32/ЄС»

• Розпорядження від 23.10.2013 № 833-р «Про 
внесення змін до плану заходів щодо вико-
нання зобов’язань в рамках Договору про за-
снування Енергетичного Співтовариства»

• Розпорядження від 18.12.2013 № 1020-р «Про 
підписання Угоди про фінансування програми 
“Продовження підтримки реалізації Енерге-
тичної стратегії України”»

• Розпорядження від 19.03.2014 № 296-р «Про 
залучення позик від Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку для реалізації ін-
вестиційного проекту “Підвищення енерго-
ефективності в секторі централізованого те-
плопостачання України”»

• Розпорядження від 16.05.2014 № 478-р «Про 
залучення позики від Міжнародного банку ре-
конструкції та розвитку для реалізації проекту 
“Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України”»

• Розпорядження від 18.06.2014 № 589-р «Про 
вдосконалення системи розрахунків за елек-
тричну енергію з альтернативних джерел 
енергії»

• Розпорядження від 09.07.2014 № 631-р «Про 
звільнення Тарана О.В. з посади Голови Дер-
жавного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України»

• Розпорядження від 17.07.2014 № 667-р «Про 
затвердження переліку об’єктів права дер-
жавної власності, що підлягають приватизації 
у 2014 році»

• Розпорядження від 20.08.2014 № 758-р «Про 
призначення Савчука С.Д. Головою Держав-
ного агентства з енергоефективності та енер-
гозбереження України»

• Розпорядження від 20.08.2014 № 786-р «Про 
утворення міжвідомчої робочої групи з пи-
тань стягнення дебіторської заборгованості 
із споживачів природного газу та покращення 
фінансового стану Національної акціонерної 
компанії “Нафтогаз України”»

• Розпорядження від 03.09.2014 № 791-р «Про 
затвердження плану заходів з імплементації 
Директиви Європейського Парламенту та 
Ради 2009/28/ЄС»

• Проект розпорядження «Про затверджен-
ня планів заходів з імплементації Директиви 
2006/32/ЄС, Директиви 2010/31/ЄС та Дирек-
тиви 2010/30/ЄС»

• Проект розпорядження «Про схвалення На-
ціонального плану дій з енергоефективності 
до 2020 року та затвердження Плану заходів 
щодо його реалізації»

верховна Рада України

• Закон від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» 

• Закон від 19.06.2012 № 4970-VI «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо вироб-
ництва та використання моторних палив з 
вмістом біокомпонентів»

• Закон від 27.03.2014 № 1166-VII «Про запо-
бігання фінансової катастрофи та створення 
передумов для економічного зростання в 
Україні»

• Закон від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України 
щодо скорочення кількості документів до-
звільного характеру»
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• Закон від 10.04.2014 № 1198-VII «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо удоско-
налення розрахунків за енергоносії»

• Закон від 15.05.2014 № 1258-VII «Про рати-
фікацію Гарантійної угоди між Україною як 
Гарантом та Європейським співтовариством 
з атомної енергії як Кредитором стосовно 
Угоди про механізм надання позики, розмір 
якої дорівнює 300000000 (триста мільйонам) 
євро, від 7 серпня 2013 року між Національ-
ною атомною енергогенеруючою компанією 
«Енергоатом» та Європейським співтовари-
ством з атомної енергії на реалізацію про-
екту Комплексна (зведена) програма підви-
щення рівня безпеки енергоблоків атомних 
електростанцій»

• Закон від 15.05.2014 № 1267-VII «Про ратифі-
кацію Гарантійної угоди (Україна: Комплексна 
(Зведена) програма підвищення рівня без-
пеки енергоблоків атомних електростанцій) 
між Україною та Європейським банком рекон-
струкції та розвитку»

• Закон від 31.07.2014 № 1621-VII «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та дея-
ких інших законодавчих актів України»

• Проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо реалізації положень 
Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище в транскордонному контексті», 
реєстраційний № 2109а від 23.05.2013

• Проект Закону «Про внесення зміни до пунк-
ту 9 розділу ІІ «Прикінцеві положення» За-
кону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» (щодо експорту 
енергоносіїв до країн – членів Енергетичного 
Співтовариства)», реєстраційний № 2471а від 
02.07.2013

• Проект Закону «Про ефективне використання 
паливно-енергетичних ресурсів», реєстрацій-
ний № 3071 від 12.08.2013

• Проект Закону «Про державне регулювання у 
сфері енергетики», реєстраційний № 3095 від 
16.08.2013

