
 

 

Пропозиції аналітичного центру DiXi Group 

до проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року 

 

DiXi Group підтримує ініціативу органів влади, державних та недержавних аналітичних центрів 
до написання нової версії Енергетичної стратегії України до 2035 року. Запропонований проект 
стратегії є добрим майданчиком для спільного вироблення позиції про формат майбутнього 
енергетичного сектору, енергетичний мікс, та розробки планів для досягнення поставлених 
цілей.  

Разом із тим, аналізуючи запропонований проект стратегії, експерти DiXi Group мають наступні 
пропозиції та зауваження: 

 

Пропозиції концептуального характеру 

 Проект Енергетичної стратегії має узгоджуватися із Основними засадами (стратегією) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року, а також проектом Плану 
дій стратегії низьковуглецевого розвитку України, виходячи з принципів Паризької 
кліматичної угоди. Побудова такої стратегії сталого енергетичного розвитку має також 
враховувати Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020", яка стосується економіки всієї 
країни. У документі згадується Паризька угода, однак її цілі мають бути відображені і для 
оцінки майбутнього енергетичного балансу та частки в ньому ВДЕ.  

 За умови визнання засад енергетичної та екологічної стратегій Європейського Союзу 
пріоритетними, короткостроковим пріоритетом має бути швидка транспозиція та 
імплементація усіх актів законодавства ЄС за зобов’язаннями, що випливають з Договору 
про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію. Документи містить 
згадки про конкретні Директиви ЄС та проекти законів України на їх імплементацію, однак 
не у всіх розділах. Структура аналізу кожного розділу має бути гармонізована.   

 Необхідний ефективний механізм для моніторингу виконання Енергетичної стратегії, 
ефективності досягнення поставлених цілей, а також порядок оперативного перегляду 
положень Енергетичної стратегії за результатами такого оцінювання. Серед іншого, це 
вимагає створення сприятливих умов для такого оцінювання та рекомендацій з боку 
громадського суспільства - надання звітів про виконання Енергетичної стратегії, розкриття 
методик оцінювання з боку держави, деталізація усіх індикаторів та їхніх значень за 
кожного раунду оцінювання. 

 Проект Енергетичної стратегії має містити чіткий перелік сторін та органів державної влади, 
відповідальних за її виконання, відповідно до чинних компетенцій та повноважень. З 
метою створення більш ефективного механізму реалізації, доцільно розглянути 
можливість прийняти документ не постановою КМУ, а у вигляді закону з відповідними 
положеннями про відповідність усіх пов'язаних нормативно-правових актів її нормам та 



принципам, за можливості – визначення конкретних санкцій за невідповідність дій та 
рішень положенням Енергетичної стратегії. 

 Проект Енергетичної стратегії має загальну заборону на надання незаконної державної 
допомоги, відповідно до ЗУ "Про державну допомогу суб’єктам господарювання". Саме 
тому необхідна більша деталізація щодо оцінки джерел фінансування кроків на виконання 
Енергетичної стратегії – у першу чергу, за рахунок інвестицій з приватного сектору. Аналіз 
розвитку секторів з точки зору полегшення податкового режиму, разом із напрацюванням 
пропозицій, також є доцільним.  

 Цілі Енергетичної стратегії мають узгоджуватися з політикою держави щодо власності, 
зокрема зменшення частки державної власності на енергетичних ринках, а також 
реформування системи управління державними підприємствами. 

 Документ доцільно доповнити деталізованим переліком джерел інформації та 
розрахунків, за можливості вказавши статус даних (відкриті дані, публічна інформація, 
конфіденційна, службова та таємна інформація). 

 

Специфічні пропозиції до положень проекту Енергетичної стратегії 

 Список скорочень: "EITI – Ініціатива прозорості видобувних галузей" замінити на "ІПВГ – 
Ініціатива щодо забезпечення прозорості видобувних галузей", у тексті Енергетичної 
стратегії формулювання "за принципами міжнародної ініціативи з забезпечення 
прозорості видобувних галузей (EITI)" доцільно замінити на формулювання "за 
стандартом Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей (ІПВГ)". 

 Розділ 1.3.1. Резюме функціональних завдань: у завданні "Створення стратегічного 
резерву, забезпечення гнучкості і взаємозаміщення видів палива" уточнити, яких видів 
енергетичних продуктів і/або палив це завдання стосується. 