• Проект Закону «Про Загальнодержавну про-
граму розвитку конкуренції в Україні на 
2014-2024 роки», реєстраційний № 3406 від 
10.10.2013

• Проект Закону «Про стратегічну екологічну 
оцінку», реєстраційний № 3758 від 16.12.2013

• Проект Закону «Про внесення змін до статті 
197 Податкового кодексу України (щодо опо-

даткування операцій із ввезення на митну те-
риторію України природного газу)», реєстра-
ційний № 3853 від 08.01.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до статті 
197 Податкового кодексу України (щодо опо-
даткування операцій із ввезення на митну те-
риторію України природного газу)», реєстра-
ційний № 3853-1 від 14.01.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до статті 
197 Податкового кодексу України (щодо опо-
даткування операцій із ввезення на митну те-
риторію України природного газу)», реєстра-
ційний № 3853-2 від 15.01.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо охорони 
тваринного світу», реєстраційний № 4004 від 
21.01.2014

• Проект Закону «Про визнання таким, що 
втратив чинність, Закону України «Про 
внесення зміни до статті 197 Податкового 
кодексу України щодо звільнення від об-
кладення податком на додану вартість опе-
рацій із ввезення на митну територію Украї-
ни природного газу», реєстраційний № 4025 
від 27.01.2014

• Проект Закону «Про внесення зміни до статті 
197 Податкового кодексу України щодо звіль-
нення від обкладення податком на додану 
вартість операцій із ввезення на митну тери-
торію України природного газу», реєстрацій-
ний № 4039 від 28.01.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про електроенергетику» (щодо 
покращення становища споживачів та поста-
чальників електричної енергії)», реєстрацій-
ний № 4106 від 06.02.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо реформування системи 
управління Єдиною газотранспортною сис-
темою України», реєстраційний № 4116а від 
18.06.2014

• Проект Закону «Про особливий період у па-
ливно-енергетичному комплексі», реєстрацій-
ний № 4117а від 18.06.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та деяких інших за-
конодавчих актів України (відносно удоскона-
лення окремих положень)», реєстраційний № 
4309а від 21.07.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України щодо оподаткуван-
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ня податком на додану вартість природного 
газу», реєстраційний № 4397 від 11.03.2014

• Проект Закону «Про внесення зміни до стат-
ті 197 Податкового кодексу України (щодо 
звільнення від обкладення податком на до-
дану вартість операцій із ввезення на митну 
територію України природного газу, що здій-
снюються уповноваженим Урядом суб’єктом 
з формування ресурсу природного газу для 
населення та споживачів України)», реєстра-
ційний № 4397-1 від 17.03.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо удосконалення розра-
хунків за енергоносії, а також для погашення 
позик, отриманих від міжнародних фінансо-
вих організацій», реєстраційний № 4557а від 
29.08.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо впорядкування визна-
чення та погашення боргових зобов’язань, 
які виникли внаслідок неповних розрахунків 
за енергоносії», реєстраційний № 4566 від 
26.03.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо недопущен-
ня банкрутства та стабілізації роботи підпри-
ємств енергетичної галузі», реєстраційний № 
4566-1 від 26.03.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2014 рік», реєстраційний № 4575 від 
27.03.2014

• Проект Закону «Про запобігання фінансовій 
катастрофі та створення передумов для еко-
номічного зростання в Україні», реєстрацій-
ний № 4576 від 27.03.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до Лісо-
вого кодексу України та Земельного кодексу 
України (щодо посилення заходів по охороні 
лісів)», реєстраційний № 4568 від 26.03.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до Закону 
України «Про електроенергетику» (щодо сти-
мулювання виробництва електроенергії з аль-
тернативних джерел енергії)», реєстраційний 
№ 4596 від 27.03.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законів України (щодо удосконалення розра-
хунків за енергоносії)», реєстраційний № 4644 
від 07.04.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та деяких інших зако-

нодавчих актів України щодо усунення окре-
мих неузгодженостей норм законодавства», 
реєстраційний № 4645 від 07.04.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо удосконалення розра-
хунків за енергоносії», реєстраційний № 4671 
від 09.04.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо охорони 
фауни, флори та посилення боротьби з бра-
коньєрством)», реєстраційний № 4823 від 
06.05.2014

• Проект Закону «Про внесення змін до статті 
17-3 Закону «Про електроенергетику» щодо 
покращення умов для виробництва електро-
енергії з енергії вітру», реєстраційний № 4856 
від 13.05.2014

• Проект Закону «Про оцінку впливу на довкіл-
ля», реєстраційний № 4972 від 30.05.2014

• Постанова від 18.06.2014 № 1516-VII «Про при-
йняття за основу проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо охорони біорізноманіття»

• Постанова від 23.07.2014 № 1610-VII «Про 
утворення Тимчасової слідчої комісії Верхо-
вної Ради України з питань перевірки дотри-
мання законодавства в сфері державного ре-
гулювання природних монополій та суміжних 
ринків щодо енерго-, газо-, тепло- та водопос-
тачання»

• Протокол засідання Комітету з питань палив-
но-енергетичного комплексу, ядерної політи-
ки та ядерної безпеки № 23 від 02.07.2014

• Протокол засідання Комітету з питань палив-
но-енергетичного комплексу, ядерної політи-
ки та ядерної безпеки № 24 від 23.07.2014

• Протокол засідання Комітету з питань палив-
но-енергетичного комплексу, ядерної політи-
ки та ядерної безпеки № 25 від 11.08.2014

міністерство енергетики та вугільної промис-
ловості 

• Наказ № 227 від 26.02.2014 «Про організацію 
роботи Міненерговугілля з реалізації поло-
жень Закону України «Про засади функціону-
вання ринку електричної енергії України»

• Наказ № 237 від 11.03.2014 «Про невідкладні 
заходи стабілізації фінансового стану галузі та 
запобігання проявам корупції»
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• Наказ № 413 від 04.06.2014 «Про затверджен-
ня «Методики визначення доступної пропус-
кної спроможності міждержавних електрич-
них мереж Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) 
України»

• Наказ № 409 від 04.06.2014 «Про забезпечення 
реалізації проекту інтеграції Об’єднаної енер-
гетичної системи України до об’єднання енер-
гетичних систем країн ЄС»

• Наказ № 450 від 17.06.2014 «Про затверджен-
ня Положення про Постійну комісію щодо 
розпорядження державним майном, що на-
лежить до сфери управління Міненергову-
гілля, та майном господарських товариств, 
щодо яких Міненерговугілля здійснює управ-
ління корпоративними правами держави, та 
складу Постійної комісії»

• Наказ № 481 від 27.06.2014 «Про створення 
міжвідомчої робочої групи з питань заміщен-
ня природного газу іншими видами палива»

• Наказ № 542 від 04.08.2014 «Про внесення змін 
до наказу Міненерговугілля від 03.01.2013 № 
2»

• Наказ № 565 від 14.08.2014 «Про внесення змі-
ни до наказу Міненерговугілля від 24.12.2013 
№ 999»

• Наказ № 568 від 18.08.2014 «Про внесення змі-
ни до наказу Міненерговугілля від 24.12.2013 
№ 998»

• Наказ № 573 від 20.08.2014 «Про утворення Ро-
бочої групи з визначення та усунення проблем 
застосування Технічного регламенту щодо ви-
мог до автомобільних бензинів, дизельного, 
суднових та котельних палив»

• Наказ № 582 від 20.08.2014 «Про скасування 
деяких наказів Міненерговугілля»

• Наказ № 583 від 20.08.2014 «Про порядок ви-
значення випробувальних лабораторій»

• Наказ № 590 від 21.08.2014 «Про погодження 
проекту рішення загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Укртрансгаз»

• Проект Закону «Про внесення змін до статті 2 
Закону України «Про альтернативні види па-
лива»

• Проект постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження Порядку розподілу 
коштів, що надходять на поточні рахунки із 
спеціальним режимом використання для про-
ведення розрахунків з гарантованим поста-
чальником природного газу»

• Проект наказу Міненерговугілля «Про затвер-
дження Порядку визначення випробувальних 
лабораторій (центрів) оцінки якості бензинів 
та палив (дизельних, суднових та котельних)»

• Проект наказу Міненерговугілля «Про за-
твердження Порядку підготовки системним 
оператором плану розвитку об’єднаної енер-
гетичної системи України на наступні десять 
років та порядку його оприлюднення»

• Проект наказу Міненерговугілля «Про поря-
док підготовки та впровадження проектів ре-
конструкції теплових електростанцій»

НкРЕ

• Постанова № 75 від 31.01.2013»Про внесення 
змін до постанови НКРЕ від 19 квітня 2012 року 
№ 420»