 Розділ 2.2.1. Генерація електроенергії: документом хибно стверджується, що ціль 
Паризької кліматичної угоди зі зменшення викидів парникових газів до 60% від рівня 
1990р. є виконаною (на основі констатації зменшення викидів СО2 до 40% від рівня 1990р.). 
Також не згадано про досягнення цілі Паризької угоди в умовах зростання економіки та 
пов’язаного із цим рівня викидів парникових газів. 

 Розділ 2.4.1. Газовий сектор: необхідно доповнити положеннями щодо збуту і постачання 
газу, зокрема питаннями завершення лібералізації ринку природного газу, створення умов 
для торгівлі газом на біржах (у тому числі створення газового хабу). Окремим напрямком 
також слід визначити імпорт газу, в якому визначити пріоритети політики диверсифікації 
та скорочення імпорту. 

 Розділ 3. Прогноз ЗППЕ: Переглянути твердження «Очікується до 2020 року досягти <50% 
частку імпортованих ЗППЕ (….) насамперед: за рахунок розвитку ВДЕ; збільшення 
власного видобутку природного газу; енергозбереження та підвищення 
енергоефективності;  розвитку фабрикації ядерного палива в Україні», врахувавши 
наступні фактори: 

o нинішній темп нарощення частки ВДЕ ставить під загрозу досягнення цілі 
Національного плану дій у 11% до 2020 року; 

o ситуація на окупованих територіях не врегульована, поза контролем України 
знаходяться 107 зі 148 шахт, у тому числі всі антрацитові; 



o наразі частка імпортованого ядерного палива складає 100%, при цьому на 
державному рівні відсутній розроблений план, щоб запустити виробництво 
власного ядерного палива; 

o відсутнє довгострокове планування у фінансуванні державних програм з 
енергоефективності (для прикладу, бюджетне фінансування програми «теплих 
кредитів» на 2017 рік складає лише 400 млн грн). 

 Розділ 5.1. Формування енергоефективного суспільства: у переліку головних напрямів 
підвищення енергоефективності економіки України, пункт «виховання свідомості 
енергозаощадження у громадян, заохочення до використання енергоефективних 
побутових приладів та освітлення;» доповнити пунктом «виховання культури 
ефективного використання енергоресурсів у громадян, зокрема добового перерозподілу 
споживання енергоресурсів з пікових годин, використання більш ефективних джерел 
енергії». 

 Розділ 5.1. Формування енергоефективного суспільства: у частині "Для приватних 
домогосподарств" необхідно зазначити, що ринковий рівень цін і тарифів (у відповідних 
методологіях їх розрахунку) має встановлюватись на основі ринкових механізмів 
ціноутворення (співвідношення попиту і пропозиції), що є однією з ключових вимог 
Директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС. 

 Розділ 5.1. Формування енергоефективного суспільства: у частині "Для систем 
централізованого теплопостачання" у переліку головних заходів зі скорочення споживання 
енергії пункт "можливий перехід від най-неефективніших джерел ЦТП на модульні 
прибудинкові котельні" доповнити словами "а також індивідуальне електричне або газове 
опалення в багатоквартирних будинках". Для реалізації цього заходу необхідно оновити 
відповідні цілі в розділ 5.2.2. Теплоенергетика. 

 Розділ 5.2.1. Електроенергетика: у частині "Короткостроковий профіцитний період (до 
2025р.)", для положень "Введення 0.6 ГВт ТЕС (добудова блоку на ТЕС)" та "Реконструкція 
та продовження строку експлуатації 3-4 ГВТ ТЕС (в залежності від розвитку 
споживання)" має застосовуватися умова "з відповідним обмеженням викидів ТЕС згідно 
із міжнародними зобов’язаннями, взятими Україною". Відповідно до цього, мають бути 
переглянуті необхідні обсяги інвестицій, які необхідні для реалізації заходів. 