• Постанова № 1722 від 26.12.2013 «Про затвер-
дження Змін до Порядку доступу та приєднання 
до Єдиної газотранспортної системи України»

• Постанова № 28 від 16.01.2014 «Про встанов-
лення «зеленого» тарифу для приватних до-
могосподарств»

• Постанова № 170 від 27.02.2014 «Про затвер-
дження Порядку продажу, обліку та розра-
хунків за електричну енергію, що вироблена з 
енергії сонячного випромінювання об’єктами 
електроенергетики (генеруючими установка-
ми) приватних домогосподарств»

• Постанова № 352 від 31.03.2014 «Про встанов-
лення граничного рівня ціни на природний 
газ для установ та організацій, що фінансують-
ся з державного і місцевих бюджетів»

• Постанова № 353 від 31.03.2014 «Про встанов-
лення граничного рівня ціни на природний 
газ для промислових споживачів та інших 
суб’єктів господарювання»

• Постанова № 420 від 03.04.2014 «Про встанов-
лення роздрібних цін на природний газ, що 
використовується для потреб населення»

• Постанова № 749 від 23.05.2014 «Про внесен-
ня змін до тарифів на електроенергію, що від-
пускається населенню»

• Постанова № 757 від 27.05.2014 «Щодо вста-
новлення на червень 2014 року роздрібних 
тарифів на електроенергію з урахуванням 
граничних рівнів тарифів при поступовому 
переході до формування єдиних роздріб-
них тарифів для споживачів на території 
України»
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• Постанова № 931 від 27.06.2014 «Про встанов-
лення «зелених» тарифів на електричну енер-
гію»

• Наказ № 683 від 31.12.2013 «Про затверджен-
ня Орієнтовного плану проведення консуль-
тацій з громадськістю в Національній комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, на 2014 рік»

• Лист від 14.03.2014 № 1563/17/47-14 ліцензі-
атам, які провадять господарську діяльність 
з розподілу природного газу та постачання 
природного газу за регульованим тарифом

• Проект постанови «Про затвердження По-
рядку проведення електронних аукціонів з 
розподілення пропускної спроможності між-
державних електричних мереж»

• Проект постанови «Про затвердження По-
рядку продажу, обліку та розрахунків за 
електричну енергію, що вироблена з енергії 
сонячного випромінювання об’єктами елек-
троенергетики (генеруючими установками) 
приватних домогосподарств»

• Проект постанови «Про внесення змін до По-
рядку застосування тарифів на електроенер-
гію»

• Проект постанови «Про затвердження Змін 
до Порядку встановлення, перегляду та при-
пинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів 
господарської діяльності»

• Проект постанови «Про затвердження Змін до 
форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комп-
лексі та інструкцій щодо їх заповнення»

• Проект постанови «Про затвердження Змін до 
форм звітності НКРЕ у сферах електроенерге-
тики та теплопостачання та інструкцій щодо їх 
заповнення»

• Проект постанови «Про затвердження Змін 
до Правил приєднання електроустановок до 
електричних мереж»

• Проект постанови «Про затвердження Змін до 
Методики розрахунку плати за приєднання 
електроустановок до електричних мереж»

• Проект постанови «Про внесення змін до по-
станови Національної комісії з питань регулю-
вання електроенергетики України від 13 черв-
ня 1996 року № 15»

• Проект постанови «Про внесення зміни до по-
станови НКРЕ від 20 грудня 2012 року № 1665»

• Проект постанови «Про затвердження Змін 
до Алгоритму розподілу коштів, що надходять 

на поточні рахунки із спеціальним режимом 
використання гарантованих постачальників 
природного газу»

• Проект постанови «Про затвердження Ліцен-
зійних умов провадження господарської ді-
яльності з постачання природного газу, газу 
(метану) вугільних родовищ за регульованим 
тарифом»

міністерство регіонального розвитку, будівни-
цтва та жкг

• Наказ від 12.05.2014 № 135 «Про прийняття 
Зміни № 1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення 
класу наслідків (відповідальності) та категорії 
складності об’єктів будівництва»

• Проект Закону «Про внесення змін до Закону 
України «Про реструктуризацію заборгова-
ності з квартирної плати, плати за житлово-
комунальні послуги, спожиті газ та електро-
енергію»

• Проект Закону «Про енергетичну ефектив-
ність будівель»

• Проект Закону «Про внесення змін до Бю-
джетного кодексу України (щодо впроваджен-
ня енергоефективних заходів у бюджетних 
установах)»