 Розділ 5.2.1. Електроенергетика: у частині "Довгостроковий, дефіцитний період (після 
2025р.)": 

o положення "У період 2025-2040рр. потужності, що забезпечують ~80% 
поточного виробництва (~20-25 ГВт) може бути виведено без можливості 
продовження строку експлуатації" викласти в редакції "У період 2025-2040рр. 
потужності, що забезпечують ~80% поточного виробництва (~20-25 ГВт) має бути 
виведено без можливості продовження строку експлуатації". Доцільно також 
визначити це положення як індикативну ціль розвитку енергоринку України, 
оскільки його реалізація необхідна для досягнення глобальних цілей 
зменшення викидів в рамках Паризької кліматичної угоди та для створення 
вільної зони на ринку генерації та відповідного стимулювання розвитку 
високоефективної й відновлюваної генерації. 

o у переліку ключових трендів положення "(…)розвиток технології зберігання 
електроенергії (електробатарей)" доповнити словами ", у тому числі батарей 
електромобілів" з огляду на можливість використання заряду в пікові години, 
отримання додаткових обсягів електроенергії для балансування пікового 
навантаження. 



 Розділ 5.2.1. Електроенергетика: у частині "Мережі передачі електроенергії" доцільно 
визначити та включити індикативну ціль розвитку енергосистеми України, яка визначить 
частку від зношених мереж, які треба щорічно замінювати. Встановлення цілі для 
операторів мереж є елементом планування модернізації основних засобів, що дозволить 
збільшити ефективність та зменшити вартість передачі електроенергії від виробника до 
споживача. 

 Розділ 5.2.2. Теплоенергетика: необхідно уточнити (в чисельному вигляді) частку 
відновлюваних джерел енергії у сфері теплозабезпечення. 

 Розділ 5.2.3. Первинні енергетичні ресурси (газ, нафта, вугілля, ядерне паливо): 

o у частині "Нафтовий сектор" до заходів додати "Провести стандартизацію 
палива згідно з європейськими стандартами". 

o у частині "Вугільний сектор" необхідно деталізувати рекомендації щодо 
ліквідації збиткових та надлишкових шахт на основі аналізу іноземного досвіду, 
як це зроблено щодо соціальних заходів. 

o у частині "Уранова сировина, ядерне паливо" відсутня сумарна оцінка 
необхідних інвестицій. 

 Розділ 5.2.4. ВДЕ: після слів "…додатково в бік малопотужних установок ВДЕ." додати 
положення, що виробництво електроенергії домогосподарствами та кооперативами також 
розглядається в якості малопотужних генеруючих джерел. Збільшення пріоритету 
локальних виробництв відповідає європейському тренду розвитку енергосистеми 
(Зимовий пакет пропозицій "Чиста енергія для всіх європейців"). 

 Розділ 6.4.2. Нафтовий сектор, Розділ 9. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕС НА ПЕРІОД 2017 – 2035 
роки у частині "Етап модернізації та реформування (2017-2020)" (Нафтовий сектор) та далі 
по тексту: уточнити, що затвердження програми впровадження в Україні екологічних норм 
Євро має метою доведення якості моторних палив до екологічних норм Євро-6 
(запроваджені в ЄС з 1 вересня 2015 року). 

 Розділ 6. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ: БАЗОВИЙ АЛГОРИТМ РУХУ ТА 
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

o у преамбулі формулювання "Тарифи на енергетичні ресурси, зокрема на 
природний газ та електроенергію, необхідно привести до ринкового рівня…" 
пропонуємо викласти у редакції "Необхідно створити умови для приведення цін 
на природний газ та електроенергію до ринкового рівня…"; 

o з аналогічних міркувань пропонуємо викласти останнє речення у редакції: 
"Базовим напрямом є забезпечення прийняття нормативних актів та 
імплементація в Україні директив та регламентів ЄС відповідно до зобов’язань, 
що випливають з членства України в Договорі про заснування Енергетичного 
Співтовариства та з Угоди про асоціацію"; 

 Розділ 6.1. Енергоефективність потребує суттєвого доопрацювання, а саме: 

o виключення положень, що не стосуються питань енергоефективності, – про ВДЕ 
та про імплементацію 2-го та 3-го енергопакетів ЄС; 

o включення комплексних заходів, спрямованих на імплементацію Директиви 
2012/27/ЄС і подальших актів та політик ЄС в цьому напрямку; 

o окремими напрямками мають стати питання енергоефективності секторів 
економіки (крім домогосподарств) та створення єдиного органу, 



відповідального за вироблення та реалізацію політики в цій сфері з належною 
суб’єктністю. 

 Розділ 6.2. Електроенергетика також потребує доопрацювання, а саме: 

o доповнити першочерговим положенням "Лібералізація ринку, перехід від 
моделі "єдиного покупця" до ефективнішої і орієнтованої на потреби споживача 
моделі: ринку "на добу вперед", внутрішньодобового ринку, балансуючого 
ринку, ринку допоміжних послуг, ринку двосторонніх договорів". 

o формулювання "Соціального меморандуму Енергетичного Співтовариства 
про захист соціально вразливих споживачів" замінити на офіційне 
"Меморандум про взаєморозуміння із соціальних питань в контексті 
Енергетичного Співтовариства", а відповідне положення доповнити словами "а 
також інших політик ЄС із захисту споживачів"; 

o положення щодо Національного плану дій з відновлюваної енергетики та 
Національного плану дій зі скорочення викидів забруднюючих речовин зі 
спалювальних установок великої потужності – необхідно доповнити пунктами 
щодо моніторингу і оцінки результативності їх виконання; 

o положення щодо законопроекту про захист критичної енергетичної 
інфраструктури необхідно доповнити пунктами щодо моніторингу, оцінювання 
та поточного коригування відповідного закону в ході імплементації; 

o окремими напрямками мають стати питання заохочення розвитку 
електротранспорту (включаючи розбудову відповідної інфраструктури), 
управління попиту, інтелектуальних систем обліку та зв’язку зі споживачами, 
розвитку систем накопичення (акумулювання) електроенергії, надання 
підтримки генерації з ВДЕ, розвитку магістральних та розподільних мереж на 
підтримку розподіленої генерації. 

 Розділ 6.3. Теплоенергетика також потребує доопрацювання, а саме: 

o деталізувати положення "Врегулювання питання про призначення 
генерального проектувальника об’єктів теплоенергетики"; 

o положення "Прийняття програми реабілітації ТЕЦ…" доцільно викласти у 
редакції "Прийняття та впровадження програми розвитку теплогенеруючої 
інфраструктури із чітким пріоритетом ефективної розподіленої ко- і 
тригенерації"; 

o положення "Розробка Національної програми теплозабезпечення…" (текст у 
дужках) доповнити словами "стимулами для реконструкції та розширення 
теплових мереж"). 

 Розділ 6.4.1. Газовий сектор потребує змістовного оновлення, зокрема: 

o положення "Змін до чинного Закону України “Про засади функціонування ринку 
природного газу” з приведенням його у відповідність до вимог 2-го та 3-го 
енергопакетів ЄС" є застарілим, його необхідно видалити, а наступне за ним 
положення "Законодавство, щодо конкурентного ринку газу в інтересах 
споживачів" викласти у редакції "Забезпечення впровадження законодавства і 
регулювання щодо конкурентного ринку газу в інтересах споживачів"; 

o формулювання "Мережевих Єврокодів ЄС", "Кодексу мереж" тощо привести до 
уніфікованого терміну "мережеві кодекси"; положення "Правових актів для 
вдосконалення Мережевих Єврокодів ЄС на газ та електроенергію (як тільки 
вони будуть прийняті в ЄС)" видалити, а положення "Мережевого кодексу (газ) 



та Кодексу мереж (електроенергетика) згідно з відповідними Мережевими 
Єврокодами ЄС" викласти у редакції "Мережевих кодексів на ринках газу та 
електроенергії у повній відповідності до мережевих кодексів у ЄС"; 

o положення "Закону про стратегічний резерв палива" є дискусійним, його 
доцільно замінити на "Вдосконалення планів дій та інших нормативно-правових 
актів щодо безпеки постачань природного газу, опрацювання питання 
створення стратегічних резервів"; 

o положення щодо реорганізації НАК “Нафтогаз України” необхідно уточнити з 
урахуванням прийнятого Плану реструктуризації "Нафтогазу" з метою 
відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, 
відбору) природного газу. 

 Розділ 6.4.3. Вугільний сектор має передбачати встановлення ринкових відносин в усіх 
питання роботи ринку (не лише цінових), що вимагає включення наступних окремих 
пріоритетів: створення умов для реалізації вугілля на біржах, кроки зі зниження пріоритету 
вугілля в енергобалансі, прив’язка ринку вугілля до системи торгівлі рівнями викидів 
парникових газів, встановлення обмежень на розвиток обʼєктів вугільної теплової 
генерації, зокрема за найвищими стандартами екологічності. 