• Проект Закону «Про внесення змін до Закону 
України «Про енергозбереження» щодо пра-
вових засад реалізації енергосервісних дого-
ворів»

• Проект Закону «Про особливості здійснення 
закупівель енергосервісу»

• Меморандум про взаєморозуміння щодо спів-
робітництва з проектом «Муніципальна енер-
гетична реформа в Україні»

міністерство екології та природних ресурсів

• Наказ від 22.10.2008 № 541 «Про затверджен-
ня технологічних нормативів допустимих ви-
кидів забруднюючих речовин із теплосилових 
установок, номінальна теплова потужність 
яких перевищує 50 МВт»

• Наказ від 17.12.2012 № 659 «Щодо затвер-
дження Базового плану адаптації екологічно-
го законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу (Базовий план апрокси-
мації)»

• Проект Закону «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про природно-заповідний фонд 
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України» щодо приведення його у відповід-
ність до вимог Закону України «Про адміні-
стративні послуги» та «Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності»

• Проект постанови Кабінету Міністрів «Про 
затвердження Переліку видів діяльності та 
об’єктів, що становлять підвищену екологіч-
ну небезпеку»

• Проект розпорядження Кабінету Міністрів 
«Про схвалення Концепції боротьби з дегра-
дацією земель та опустелюванням»

• Проект Наказу «Про затвердження форми до-
зволу на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря стаціонарними джерелами»

• Проект Наказу «Про внесення змін до Ін-
струкції про загальні вимоги до оформлення 
документів, у яких обґрунтовуються обсяги 
викидів, для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря стаціонарними джерелами для підпри-
ємств, установ, організацій та громадян-під-
приємців»

• Інформація щодо стану відповідності законо-
давства України Директиві Ради ЄС 79/409/
ЄЕС від 2 квітня 1979 року про збереження ди-
ких птахів

Держенергоефективності

• Проект Плану заходів з реалізації Національ-
ного плану дій з енергоефективності до 2020 
року

• Орієнтовний план Держенергоефективності 
проведення консультацій з громадськістю на 
2014 рік 

• Пояснювальна записка до проекту розпоря-
дження Кабінету Міністрів «Про схвалення На-
ціонального плану дій з енергоефективності 
до 2020 року та затвердження Плану заходів 
щодо його реалізації»

інше

• Енергетична стратегія України на період до 
2030 р. (оновлена редакція 2013 року)

• Звіт Антимонопольного комітету України за 
2013 рік

• National Energy Statistics Action Plan for Ukraine

• Наказ Державної служби статистики від 
25.06.2014 № 200 «Про затвердження форми 

державного статистичного спостереження № 
1-ПЕ (місячна) “Місячний звіт про економічні 
показники за видами економічної діяльності, 
що відносяться до добувної промисловості і 
розроблення кар’єрів, переробної промис-
ловості, постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря, водопостачання, 
каналізації, поводження з відходами”»

• Національна стратегія наближення (апрокси-
мації) законодавства України до права ЄС у 
сфері охорони довкілля

• UN Economic and Social Council. Meeting of 
the Parties to the Convention on Environmental 
Impact Assessment in a Transboundary Context, 
Sixth session (Geneva, 2–5 June 2014). Decision 
on the review of compliance with the Conven-
tion.

• UN Economic and Social Council. Meeting of the 
Parties to the Convention on Access to Informa-
tion, Public Participation in Decision-making 
and Access to Justice in Environmental Matters, 
Fifth session (Maa stricht, 30 June and 1 July 
2014). Decision V/9n concerning compliance by 
Ukraine with its obligations under the Conven-
tion
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Коаліція «Енергетичні реформи» є об’єднанням експертів провідних аналітичних центрів та громадських організацій, 
створеним для посилення ефективності зусиль громадських організацій України із просування реформ, що випливають із 
зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства.

Коаліція веде моніторинг виконання цих зобов’язань, розвиває політичний діалог із ключовими групами інтересів, орга-
нами представницької та виконавчої влади, а також веде розробку Дорожню карту реформ в енергетиці, яка міститиме 
конкретні пропозиції змін.

Більш детальну інформацію про нашу діяльність можна дізнатися на сайті «Енергетичні реформи» (http://enref.org/)
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Світлана Голікова Незалежний експерт

Ірина Головко Національний координатор CEE Bankwatch Network
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Керівник енергетичних програм Аналітичного центру 
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Олег Савицький
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Богдан 
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