 Розділ 6.4.4. Сектор ядерного палива слід змінити з наголосом на диверсифікації 
постачань та збільшення власного виробництва ядерного палива, якомога скорішого 
переривання економічних відносин з країною-агресором: 

o переформулювати положення "Запровадження дієвого механізму накопичення 
у державному бюджеті ресурсів для поводження з радіоактивними 
відходами", оскільки корпоратизація "Енергоатома" має призвести до 
реального розмежування бюджету компанії та бюджету держави. 

o формулювання "Визначення перспективності корпоратизації ДП “НАЕК 
“Енергоатом”" доцільно викласти у редакції "Проведення корпоратизації та 
оптимізації структури ДП “НАЕК “Енергоатом” за найкращими практиками 
управління державними підприємствами ОЕСР". 

o окремими напрямками мають стати питання обмеження строку подовження 
роботи енергоблоків АЕС, будівництво нових енергоблоків за технологіями, які 
передбачають більший перелік потенційних постачальників і більшу надійність, 
науково-технічне співробітництво в європейських атомних програмах, 
включаючи ядерний синтез. 

 Розділ 6.5. Відновлювальні джерела енергії також потребує доопрацювання, а саме: 

o положення про приведення у відповідність до Директиви 2009/28/ЕС доповнити 
формулюванням "всіх поточних та майбутніх рішень, загальної політики ЄС на її 
виконання і/або оновлення"; 

o окремими напрямками мають стати питання визначення єдиного 
відповідального органу (повноваження якого не включають вироблення та 
реалізації політики ефективності споживання енергоресурсів), перегляд та 
оновлення Національного плану дій з відновлюваної енергетики (у тому числі 
коригування індикативних цілей), розробку схем підтримки нової генерації на 
технологіях ВДЕ (відповідно до загальної політики та механізмів ЄС), 
міжнародне співробітництво в межах IRENA. 

 Розділ 7. СТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ: 



o у частині "Формування прозорих енергетичних ринків" доповнити 
формулюванням "забезпечення дотримання принципу верховенства права та 
надання дієвих механізмів захисту прав суб’єктів господарювання, інвесторів"; 

o у частині "Інтеграція української інфраструктури та регуляторно-законодавчої 
бази з країнами ЄС" уточнити, що інтеграція з ENTSO-E та ENTSO-G стосується 
операторів мереж, а формулювання "удосконалення законодавства, що 
регулює діяльність енергетичного сектору з врахуванням вимог acquis 
communautaire" викласти у редакції "повну і швидку транспозицію усіх 
необхідних актів законодавства ЄС, що супроводжується імплементацією та 
моніторингом впровадження з боку Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства"; 

o у частині "Інтеграція української інфраструктури та регуляторно-законодавчої 
бази з країнами ЄС" окрема увага має бути приділена використанню наявних 
можливостей та механізмів за Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства та Угоди про асоціацію – для фінансування інтерконекторів та 
інших інфраструктурних проектів; 

o в якості окремих пріоритетів необхідно зазначити роль НКРЕКП та АМКУ у захисті 
принципів рівного доступу до мереж, відсутності незаконної держдопомоги, 
верховенства права у стосунках між регуляторними органами, операторами та 
учасниками ринків; важливо зазначити про довгострокову програму 
приватизації об’єктів енергетичної інфраструктури, яка б урахувала недоліки 
поточної діяльності ФДМУ. 

 Розділ 9. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕС НА ПЕРІОД 2017 – 2035 роки: у частині "Етап модернізації 
та реформування (2017-2020)" (Електрогенерація) положення про підтримку точкових 
інвестицій у будівництво 0.6 ГВт ТЕС необхідно доповнити умовою доступності джерел 
палива (зокрема, не-дефіцитних груп вугілля). 

 Розділ 9. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕС НА ПЕРІОД 2017 – 2035 роки: у частині "Етап модернізації 
та реформування (2017-2020)" (Газовий сектор) уточнити, що досягнення цілі видобутку 
"Укргазвидобування" до 20 млрд. м3/рік має відбутися у період до 2020 року включно 
(відповідно до цілей Програми "20/20"). Також доцільно зняти казуальність реалізації 
даної цілі, тобто видалити слова "в залежності від впливу різноманітних факторів: 
ресурсних, фіскальних, інвестиційних тощо". 

 Розділ 9. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕС НА ПЕРІОД 2017 – 2035 роки: у частині "Етап модернізації 
та реформування (2017-2020)" (Сектор ядерного палива) положення щодо забезпечення 
диверсифікації поставок ядерного палива доповнити словами "а також заходів 
забезпечення його експлуатації на реакторних установках типу VVER-1000". 

 Розділ 9. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕС НА ПЕРІОД 2017 – 2035 роки: у частині "Етап інтеграції та 
корпоративного розвитку (2021-2025)" (Енергоефективність) положення "Довгострокові 
цілі зі зниження об’ємів стимулювання" (у контексті продовження виконання програми з 
енергоефективності у споживані тепла) є абсолютно хибним і таким, що не відповідає 
практиці розвинених країн світу. З огляду на європейський тренд збільшення цілей 
енергоефективності (Зимовий пакет пропозицій "Чиста енергія для всіх європейців") та 
відповідних програм, пропонується змінити формулювання на протилежне – 
"Довгострокові цілі зі збільшення об’ємів стимулювання". 

 Розділ 9. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕС НА ПЕРІОД 2017 – 2035 роки: у частині "Етап інтеграції та 
корпоративного розвитку (2021-2025)" (Теплогенерація) положення "Ідентифікація та 
від’єднання територій, де система центрального опалення перебуває в аварійному 



стані" не вказує подальші кроки щодо вказаних територій в частині альтернатив, які 
будуть пропонуватися на заміну аварійним системам централізованого опалення. 

 Розділ 9. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕС НА ПЕРІОД 2017 – 2035 роки: у частині "Етап інтеграції та 
корпоративного розвитку (2021-2025)" (Газовий сектор) положення "Інтеграція групи 
західноукраїнських ПСГ у систему безпеки постачань країн Вишеградської групи та ЄС у 
цілому" не містить аргументів, чому інтеграції підлягають саме західноукраїнські ПСГ, не 
уточнено, які саме ПСГ буде виділено. Пропонується викласти дане положення у редакції: 
"Проведення оцінки ПСГ на предмет інтеграції у систему безпеки постачань країн 
Вишеградської групи та ЄС у цілому, забезпечення інтеграції групи виділених ПСГ". 

 Розділ 9. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕС НА ПЕРІОД 2017 – 2035 роки: у частині "Етап інтеграції та 
корпоративного розвитку (2021-2025)" (Газовий сектор) положення про демонополізацію 
ринку природного газу не відповідає його змісту, який стосується адміністративного 
регулювання ринку ("встановлення обмежень на частку ринку для одного 
постачальника (трейдера)") та окремих інструментів захисту економічної конкуренції 
("вимога реагування на перевищення індексу Херфіндаля-Хіршмана"). З огляду на ризики 
зловживання окремими господарюючими субʼєктами можливими адміністративними 
обмеженнями та показниками індексу Херфіндаля-Хіршмана (який є необхідним, але не 
достатнім засобом оцінки рівня монополізації ринку), пропонується викласти положення у 
наступній редакції: "Демонополізація ринку за рахунок завершення його лібералізації, а 
також ефективних заходів державного контролю і моніторингу ринку природного газу з 
боку національного регулятора (НКРЕКП)". 

 Розділ 9. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕС НА ПЕРІОД 2017 – 2035 роки: у частині "Етап інтеграції та 
корпоративного розвитку (2021-2025)" (Нафтовий сектор) доповнити положенням щодо 
приведення стандартизації моторного палива у відповідності з європейськими 
принципами (має передувати положенню "Повноцінне впровадження системи ринкового 
нагляду…"). 

 Розділ 9. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕС НА ПЕРІОД 2017 – 2035 роки: у частині "Етап інтеграції та 
корпоративного розвитку (2021-2025)" (ВДЕ) доповнити положенням щодо розробки карти 
перспективних ділянок для розміщення потужностей ВДЕ на основі прогнозу попиту та 
аналізу структури потужностей в різних регіонах. 

 ДОДАТОК 3. “Дорожня карта” реалізації НЕС, Підціль 6.4. Забезпечення інноваційного 
розвитку енергетичного сектору: компонент підготовки кадрів та науково-технічного 
забезпечення має включати заходи, передбачені участю в Рамковій програмі 
Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020", інших програмах 
науково-технічного співробітництва з ЄС. 

 


